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INFLUENCE  
OF THE DIRECT FOREIGN INVESTMENT  
ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

OF REGIONAL ECONOMY

Vasylchak S., Dubyna M., Solovii S., Vivcharuk O. Influence of  the Direct Foreign 
Investment on the Sustainable Development of  Regional Economy

Abstract. This paper explores the dynamics, the structure of  volumes of  direct foreign 
investments in the Lviv region, trends in their change per person, structure by types of  
economic activity, as well as the geographical structure of  direct investment in the Lviv 
region. The influence of  direct foreign investments on the sustainable economic devel-
opment of  the region and the feasibility of  attracting foreign investments to achieve a 
stable socio-economic development of  the region are determined.
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Problem statement. In conditions of  
the absence of  own financial resources for 
the sustainable development of  economy, 
foreign investment is the only source 
through which it is possible to re-equip and 
modernize production processes in region-
al and national enterprises, which will be 
the driving force for the changes, really nec-
essary for Ukraine, in sectors of  economy 
and improvement of  living standards.

Under the current conditions, invest-
ment is one of  the main means of  ensuring 
the necessary conditions for the exit from 
the economic crisis, structural changes in 
the national economy, acceleration of  tech-
nical progress, and the growth of  qualita-
tive indicators of  economic activity at the 
micro and macro levels [3, p. 354].

Among a number of  issues, which 
arose during the economic crisis and slow 
down the sustainable economic develop-
ment of  Ukraine in general, and of  the 
regions in particular is the low investment 
activity.

We believe that the urgency of  the 
topic is expound by the fact that the in-
volvement of  foreign capital plays an im-
portant role for the sustainable regional 
economy’s development and promotes ef-
fective conducting of  the national econo-
my. Foreign investment for the economy 
of  our country is indispensable, especially 
during the economic crisis. Therefore, re-
search and study of  the dynamics and 
trends of  attracting foreign investments 
into the region, their influence on the sus-
tainable development of  the regional 
economy as a component of  the national 
one, is very relevant.

The crucial tendencies of  civilization 
processes are the transition to a qualita-
tively new technological structure of  pro-

duction, based on knowledge, information 
resources and technologies. The material 
basis of  these processes is the internation-
al capital flows, in particular, direct foreign 
investment (DFI) [2; 7].

The development of  the national econ-
omy is largely dependent on the investment 
activity. Moreover, foreign capital plays the 
role of  a catalyst for the economic develop-
ment of  the economy both throughout the 
country and in individual regions. The prac-
tice of  post-socialist countries shows that 
those ones who succeeded in attracting sig-
nificant investments into the country suc-
cessfully and quickly overcome the prob-
lems of  market reform of  national econo-
mies reaching significant rates of  socio-
economic development [10].

Analysis of  recent research and 
publications. Such scientists carried out 
the study of  various aspects of  the impact 
of  the direct foreign investment on the de-
velopment of  the regional economy: 
V. H. Andriichuk,  O. V. Havryliuk, 
V. M. Heits, B. V. Hubskyi, M. A. Dud-
chenko, Yu. V. Makohon, V. Ye. Novytskyi, 
Yu. M. Pakhomov,  A. M. Poruchnyk, 
О. І. Rohach, Ye. V. Saveliev, A. A. Dany-
lenko, O. I. Shnyrkov. However, we be-
lieve that in the economic science and lit-
erature, the problem of  the impact of  
foreign investment on the economic de-
velopment of  the regions of  the country 
belongs to the insufficiently studied ones.

The purpose of  the article. The pur-
pose of  the paper is to study and evaluate 
the impact of  the direct foreign invest-
ments on the sustainable development of  
regional economy, conducting the analysis 
of  attracting foreign investments into the 
economy of  Lviv region and identify 
trends of  their change.

After conducting the research, it has been established that in recent years there has been 
a decline in investment activity of  foreign investors into the regional economy, as well as 
a decrease in the volume of  direct foreign investments. Industry and the financial sphere 
of  the region are the most attractive for foreign partners
Key words: direct foreign investment, international investment activity, investment climate, investor 
countries, gross regional product.
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Main material. In the economic de-
velopment of  any country, regardless of  
its level of  development, foreign invest-
ment plays an important role. However, in 
Ukrainian society they ambiguously refer 
to the issue of  foreign investment. On the 
one hand, it has a negative impact on the 
economy, since companies that invest of-
ten think of  their interests only. On the 
other hand, in order to ensure stable eco-
nomic development, it is necessary to in-
crease the volume of  investments, and 
foreign investments occupy a significant 
place here. According to current legisla-
tion, foreign investments are the values   
invested by foreign investors into objects 
of  investment activity in accordance with 
the legislation of  Ukraine in order to ob-
tain profit or achieve the social effect [1].

Specifically, for Ukraine, attracting for-
eign investment will contribute to transfor-
mations that are more positive rather than 
negative, as per increasing financing of  lead-
ing sectors of  the economy it is necessary to 
overcome the financial crisis and ensure the 
effective functioning of  the state.

Currently, Ukraine has a developed legal 
framework for foreign investment, and na-
tional legislation provides for the necessary 
guarantees for the foreign investors. [8].

The immediate neighborhood of  Lviv 
region with the countries of  the European 
Union determines the significant influence 

of  foreign economic activity on the re-
gion’s economy. Favorable geographic lo-
cation, skilled labor force, accessible re-
sources, and a large target market make the 
area an attractive place to invest.

The dynamics of  the volume of  the 
direct foreign investment (equity capital) 
contributed in the region is shown in 
Figure 1.

The dynamics of  inflow of  the direct 
foreign investments into Lviv region is 
characterized by significant volumes of  
capital attraction during 2010-2014 and 
the decrease of  investment activity of  for-
eign investors starting from 2015.

Economic instability and the collapse 
of  the hryvnia rate have led to a significant 
drop in foreign capital into the region 
since 2015. Total volume of  direct foreign 
investments (equity capital) invested in the 
region’s economy in 2017 amounted to 
1111.4 mln. USD. According to this indi-
cator, Lviv region ranked sixth among the 
regions of  Ukraine.

The volume of  direct foreign invest-
ments per one person in the Lviv region 
amounted to 441.8 USD. (Fig. 2).

Beginning from 2012, the overwhelm-
ing share of  inflow of  foreign capital 
channeled into the real sector of  economy. 
The biggest amount of  the direct invest-
ment were attracted to industrial enterpris-
es of  the region. Significant growth of  

Fig. 1. Volume of  direct foreign investments into the economy of  Lviv region, mln. USD
Source: built on the basis of  [4, p. 12]
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foreign capital in industry and transport 
led to changes in the structure of  foreign 
investment by types of  economic activity 
(Fig. 3). The share of  industrial enterprises 
in the total volume of  direct foreign in-
vestments in the region increased.

For the entire period of  investment, 
the most attractive type of  activity for the 

foreign investors is industry, which ac-
counts for 505.1 million dollars of  foreign 
capital or 42.5 % of  the total volume.

Of  these, 115.6 million dollars were 
involved in machine building, except for 
the repairing and installation of  machinery 
and equipment; in enterprises producing 
wood products, production of  paper and 

Fig. 2. The dynamics of  volume of  direct foreign investments per person, USD
Excluding the temporarily occupied territory  

of  the Autonomous Republic of  Crimea and the city of  Sevastopol.
Source: built on the basis of  [4, p. 41]

Fig. 3. Structure of  direct foreign investments by types of  economic activity  
as of  December 31, 2017, %

Source: constructed by authors on the basis of  [4, p. 56]
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printing activity — 109.6 million dollars; 
production of  food products, beverages 
and tobacco products — 73.7 million dol-
lars. Significant volumes of  investments 
are directed to financial and insurance ac-
tivity — 340.9 million dollars (28.7 % of  
the total volume); transport, warehousing, 
postal and courier activities — 85.4 mil-
lion dollars (7.2 %); operations with real 
estate — 79.4 million dollars (6.7 %); 
wholesale and retail trade, repair of  motor 
vehicles and motorcycles — 52.0 million 
dollars (4.4 %); agriculture, forestry and 
fisheries — 37.8 million dollars (3.2 %). 
84.4 % of  the total investment was made 
from the EU countries, and 15.6 % of  the 
rest of  the world.

The leaders in investing in Lviv enter-
prises are partners from Poland — 
375.9 million dollars (31.6 % of  total in-
vestments as for the December 31, 2017), 
Cyprus — 203.4 million dollars (17.1 %), 
Germany — 109.5 million dollars (9.2 %), 
Switzerland — 71.6 million dollars (6.0 %) 
and Austria — 65.3 million dollars (5.5 %). 
These countries accounted for 75.1 % of  
the total volume of  foreign direct invest-
ment (Fig. 4).

The largest amount of  foreign invest-
ment was invested in the enterprises of  
the city of  Lviv — 656.3 million USD 

(55.3 % of  the total investments invested 
in the region). In addition, significant vol-
umes of  foreign capital are involved in 
Busk district — 76.4 million USD (6.4 %), 
Stryi district — 75.1 million USD (6.3 %), 
Kamianka-Buska district — 63.6 million 
USD (5.4 %), Sokal district — 40.9 million 
USD (3.4 %), Zhydachiv district — 
32.7 million USD (2.8 %) and the city of  
Truskavets — 32.1 million USD (2.7 %). 
The arrears of  regional enterprises in 
terms of  credits and loans, trade credits 
and other liabilities (debt instruments) to 
the direct non-resident investors at the 
end of  2017 amounted to $601.6 million 
dollars. The volume of  investments (equi-
ty capital) from the region to the econo-
mies of  the world as on December 31, 
2017 amounted to 10.3 million dollars. Di-
rect investments were made into the Rus-
sian Federation, Latvia, the Czech Repub-
lic and Poland. In 2017, 1089.2 thousand 
US dollars were invested outside the coun-
try by the regional enterprises.

The investment attractiveness of  
Ukraine and its individual regions for for-
eign investors is also negatively affected by 
its image as a country with a high level of  
corruption [9].

Negative is the fact that investing is 
carried out into the projects which bring a 

Fig. 4. Geographical structure of  the direct foreign investments in Lviv region  
as of  December 31, 2017, %

Source: constructed by authors on the basis of  [4, p. 49]
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quick profit. Since profit is still the main 
motive for investing foreign investments. 
In addition, doing business in the country 
with political and economic instability is 
very risky. Therefore, the investor aspire to 
withdraw their profits from the state as 
soon as possible. This is explained by the 
fact that Ukraine is seen as a country 
where you can make money quickly. Thus, 
trade, real estate transactions and the pro-
vision of  services to legal entities remain 
for them the main ones in the most attrac-
tive sectors, which is negative for Ukraine, 
as it leads to disproportions in the devel-
opment of  the service sector and real pro-
duction (where, in connection with a lon-
ger payback period, investors do not want 
to invest their financial resources) [6].

It is worth noting that Lviv region is an 
ideal in attraction of  investments. Ivano-
Frankivsk and Vinnytsia regions rank the 
second and third places. In the near future, 
it is planned to launch a very interesting 
project — an investment monitor that will 
track the investment attractiveness of  the 
regions. This will precisely monitor the ef-
fectiveness of  local authorities in terms of  
their attitude towards investors [5].

The conducted analysis of  the invest-
ment climate in the Lviv region makes it 
possible to conclude that the competitive 
advantages of  the region, above all, are as 
follows: favorable geographic location, 
which is a favorable precondition for the 
development of  production and provision 

of  transport services; agricultural sector 
has significant development potential. The 
investment of  the region’s economy is ex-
tremely important as it is a significant fac-
tor in the growth of  the GRP, a source of  
job creation and contributes to the inte-
gration of  the region into world economy.

Conclusions. Therefore, engagement 
of  the foreign investment plays an impor-
tant role in the development of  the econ-
omy of  the regions and the state and con-
tributes to the sustainable development of  
the national economy.

Having conducted the research, it has 
been established that in recent years there 
has been a decline in investment activity 
of  foreign investors into the regional 
economy, as well as a decrease in the vol-
ume of  the direct foreign investments. 
The industry and the financial sphere of  
the region are the most attractive for for-
eign partners. The interest of  foreigners in 
the social sphere remains insignificant. 
The main investment countries into the 
Lviv region are Poland, Cyprus, Austria, 
Germany, Switzerland, and Denmark. The 
biggest share of  investment resources is 
invested in the development of  the city of  
Lviv, while investment in most regions of  
the oblast is insignificant.

In general, the socio-economic situa-
tion and political instability negatively affect 
the investment climate. Therefore, potential 
investors consider Ukraine as a risky region 
for the direct foreign investments.
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government in the following areas: decen-

UDC 336.22:332.1

Radelytskyy Yuriy
Associate Professor.

Ivan Franko National University of  Lviv,
PhD (Economics)

Kvasnіi Oksana 
Postgraduate,

Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych 

THEORETICAL ASPECTS OF DETERMINING  
TAX POTENTIAL OF A LOCAL BUDGET

Radelytskyy Yu., Kvasnіi O. Theoretical Aspects of  Determining Tax Potential 
of  a Local Budget
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are determined.. The author has substantiated his own approach to the analysis of  the 
concept of  «tax potential» and has prearranged connection of  the concept with the cat-
egory of  «tax capacity». It is concluded that community development at the local level is 
possible only with formation of  the correct state policy and local self-government poli-
cies built on the basis of  development of  potential tax capacity of  communities. The 
peculiarities of  legislative definition of  the tax capacity of  a territorial community, taxes, 
on the basis of  which the index of  fiscal capacity is calculated, is investigated.
Key words: tax potential, taxable capacity, local budget, local government, state policy.
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tralization of  incomes — is to consolidate 
sources of  revenue from local budgets that 
are sufficient for the functions performed 
by local self-government bodies; decentral-
ization of  expenditures — involves redistri-
bution of  spending powers between levels 
of  management and financial resources for 
their implementation; procedural indepen-
dence — determines the right of  local self-
government bodies to form and execute 
the budget independently, as well as to en-
sure the progress of  all stages of  the budget 
process on the local level.

Thus, financial decentralization is in-
tended to facilitate formation of  capable 
territorial communities. First and fore-
most, such a capacity is the sufficiency of  
financial resources and management au-
tonomy.

In the context of  defining the pecu-
liarities of  formation of  local budget rev-
enues under conditions of  financial decen-
tralization, as I. O. Lunina observes, there 
is a direct need to organize the system of  
local budgets on the basis of  the principle 
of  fiscal efficiency, according to which con-
sumers of  public goods must financially 
secure their provision through the payment 
of  tax payments [1, 7]. Accordingly, the tax 
burden falls on the subjects within the ter-
ritorial community, and the level of  taxation 
is a determinant of  the quality of  received 
public goods and services.

It is clear that in this case it is a question 
of  local budgets’ own revenues, which are 
based on tax receipts collected on the terri-
tory. Therefore, analyzing the possibility of  
achieving financial strength at the level of  
local self-government in the context of  de-
centralization, first of  all it is appropriate to 
focus on stimulating tax revenues to local 
budgets, that is, increasing tax capacity.

Analysis of  recent research and 
publications. Many scientists are in-
volved in the study of  the peculiarities of  
forming the tax potential of  local budgets 
in the budget system of  the state, among 
them: A. Ye. Buryachenko, M. A. Ha po-
nyuk,  N. V. Gorskyy,  S. V. Kalambet, 

N. V. Kashyna, A. L. Kolomiets, I. O. Lu-
nina, L. L. Taranhul, V. P. Yatsyuta and 
others. At the same time, attention should 
be paid to the increased need for research 
in connection with the decentralization re-
form. Therefore, we should elaborate on 
the main aspects of  development of  the 
theory of  tax potential of  local budgets as 
a basis for formation of  endogenous po-
tential of  a territorial community in the 
context of  achieving its financial capacity.

Setting objectives. The purpose of  
the study is to determine the theoretical 
approach to formation of  tax potential of  
local budget in the context of  decentral-
ized changes in the state.

Presentation of  the main material. 
To ensure a systematic approach to the 
question of  formation of  a tax potential 
of  a local budget and its increase, it is nec-
essary to turn to scientific and practical ap-
proaches of  its definition.

In the practice of  Western countries, 
tax potential is primarily viewed as a po-
tential budget income per capita obtained 
in a fiscal year in case of  application of  
identical tax rates [8]. The study of  ap-
proaches to the definition of  this concept 
among scientists allows us to outline a com-
mon aspect: the tax potential in general is 
considered as the possibility of  generating 
budget revenues by mobilizing the taxable 
resource. At the same time, it is possible to 
elaborate some basic approaches to the 
definition of  the concept, highlighting: the 
system approach — the emphasis is on the 
systematic collection of  taxes; reproduc-
tive — attention focuses on the reproduc-
tive nature of  tax revenues to the budget; 
resource — emphasis on the accumulation 
and mobilization of  resources.

Russian scientist I. V. Gorskyy propos-
es to consider the tax potential due to fol-
lowing statements:

1) tax competence of  bodies of  differ-
ent levels of  governance — raises the ques-
tion of  regional potential of  taxes, that is, 
established norms of  possible tax revenues 
set by regional or local authorities;
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2) sources of  tax revenues of  budgets 
of  different levels — we are talking about 
the potential of  taxes and fees that, as a 
result of  redistribution, are determined as 
a source of  revenue of  a particular budget;

3) aggregate potential of  administra-
tive-territorial formation — is defined as a 
set of  tax bases of  different taxes, ex-
pressed in the sum of  possible tax pay-
ments, which are calculated on the basis of  
such bases [1].

In the complex study of  I. V. Gor-
skyy, allocation of  the tax base within the 
tax potential basis as a «factor of  tax po-
tential», which is used when assessing the 
potential for a separate tax or group of  
taxes (in case of  considering the same ba-
sis) is also significant. Importance of  the 
tax base the author sees in the fact that 
the amount of  actual revenues depending 
on the coverage area or time vector can 
vary significantly and change with a con-
stant tax base due to dependence on es-
tablished rates and privileges. In this as-
pect, the tax base is «a defining measure 
of  the tax potential» [1].

Taking into account the profoundness 
of  I. V. Horsky’s research, their main draw-
back is full orientation to legislatively de-
fined direct conditions for formation of  tax 
potential (statutory rates, defined tax base). 
Nevertheless, attention is not paid to those 
resources that are subject of  taxation, that 
is, there is no emphasis on the problem of  
the objective definition of  the tax base.

That is the main aspect that T. F. Yut-
kina emphasizes strategic and functional 
tax potential. Under strategic tax potential 
the scientist understands «predicted 
amount of  aggregate financial result cre-
ated in the field of  production and in-
creased in the sphere of  turnover after 
deducting the value of  total costs associ-
ated with its removal», ie draws attention 
to the general trends in economic develop-
ment and taxation in general. Under the 
functional — «predicted amount of  tax 
revenues», based on calculation of  qualita-
tive and quantitative estimates that charac-

terize the state of  the tax environment, the 
state of  strategic tax capacity, all related 
refined elements of  tax liabilities (rates, 
privileges, etc.) while creating tax budgets 
(planning a cumulative amount of  tax rev-
enues) for each fiscal year, «emphasizing 
influence» of  environment and certain fac-
tors on the flow of  taxes to the budget [2].

V. Rybak identifies the concept of  «tax 
potential» and «capacity of  jurisdiction» in 
the context of  studying the issue of  finan-
cial equalization [10]. It defines tax poten-
tial as a set of  taxes, established per capita 
that are collected within a specific admin-
istrative unit, in effect recognizing the in-
fluence of  economic factors on formation 
of  tax capacity.

Following this direction L. L. Taragul [8] 
distinguishes the tax potential in narrow 
and broad sense and defines:

1) narrow meaning: tax potential — a 
set of  financial resources that should be 
accumulated in the budget through tax 
payments in accordance with current sys-
tem of  taxation in the country;

2) broad understanding: tax potential — 
a set of  financial resources that can be po-
tentially mobilized through the tax system 
in the region.

Thus, the scientist determines the tax 
base as the basis for formation of  tax po-
tential, indicating, in this case, the duality 
of  links of  the analyzed categories: the 
tax base can be a catalyst and stimulator 
of  economic development of  the terri-
tory, and hence an increase of  tax capac-
ity; on the other hand, the level of  eco-
nomic development is a factor in forma-
tion of  the tax base.

All facts mentioned above make it pos-
sible to identify the potential and real tax 
base. Potential includes reserves for im-
proving socio-economic situation of  a 
particular administrative-territorial unit. 
Real — its actual volumes. Maximum con-
vergence of  potential and real tax base 
gives grounds for the conclusion on effec-
tive use of  the resource base in manage-
ment of  the territory.
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The position of  N. I. Klimova and the 
proposed concept of  tax potential, ac-
cording to which the tax potential is classi-
fied as follows, also deserves attention:

1) tax potential, which represents the 
maximum possible amount of  tax reve-
nues, obtained with optimal use of  all 
available resources of  the territory; 

2) actually realized tax potential, repre-
senting amount of  tax revenue, received 
under current conditions of  use of  all 
available resources within the territory;

3) tax revenues, obtained under the 
optimal conditions for the use of  resourc-
es actually involved in public production;

4) as tax revenues, obtained under cer-
tain conditions of  formation and use of  
actually involved in public production of  
tax resources [10].

Taking into account the purpose of  our 
research (formation of  tax potential of  lo-
cal budget in conditions of  decentraliza-
tion, which provides financial autonomy of  
local self-government) tax potential of  local 
budget should be considered as the maxi-
mum amount of  tax revenues mobilized 
and those that can, if  appropriate, be mobi-
lized to local budget within the framework 
of  a functioning taxation system at the ap-
propriate level of  effectiveness of  actions 
of  local self-government bodies and readi-

ness of  economic objects of  the commu-
nity to pay taxes. In this context, the fea-
tures inherent in tax potential of  local bud-
get are identified (Fig. 1).

Particular attention should be paid to 
the subject-object dependence of  tax po-
tential of  local budget and its boundaries 
as features. Due to territorial limitation of  
an administrative unit and usually a small 
number of  economic entities, performing 
on a territory of  a community, it is possi-
ble to maximize an impact of  each of  
them on formation of  tax capacity and 
community development, which requires 
special attention to this aspect. Tax poten-
tial of  a local budget depends on the level 
of  solvency of  population, peculiarities of  
functioning of  economic entities and ef-
fectiveness of  the functioning of  local 
self-government bodies.

Regarding the limitation of  tax poten-
tial, the main focus is on the aspect of  its 
definition. The maximum amount of  tax 
revenues to a local budget is limited by 
preserving the level of  productivity of  
subjects of  economy and the stability of  
development of  business activity in the 
community. Thus, dependence of  the 
boundary of  tax potential as a feature of  
stability of  development of  economy of  a 
community is observed.

Fig. 1. Features of  tax potential of  a local budget
Source: author’s development
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BOUNDARY — tax potential of the local budget characterizes the maximum amount of taxes 
that can be accumulated in the budget, but if the level of productivity of economic entities and 
development of business activity in the community are preserved 
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 A separate aspect of  the study of  for-
mation of  tax potential of  a local budget is 
the definition of  its structure (Fig. 2).

As it can be seen, tax potential of  local 
budgets consists of  two parts — a realized 
component and reserves of  increase of  
tax capacity, which include an expanded 
and potential tax base.

While studying endogenous potential 
of  administrative units at the local level, 
scientists identify: «Analysis and study of  
the peculiarities of  development of  a ter-
ritorial community, in particular the effec-
tiveness of  using its potential in the con-
text of  allocating actual indicators and re-
serves for increase, allow making a com-
prehensive assessment of  the community’s 
ability to ensure sustainable development 
for long-term perspective and determine 
the level of  its ability «[8]. In the context 
of  studying the peculiarities of  formation 
of  the tax potential of  a local budget, 
there is a need to determine fiscal capacity 
of  a local budget.

V. I. Kravchenko defines tax capacity 
as «the amount of  income that can poten-

tially be the subject of  taxation of  munici-
pal taxes per capita within the limits of  a 
particular territorial group» [2]. A similar 
position is taken by O. V. Sydorets, who 
characterizes the concept as the amount 
of  income that can potentially be subject 
to taxation by their own (fixed) taxes or 
their shares per capita within the commu-
nity of  the city, town or village (village as-
sociation) [2], identifying this concept with 
the category of  «tax potential».

L. L. Taranhul considers tax capacity 
from the point of  view of  relationships 
between the level of  socio-economic de-
velopment of  a certain territory and its 
tax potential. The author notes: tax ca-
pacity of  a region is an opportunity for 
payment to the state budget of  taxes after 
satisfying the needs of  its own reproduc-
ible processes; or (if  characterizing in 
quantitative terms) is the difference be-
tween the volume of  regional gross prod-
uct and its own regional «reproductive» 
share [8]. Taking into account this state-
ment, L. L. Taranhul identifies following 
types of  fiscal capacity:

Fig. 2. The structure of  tax potential of  a local budget
Source: author’s development
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1) real tax capacity — reflects the ac-
tual tax revenues to the local budget of  a 
specific administrative-territorial unit at an 
appropriate level of  development of  pro-
ductive forces for a specific period;

2) potential tax capacity — shows the 
possibility of  mobilizing tax revenues into 
budgets.

However, some scientists use a different 
approach to the interpretation of  the con-
cept. In particular, N. A. Bykadorova deter-
mines tax capacity as an indicator that char-
acterizes the absolute amount of  GDP pro-
duced per capita, which can be the subject of  
municipal taxation, and the coefficient of  
fiscal capacity as an indicator of  the autono-
my of  local authority from the measures of  
its equalization incomes and expenditures 
carried out by the central government [1].

Thus, formation of  interdependence 
of  the concepts of  «tax potential» and «tax 
capacity», according to which tax capacity 
of  the local budget is characterized as an 
indicator, which helps to determine the 
level of  effectiveness of  formation and us-
age of  tax potential of  the local bud-
get (Figure 3).

In the context of  determining the tax 
capacity of  a local budget of  an adminis-
trative-territorial formation, scientists de-
termine the presence of  internal and ex-
ternal components or forms. Internal 
component includes: firstly, the level of  
use of  endogenous and, in particular, tax 
potential of  a territorial community; and 
secondly, the level of  availability of  tax re-
sources sufficient to provide public ser-
vices. External form of  tax capacity of  a 
local budget is characterized by the level 
of  inclusion of  a community in the distri-
bution of  a region / country and indica-
tors of  its competitiveness.

Determining the tax capacity as an in-
dicator of  the level of  formation and use 
of  tax potential of  the local budget is pro-
vided by the Budget Code of  Ukraine. Ac-
cording to 99.2 the index of  capacity is a 
coefficient that determines the level of  fis-
cal capacity of  consolidated budget of  the 
city of  region significance, the budget of  
the united territorial community or the 
district budget in comparison with the 
similar average indicator for all consoli-
dated budgets of  cities of  region impor-

Fig. 3. Conceptual model of  formation of  tax potential of  a local budget
Source: author’s development

 

SUBJECTS WHICH FORM 

EFFECTIVENESS OF FORMATION AND USE OF TAX POTENTIAL 

SYSTEM OF ECONOMIC RELATIONS OF ADMINISTRATIVE TERRITORIAL FORMATION 

THE BASIS OF FORMING TAX POTENTIAL OF LOCAL BUDGETS OF FUTURE PERIODS 

CAPACITY OF TERRITORIAL COMMUNITY 

REALIZED TAX POTENTIAL UNREALIZED TAX POTENTIAL AND 
RESERVES FOR ITS ENCREASING 

LOCAL GOVERNMENTS 

HOUSEHOLD 

BUSINESS ENTITIES 

Bodies of executive power and local 
self-government of higher levels 

Investors 

Su
bj

ec
ts

 o
f 

in
te

rn
al

 
en

vi
ro

nm
en

t 

Su
bj

ec
ts

 o
f 

ex
te

rn
al

 
en

vi
ro

nm
en

t 

Resource and raw materials 

Manufacturing 

Organizational 

FACTORS OF INFLUENCE 

Infrastructure 

FORMATION OF TAX POTENTIAL OF LOCAL BUDGET OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL 
UNIT OF BASIC LEVEL 

Regulatory and legislative 



Radelytskyy Yu., Kvasnіi O. 
Theoretical aspects of  determining tax potential of  a local budget

19

tance, districts and budgets of  united ter-
ritorial communities in Ukraine calculated 
per capita. At the national level the index is 
used due to introduction of  a system of  
horizontal equalization of  the fiscal capac-
ity of  local budgets within the framework 
of  distribution of  the basic grant and pro-
vision of  financial support of  budgets 
from the state budget.

Y. M. Kazyuk [2] considers that hori-
zontal equalization of  fiscal capacity en-
sures a proportional distribution of  tax rev-
enues between local budgets to eliminate or 
reduce asymmetry in tax potential of  differ-
ent budgets. At the same time, distribution 
of  tax burden in this case is based on the 
principle of  equity, and the key criterion for 
implementation of  distribution is solvency 
of  economic entities — taxpayers, but not 
services provided by the state.

Special feature of  the index definition is 
its calculation on the basis of  considering 
local budget revenues from collection of  
two taxes only — personal income tax and 
profit tax — for regional budgets, and per-
sonal income tax for budgets of  cities of  
region significance, budgets of  united ter-
ritorial communities and district budgets.

Conclusions. As it can be seen, equal-
izing the tax capacity of  local budgets in 
Ukraine is carried out by two taxes only, 
other tax revenues are not taken into ac-
count while calculating. This aspect can be 
considered as positive from the standpoint 
of  analyzing the peculiarities of  legislative 
definition, since in any case, other taxes are 
not withdrawn from the state budget at 
high levels of  their revenues. It should be 
noted that usage of  tax capacity index at the 
legislative level to equalize financial capacity 
of  communities to ensure the exercise of  
their own powers is justified, as the practice 
of  its application is widespread in devel-
oped countries and proved to be effective.

However, for the analysis as an eco-
nomic category, the legislative definition 
of  the taxable capacity is non-systematic, 
since not all factors of  influence are taken 
into account.

Regarding this study, taxable capacity will 
be reviewed deeper, since the purpose of  the 
work is to outline the relationship between 
the tax potential of  the local budget and its 
tax capacity, which we consider from the 
standpoint of  the criterion of  effectiveness 
of  formation and use of  the potential.
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Обіг цінних паперів має свої право-
ве підґрунтя. При цьому у подальшій 
участі України та вітчизняних органів 
місцевого самоврядування у фінансо-
вих правовідносинах, пов’язаних із бор-
говими цінними паперами, мають вра-
ховуватися такі тенденції на міжнарод-
них фондових ринках, що визначати-
муть дальший розвиток ринку цінних 
паперів України:

1) глобалізація світового ринку капі-
талу, створення глобальних торговель-
них та розрахунково-клірингових сис-
тем для обслуговування міжнародних 
ринків капіталу;

2) технологізація ринків капіталу че-
рез зростаюче використання новітніх 
інформаційних і фінансових техноло-
гій; універсалізація діяльності фінансо-
вих інститутів, які спроможні надавати 
своїм клієнтам повний спектр фінансо-
вих послуг, включаючи послуги на 
ринках цінних паперів; інституціоналі-
зація або зростання ролі інституційних 
інвесторів (інститутів спільного існу-
вання, недержавних пенсійних фондів, 
страхових компаній) у здійсненні фі-
нансових інвестицій;

3) інтернаціоналізація та регіоналі-
зація регулювання фондових ринків; 
дерегуляція фінансових ринків як засіб 
протидії їх переміщення в офшорні 
зони [1, с. 21–22].

Загалом, сучасний ринок цінних па-
перів має тенденції до свого розвитку, 
що полягають у наступному:

1) концентрація та централізація ка-
піталів — полягає у збільшенні в обся-
гах (укрупнення) організацій професій-
них посередників при одночасній ско-
роченні їх кількості. Такі організації 
стають все більш потужними за розмі-
рами власного капіталу та залучених ка-
піталів своїх клієнтів; розростається їх 
філіальна мережа як всередині своєї кра-
їни, так і за кордоном; іде процес їх злит-
тя як між собою, так і з іншими фінансо-
вими та банківськими структурами;

2) інтернаціоналізація та глобаліза-
ція ринку — означає, що національний 
капітал переходить на межі кордонів 
держав, формується світовий ринок 
цінних паперів, по відношенню до яко-
го національні ринки стають вторин-
ними, зникають перепони на шляху 
руху капіталів. Національні ринки – це 
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складові частини глобального світового 
ринку цінних паперів, на якому торгівля 
ведеться безперервно. Об’єднання наці-
ональних ринків цінних паперів у світо-
вій практиці йде в таких напрямах: за-
безпечення можливостей для будь-яко-
го інвестора здійснювати операції з цін-
ними паперами незалежно від їх націо-
нальної приналежності; тісний зв’язок 
національних ринків між собою завдяки 
сучасним засобам зв’язку та організації 
банківських розрахунків на світовому 
масштабі; перехід на єдині стандарти ді-
яльності з різними інструментами ринку, 
а також на фондових ринках різних кра-
їн та їх загальне регулювання тощо; 

3) підвищення рівня організованості 
та посилення державного контролю 
(всі учасники розглядуваних відносин 
мають пряму зацікавленість у тому, щоб 
ринок був правильно організований та 
жорстко контролювався, перш за все, 
найголовнішим учасником ринку — 
державою. При цьому посилення орга-
нізованості та контролю дозволяє кож-
ній державі збільшити свою податкову 
базу та розмір податкових надходжень 
від операцій з цінними паперами); 

4) комп’ютеризація ринку цінних 
паперів — становить основу всіх ново-
введень на ринку цінних паперів; 

5) нововведення на ринку: інстру-
менти даного ринку (йдеться про чис-
ленні види різноманітних похідних цін-
них паперів); нові системи торгівлі цін-
ними паперами (це торгові системи, за-
сновані на використанні комп’ютерів та 
сучасних засобів зв’язку, що дозволя-
ють вести торгівлю повністю в автома-
тичному режимі, без посередників, без 
безпосередніх контактів між продавця-
ми та покупцями); нова інфраструктура 
ринку (це сучасні інформаційні систе-
ми, системи клірингу та розрахунків, 
депозитарне обслуговування учасників 
ринку цінних паперів);

6) секьюритизація (тенденція пере-
ходу грошових коштів зі своїх тради-
ційних форм (заощадження, готівка, 

депозити тощо) у форму цінних папе-
рів; тенденція перетворення все більшої 
маси капіталу в форму цінних паперів; 
тенденція переходу одних форм цінних 
паперів в інші, більш доступні для ши-
роких кіл інвесторів; тенденція підви-
щення ліквідності (прискорення обо-
ротності) будь-яких активів і пасивів 
підприємств через форму цінного па-
перу або за допомогою похідних ін-
струментів…);

7) взаємопроникнення ринку цін-
них паперів та інших ринків капіталу 
(з одного боку, ринок цінних паперів 
відтягує на себе капітали, а з іншого – 
переміщує ці капітали через механізм 
цінних паперів на інші ринки, тим са-
мим сприяє їх розвитку. Наприклад, все 
більшого поширення набуває страху-
вання випуску боргових цінних папе-
рів. Таким чином для страхування ризи-
ків на ринку цінних паперів використо-
вується інструментарій страхового рин-
ку) [2, с. 280–283].

Отже, фінансово-правові відносини 
є самостійним видом правовідносин, 
який має свої ознаки та особливості. 
Правовідносини у сфері державних та 
місцевих боргових цінних паперів є 
складовою частиною фінансово-пра-
вових відносин, однак у юридичній лі-
тературі досі відсутній єдиний погляд 
щодо галузевої належності вказаних 
вище видів цінних паперів. 

Фахівець у галузі господарського 
права — професор О. В. Кологойда 
ринок цінних паперів розглядає як су-
купність різноманітних суспільних від-
носин, що регулюється нормами ци-
вільного, адміністративного, господар-
ського, фінансового та інших галузей 
законодавства [3, с. 11]. Тобто наголо-
шується на міжгалузевому регулюванні 
розглядуваних відносин.

Підтримуємо думку про те, що се-
ред сучасних тенденцій розвитку фі-
нансового права, простежується про-
никнення об’єктів публічно-правового 
регулювання у приватно-правове, і на-
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впаки. Поєднання публічних і приват-
них інтересів у правовому регулюванні 
фінансових відносин виявляється у 
двох взаємопов’язаних аспектах: збере-
ження публічного пріоритету, але з ура-
хуванням приватних інтересів; взаємо-
проникнення і взаємодія публічно-пра-
вових та приватно-правових юридич-
них засобів, зокрема, категорій, прин-
ципів, дефініцій, методів [4, с. 50].

У контексті викладеного заслуговує 
на увагу питання міжгалузевої правової 
природи цінних паперів.

Так, нормами цивільного і госпо-
дарського законодавства визначаються 
поняття і види цінних паперів як об’єк-
тів цивільних і господарських правовід-
носин, особливості правочинів з цін-
ними паперами, виконання зобов’язань 
за ними, статус учасників ринку цінних 
паперів (юридичних і фізичних осіб), 
особливості захисту їхніх прав і закон-
них інтересі. Зокрема, ЦК України роз-
глядає цінні папери як об’єкти цивіль-
них прав (наприклад, глава 14 — 
ст. 194–198). У ГК України питання 
правового регулювання ринку цінних 
паперів врегульовано у главі 17 «Цінні 
папери у господарській діяльності» (ст. 
163-166), параграфі 3 глави 35 (ст. 356-
361); у ст. 166 «Державне регулювання 
ринку цінних паперів».

Норами адміністративного законо-
давства регулюються питання: ліцензу-
вання учасників ринку; здійснення 
контролю за обігом цінних паперів, за 
учасниками цього ринку; застосування 
адміністративної відповідальності тощо. 
Так, відповідно до ст. 24414 КУпАП  
НКЦПФР розглядає справи про адміні-
стративні правопорушення, пов’язані з 
порушенням вимог законодавства на 
ринку цінних паперів (ст. 163 «Розмі-
щення цінних паперів без реєстрації їх 
випуску або порушення порядку здійс-
нення емісії цінних паперів»; 1635 «При-
ховування інформації про діяльність 
емітента»; 1636 «Неподання документів, 
подання яких передбачено законодав-

ством про депозитарну систему Украї-
ни»; ч. 1 ст. 1637 «Діяльність на фондо-
вому ринку без ліцензії»; ст. 1638 «Мані-
пулювання на фондовому ринку»; 
ст. 1639 «Незаконне використання ін-
сайдерської інформації»; ст. 16310 «По-
рушення порядку внесення змін до сис-
теми депозитарного обліку цінних па-
перів»; ст. 16311 «Порушення порядку 
розкриття інформації на фондовому 
ринку»; ст. 18830 «Ухилення від вико-
нання або несвоєчасне виконання за-
конних вимог Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку або 
її уповноважених осіб»).

Від імені НКЦПФР справи про адмі-
ністративні правопорушення і наклада-
ти адміністративні стягнення мають пра-
во Голова НКЦПРФ, члени Комісії та 
уповноважені Комісією посадові особи.

Відповідно до вказаних норм до ад-
міністративної відповідальності можуть 
притягатися лише фізичні особи, поса-
дові особи. На саму ж державу чи орган 
місцевого самоврядування адміністра-
тивні стягнення накладатися не можуть.

Нормами фінансового законодав-
ства регулюються питання: випуску та 
обігу цінних паперів з метою акумулю-
вання коштів до бюджетів; оподатку-
вання доходів від цінних паперів; утво-
рення, обслуговування, погашення пу-
блічного боргу, управління ним тощо.

Наприклад, відповідно до положень 
ст. 141 (п. 141.4.10) ПК України «не під-
лягають оподаткуванню доходи, отри-
мані нерезидентами у вигляді процентів 
або доходу (дисконту) на державні цінні 
папери або облігації місцевих позик, 
або боргові цінні папери, виконання 
зобов’язань за якими забезпечено дер-
жавними або місцевими гарантіями, або 
у вигляді інших доходів за державними 
цінними паперами, що виплачуються 
центральним органом виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування та реалі-
зує державну фінансову політику, або у 
вигляді процентів, сплачених нерези-
дентам за отримані державою або до 
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бюджету Автономної Республіки Крим 
чи міського бюджету позики (кредити 
або зовнішні запозичення), які відобра-
жаються в Державному бюджеті Украї-
ни або місцевих бюджетах чи коштори-
сі Національного банку України, або за 
кредити (позики), які отримані суб’єкта-
ми господарювання та виконання яких 
забезпечено державними або місцеви-
ми гарантіями».

За положеннями п. 2 ч. 1 ст. 165 ПК 
України до загального місячного (річ-
ного) оподатковуваного доходу платни-
ка податку не включаються, зокрема, 
такі доходи: «сума доходів, отриманих 
платником податку у вигляді процентів, 
що нараховані на державні цінні папе-
ри, емітовані центральним органом ви-
конавчої влади, що забезпечує форму-
вання та реалізує державну фінансову 
політику та на боргові зобов’язання На-
ціонального банку України, а також 
сума доходів, отриманих нерезидента-
ми у вигляді процентів, нарахованих на 
державні цінні папери або облігації міс-
цевих позик, або боргові цінні папери, 
виконання зобов’язань за якими забез-
печено державними або місцевими га-
рантіями, якщо такі цінні папери при-
дбані нерезидентами за межами терито-
рії України через уповноважених аген-
тів — нерезидентів, або процентів, 
отриманих нерезидентами за надані 
державі або бюджету Автономної Рес-
публіки Крим чи міському бюджету по-
зики (кредити або зовнішні запозичен-
ня), які відображаються в Державному 
бюджеті України або місцевих бюдже-
тах чи кошторисі Національного банку 
України, або за надані суб’єктам госпо-
дарювання кредити (позики), виконан-
ня яких забезпечено державними або 
місцевими гарантіями».

Згідно із п. 37 підрозділу 4 розділу 
ХХ ПК України «не підлягають оподат-
куванню доходи нерезидентів з джере-
лом походження з України за операція-
ми з розміщення нерезидентам держав-
них деривативів та доходи, що випла-

чуються нерезидентам за державними 
деривативами, відповідно до умов пра-
вочинів з державним боргом за держав-
ними зовнішніми запозиченнями та га-
рантованим державою боргом, затвер-
джених Кабінетом Міністрів України».

Положення щодо звільнення іно-
земних інвесторів (нерезидентів) від 
оподаткування доходів від державних і 
місцевих цінних паперів отримали за-
кріплення в ПК України у 2017 р. і тим 
самим держава створила більш сприят-
ливі умови для інвесторів, для кредито-
рів, які згодні вкладати свої кошти у 
державні та місцеві цінні папери. Окрім 
цього суттєво підвищено інвестиційну 
привабливість відповідних видів цінних 
паперів та їх конкурентність на ринку ка-
піталу. Такі нововведення позитивно 
впливають на можливість емітентів за-
значених цінних паперів здійснювати 
правочини з державним (місцевим) бор-
гом, включаючи обмін, випуск, купівлю, 
викуп та продаж державних боргових 
зобов`язань, за умови дотримання гра-
ничного обсягу державного (місцевого) 
боргу на кінець бюджетного періоду від-
повідно до п. 16.7 ст. 16 БК України [5].

Принагідно відмітимо, що не вклю-
чення до загального місячного (річно-
го) оподатковуваного доходу платника 
податку названих вище доходів, не оз-
начає звільнення платника податків від 
сплати військового збору. Оскільки, 
відповідно до відповідно до пп. 1.7 
п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПК 
України звільняються від оподаткуван-
ня військовим збором доходи, що згід-
но з розділом IV ПК України, зокрема 
не включаються до загального оподат-
ковуваного доходу фізичних осіб, крім 
доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2 
та 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 ПК України. 
Нарахування, утримання та сплата (пе-
рерахування) військового збору до бю-
джету здійснюються відповідно до ви-
мог ст. 168 ПК України, за ставкою 
1,5%. Податковий агент, який нарахо-
вує (виплачує, надає) оподатковуваний 
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дохід на користь платника, зобов’яза-
ний утримувати військовий збір із суми 
такого доходу за його рахунок, вико-
ристовуючи ставку збору 1,5 відсотка 
(пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПК Украї-
ни). Якщо згідно з нормами розділу IV 
ПК України окремі види оподатковува-
них доходів (прибутків) не підлягають 
оподаткуванню під час їх нарахування 
чи виплати, але не є звільненими від 
оподаткування, платник податку зо-
бов’язаний самостійно включити суму 
таких доходів до загального річного 
оподатковуваного доходу та подати річ-
ну декларацію з цього податку (пп. 
168.1.3 п. 168.1 ст. 168 ПК України). Та-
ким чином, сума доходів, отриманих 
платником податку, наприклад, у вигля-
ді процентів, що нараховані на облігації 
внутрішніх державних позик, емітовані 
Міністерством фінансів України, та 
інвестиційного прибутку від операцій 
з цими паперами, є об’єктом оподат-
кування військовим збором. При цьо-
му податковим агентом платника по-
датку під час нарахування на його ко-
ристь доходів у вигляді процентів є 
особа, яка здійснює таке нарахування. 
Такою є позиція ДФС України, викла-
дена у листі від 22 березня 2017 р. 
№ 3926/С/99-99-13-02-03-14 [6].

Що стосується фінансово-правово-
го питання регулювання випуску та обі-
гу цінних паперів з метою акумулюван-
ня коштів до бюджетів, погашення пу-
блічного боргу, управління ним, то ми 
на них детальніше зупиняється в інших 
підрозділах і розділах нашої роботи. 
Зараз лише зазначимо, що цим питан-
ням присвячено, зокрема, положення 
БК України стосовно державних і міс-
цевих запозичень, а також державного і 
місцевого боргу.

Кримінальним кодексом України 
передбачені заходи відповідальності за 
злочини у сфері обігу цінних паперів. 
Тат можна виокремити загальні склади 
злочинів (приміром, фіктивне підпри-
ємництво — ст. 205 КК України, ухи-

лення від сплати податків, зборів (обо-
в’язкових платежів) — ст. 212 КК Укра-
їни, доведення до банкрутства — ст. 219 
КК України) і спеціальні склади злочи-
нів (які безпосередньо пов’язані із цін-
ними паперами). У контексті другої гру-
пи варто згадати такі статті КК України: 
ст. 199 «Виготовлення, зберігання, при-
дбання, перевезення, пересилання, вве-
зення в Україну з метою використання 
при продажу товарів, збуту або збут під-
роблених грошей, державних цінних 
паперів, білетів державної лотереї, ма-
рок акцизного податку чи голографіч-
них захисних елементів»; ст. 210 «Неці-
льове використання бюджетних ко-
штів, здійснення видатків бюджету чи 
надання кредитів з бюджету без вста-
новлених бюджетних призначень або з 
їх перевищенням»; ст. 211 «Видання 
нормативно-правових актів, що змен-
шують надходження бюджету або 
збільшують витрати бюджету всупереч 
закону»; ст. 2221 «Маніпулювання на 
фондовому ринку»; ст. 2231 «Підроб-
лення документів, які подаються для ре-
єстрації випуску цінних паперів»; 
ст. 2232 «Порушення порядку ведення 
реєстру власників іменних цінних папе-
рів»; ст. 224 «Виготовлення, збут та ви-
користання підроблених недержавних 
цінних паперів»; ст. 2321 «Незаконне 
використання інсайдерської інформа-
ції»; ст. 2322 «Приховування інформації 
про діяльність емітента»; ст. 256 «Спри-
яння учасникам злочинних організацій 
та укриття їх злочинної діяльності».

Існує думка, що домінування цивіль-
но-правового регулювання відносин у 
сфері обігу цінних паперів, зокрема і 
боргових цінних паперів, пояснюється 
тим, що у межах такого обігу відбуваєть-
ся перехід права власності на цінні па-
пери, яке за своєю суттю є приватно-
правовим. Разом із тим, особливістю 
відносин обігу, приміром, державних 
цінних паперів є те, що вони одночас-
но є об’єктом цивільних правовідно-
син, що виникають у процесі переходу 
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прав власності на цінні папери і прав за 
цінними паперами, та предметом фі-
нансових правовідносин з приводу 
управління державним боргом, фінан-
сування бюджетного дефіциту [7, с. 113]. 
На наш погляд, у процесі обігу цінних 
паперів перехід права власності на цін-
ні папери відбувається лише у випадку 
їх продажу, перепродажу, іншої переда-
чі. Підтвердженням нашої думки є та-
кож п. 11 ст. 1 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок», де 
обіг цінних паперів визначається як 
вчинення правочинів, пов’язаних з пере-
ходом прав на цінні папери і прав за цінними 
паперами (виділено нами. – Н. К.), крім 
договорів, що укладаються у процесі 
емісії, при викупі цінних паперів їх емі-
тентом та купівлі-продажу емітентом 
викуплених цінних паперів. 

У контексті викладеного варто наве-
сти розмежування банківського вкладу і, 
наприклад, облігацій внутрішньої дер-
жавної позики (далі — ОВДП). Так, 
ОВДП можна перепродати іншим фі-
нансовим установам чи фізичним осо-
бам на вторинному ринку цінних папе-
рів. Банківський вклад перепродати ко-
мусь іншому не можна (лише, якщо це 
передбачено договором, можна достро-
ково зняти, можна розірвати договір з 
банком). Окрім цього, вітчизняні бан-
ки, як показує практика, проявляють 
тенденцію до банкрутства, вони можуть 
бути «доведені до банкрутства» і тоді 
вкладники отримуватимуть назад свої 
вклади через Фонд гарантування вкла-
дів фізичних осіб (а таке повернення 
затягується у часі). Нині також дуже 
проблематично повернути вклади із 
відділень банків, що були відкриті в 
АРК до анексії Криму. Натомість 
ОВДП держава погашає завжди, хоча й 
тут є певні виключення: у СРСР була 
практика уніфікації та конверсії держав-
них позик, коли всі позики зводилися 
до єдиного стандарту погашення, від-
кладалося їх погашення, знижувався 
відсоток дохідності; позики були довго-

строковими, низькодохідними і «до-
бровільно-примусовими». 

На сьогодні, як стверджують фахів-
ці, з ОВДП є деякі незручності — вони 
не в кожному банківському відділенні 
вони продаються та купуються не у всіх 
банках, не у всіх відділеннях банків, 
оскільки банкам не вигідно афішувати 
альтернативу своїм депозитам, як для 
них є прибутковими. Також є питання 
до рахунків, що мають відкриватися і на 
які зараховуються Також, як ми вище 
розглядали норми податкового законо-
давства України, доходи від інвестуван-
ня особі потрібно самостійно деклару-
вати. Та попри такі незручності у порів-
нянні із 2017 р. у 2018 р. продажі ОВДП 
зросли у 9 разів і за даними НБУ таких 
позик нараховується вже на 900 млн грн. 
Це є свідчення зростання довіри грома-
дян-кредиторів до держави-позичаль-
ника. означає. Досить несподіване для 
фінансистів підвищення НБУ обліко-
вої ставки до 13,5 % у жовтні 2018 р. 
одразу створило конкуренцію між кіль-
кома фундаментальними фінансовими 
інструментами – депозитними сертифі-
катами НБУ (за їх рахунок фінансується 
монетарна політика центробанку), цін-
ними паперами Міністерства фінансів 
України (за їх рахунок фінансується 
бюджет) та банківськими вкладами (фі-
нансуються кінцеві споживачі гро-
шей — бізнес та населення). У цьому 
процесі Міністерства фінансів України 
поки що виграє конкуренцію, пропону-
ючи кращу ціну і гарантії — ОВДП на 
сьогодні виграють біля 2,5–3 % прибут-
ковості (ставки за короткостроковими 
державними цінними паперами склада-
ють 14,5–15 %, а депозитні ставки — 
11,3–13,3 %; також вартість внутріш-
ньої позики традиційно на 1,5–3 % пе-
ревищує облікову ставку НБУ (нею 
встановлюється базова загальна вар-
тість грошей в економіці), яка на сьо-
годні складає 13,5 %) [8].

Цікаво, що попри зростаючий в 
обігу обсяг державних і місцевих цін-
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них паперів, на сьогодні держава вкрай 
мало приділяє уваги контролю обігу та-
ких цінних паперів. Так, станом на гру-
день 2018 р. на офіційному веб-сайті 
Рахункової палати оприлюднено ре-
зультати аналізу внутрішніх і зовнішніх 
запозичень на фінансування Державно-
го бюджету України на 2005 р. [9] (тоб-
то після 2006 р. спеціальних бюлетенів 
Рахункової палати, присвячених запо-
зиченням, не формувалося). Що стосу-
ється державного боргу, то оприлюдне-
но бюлетень про результати аудиту 
стану державного і гарантованого дер-
жавою боргу за 2009 рік та аналізу тен-
денцій у 2010 році [10]. Тобто на сьо-
годні вкрай мало відкритої інформації 
про результати здійснення бюджетних 
запозичень.

З метою розмежування правового 
регулювання відносин, пов’язаних із 
цінними паперами деякі автори пропо-
нують оперувати поняттям «фондові 
правовідносини, «під якими слід розу-
міти врегульовані нормами різних га-
лузей права суспільні відносини, що 
складаються між суб’єктами ринку 
цінних паперів із визначення взаєм-
них прав та обов’язків, пов’язаних з 
діяльністю на ринку цінних паперів. 
Також визначено, що до предмета фі-
нансового права належать ті фондові 
відносини, які виникають у процесі 
формування за допомогою цінних па-
перів фондів грошових коштів держа-
ви та органів місцевого самоврядуван-
ня. Об’єктом фондових відносин, що 
регулюються нормами фінансового 
права, є цінний папір як фінансовий 
інструмент, що використовується та-
кими учасниками ринку цінних папе-
рів, як держава, органи місцевого са-
моврядування» [11, с. 6].

На думку М. В. Карасьової, відноси-
ни з приводу державних та муніципаль-
них цінних паперів між боржниками та 
відповідними кредиторами не є фінан-
сово-правовими. Незважаючи на те, що 
виникають у процесі фінансової діяль-

ності, вони не регулюються з допомо-
гою владних приписів [12, с. 71]. На 
наше переконання, якщо відносини ви-
никають, змінюються та припиняються 
у межах публічної фінансової діяльно-
сті, то вже й цього достатньо, аби вести 
мову про фінансові правовідносини. 
У зв’язку із цим нам більше імпонує 
думка І. Б. Заверухи, яка вважає, що, на-
приклад, «зміст відносин у сфері дер-
жавного боргу становлять права та 
обов’язки їхніх суб’єктів, що виникають 
у зв’язку з необхідністю балансування 
бюджету, а також здійснення розрахун-
ків за борговими зобов’язаннями Уряду, 
тобто державні цінні папери тут висту-
пають навіть не об’єктом, а предметом. 
Природа відносин у сфері державного 
боргу є фінансово-правовою, адже 
вони виникають винятково у сфері пу-
блічних фінансів і з приводу фінансо-
вої діяльності держави… відносини у 
сфері державного боргу особливим 
способом (методом) реалізуються у 
сфері фінансової діяльності держави — 
у всіх складових її змісту: мобілізації, 
розподілі та використанні фондів гро-
шових коштів» [13, с.103, 104]. Окрім 
цього, згідно із БК України розглядува-
ні відносини є бюджетно-правовими, 
оскільки пов’язані із фінансуванням 
бюджету, що підтверджується такими 
положеннями. 

Так, відповідно до п. 51 ст. 2 БК 
України фінансування бюджету – це 
«надходження та витрати бюджету, 
пов’язані із зміною обсягу боргу, обсягів 
депозитів і цінних паперів, кошти від 
приватизації державного майна (щодо 
державного бюджету), зміна залишків 
бюджетних коштів, які використовують-
ся для покриття дефіциту бюджету або 
визначення профіциту бюджету». За ч. 1 
ст. 15 БК України джерелами фінансу-
вання бюджету є, зокрема, кошти від 
державних (місцевих) внутрішніх та зов-
нішніх запозичень.

Наказом Міністерства фінансів Ук-
ра їни від 14 січня 2011 р. № 11 затвер-
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джено Класифікацію доходів бюджету; 
Функціональну класифікацію видатків 
та кредитування бюджету; Економічну 
класифікацію видатків бюджету; Відом-
чу класифікацію видатків та кредиту-
вання державного бюджету; Класифіка-
цію кредитування бюджету; Класифіка-
цію фінансування бюджету за типом 
кредитора; Класифікацію фінансуван-
ня бюджету за типом боргового зо-
бов’язання; Класифікацію боргу за ти-
пом кредитора; Класифікацію боргу за 
типом боргового зобов’язання. У межах 
Класифікації фінансування бюджету за 
типом боргового зобов’язання як фі-
нансування за борговими операціями 
передбачено таке:

1) внутрішні запозичення: довго-
строкові зобов’язання, середньострокові 
зобов’язання, короткострокові зобов’я-
зання та векселі, інші зобов’язання;

2) зовнішні запозичення: довгостро-
кові зобов’язання, середньострокові зо-
бов’язання, короткострокові зобов’я-
зання та векселі, інші зобов’язання.

Особливістю відносин у сфері дер-
жавних і місцевих цінних паперів боргу 
є те, що надходження, наприклад, від 
бюджетних запозичень належать до 
бюджетних доходів. Так, за положення-
ми ст. 9 БК України доходи бюджету 
класифікуються за такими розділами:

1) податкові надходження (встанов-
лені законами України про оподатку-
вання загальнодержавні податки і збори 
та місцеві податки і збори);

2) неподаткові надходження (дохо-
ди від власності та підприємницької 
діяльності; адміністративні збори та 
платежі, доходи від некомерційної го-
сподарської діяльності; інші неподатко-
ві надходження);

3) доходи від операцій з капіталом 
(у статті не деталізуються);

4) трансферти (кошти, одержані 
від інших органів державної влади, ор-
ганів влади Автономної Республіки 
Крим, органів місцевого самовряду-
вання, інших держав або міжнародних 

організацій на безоплатній та безпово-
ротній основі).

Оригінальну пропозицію вислови-
ла О. А. Музика-Стефанчук: «окремі 
доходи місцевих бюджетів мають пово-
ротний характер (наприклад, міжбю-
джетні трансферти, запозичення — по-
зички, кредити). Поворотність окремих 
бюджетних доходів має враховуватися 
на стадіях складання проектів бюджетів, 
а також під час розгляду і прийняття рі-
шень про місцеві бюджети — кошти на 
повернення цих доходів повинні закла-
датися у відповідних видаткових статтях 
бюджетів» [14, с. 8]. Також цитована 
авто згодом висловила тезу про існу-
вання бюджетно-кредитних відносин 
(відносини у сфері бюджетних запози-
чень), у яких: інколи має вияв диспо-
зитивний метод регулювання, якому  
притаманні такі ознаки [14, с. 31–33]: 
«1) права та обов’язки сторін форму-
ються по лінії двох правових джерел: 
нормативно-правового акта, що врегу-
льовує відповідні відносини; договору, 
що укладається між сторонами; 2) одно-
сторонньо-владні приписи держави не 
мають загального характеру, залишаю-
чи сторонам цих відносин право на 
власне волевиявлення; 3) правовий акт, 
що регулює відповідні відносини, по-
роджує для особи не лише права, а й 
обов’язки перед іншою стороною цих 
відносин, а також є передумовою ви-
никнення фінансового зобов’язання 
органа перед стороною; 4) регулюваль-
ний вплив органу публічної влади на 
поведінку свого контрагента виражаєть-
ся не лише у формі односторон-
ньо-владного примусу, але й у формі 
спонукання з використанням економіч-
них стимулів і матеріальної зацікавле-
ності; 5) права та обов’язки сторін бю-
джетних правовідносин більш урівно-
важені, тобто не виражені у категорич-
ній формулі «влади та підпорядкуван-
ня», що притаманна імперативному ме-
тоду; уповноважений суб’єкт також є 
носієм певних юридичних обов’язків, у 
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тому числі тих, які передбачені догово-
ром, що опосередковує ці правовідно-
сини; 6) юридичною формою бюджет-
них правовідносин при регулюванні їх 
за допомогою диспозитивного методу 
є бюджетно-правовий договір, який по-
роджує фінансові та цивільні права й 
обов’язки сторін бюджетних правовід-
носин; 7) бюджетно-правовий договір 
може бути укладений лише в тому разі, 
коли це дозволяє той правовий акт, що 
регулює бюджетні відносини, і лише з 
тих питань, які цим актом віддані на 
розсуд сторін. За допомогою бюджет-
но-правового договору здійснюються 
такі способи формування та викори-
стання бюджету, які технічно або еко-
номічно не доцільно здійснювати шля-
хом одностороннього волевиявлення, а 
конструювання відносин вимагає уз-
годження між сторонами умов руху ко-
штів» [15, с. 44; 16]. 

На думку О.В. Бєлікової, фінансо-
во-правового регулювання ринку цін-
них паперів – це «форма впливу фінан-
сового права на суспільні відносини, 
що складаються на ринку цінних папе-
рів, реалізовуються за допомогою фі-
нансово-правових норм, спрямованих 
на впорядкування фінансової діяльно-
сті на ринку цінних паперів, фінансо-
вих правовідносин на ринку цінних па-
перів, актів реалізації права й обов’язків 
суб’єктів цих правовідносин, актів за-
стосування права компетентними орга-
нами державної влади» [11, с. 6]. На 
наш погляд, таке визначення ніяким чи-
ном не розкриває сутності й особливої 
правової природи конкретного напря-
му публічної фінансової діяльності.

Також у фінансово-правовій науці 
пропонується визначення «фінансо-
во-правового інституту цінних паперів 
як сукупності фінансово-правових 
норм, що регулюють суспільні відноси-
ни на ринку цінних паперів (державно-
му, муніципальному і корпоративному 
його секторах) з приводу утворення, 
розподілу та використання централізо-

ваних і децентралізованих фондів гро-
шових коштів за допомогою фінансо-
вого інструменту — цінного папера» 
[11, с. 6]. Не зовсім коректнім видається 
віднесення до фінансово-правових від-
носин корпоративного сектору цінних 
паперів. На наше глибоке переконання, 
у цьому секторі задіяні приватні фінан-
си, що є об’єктом цивільно- та госпо-
дарсько-правового регулювання.

На думку О. В. Бєлікової, «фінансо-
во-правові норми регулюють відноси-
ни, пов’язані із випуском цінних папе-
рів, визначенням умов випуску, варто-
сті, строку дії, доходності, порядком 
погашення, а відносини щодо купів-
лі-продажу цінних паперів регулюють-
ся цивільно-правовими нормами, 
оскільки купівля-продаж цінних папе-
рів відбувається добровільно, за влас-
ним бажанням фізичних та юридичних 
осіб» [11, с. 7]. З наведеною думкою ми 
не можемо погодитися з огляду на по-
милкове розмежування приватних і пу-
блічних відносин, точніше — на відсут-
ність такого розмежування. Очевидно, 
що норми фінансового права регулю-
ють відносини, пов’язані із публічним 
фінансовим контролем, державним ре-
гулюванням та публічним управлінням 
у сфері цінних паперів; визначення 
умов випуску, вартості, строку дії, до-
ходності, порядку погашення цінних 
паперів належатиме до фінансово-пра-
вового регулювання виключно коли 
йдеться про державні та місцеві боргові 
цінні папери, а щодо інших цінних па-
перів, то тут застосовуються норми 
приватноправового регулювання.

До основних напрямів фінансо-
во-правового регулювання ринку цін-
них паперів вчені відносять такі: 1) регу-
лювання процедур випуску та обігу дер-
жавних цінних паперів та інших фінан-
сових інструментів фінансово-правови-
ми нормами (у даному випадку, на наш 
погляд, йдеться про фінансово-правове 
та державне регулювання обігу цінних 
паперів. — Н. К.); 2) створення умов 



Eurasian Academic Research Journal
2018. № 11 (29)

30

для розвитку публічної фінансової ді-
яльності у напрямі публічне-правових 
засад випуску, обігу та розміщенню 
державних цінних паперів (наведене 
положення не відрізняється якоюсь 
особливістю та загалом поглинається 
попередньою тезою. — Н. К.); 3) дер-
жавне гарантування діяльності визна-
чених установ на ринку цінних папе-
рів, які уповноважені на здійснення 
операцій з державними цінними папе-
рами (проблемою лишається гаранту-
вання здійснення операцій з місцеви-
ми цінними паперами — Н. К.); 4) вне-
сення в чине фінансове законодавство 
норм щодо визначення правового ста-
тусу органів місцевого самоврядуван-
ня, державних банків, бюджетних уста-
нов, що здійснюють господарську ді-
яльність, як рівноправних учасників 
ринку цінних паперів, діяльність яких 
здійснюється під контролем держави з 
метою отримання додаткових публіч-
них фінансових ресурсів; 5) викори-
стання досвіду та залучення іноземних 
учасників ринку цінних паперів, вико-
ристання світового досвіду для регу-
лювання публічних фінансових ресур-
сів з використанням новітніх фінансо-
вих інструментів [17, с. 130].

На наше глибоке переконання, обіг 
цінних паперів опосередковується пере-
дусім цивільними правовідносинами. 
Похідними від цивільних є ті фінансові 
правовідносини, які, у свою чергу, пов’я-
зані з обігом боргових цінних паперів, з 
управлінням публічним кредитом і пу-
блічним боргом. Йдеться не про похід-
ний характер всіх фінансових правовід-
носин, а виключно тих, де виникає таке 
явище, як «публічний інтерес».

Отже, підтримуємо Н. А. Зайцеву, 
яка наголошує на тому, що фінансові 
правовідносини, які виникають у сфері 
боргових державних і місцевих цінних 
паперів, характеризуються такими спе-
цифічними рисами: 1) сфера впливу — 
публічні фінанси, публічні фінансові 
відносини; 2) регулювання відносин у 

сфері публічних фінансів відбувається 
у межах публічної фінансової діяльно-
сті; 3) ці відносини спрямовані на пла-
номірне утворення, розподіл та викори-
стання публічних грошових фондів; 
4) цей різновид фінансово-правових 
відносин виникає як похідний від бю-
джетних, публічних кредитних відно-
син і характеризує особливості балан-
сування бюджету; 5) ці відносини відо-
бражають, з одного боку, акумулюван-
ня коштів як метод публічної фінансо-
вої діяльності, з іншого при сплаті від-
сотків та погашенні публічного боргу 
здійснюється їх розподіл та викори-
стання; 6) правовідносини в цьому фі-
нансово-правовому інституті є кредит-
ними з урахуванням специфіки управ-
лінської діяльності держави (формуван-
ня боргу, його структурування, управ-
ління, здійснення боргових операцій); 
7) специфічний характер надходжень, 
які враховуються у доходній частині 
бюджету (що передбачає поворотність 
отриманих коштів і сплати відсотків для 
користування) [18, с. 12].

Зважаючи на це, фінансові право-
відносини на ринку цінних паперів від-
буваються між такими суб’єктами: 

1) держава — органи місцевого са-
моврядування (рівень створення норма-
тивно-правової бази, ліцензування, 
контроль, допуск до участі у відноси-
нах, пов’язаних із публічними запози-
ченнями, тощо);

2) держава (в особі НКЦПРФ як ре-
гулятора) — держава (в особі інших ор-
ганів державної влади) — це відносини 
з державного (публічно-правового) ре-
гулювання та публічний фінансовий 
контроль);

3) держава — саморегулівні органі-
зації (відносини переважно щодо нор-
мативно-правового регулювання та не-
державного фінансового контролю, 
управління у сфері цінних паперів);

4) держава — інвестори (фізичні та 
юридичні особи, які купують боргові 
цінні папери, отримують відсотки).
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Прийняття нового Закону України 
«Про валюту і валютні операції» від 
21.06.2018 року за № 2473-VIII», який 
нещодавно набрав чинності, отримало 
чи немало відгуків серед фахівців юри-
дичного середовища. 

Відтак, вже розроблені маркери так 
званих «послаблень» в валютному зако-
нодавстві. Як виглядає станом на сьо-
годнішній день запровадження механіз-
му такої лібералізації та яким чином 
співвідносяться старі підзаконні акти та 
нове валютне законодавство розгляне-
мо в межах цієї статті. 

Перш за все вважаємо за необхідне 
звернути увагу на положення щодо від-
повідальності за порушення вимог ва-
лютного законодавства України. 

Законодавець розділив відповідаль-
ність за порушення граничного 3 65- 
ден ного строку розрахунків по зовніш-
ньоекономічним операціям, що вста-
новлено положеннями пункту 21 Розді-
лу ІІ Постанови НБУ № 5 від 02.01.2019 
року «Про затвердження Положення 
про заходи захисту та визначення по-
рядку здійснення окремих операцій в 
іноземній валюті» [2], та за порушення 
вимог валютного законодавства.

Зокрема, у відповідності до поло-
жень статті 13 Закону України «Про ва-

люту і валютні операції» від 21.06.2018 
року за № 2473-VIII» [1], встановлено, 
що порушення резидентами строку 
розрахунків тягне за собою нарахуван-
ня пені за кожний день прострочення в 
розмірі 0,3 відсотка суми неодержаних 
грошових коштів за договором (варто-
сті недопоставленого товару) у націо-
нальній валюті (у разі здійснення роз-
рахунків за зовнішньоекономічним до-
говором (контрактом) у національній 
валюті) або в іноземній валюті, перера-
хованій у національну валюту за курсом 
Національного банку України, встанов-
леним на день виникнення заборговано-
сті. Загальний розмір нарахованої пені 
не може перевищувати суми неодержа-
них грошових коштів за договором (вар-
тості недопоставленого товару). 

Тобто: а) відповідальність застосо-
вується виключно до резидента (про 
нерезидента жодного слова не сказано), 
б) законодавець виключив статтю 37 
повністю із Закону України «Про зов-
нішньоекономічну  діяльність»  від 
16.04.1991 року № 959-XII [3], за яким 
передбачалась відповідальність за пору-
шення норм валютного законодавства, 
проте залишив в силі Положення про 
порядок застосування до суб’єктів зов-
нішньоекономічної діяльності України 

УДК 339.5

Арутюнян Лусіне Оганесівна 
Заступник Голови 

Громадської організації «Євразійська асоціація суспільних наук»

НОВІ ПРАВИЛА  
ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

Harutyunyan L. O. New Rules of  Currency Legislation of  Ukraine

Abstract. This article is devoted to the scientific and legal review of  the problems 
associated with some conflict rules of  the currency legislation of  Ukraine. Different 
problem issues of  the new currency legislation of  Ukraine are analyzed.
Key words: new currency legislation, BEPS, foreign economic activity, currency regulation, sanctions, 
foreign exchange restrictions, foreign trade transactions.



Eurasian Academic Research Journal
2018. № 11 (29)

34

та іноземних суб’єктів господарської ді-
яльності спеціальних санкцій, передба-
чених статтею 37 Закону України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність», за-
тверджене Наказом Міністерства еконо-
міки України за № 52 від 17.04.2000 року, 
за яким відповідальність застосовується і 
до резидентів, і до нерезидентів, а також 
залишається можливість застосування 
санкції у вигляді тимчасового зупинення 
зовнішньоекономічної діяльності [4]. 

Зазначена прогалина законодавства 
нині може стати предметом багатьох 
проблем для суб`єктів господарювання, 
що здійснюють зовнішньоекономічну 
діяльність. У відповідності до норм По-
ложення № 52, передбачені [4]:

1. Спеціальна санкція у вигляді вве-
дення індивідуального режиму ліцензу-
вання 

2. Спеціальна санкція у вигляді тим-
часового зупинення зовнішньоеконо-
мічної діяльності,

Таким чином, фактично спростову-
ється твердження, що нібито скасовано 
спеціальну санкцію у вигляді припи-
нення зовнішньоекономічної діяльно-
сті за порушення строків розрахунків, 
оскільки Положення № 52 охоплює 
загальне поняття відповідальності за 
порушення норм валютного законодав-
ства, а не лише за порушення гранич-
них строків розрахунків. 

Згідно положень пункту 10 статті 16 
Закону України «Про валюту і валютні 
операції» від 21.06.2018 року за № 2473-
VIII» [1], законодавець зобов`язав Кабі-
нет Міністрів України привести свої 
нормативно-правові акти у відповід-
ність із цим Законом. Отже, не є зрозу-
мілим чи буде продовжувати свою чин-
ність Положення № 52 та чи будуть до 
резидентів України застосовуватись і 
пеня, і спеціальні санкції, в тому числі і 
тимчасове припинення зовнішньоеко-
номічної діяльності за порушення гра-
ничних строків розрахунків. 

В свою чергу, у відповідності до поло-
жень статті 14 Закону України «Про ва-

люту і валютні операції» від 21.06.2018 
року за № 2473-VIII» [1], другий розподіл 
відповідальності полягає в тому, що за 
порушення вимог валютного законодав-
ства (крім порушення граничних строків 
розрахунків) можуть бути застосовані:

1) до банків — заходи впливу згідно 
із Законом України «Про банки і бан-
ківську діяльність»;

2) до уповноважених установ (крім 
банків) — такі заходи впливу:

а) письмове застереження;
б) обмеження, зупинення чи припи-

нення здійснення окремих видів валют-
них операцій;

в) штрафні санкції;
г) зупинення або відкликання (ану-

лювання) ліцензії на здійснення валют-
них операцій;

3) до юридичних осіб (крім уповно-
важених установ) — заходи впливу у 
вигляді штрафних санкцій;

4) до фізичних осіб, посадових осіб 
уповноважених установ, посадових осіб 
юридичних осіб — заходи впливу у ви-
гляді штрафів, передбачені Кодексом 
України про адміністративні правопо-
рушення.

Як ми можемо побачити в положен-
нях статті 14 Закону також відсутнє 
будь-яке згадування про іноземних су-
б`єктів господарювання і не є зрозумі-
лим чи можуть бути застосовані до іно-
земних  суб`єктів  господарювання 
штрафні санкції чи ні. 

Таким чином, знову українське під-
приємництво знаходиться в більш по-
ганому стані порівняно із іноземними 
суб`єктами господарювання, які фак-
тично не будуть нести жодної відпові-
дальності за порушення граничних 
строків розрахунків за зовнішньоеконо-
мічними контрактами. 

Як показує практика, саме питання 
порушення іноземними суб`єктами гос-
подарської діяльності своїх зобов`язань 
за контрактами із резидентами України, 
зокрема, порушення строків розрахун-
ків та/або поставки товару, не врахову-
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ючи вже інші порушення зобов`язань 
за правочином, було самим актуальним 
для суб`єктів підприємництва в Україні, 
які сподівались на отримання додатко-
вого захисту від держави, резидентами 
яких вони є, як гаранту виконання зов-
нішньоекономічних операцій належ-
них чином. 

Наразі українське підприємство по-
винно бути готовим до того, що у ви-
падку несвоєчасного закриття валютної 
операції (неважливо з яких причин) 
з боку ДФС будуть нараховані пеня згід-
но статті 13 Закону, штраф згідно стат-
ті 14 Закону, а також є вірогідність вве-
дення спеціальних санкцій згідно По-
ложення № 52. 

Суб`єкти господарської діяльності — 
резиденти України також чекали на на-
дання можливості для звернення за за-
хистом своїх законних прав та інтересів 
до Експортно-кредитного агентства 

Постановою Кабінету Міністрів 
України за № 65 від 07.02.2019 року [5] 
було затверджено питання про утво-
рення Експортно-кредитного агент-
ства. Так, мається на увазі, що Експорт-
но-кредитне агентство буде сприяти 
збільшенню українського експорту, 
підвищенню конкурентоспроможності 
експортерів тощо. Проте, ще не сфор-
мовано склад агентства, не визначено 
його ролі в рамках питання захисту 
українського бізнесу при порушенні не-
резидентами умов зовнішньоекономіч-
них контрактів, не визначено ієрархії 
взаємодії агентства із Міністерством 
економічного розвитку, ДФС та НБУ 
щодо застосування до резидентів спеці-
альних санкцій у зв`язку із порушенням 
норм валютного законодавства тощо. 

Ще одним цікавим нововведенням є 
запровадження заходів захисту, передба-
ченими положеннями статті 12 Закону 
України «Про валюту і валютні операції» 
від 21.06.2018 року за № 2473-VIII» [1]. 
Так, Національному банку України на-
дано право за наявності ознак нестійко-
го фінансового стану банківської систе-

ми, погіршення стану платіжного ба-
лансу України, виникнення обставин, 
що загрожують стабільності банківської 
та (або) фінансової системи держави, 
право запровадити певні заходи захи-
сту. Окремо варто зазначити, що крите-
рії визначення «загрози стабільності 
банківської та фінансової системи» не є 
визначеними та взагалі не відомі. Чи 
може це означати, що Національному 
Банку України надано право суб’єктив-
но визначати та відносити певні події 
як такі, що дестабілізують банківську і 
фінансову систему держави. Отже, у 
разі настання таких «невизначених об-
ставин», Національному Банку України 
надано виключне право змінювати гра-
ничні строки розрахунків за експорт-
но-імпортними операціями, зобов`язу-
вати підприємства здійснювати продаж 
частини надходжень в іноземній валю-
ті, встановлювати особливості здійс-
нення операцій, пов’язаних із рухом 
капіталу, запроваджувати обо в’яз ковість 
дозволів та (або) лімітів на проведення 
окремих валютних операцій тощо. 
Аналізуючи дану норму Закону, можна 
зробити висновок, що в будь-якій час 
на власний розсуд НБУ може ухвалити 
рішення, за яким нове валютне законо-
давство України зазнає чи не мало іс-
тотних змін, що взагалі не говорить про 
стабільну ліберальну валютну систему в 
Україні. Така норма є дзвінком тривоги 
для резидентів України, а також для по-
тенційних іноземних інвесторів, які 
здійснюючи зовнішньоекономічну ді-
яльність з Україною будуть завжди че-
кати на ексцес та не непередбачувані 
обставини. Проте, варто також зазначи-
ти, що законодавець все ж таки обме-
жив виключне право Національного 
Банку України, визначивши, що запро-
вадження заходів захисту може бути 
здійснено на строк не більше шести мі-
сяців та подовження строку дії попе-
редніх заходів захисту може бути здійс-
нено на строк не більше шести місяців. 
Постановою Правління Національного 
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Банку України за № 4 від 02.01.2019 
року затверджено Положення про пе-
релік заходів захисту, порядок та крите-
рії їх застосування запровадження, по-
довження та дострокового припинен-
ня [6]. Так, положеннями пункту 6 за-
значеної Постанови № 4 [6] визначені 
критерії, які є підставою для запрова-
дження заходів захисту: значне знижен-
ня курсу гривні до іноземних валют на 
валютному ринку та/або золотовалют-
них резервів Національного банку; зна-
чне зменшення загального обсягу вкла-
дів (депозитів) у банківській системі; 
значне зростання вартості запозичень 
на зовнішніх ринках або неможливість 
здійснення таких запозичень, ескалація 
суспільно-політичної та/або геополі-
тичної напруги, що створює ризик для 
стабільності фінансового сектору Укра-
їни; інші ознаки, що можуть свідчити 
про наявність істотних ризиків для 
макроекономічної стабільності та ста-
більності фінансової системи. 

За останні роки Україна цілеспрямо-
вано та впевнено крокує в сторону деоф-
шорізації, активного запровадження за-
ходів щодо запобігання зловживанням 
використання правил подвійного опо-
даткування, введення правил оподатку-
вання контрольованих іноземних ком-
паній, запровадження системи BEPS 
(Base Erosion and Profit Shifting) — ухи-
лення від сплати податків, які полягають 
в штучному виведенні доходів. Так, згід-
но положень пункту 11 статті 16 Закону 
України «Про валюту і валютні операції» 
від 21.06.2018 року за № 2473-VIII» [1], 
законодавець зобов’язав Кабінет Міні-
стрів України спільно з Національним 
банком України протягом шести місяців 
з дня набрання чинності Закону розро-
бити та внести на розгляд Верховної 
Ради України законопроекти щодо 
здійснення одноразового декларування 
активів фізичних осіб та про міжнарод-
ну співпрацю України в галузі оподатку-
вання, що, зокрема, визначатимуть пра-
вила оподаткування контрольованих 

іноземних компаній; правила звітності в 
розрізі країн для міжнародних груп ком-
паній; правила обмеження витрат на фі-
нансові операції з пов’язаними особами; 
правила оподаткування постійного 
представництва; заходи щодо запобіган-
ня зловживанням у зв’язку із застосуван-
ням договорів про уникнення подвійно-
го оподаткування; процедуру врегулю-
вання спорів з питань застосування кон-
венцій про уникнення подвійного опо-
даткування; питання впровадження між-
народних стандартів для автоматичного 
обміну фінансовою інформацією. Сам 
план BEPS в основному складається з 15 
пунктів [7], кожен з якого є описом окре-
мої податкової проблеми і запропонова-
ним шляхом її вирішення, які в свою 
чергу повинні імплементуватись у вну-
трішнє законодавство країни. Тобто, це 
певні рекомендаційні механізми, які по-
винні крок за кроком бути впроваджені 
шляхом внесення відповідних змін до 
національного  законодавства  країни-
чле на. Сам план BEPS створено з метою 
надання тиску на країни, які відмовля-
ються запроваджувати механізм проти-
дії по відмиванню доходів, послаблен-
ня існуючих та працюючих схем між-
народного податкового планування, які 
повинні по суті втратити свою ефек-
тивність. Звичайно, навіть запрова-
дження багатьма країнами плану BEPS 
не може означати остаточне нівелю-
вання знищення можливості для опти-
мізаційного міжнародного податкового 
планування. Однак, після введення в 
дію рекомендаційних норм плану BEPS 
в Україні в тому числі, будуть значно 
жорстокішими і юридичні наслідки ви-
користання схем оптимізаційного між-
народного податкового планування, і 
юридична відповідальність. Крім цьо-
го, планується ввести в дію механізм 
міжнародного прозорого автоматично-
го обміну даними, наявними в офіцій-
них базах, інформацією з реєстрів 
тощо. Як ми бачимо також із положень 
валютного законодавства, Україна вже 
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запроваджує і активно користується ре-
комендаціями, викладеними в плані 
BEPS. Так, з 2017 року на розгляді Вер-
ховної Ради України знаходиться зако-
нопроект щодо оподаткування прибут-
ку контрольованих іноземних компа-
ній. Проте, враховуючи весь пакет ре-
форм, що запроваджуються в України, 
з точки зору адміністрування процесів 
наразі не буде можливим моментальне 
введення в дію істотних змін щодо 
контрольованих компаній в податкове 

законодавство. Проте ця тема потребує 
окремого розгляду. 

Враховуючи вищевикладене, варто 
зазначити, що нове валютне законодав-
ство, нажаль, також поки що містить 
істотні прогалини, які потребують до-
опрацювання з боку законодавця. Укра-
їнський бізнес, який займається екс-
портно-імпортними операціями не 
знайшов захисту і в новому законодав-
стві, хоча і значимі та вагомі кроки до 
лібералізації вже зроблені. 
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Актуальність теми. Визнання Укра-
їни дійсно правовою державою вимагає 
наявності таких інститутів, які можуть 
забезпечувати здійснення постійного 
контролю в частині забезпечення 
ефективності захисту прав і свобод 
людини і громадянина від будь-яких 
порушень, у тому числі у зв’язку із 
прийняттям актів законодавства, що 
суперечать Конституції України. При 
цьому має бути забезпечена надійна 
система, якою виключається також 
можливість застосування неконститу-
ційних законів. Разом з тим побічним 
ефектом кожної системно проведеної 
реформи є відчуття, переживання і до-
лання щоденних різноманітних прак-
тичних проблем різного рівня у пере-
хідний період у зв’язку з її впроваджен-
ням у життя. 

Проблеми конституціоналізму, кон-
ституційного судочинства та конститу-
ційної юстиції постійно перебувають у 
фокусі уваги вітчизняних та зарубіжних 
науковців,  зокрема:  Ю. В. Бауліна, 
В. Д. Бринцева, Є. В. Бурлая, С. В. Го-
ловатого, В. В. Городовенка, К. В. Гуса-
рова,  В. М. Кампа,  М. І. Козюбри, 
В .  П.  Колісника ,   А .  Р .  Крусяна , 
В. В. Лемака, М. І. Мельника, Л. М. Мо-
сквич, В. Л. Мусіяки, Ю. М. Оборотова, 
М .  П .  Орз іха ,   В .  Ф .  Погор ілка , 
О. В. Прієшкіної,  П. М. Рабіновича, 
М. В. Савчина,  А. О. Селіванова, 
І. Д. Сліденка, О. В. Снєжка, П. Б. Сте-
цюка, Ю. М. Тодики, О. М. Тупицько-
го, С. В. Шевчука, Ю. С. Шемшучен-
ка та інших.

Мета наукової статті — розкрити 
особливості дій Верховного Суду в ме-
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ханізмі інцидентного конституційного 
контролю разі виникнення питання 
про неконституційність окремих поло-
жень законів. 

Виклад основної частини дослі-
дження. У контексті викладених ре-
форм, судова система не є виключен-
ням, адже проведене реформування 
торкнулося не тільки змін Конституції 
України та актів законодавства; впрова-
дження цих новел заклало нові виклики 
щодо судового устрою та судового ладу 
загалом. Також 2017–2018 роки особли-
во характеризуються «кадровим голо-
дом» суддівських кадрів, оскільки внаслі-
док численних оцінювань, конкурсів та 
низки законодавчих змін у підходах до 
визначення розміру суддівської винаго-
роди, темпоральних складових перебу-
вання на посаді судді для отримання до-
вічного грошового утримання суддів за 
правилами Закону № 1402-VIII, значна 
кількість суддів з тих чи інших причин 
залишила судову систему. 

Тому особи, які звертаються на за-
хист чужих інтересів чи за судовим захи-
стом власних прав, як правило, стика-
ються з судовою тяганиною, що 
викликана наведеними вище об’єктив-
ними обставинами, передусім істотним 
навантаженням на суддів. Таке наванта-
ження нині є не тільки стабільно висо-
ким, а й продовжує зростати у судах сис-
теми судоустрою, а також у 
Конституційному Суді України (далі — 
КСУ) як до єдиного органу конституцій-
ної юрисдикції. Останній почав відчува-
ти істотне навантаження з моменту 
набрання чинності конституційними 
змінами щодо правосуддя (30 вересня 
2016 року), оскільки з цього моменту на 
конституційному рівні запроваджено до-
датковий правовий механізм захисту 
прав і свобод людини — звернення до 
КСУ із конституційною скаргою особи, 
яка вважає, що застосований в остаточ-
ному судовому рішенні в її справі Закон 
України суперечить Конституції Украї-
ни (ст. 151-1 Конституції України). 

Перший рік апробування згаданого 
правового інструменту засвідчив, що 
особи здебільшого зверталися до КСУ 
як до повторної чи конституційної 
касації без дотримання певних вимог 
до конституційної скарги, адже відсут-
ній був Закон України «Про Конститу-
ційний Суд України», а положеннями 
Основного Закону України не визна-
чалися конкретні вимоги до конститу-
ційної скарги, встановлюючи лише те, 
що «Конституційна скарга може бути 
подана в разі, якщо всі інші національ-
ні засоби юридичного захисту вичер-
пано» (речення друге ст. 151-1 Консти-
туції України). 

Також велике навантаження на за-
гальні суди обумовлюється законодавчи-
ми ініціативами в системі судоустрою з 
2015 року (внаслідок прийняття Закону 
України «Про забезпечення права на 
справедливий суд» від 12 лютого 
2015 ро ку № 192-VIII і надалі); змінами у 
процесуальному законодавстві, що по-
чали застосовуватися по суті через два 
дні від набрання ними чинності. Все це 
об’єктивно призвело до загальної втом-
леності суддів та працівників апаратів 
судів системи судоустрою. 

Звичайно, слід наголосити на важ-
ливості реалізації загального прагнен-
ня запровадити нові підходи до судо-
вого правозастосування, здійснення 
судочинства на засадах верховенства 
права та поваги до гідності людини (де-
віз Верховного Суду: Людина. Верховенство 
права. Гідність. Курсив наш — І. Б.) 
(далі — ВС). Констатуємо, що така мі-
сія, зокрема зазначеним судом, посту-
пово успішно втілюється у життя по-
при істотне загальне навантаження та 
неоднорідність колективу суддів, вихо-
дячи із різного досвіду, підходів й ба-
чень серед адвокатів, науковців та, без-
перечно, суддів. 

Разом з тим не можна не оминути 
увагою і певні негаразди, породжені по-
спішністю впровадження системних 
реформ у судовій владі. 
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Зокрема, інколи допускався поверх-
невий аналіз судового рішення судом 
касаційної інстанції (у випадках, коли 
рішення, на думку скаржника, мало під-
лягати касаційному оскарженню на під-
ставі п. 8 ч. 2 ст. 128 Конституції Украї-
ни) в частині відкриття касаційного 
провадження. Ці фактори нерідко ста-
вали підставою для того, що особа вва-
жала ухвалене остаточне судове рішен-
ня (рішення суду, ухвалу, постанову) 
несправедливим і зверталася до КСУ із 
конституційною скаргою, закладаючи 
в основу власних аргументів неконсти-
туційності положень того чи іншого 
закону власну незгоду із прийнятим 
судовим рішенням, а не сумнів у кон-
ституційності того чи іншого припису 
закону. Наведені чинники залишалися 
актуальними як на початок 2017 року, 
так і, на жаль, станом на 2018 рік. 

Також останні конституційні ре-
форми щодо правосуддя істотно зміни-
ли підходи застосування принципу вер-
ховенства права, зокрема, в частині 
підстав і порядку незастосування некон-
ституційних законів, якщо їх такими 
вважає суддя суду системи судоустрою 
при здійсненні ним правосуддя у кон-
кретній судовій справі. 

Так, внесенню змін до Основного 
Закону України в частині запроваджен-
ня конституційної скарги передували 
дискусії щодо формату ініціювання ак-
тивності людини про доступ до кон-
ституційного правосуддя, а саме: чи по-
трібно закріплювати таке право за 
громадянами (особами) безпосередньо, 
чи, все ж таки, встановити законодавче 
повноваження фаховому суб’єкту — 
суду (у разі заявлення клопотання учас-
ником судового процесу чи за його 
власною ініціативою) безпосередньо 
звертатися до КСУ без попереднього 
звернення до ВС чи залишити ініціати-
ву звернення до КСУ виключно найви-
щому судовому органу?

Дискусія була обумовлена тим, що 
станом на 2013–2014 роки у КСУ пере-

важала позитивістська теорія під час 
тлумачення норм Конституції та зако-
нів України (їх окремих положень), що 
призводило, зазвичай, не до закріплен-
ня верховенства права та визначення 
його складової — принципу правової 
визначеності, а навпаки — до встанов-
лення принципу верховенства зако-
ну, а саме: КСУ, як правило, акцентував 
на значних обмеженнях при тлумачен-
ні норм, обґрунтовуючи необхідністю 
залишатись в предметі тлумачення 
крізь призму різноманітних аспектів 
тлумачення (звуження) та буквального 
розуміння норми. Також фізичні/юри-
дичні особи (суб’єкти конституційного 
звернення) не могли бути активними 
суб’єктами реалізації конституцій-
них норм, проте, водночас, саме їм ад-
ресувалися державно-владні веління, 
що формулювалися у відповідному 
процесі. Іншими словами, у відносинах 
держави з людиною остання посідала 
підпорядковане, «пасивне» становище й 
не могла захистити власні конституцій-
ні права тільки на підставі Конституції 
України у суді, оскільки не була (та не 
могла бути) суб’єктом конституційного 
права [1]. Логічним наслідком такого 
підходу до визначення юридичної при-
роди та змісту конституційних прав ста-
ла їх практична вилученість із судового 
процесу саме тому, що вони не мали са-
мостійного юридичного значення, поза-
як вони лише «припасовувалися» до від-
повідного конкретизуючого закону [2]. 

Негативний вплив правового пози-
тивізму (вузького нормативізму) на 
якість конституційного судочинства, 
свого часу, зазначив суддя КСУ профе-
сор О. М. Мироненко (у відставці) в 
окремій думці стосовно Рішення КСУ у 
справі за конституційним поданням 
51 народного депутата України про 
офіційне тлумачення положень ст. 10 
Конституції України щодо застосуван-
ня державної мови органами державної 
влади, органами місцевого самовряду-
вання та використання її у навчальному 
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процесі в навчальних закладах України: 
«Нормативісти блискуче володіють 
«юридичним ремеслом», але не усві-
домлюють ані меж, ані міри норматив-
ної регламентації і залишаються впев-
неними, що правовий примус (через 
статтю закону, позитивну норму права) 
може вирішити будь-яку проблему дер-
жавного чи суспільного життя. Їх втру-
чання до зазначеної природно-право-
вої сфери, яка вимагає толерантності, 
гнучкості, шанобливості, стриманості, 
коректності у праворозумінні, небажа-
не, оскільки гіперболізація ролі пози-
тивної норми, схильність до імпера-
тиву, правового тиску нічого, окрім 
шкоди, тут не дасть» [3].

Тож природно, що питання актив-
ної участі людини й громадянина в іні-
ціюванні прямого доступу до конститу-
ційного судочинства потребувало на-
гального вирішення. Коротко відзначи-
мо, що до 30 вересня 2016 року в Украї-
ні існувала, певним чином, литовська 
модель ініціативи конституційного 
нормоконтролю у конкретній судовій, 
зокрема цивільній, справі за виключен-
ням того, що в Україні до КСУ міг звер-
татися виключно єдиний судовий ор-
ган в системі судоустрою — Верховний 
Суд України, а у Литовській республіці 
— усі суди (ст. 105, 106 Конституції Ли-
товської Республіки). 

Після прийняття Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» від 
02 червня 2-14 року № 1402-VIII (далі 
— Закон № 1402-VIII), його приписа-
ми п. 5 ч. 2 ст. 36, п. 5 ч. 2 ст. 46 було 
збережено повноваження найвищого 
суду в системі судоустрою (наразі це 
ВС) звертатися до КСУ щодо конститу-
ційності законів, інших правових актів 
та з приводу офіційного тлумачення 
Конституції України, а також повнова-
ження Пленуму ВС приймати рішення 
про звернення до КСУ з питань кон-
ституційності законів та інших право-
вих актів, а також стосовно офіційного 
тлумачення Конституції України.

Нагадаємо, що Закон № 1402-VIII 
було прийнято значно раніше, ніж 
системні зміни до процесуального зако-
нодавства (грудень 2017 року), що обу-
мовило необхідність більш глибокого 
аналізу порядку й процедури звернення 
судів про неконституційність окремих 
положень законів як до, так і після на-
брання чинності Закону № 1402-VIII та 
змін до Конституції України (якими, се-
ред іншого, закріплено право кожного 
звертатися до КСУ із конституційною 
скаргою (ст. 55 та 151-1)), так і до при-
йняття актів процесуального законодав-
ства у новій редакції. 

Так, робочою групою Верховного 
Суду України за участі автора цієї публі-
кації ще до прийняття змін до Консти-
туції України щодо правосуддя вислов-
лювалися обґрунтовані сумніви необ-
хідності залишення в Основному Зако-
ні України, судоустрійному законі та в 
актах процесуального законодавства 
єдиним представником, уповноваже-
ним вносити до КСУ відповідні подан-
ня, — найвищий судовий орган, зали-
шаючи поза прямим доступом суди 
нижчого рівня. Наводились аргументи 
на необхідності закріплення аналогіч-
них повноважень за судами системи су-
доустрою (на той час суди загальної 
юрисдикції) в цілому. 

Аргументом, зокрема, виступала 
обов’язковість висновків у постановах 
Верховного Суду України для інших су-
дів та інших органів державної влади. 
Також висловлювалися певні побою-
вання, що в сучасних умовах правової 
культури суспільства, чимало громадян 
будуть сприймати КСУ як орган пов-
торної касації, до якої вони будуть звер-
татися із незгодою з прийнятим судом 
рішенням, а не як орган, який призва-
ний забезпечити панування Конститу-
ції в державі та сприяти захисту фунда-
ментальних прав і свобод людини і гро-
мадянина. Нагадаємо, що протягом 
2016–2017 років такі побоювання 
справдилися з приводу того, що грома-
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дяни розцінювали КСУ як орган пов-
торної касації.

У зв’язку з цим наводились (до вне-
сення змін до Конституції і потім до 
процесуальних кодексів) аргументи 
саме на користь звернення до КСУ фа-
хового суб’єкта (суду), який у своїй ді-
яльності кожного дня стикається із за-
стосуванням норм права і об’єктивно 
може мати обґрунтовані сумніви щодо 
неконституційності тієї чи іншої норми 
права (на кшталт моделі Федеративної 
Республіки Німеччина та Литовської 
Республіки). 

І саме на такий суд покладається 
обов’язок першим розглянути судову 
справу на засадах верховенства права, а, 
отже, можливість сформувати нову 
правову позицію в частині тлумачення 
конкретної норми права у спірних від-
носинах, яка, в разі підтвердження її су-
дами вищого рівня у подальшому, набу-
де рис переконливого прецеденту. І 
така правова позиція має ґрунтуватися 
на конституційному законі, що, попри 
презумпцію конституційності закону, в 
сучасних умовах нормотворення та за-
конотворення почало викликати чима-
ло сумнівів.

Також наголошувалося, що суд ви-
щого рівня не повинен здійснювати 
проміжної перевірки в частині наявно-
сті чи відсутності обґрунтованих сумні-
вів неконституційності норми у кон-
кретній судовій справі, а відтак не упо-
вільнювати процес судового розгляду 
справи, залишатися при апеляційному 
перегляді безстороннім, неупередже-
ним, і таким, що сприяє процесуальній 
економії розгляду справи на підставі 
верховенства права.

Наводилися аргументи, що одно-
часне застосування двох різновидів іні-
ціювання не абстрактного судового 
конституційного контролю, а у зв’язку 
із конкретним судовим розглядом спра-
ви (суд під час розгляду справи та без-
посередньо особа за наявності законо-
давчих можливостей, які на той час ще 

не були чітко сформовані законодав-
цем) призведе до множинності суб’єк-
тів, уповноважених звертатися до КСУ, 
масовості звернень до нього, наслідком 
чого вбачався ризик колапсу конститу-
ційного судочинства. 

Результатом цього прогнозовано 
бачилося спотворення при практич-
ній реалізації цінного новітнього про-
цесуального інструменту (механізму), 
спрямованого на захист фундаменталь-
них (основних) прав і свобод людини і 
громадянина, та, у результаті, — швид-
ке розчарування громадян у глобальній 
реформі, в якій людина мала посідати 
центральне місце, а насправді виявила-
ся знову використаною системою.

Крім того, зважаючи на досвід ос-
танніх трьох років, поспішність законо-
давця при прийнятті законів, очевид-
ним вбачалася і подальша активність 
судів нижчого рівня із направленням 
ухвал (на той час ще не було закріплено 
положення у процесуальному законі 
про ухвалення рішення по суті) до най-
вищого судового органу. 

Це, у свою чергу, призвело б до іс-
тотного завантаження найвищого судо-
вого органу, основним завданням якого 
є здійснення правосуддя як касаційної 
інстанції й забезпечення єдності судо-
вої практики, а не вивчення питань 
щодо конституційності (неконститу-
ційності) норми у позапроцесуальному 
порядку як додаткового фільтру і фак-
тично допомоги КСУ. 

Утім, конституційні зміни щодо 
правосуддя залишили найвищий суд в 
системі судоустрою єдиним суб’єктом 
права на конституційне подання, а акта-
ми процесуального законодавства за-
кріплена нова формула звернення судів 
нижчого рівня до ВС, яка, на нашу дум-
ку, суперечить принципу безсторонно-
сті і неупередженості судів при розгляді 
справ, що і буде доведено нижче.

Нагадаємо, що нині чинним ЦПК 
України (в редакції 3.10.2017) визначе-
но таке правило (ч. 6 ст. 10): «6. Якщо суд 
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доходить висновку, що закон чи інший 
правовий акт суперечить Конституції Украї-
ни, суд не застосовує такий закон чи інший 
правовий акт, а застосовує норми Конститу-
ції України як норми прямої дії. 

У такому випадку суд після ухвалення 
рішення у справі звертається до Верховного 
Суду для вирішення питання стосовно внесен-
ня до Конституційного Суду України подання 
щодо конституційності закону чи іншого пра-
вового акта, вирішення питання про консти-
туційність якого належить до юрисдикції 
Конституційного Суду України». Повтори-
мося, що аналогічні зміни отримали й 
інші процесуальні кодекси, за винятком 
КПК України [4].

Вказані положення прийнято на за-
міну положень ч. 3 ст. 8 попередньої 
редакції ЦПК України (в редакції 
3.10.2017): «3. У разі виникнення у суду сум-
ніву під час розгляду справи щодо відповідності 
закону чи іншого правового акта Конституції 
України, вирішення питання про конститу-
ційність якого належить до юрисдикції Кон-
ституційного Суду України, суд звертається 
до Верховного Суду України для вирішення 
питання стосовно внесення до Конституційно-
го Суду України подання щодо конституцій-
ності закону чи іншого правового акта» [5]. 

Так, відповідно до ч. 4 ст. 55 Кон-
ституції України кожному гарантується 
право звернутись із конституційною 
скаргою до Конституційного Суду 
України з підстав, установлених цією 
Конституцією, та у порядку, визначено-
му законом. Згідно зі ст. 151-1 Основ-
ного Закону України КСУ вирішує пи-
тання про відповідність Конституції 
України (конституційність) закону 
України за конституційною скаргою 
особи, яка вважає, що застосований в 
остаточному судовому рішенні в її 
справі закон України суперечить Кон-
ституції України. Конституційна скарга 
може бути подана в разі, якщо всі інші 
національні засоби юридичного захи-
сту вичерпано. 

Отже, зазначене положення можна 
реалізувати після здійснення апеляцій-

ного перегляду справи та у визначених 
законом випадках — після касаційного 
оскарження судового рішення, виходя-
чи з положень п. 8 ч. 2 ст. 129 Конститу-
ції України. Крім того, конституційними 
змінами щодо правосуддя виключено 
повноваження КСУ щодо офіційного 
тлумачення законів, тож ВС буде кінце-
вим судовим органом на національному 
рівні, який буде роз’яснювати як застосо-
вувати відповідну норму права. Відповід-
но до ч. 5 ст. 13 Закону № 1402-VIII ви-
сновки щодо застосування норм права, 
викладені у постановах ВС, є обов’язко-
вими для всіх суб’єктів владних повнова-
жень, які застосовують у своїй діяльності 
нормативно-правовий акт, що містить 
відповідну норму права.

Пленум ВС є колегіальним органом, 
до складу якого входять усі судді ВС. Та-
ким чином, Пленум ВС, до повнова-
жень якого належить також прийняття 
рішення про звернення до КСУ з пи-
тань конституційності законів та інших 
правових актів, а також щодо офіцій-
ного тлумачення Конституції України 
(п. 5 ч. 2 ст. 46 Закону № 1402-VIII), має 
налічувати до 200 суддів ВС. 

Підкреслимо, що за попередніх умов 
правового регулювання (до конститу-
ційних змін щодо правосуддя та змін 
процесуального законодавства) Пленум 
Верховного Суду України розглядав 
звернення суду нижчого рівня у вигляді 
мотивованої ухвали про обґрунтова-
ний сумнів суду і зупинення прова-
дження у справі, а не у позапроцесу-
альному порядку оцінки правової норми 
в ухваленому рішенні суду по суті.

Наразі, як і раніше, Пленум ВС є від-
критим заходом, на його засідання мо-
жуть бути запрошені представники ор-
ганів державної влади, наукових уста-
нов, громадських організацій, засобів 
масової інформації та інші особи. Ви-
кладене істотно ускладнює процедуру 
прийняття остаточного рішення про 
внесення/не внесення відповідного по-
дання, не переоцінюючи факти і дока-
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зи у конкретній справі після прийня-
того рішення по суті справи, не бу-
дучи суддею у справі, у визначеному 
законом порядку, при перегляді/
оскарженні справи. Такі дії за своїм 
характером більше стосуються та-
ємниці нарадчої кімнати. 

Так, питання конституційності чи 
неконституційності окремої норми 
права, з приводу якої звернувся суд 
нижчого рівня, кожного разу унікальне 
і потребує детального вивчення та гли-
бокого аналізу, що не зовсім відповідає 
функціям Пленуму ВС, жоден суддя 
якого не виступає суддею-доповідачем 
у справі, однак наперед певним чином 
висловлює власну думку під час розгля-
ду цієї справи судом нижчого рівня. 
Отже, у широкому сенсі, ВС ризикує 
вийти за межі своїх повноважень, 
оскільки вбачається певний конфлікт 
інтересів, якщо справа у подальшому 
розглядатиметься у касаційній інстанції.

При цьому будь-яка особа, в тому 
числі сторона, може прагнути бути 
присутньою при обговоренні на Пле-
нумі ВС, засідання якого є відкритими і 
онлайн транслюються в Інтернет (www.
youtube), а також у подальшому запро-
сити стенограму через запит на публіч-
ну інформацію. А надалі, у разі надхо-
дження конкретної справи для перегля-
ду в касаційному порядку, сторона може 
висловити думку про упередженість 
судді ВС, який є членом Пленуму та ра-
ніше вже висловлював свою думку (по-
зицію) з цього питання та заявити від-

від відповідному судді. Не виключеним 
є факти висловлення відводу усьому 
складу ВС. Така ситуація у майбутньому 
ймовірно може призвести до затягуван-
ня розгляду справи судом касаційної ін-
станції або взагалі його блокування. 

Логічним, але не досить розумним 
видається проведення фактичних збо-
рів членів Пленуму (суддів ВС) перед 
офіційним Пленумом ВС задля уз-
годження позиції із усім складом ВС, 
особливо в частині, коли кожний суддя 
має усвідомлювати можливий відвід у 
майбутньому (в разі збігу юрисдикції і 
реалізації особою права на касаційне 
оскарження справи).

Висновки. У контексті досліджен-
ня питання стосовно ролі і статусу 
суб’єкта, який може ініціювати інци-
дентний конституційний контроль в 
разі виникнення у нього сумніву (наразі, 
на нашу думку, це мінімум переконання, 
а буквально — висновок суду), зауважи-
мо, що незважаючи на нормативне за-
кріплення ВС як єдиного суб’єкта на 
конституційне подання від судової вла-
ди, концепцію участі інших судів систе-
ми судоустрою у здійсненні конститу-
ційного контролю, її форму, норматив-
не забезпечення ще не розроблено, 
воно потребує теоретичного обґрунту-
вання та чіткого законодавчого регулю-
вання, а початкові емпіричні складові 
першорічного досвіду існування згада-
ної процесуальної формули звернення 
судів нижчого рівня до ВС розкриємо у 
подальших наукових публікаціях. 
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Problem statement. Nowadays sanato-
rium and resort treatment plays a significant 
role, which is aimed to improve health of  
population of  the country. Current develop-
ment of  the country is characterized by an 
increase in social tension in society, an in-
crease in the intensity of  labor and an in-
crease in negative impact of  the environment 
on human body. The influence of  negative 
factors on human health requires periodic 
improvement of  health of  population in 
sanatorium and resort establishments, due to 
which the strengthening of  human potential 
in physical and spiritual plans will take place.

Analysis of  recent research and 
publications. Such scientists as S. Vasyl-
chak, O. Galachenko, V. Stafiychuk, I. Sy-
soenko, M. Shulga, and others are dealing 
with the problem of  functioning of  sana-
torium and resort industry enterprises in 
Ukraine. However, works of  authors, 
mentioned above, as well as normative-le-
gal acts, contain differences in names of  
groups of  enterprises of  the sanatorium 

and resort sphere, as well as in their clas-
sification and typing.

The purpose of  the article is to study 
the peculiarities of  functioning of  enter-
prises of  the sanatorium and resort area.

Main material. Enterprises of  the 
sanatorium and resort sphere have a num-
ber of  specific features:

1) limited scope of  activity, which is 
determined by the local nature of  the ser-
vice as an economic good;

2) need for standardization of  techno-
logical process, since high (proper) quality 
of  the service is achieved as a result of  
strict execution of  necessary operations 
(technological actions);

3) small sizes (small, average) due to 
the local nature of  the market offer and 
the need for a dynamic response to chang-
es in the market conditions;

4) presence of  a customer service unit 
(service), since the service is provided only 
as a result of  the contact between a pro-
vider and a consumer.
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The services provided by enterprises 
in the sanatorium-resort area can be classi-
fied as follows:

1) depending on the type of  sanatori-
um and resort institution, where the ser-
vice is provided: general health, preven-
tive, balneological, etc.;

2) depending on the method of  provi-
sion: stationary, in-patient, out-patient;

3) depending on the duration of  the pro-
vision: long-term (more than 30 days); mid-
term (12–30 days); short-term (up to 12 days);

4) depending on the level of  speciali-
zation: specialized (aimed at the treatment 
and prevention of  specific diseases), non-
specialized (general health).

Sanatorium and resort enterprises, as a 
rule, provide consumers (clients) with san-
atorium and resort services for programs 
with different parameters (duration, inten-
sity, set of  procedures, conditions of  pro-
vision). Sanatorium and resort enterprises 
provide medical and health services in ac-
cordance with certain standards, which 
contain information on the rules for im-
plementation of  certain actions (opera-
tions) in the process of  direct provision of  
services. Indicated documents can be ap-
proved at different levels: local (standards 
of  service in a certain sanatorium), sectoral 
(for example, requirements of  the Law of  
Ukraine «About Resorts») [1], national (re-
quirements of  the Law of  Ukraine «About 

Protection of  Consumer Rights») [3] inter-
national (international classification system 
of  accommodation establishments).

According to the economic system of  
the state, enterprises of  the sanatorium 
and resort area contain enterprises that 
provide clients with at least three types of  
services — accommodation, nutrition and 
health services. These are, first and fore-
most, sanatoriums and boarding houses.

Enterprises of  the sanatorium and re-
sort area belong to the sphere of  services 
and, in particular, to the sphere of  preven-
tive medicine. Consequently, we should 
understand clearly the feature of  sanatori-
um and resort services as a commodity [9].

Specific feature of  sanatorium and re-
sort activity contains the following factors:

1) the process of  creating a product is 
presented in the form of  provision of  ser-
vices or work;

2) determinants of  production factors are 
the value determined by the rarity and unique 
therapeutic properties of  natural resource;

3) in the majority, sanatorium and re-
sort activity is seasonal, especially in sea-
side resort areas;

4) complexity.
According to the specificity of  func-

tional orientation, sanatorium and resort 
enterprises can be divided into certain 
types (Fig. 1), according to which people 
choose a health-improving institution.

Fig. 1. Types of  sanatorium and resort enterprises according  
to the specificity of  functional orientation
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Sanatorium and resort treatment con-
sists of  a complex of  activities and various 
kinds of  material, non-material and natural 
resources that are aimed at improving func-
tions of  human body. Restoring and im-
proving human health is more effective at 
resort treatment than at an outpatient clinic.

According to the normative and legal 
documents, namely, the Law of  Ukraine 
«Basis of  legislation of  Ukraine on health 
care» № 2801-ХІІ of  November 11, 1992, 
institution of  health care means an institu-
tion, organization or enterprise with the 
task and purpose to ensure provision of  
health care of  population through provi-
sion of  therapeutic and preventive meas-
ures and medical services.

In the Resolution of  the Cabinet of  
Ministers of  Ukraine «General Statements 
on Sanatorium and Resort Establishment» 
No. 805 dated July 11, 2001 the concept 
of  sanatorium and resort institution is de-
fined, which means the health care estab-
lishment, which provides provision of  
medical, preventive and rehabilitation ser-
vices using natural therapeutic resources 
of  resorts (therapeutic mud and ozokerite, 
mineral and thermal waters, estuaries and 
lakes, natural complexes with favorable 
conditions for treatment, etc.) and with us-
age of  physiotherapeutic methods, diet 
therapy, medical physical education and 
other methods of  sanatorium and resort 
treatment. So we can conclude that sana-
torium and resort establishments are or-
ganizations, institutions and enterprises 
which activities are aimed at improving 
preventive, rehabilitation and medical ser-
vices to people.

It is worth noting that sanatorium and 
resort establishments are not oriented to 
providing a number of  social and cultural 
services that are necessary for population 
in recreation or rehabilitation; therefore, it 
is advisable to create sanatorium and re-
sort enterprises which include sanatorium 
and spa establishments and a number of  
other structural divisions., which will pro-
vide a full range of  services to population.

Activities of  sanatorium and resort en-
terprises are regulated by a number of  
normative legal acts, which define the 
main legal, economic, organizational and 
social principles of  their functioning:

1) The Law of  Ukraine «On Resorts» 
on October10, 2000 No. 2026-III;

2) The Law of  Ukraine «On the Basis of  
the Legislation of  Ukraine on Health Care» 
on November 19, 1992, No. 2801-XII;

3) General provision for a sanatorium 
establishment (institution), approved by 
the Cabinet of  Ministers of  Ukraine dated 
July 11, 2001, No. 805;

4) Concept of  the development of  the 
sanatorium and resort industry, approved 
by the Order of  the Cabinet of  Ministers 
of  Ukraine dated April 23, 2003 No. 231-p;

5) Regulation of  the Cabinet of  Minis-
ters of  Ukraine «On the list of  sanatorium 
and resort establishments of  rest, opera-
tions for the sale of  vouchers to which for 
sanatorium treatment and recreation of  
children are not subject to the value added 
tax» on August 5, 1997, No. 835;

6) Instruction on the procedure for re-
cording, storing, distributing and issuing 
permits to sanatorium and other medical 
and recreational establishments in the la-
bor and social protection of  the popula-
tion of  Ukraine, approved by the order of  
the Ministry of  Labor and Social Policy of  
Ukraine dated December 25, 1997 No. 42;

7) Decree of  the President of  Ukraine 
«On the Provisions on the State Agency 
of  Ukraine for Tourism and Resorts» on 
April 8, 2011, No. 444/2011.

According to the Classifier of  types of  
economic activity, enterprises providing san-
atorium and spa services are included in sec-
tion № 85 «Health care and social assis-
tance», class 85.11 «Activities of  medical es-
tablishments» and subclass 85.11.3 «Activity 
of  sanatorium and resort organizations», 
which covers: sanatorium and dispensary 
services; services of  other medical establish-
ments for the restoration of  human health.

On the basis of  elaborated literature 
and the content of  the Law of  Ukraine 
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«On Resorts» on October 05, 2000 
No. 2026-III [2] we have developed clas-
sification of  types of  sanatorium and re-
sort facilities (Fig. 2).

Differences between the selected types 
of  sanatorium and resort establishments 
determine the social and environmental 
significance of  their activities and affect 
the organization of  financial provision.

In general, we can single out a number 
of  types of  sanatorium and resort facilities 
(Figure 3).

These types determine the specifics of  
the process of  treatment, service of  popu-
lation, the use of  special equipment of  
natural resources and the need to create 
additional conditions for their residence. 

The singular features create additional ex-
penses for creation of  all conditions for the 
improvement of  health and recreation of  
population, and also to receive income 
from providing basic and additional sanato-
rium and resort services, because along 
with a sanatorium and spa establishment 
which provides provision of  health-im-
proving, medical and preventive services, 
enterprises of  sanatorium and resort area 
cover also service and auxiliary production.

It should be noted that development of  
enterprises of  the sanatorium and resort 
complex also affects positively related indus-
tries: tourism, hotel industry, restaurant in-
dustry, transport services, retail trade, pro-
duction of  souvenirs and advertising. It is 

Fig. 2. Specialization of  sanatorium and resorts of  Ukraine
Source: developed by the author

Fig. 3. Types of  sanatorium and resort establishments
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expedient to attribute to the priorities of  ac-
tivation of  development of  the sanatorium 
and resort complex:

a) growth of  cash flow in the region;
b) creation of  new places of  work and 

growth of  incomes;
c) reforming the recreation structure, 

which can be used both by visitors and local 
population;

d) increase of  tax payments in local 
budgets;

e) overcoming depression and accelerat-
ed economic development of  the territories.

Conclusion. Development of  enter-
prises of  the sanatorium and resort com-
plex affects positively development of  re-

gions and related businesses. Typification 
of  sanatorium and resort enterprises in 
Ukraine is carried out on the basis of  
functional features of  an enterprise and 
the features of  natural conditions and re-
sources of  the territory, where it is located. 
The main priorities of  development of  
sanatorium and resort enterprises are: 
growth of  cash flow in the region; creating 
new places of  work and increasing house-
hold incomes; reforming the recreation 
structure, which can be used by both tour-
ists and local population; increase of  tax 
payments in local budgets; overcoming 
depression and accelerated economic de-
velopment of  the territories.
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У зв’язку з євроінтеграційними про-
цесами, які сьогодні відбуваються в 
Україні, законодавство в сфері надання 
транспортних послуг стало на шлях 
максимального наближення до норм 
європейських стандартів. Тому актуаль-
ного значення набуває теоретико-мето-
дологічне дослідження окремих питань 
правового регулювання договірних від-
носин з надання транспортних послуг. 
Важливим серед зазначених питань є 
визначення кола істотних умов догово-
рів з надання транспортних послуг. 
Варто зазначити, що окреслена темати-
ка цікава не лише з теоретичної, але й 
практичної точки зору, оскільки з мо-
ментом погодження усіх істотних умов 
пов’язується укладення договору з на-
дання транспортних послуг. 

Договірні зобов’язання з надання 
транспортних послуг неодноразово ста-
вали предметом досліджень в працях 
українських та зарубіжних цивілістів, се-
ред яких І. О. Безлюдько, І. В. Булгако-
ва, М. І. Брагінський, В. В. Вітрянсь кий, 
Т. В. Гриняк,  С. Д. Гринько (Ру су), 
Е. М. Деркач, І. А. Діковська, Я. О. Добі-
довська, О. В. Клепікова, Т. О. Колян-
ковська,  В. В. Луць,  С. Ю. Морозов, 
О. М. Нечипуренко, Н. С. Нечипорен-
ко,  Г. В. Самойленко,  Л. Я. Свистун, 
Є. Д. Стрельцова, Р. І. Таш’ян, М. Л. Ше-
лухін, Р. Б. Шишка та багато інших. 
Проте в більшості наукових розробок 
вчені вивчали істотні умови, в тому числі 
строк, окремих договорів перевезення. 
Тоді як поза увагою науковців залиши-
лось висвітлення питання, чи є строк іс-
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тотною умовою усіх договорів з надання 
транспортних послуг. 

Метою статті є провести науко-
во-теоретичне дослідження строку як 
істотної умови договорів з надання 
транспортних послуг. 

Цивільний кодекс України від 16 січ-
ня 2003 р. (далі — ЦК України) у Гла-
ві 64, присвяченій перевезенням, та 
Главі 65, присвяченій транспортному 
експедируванню, не визначає кола іс-
тотних умов для таких договорів [1]. 
Тому при проведенні дослідження по-
трібно керуватись не лише нормами 
зазначених глав, але й загальними по-
ложеннями про договори (Глава 52, 53) 
та загальними положеннями про послу-
ги (Глава 63). 

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 638 
ЦК України істотними умовами дого-
вору є умови про предмет договору, 
умови, що визначені законом як істотні 
або є необхідними для договорів дано-
го виду, а також усі ті умови, щодо яких 
за заявою хоча б однієї із сторін має 
бути досягнуто згоди. 

Попри значну кількість договірних 
конструкцій, які опосередковують на-
дання транспортних послуг, умови, ви-
значені істотними за вказівкою закону, 
закріплені лише для окремих із них. 
Так, строк є істотною умовою договору 
перевезення вантажу відповідно до по-
ложень Господарського кодексу Украї-
ни від 16 січня 2003 р. (далі — ГК Укра-
їни) [2]. Адже відповідно до ч. 3 ст. 180 
ГК України при укладенні господар-
ського договору сторони зобов’язані у 
будь-якому разі погодити строк дії дого-
вору. Згідно з дефініцією договору пе-
ревезення вантажу, закріпленою у ч. 1 
ст. 307 ГК України, «одна сторона (пе-
ревізник) зобов’язується доставити вві-
рений їй … вантаж до пункту призна-
чення в установлений законодавством 
чи договором строк…». На законодав-
чому рівні строк визначений законом 
як істотна умова також у договорі пере-
везення вантажу автомобільним тран-

спортом. Так, відповідно до ч. 2 ст. 50 
Закону України «Про автомобільний 
транспорт» від 5 квітня 2001 р. до істот-
них умов договору перевезення вантажу 
автомобільним транспортом, крім ін-
ших, віднесено «умови та термін пере-
везення» [3]. Очевидно, норми Закону 
не приведені у відповідність до поло-
жень ст. 251 ЦК України, де терміни 
«строк» та «термін» розмежовані за сво-
їм змістовим навантаженням. Так, стро-
ком є певний період у часі, зі спливом 
якого пов’язана дія чи подія, яка має 
юридичне значення. Терміном є пев-
ний момент у часі, з настанням якого 
пов’язана дія чи подія, яка має юридич-
не значення. Тому в контексті норми 
ч. 2 ст. 50 Закону України «Про автомо-
більний транспорт» мова йде про строк, 
а не термін перевезення, що, безумов-
но, потребує внесення змін у зазначе-
ний Закон з метою дотримання єдино-
го термінологічного підходу. Таким 
чином, строк є істотною умовою, ви-
значеною законом, для договорів пере-
везення вантажу. 

Строк договору є істотною умовою, 
визначеною на законодавчому рівні, та-
кож для договорів транспортного екс-
педирування. Це випливає із ч. 3 ст. 9 
Закону України «Про транспортно-екс-
педиторську діяльність» від 01 липня 
2004 р. [4]. 

Поряд з умовами, визначеними за-
коном, до істотних належать умови, не-
обхідні для договорів даного виду. Вони 
хоча і згадуються в нормативно-право-
вих актах, але прямо ніде не визначені 
як істотні. Втім, вони потрібні для дого-
ворів конкретного виду саме як істот-
ні [5, c. 151]. Коло таких умов залежить 
від правової природи (сутності) договору, 
його предмета, основних прав та обо-
в’язків сторін тощо [6, c. 165]. За крите-
рій визначення умов, необхідних для 
договорів даного виду, можна брати те, 
чи може бути договір виконаний належ-
ним чином без включення і узгодження 
сторонами певної умови [5, c. 151]. Роз-
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глянемо, чи можна віднести строк до 
істотних умов договорів перевезення, 
необхідних для договорів даного виду. 

ЦК України безпосередньо не ви-
значає строк як істотну умову договорів 
перевезення. Про строк як умову дого-
вору не згадується також у дефініціях 
договорів перевезення, окрім довго-
строкового  договору  (ч. 2  ст. 914 
ЦК України) як організаційного, де ви-
значення строків є необхідним для на-
лагодження перевізного процесу. 

В юридичній літературі розгляда-
ються кардинально різні погляди на 
строк як істотну умову договорів з на-
дання транспортних послуг. Так, на 
думку О. С. Яворської, «строк доставки 
вантажу, пасажира, багажу, пошти є іс-
тотною умовою договору перевезен-
ня» [7, c. 712]. Натомість С. Д. Гринько 
(Русу) вважає, що такий строк «за за-
гальним правилом не є істотною умо-
вою даного договору» [6, c. 540]. Спро-
буємо відповісти на дане питання, ана-
лізуючи норми ЦК України. 

Питання строку у договорах про на-
дання транспортних послуг не залиши-
лось поза увагою законодавця, оскільки 
і в загальних положеннях про надання 
послуг у Главі 63, і в Главі 64 ЦК Украї-
ни, присвяченій перевезенням, окрема 
стаття регулює строки надання послуг. 
Так, згідно з ст. 905 ЦК України строк 
договору про надання послуг встанов-
люється за домовленістю сторін, якщо 
інше не встановлено законом або інши-
ми нормативно-правовими актами. 

В диспозитивній формі сформульо-
вана також норма ст. 919 ЦК України 
про строк доставки вантажу, пасажира, 
багажу, пошти. Так, відповідно до ч. 1 
ст. 919 перевізник зобов’язаний доста-
вити вантаж, пасажира, багаж, пошту до 
пункту призначення у строк, встановле-
ний договором, якщо інший строк не 
встановлений транспортними кодекса-
ми (статутами), іншими норматив-
но-правовими актами та правилами, що 
видаються відповідно до них, а в разі 

відсутності таких строків — у розумний 
строк. Альтернативний метод побудо-
ви норми свідчить про можливість ви-
брати сторонами договору перевезення 
одного із трьох варіантів щодо визна-
чення строку: 1) визначити строк само-
стійно; 2) зазначити строк, встановле-
ний нормою законодавства; 3) в разі 
невизначення таких строків — викону-
вати зобов’язання у розумний строк. 
Таке формулювання попри свою дис-
позитивність не має варіанту відсутно-
сті строку в договорі перевезення. Так 
чи інакше строк доставки вантажу, па-
сажира, багажу, пошти повинен бути 
визначений, оскільки він є необхідний 
для належного виконання договору. На 
підставі наведеного аналізу норм 
ЦК України можна зробити висновок, 
що строк договору перевезення є істот-
ною умовою, необхідною для догово-
рів даного виду.

Подібна до зазначеної вище норма 
міститься у ч. 1 ст. 313 ГК України, про-
те законодавець в положеннях ГК Укра-
їни акцентує увагу передусім на тому, 
що перевізник зобов’язаний доставити 
вантаж до пункту призначення у норма-
тивно визначений строк, а якщо він не 
встановлений — сторони мають право 
визначити його в умовах договору. На 
нашу думку, така колізія в регулюванні 
одних і тих же відносин повинна бути 
усунена шляхом приведення норми ч. 1 
ст. 313 ГК України до положень ч. 1 
ст. 919 ЦК України.

Найчастіше сторони договору пере-
везення визначають строк як істотну 
умову в змісті договору. Строком до-
цільно вважати період у часі, протягом 
якого пасажир, багаж, вантаж чи пошта 
повинні бути переміщені за допомогою 
транспортних засобів із пункту відправ-
лення в пункт призначення. При цьому 
варто враховувати особливості роботи 
транспорту певного виду.

При прямих змішаних перевезення 
строки доставки визначаються за сукуп-
ністю строків, обчислюваних на підста-
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ві правил, що діють на відповідних ви-
дах транспорту [8, c. 845].

При укладенні договорів з надання 
транспортних послуг варто відрізняти 
строк чинності договору та строк для 
здійснення перевезення як істотну умо-
ву договору. Так, відповідно до Глави 4 
Правил повітряних перевезень пасажи-
рів і багажу, затверджених наказом Мі-
ністерства інфраструктури України від 
30 листопада 2012 р. № 735, строк чин-
ності квитка включає в себе: загальний 
строк чинності квитка (охоплює період 
часу від моменту видачі квитка і до за-
кінчення строку, який передбачений 
для отримання коштів за невикориста-
ний квиток правилами застосування та-
рифів перевізника. Загальний строк 
чинності квитка дає право пасажиру ви-
користати квиток для всіх операцій, пе-
редбачених цими Правилами, у тому 
числі для отримання місця на визначені 
рейс і дату, повернення вартості повні-
стю або частково не використаного пе-
ревезення та інших розрахунків, що 
встановлені цими Правилами або пра-
вилами перевізника) та строк чинності 
для перевезення (квиток з гарантова-
ною датою вильоту дає право на пере-
везення пасажира та його багажу від за-
значеного в ньому початкового аеро-
порту, аеропорту трансферу, зупинки 
або аеропорту зворотного перевезення 
тільки в день і рейсом, які зазначені у 
квитку. Квиток з відкритою датою дає 
право на перевезення з відповідного ае-
ропорту тільки після здійснення бро-
нювання та внесення до квитка переві-
зником або уповноваженою ним осо-
бою дати вильоту та номера рейсу. 
Квиток, виданий за нормальним та-
рифом, чинний для перевезення протя-
гом одного року з дати початку переве-
зення, якщо частина квитка використа-
на, або з дати його видачі — якщо не 
використаний весь квиток. Квиток, ви-
даний за спеціальним тарифом, чин-
ний для перевезення лише до дати, ви-
значеної у квитку, і на умовах, установ-

лених правилами застосування тарифів 
перевізника) [9]. 

На інших видах транспорту, напри-
клад, залізничному, строк як істотну 
умову договору перевезення закріплено 
у формулюванні «термін дійсності про-
їзного документа», під яким варто розу-
міти період часу між відправленням по-
їзда, зазначеного в проїзному докумен-
ті, та прибуттям його на станцію при-
значення пасажира [10].

За договором морського перевезення 
пасажира перевезення охоплює час пере-
бування пасажира та його каютного бага-
жу на судні, час посадки на судно і висад-
ки, а також доставки пасажира водним 
шляхом з берега на судно і назад, якщо 
плата за доставку входить у вартість квит-
ка або якщо судно, що використовується 
для цього допоміжного перевезення, 
було надано перевізником. Перевезення 
іншого багажу, який не є каютним бага-
жем, охоплює час з моменту прийняття 
його перевізником, службовцем або аген-
том перевізника на березі або на борту 
судна до моменту його видачі перевізни-
ком, службовцем або агентом перевізника 
(ст. 184 Кодекс торговельного мореплав-
ства України від 23 травня 1995 р. (далі — 
КТМ України) [11]. 

Окрім строку для здійснення пере-
везення як істотної умови, варто відріз-
няти строк для вчинення певних дій, 
пов’язаних з перевезенням. Так, згідно з 
ч. 2 ст. 919 ЦК України, вантаж пови-
нен бути виданий одержувачеві на його 
вимогу протягом тридцяти днів після 
спливу строку його доставки. В іншому 
випадку він вважається втраченим. Ок-
ремі строки отримали в спеціальних 
нормативно-правових актах, які регу-
люють договірні відносини з надання 
транспортних послуг, спеціальні назви. 
Наприклад, «термін, протягом якого 
вантаж повинен бути навантажений на 
судно або вивантажений з судна» отри-
мав назву сталійний час, «додатковий 
після закінчення терміну навантаження 
(розвантаження) час очікування судном 



Eurasian Academic Research Journal
2018. № 11 (29)

56

закінчення вантажних робіт» названий 
контрсталійним часом, «час заванта-
ження судна у разі закінчення контрста-
лійного часу» називають надконтрста-
лійним часом (ст. 148, 149, 150 Кодексу 
торгівельного мореплавства України). 

Строк доставки вантажу, пасажира, 
багажу, пошти може бути визначений 
нормативно-правовими актами. При-
кладом є законодавче встановлення 
строків доставки пошти відповідно до 
Нормативів і нормативних строків пе-
ресилання поштових відправлень, за-
тверджених наказом Міністерства інф-
раструктури України від 28 листопада 
2013 р. № 958. Для пересилання про-
стої письмової кореспонденції опера-
торами поштового зв’язку встновлені 
наступні нормативні строки: 

1) місцевої — Д+2, пріоритетної — 
Д+1;

2) у межах області та між обласними 
центрами України (у тому числі для 
міст Києва, Сімферополя, Севастополя) 
— Д+3, пріоритетної — Д+2;

3) між районними центрами різних 
областей України (у тому числі для міст 
обласного підпорядкування) — Д+4, 
пріоритетної — Д+3;

4) між іншими населеними пункта-
ми різних областей України — Д+5, 
пріоритетної — Д+4, де Д — день по-
дання поштового відправлення до пере-
силання в об’єкті поштового зв’язку або 
опускання простого листа чи поштової 
картки до поштової скриньки до почат-
ку останнього виймання; 1, 2, 3, 4, 5 — 
кількість днів, протягом яких пересила-
ється поштове відправлення [12].

На залізничному транспорті термі-
ни доставки вантажів і правила обчис-
лення термінів доставки вантажів вста-
новлюються Правилами, виходячи з 
технічних можливостей залізниць. Згід-
но з Правилами обчислення термінів 
доставки вантажів (ст. 41, 116 Статуту), 
затвердженими наказом Міністерства 
транспорту України від 21 листопада 
2000 № 644), термін доставки вантажу 

визначається, виходячи з відстані, за яку 
обчислюється провізна плата. Обчис-
лення терміну доставки починається з 
24-ої години дати приймання вантажу 
до перевезення. Терміни доставки ван-
тажів збільшуються на одну добу (на 
операції, пов’язані з відправленням і 
прибуттям вантажу, у разі переадресу-
вання вантажів), на 2 доби (у разі пере-
везення вантажів за участю поромної 
переправи; у разі перевантаження ван-
тажу у вагони іншої ширини колії). 
Вантаж вважається доставленим вчас-
но, якщо на станції призначення він 
вивантажений засобами залізниці, про 
що повідомлено одержувача, або якщо 
вагон (контейнер) з вантажем подано 
під вивантаження засобами одержува-
ча до закінчення встановленого термі-
ну доставки [13]. 

Замовник як споживач транспорт-
них послуг зацікавлений у тому, щоб 
строки здійснення перевезення були 
визначеними. Адже закріплення в ч. 1 
ст. 919 ЦК України такого оцінюваль-
ного поняття, як «розумні строки», дає 
можливість трактувати строки другій 
стороні договору перевезення на влас-
ну користь. Визначити «розумний 
строк» при виникненні спору між сто-
ронами в більшості випадків можна 
лише в судовому порядку, що вимагає 
додаткових витрат часу. Хоча для окре-
мих видів транспорту поняття «розум-
ного строку» є нормативно окресленим. 
Так, відповідно до п. 4 Правил пові-
тряних перевезень пасажирів і багажу, 
затверджених наказом Міністерства 
інфраструктури України від 30 листо-
пада 2012 р. № 735 розумні строки — 
період часу, розумна межа тривалості 
якого при повітряному перевезенні па-
сажира (багажу) становить дві години 
або більше — стосовно всіх рейсів 
дальністю до 1500 кілометрів; три го-
дини або більше — для всіх рейсів 
дальністю від 1500 до 3500 кілометрів; 
або чотири години або більше — для 
всіх інших рейсів [9]. 
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Як синонім до терміну «розумний 
строк» в законодавстві використовуєть-
ся поняття «звичайно прийняті термі-
ни». Так, відповідно до ст. 160 КТМ Ук-
раїни перевізник зобов’язаний достав-
ляти вантажі у встановлені терміни, а 
якщо вони не встановлені, — у звичай-
но прийняті терміни. 

Зазначена норма є прикладом недо-
тримання чистоти термінології при ви-
користанні понять «строк» і «термін». Це 
прослідковується серед більшості нор-
мативно-правових актів в сфері надання 
транспортних послуг, які були прийняті 
до прийняття ЦК України, і з набранням 
ним чинності не були приведені у відпо-
відність до норми ст. 251 ЦК України, де 
поняття строку та терміну розмежовані. 

Таким чином, без визначення строку 
договір перевезення не може бути вико-
наний належним чином. У договорах 
перевезення, для яких строк не визначе-
ний законом як істотна умова, строк на-
лежить до умов, необхідних для догово-
рів даного виду. Тому вважаємо, що 
строк є істотною умовою для усіх дого-
ворів з надання транспортних послуг.

Визначення строку як істотної умо-
ви забезпечує зменшення спорів між 
сторонами договору перевезення. Тому 
погоджуємося з думкою В. В. Луця, 
який зазначає, що у договірних зобов’я-
заннях особливо важливим є встанов-
лення і дотримання строків, що забез-
печує повне і своєчасне задоволення 
різноманітних інтересів громадян і ор-
ганізацій [14, c. 59]. 

Наведене вище дослідження дозво-
ляє зробити наступні висновки.

Строк є істотною умовою для усіх до-
говорів з надання транспортних послуг. 
Строком потрібно вважати період у часі, 
протягом якого пасажир, багаж, вантаж, 
пошта повинні бути доставлені за допо-
могою транспортних засобів з пункту від-
правлення до пункту призначення. 

Залежно від виду договору про надан-
ня транспортних послуг строк належить 
до групи істотних умов, що визначені як 
істотні законом (для договору перевезен-
ня вантажу, договору транспортного екс-
педирування) або умов, що необхідних 
для договорів даного виду (для всіх інших 
договорів перевезення).

Залежно від джерела встановлення 
строки для здійснення перевезення мо-
жуть бути: договірними (визначені на 
розсуд сторін), нормативними (визна-
чені в нормативно-правових актах), су-
довими (визначаються в судовому по-
рядку, наприклад, розумний строк). 

Аналіз законодавства України свід-
чить, що нормативно-правові акти 
України в сфері надання транспорт-
них послуг, прийняті до прийняття 
Цивільного кодексу України, застосо-
вують поняття «строк» та «термін» як 
синоніми, не розмежовуючи їх. Зазна-
чене не відповідає нормам ст. 251 ко-
дифікованого акту цивільного законо-
давства. Тому пропонуємо внести змі-
ни до законодавства з метою приве-
дення у відповідність до норм Цивіль-
ного кодексу України.
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Постановка проблеми. Порушен-
ня прав споживача за договором про 
надання послуг слугує підставою для 
реалізації останнім права на захист. 
Здійснення такого захисту відбувається 
за допомогою відповідних способів за-
хисту, які споживач обирає самостійно 
з урахуванням характеру порушення та 
відповідно до закону.

З огляду на характерні особливості 
послуги як об’єкта цивільних правовід-
носин, їх своєрідність та різноманіт-
ність постає питання у правильності 
обрання ефективного способу захисту 
прав споживача у разі порушення дого-
вору про надання послуг їх виконавцем 
(послугонадавачем). З огляду на зазна-
чене, необхідним є висвітлення доктри-
нальних підходів до розуміння способів 
захисту прав споживачів послуг, їх сис-
тематизація, аналіз відповідної судової 
практики.

Стан дослідження. У науковій літе-
ратурі проблематика способів захисту 
суб’єктивного цивільного права розгля-
дались такими науковцями як: В. Д. Ан-
дрійцьо, О. І. Антонюк, С. М. Бервено, 

Т. В. Боднар, С. М. Братусь, М. І. Бра-
гінський, В. А. Васильєва, В. В. Вітрян-
ський,  В. П. Грібанов,  О. В. Дзера, 
О. О. Кот, Н. С. Кузнецова, О. Д. Круп-
чан,  В. В. Луць,  Р. А. Майданик, 
Я. В. П’янова та ін. У свою чергу спосо-
би захисту прав споживачів були пред-
метом дослідження таких науковців як: 
І. І. Банасевич, У. П. Гришко, Г. О. Іль-
ченко, Г. А. Осетинська, О. П. Пись-
менна, Р. В. Пожоджук та ін. 

Аналіз праць, присвячених дослі-
дженню способів захисту свідчить про 
існування неоднакових підходів до ро-
зуміння поняття «спосіб захисту». Так, 
В. Д. Андрійцьо, способи захисту ци-
вільних прав визначає як встановленні 
цивільним законодавством заходи, які 
можуть бути реалізовані особою для за-
хисту своїх цивільних прав та спрямо-
вані на припинення та попередження 
правопорушень, а також на відновлен-
ня порушених прав або надання певної 
компенсації особі, права якої порушені, 
у випадку неможливості відновлення 
порушеного права [2, с. 7]. Г. П. Тим-
ченко вважає, що способи захисту ци-
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вільних прав носять матеріально-право-
вий характер, оскільки безпосередньо 
забезпечують захист права або охоро-
нюваного законом інтересу [3, с. 7–8]. 
Я. В. П’янова зазначила, що спосіб за-
хисту розглядається як: 1) вид вимоги; 
2) матеріально-правовий захід; 3) поря-
док відновлення права; 4) належна дія 
порушника; 5) дія суб’єкта захисту [4, с. 9]. 
На думку Р. А. Майданика, вітчизняна 
судова практика в цілому дотримується 
розуміння способів захисту суб’єктив-
них цивільних прав як правоохоронних 
заходів у вигляді закріплених законом 
матеріально-правових заходів примусо-
вого характеру, за допомогою яких 
здійснюється відновлення (визнання) 
порушених (оспорюваних) прав і вплив 
на правопорушника [5, с. 10]. Під спосо-
бом захисту, — зазначив О. О. Кот, — 
розуміють закріплені законом матері-
ально-правові заходи примусового ха-
рактеру, за допомогою яких здійсню-
ється поновлення (визнання) поруше-
них, оспорюваних чи невизнаних прав, 
відновлення майнового стану потерпі-
лого та вплив на порушника [1, с. 270].

Незважаючи на висвітлення доктри-
нальних підходів до розуміння поняття 
«захист прав споживачів» та характери-
стики способів захисту прав споживачів 
окремих послуг, на сьогоднішній день 
дослідження, яке узагальнює специфіку 
способів захисту прав споживачів за до-
говором про надання послуг відсутнє. 
З огляду на викладене, окреслене пи-
тання є актуальним.

Мета статті. Визначення поняття та 
класифікація способів захисту прав 
споживачів за договором про надання 
послуг.

Виклад основного матеріалу. До до-
говорів про надання послуг за участю 
споживача належать договори про на-
дання послуг сторонами якого є з одно-
го боку виконавець — суб’єкт підпри-
ємницької діяльності та замовник (спо-
живач) — фізична особа, метою такого 
договору є задоволення особистої по-

треби, що не пов’язана з підприєм-
ницькою діяльністю [6]. Послуга це дії, 
результат яких споживається в процесі 
їх вчинення, що спрямовані на задово-
лення потреб іншої особи [7].

Досліджуючи захист прав спожива-
чів, вітчизняні науковці розглядають 
способи захисту як обраний осо-
бою-споживачем, право якої порушене, 
конкретний вид вимог, з яким спожи-
вач може звернутися до уповноважено-
го органу для їх примусового задово-
лення, спрямованих на відновлення 
порушеного права, або конкретний вид 
самостійних дій, спрямованих на захист 
порушеного права [8, с. 77]. У. П. Гриш-
ко, поняття спосіб захисту, пропонує 
розглядати як — матеріально-правову 
вимогу особи, право якої порушене, не-
визнане чи оспорене і яка спрямована 
на припинення правопорушення і від-
новлення порушеного права та здійс-
нює вплив на порушника, реалізована 
безпосередньо або через компетентний 
орган, залежно від обраної ним форми 
захисту [9, с. 80].

Таким чином, під способом захисту 
прав споживачів за договором про на-
дання послуг можна розуміти закріпле-
ну у цивільному законодавстві або дого-
ворі матеріально-правову вимогу, спря-
мовану на захист порушеного права. 

Класифікації способів захисту ци-
вільних прав законодавство не містить. 
Натомість, у ч. 2 ст. 16 Цивільного ко-
дексу України [10] встановлено перелік 
способів захисту цивільних прав та ін-
тересів судом. Відповідно, для захисту 
порушеного права, споживач за догово-
ром про надання послуг, залежно від 
характеру такого порушення, може об-
рати ефективний спосіб захисту, визна-
чений ч.2 ст. 16 ЦК України. 

Законом України «Про внесення 
змін до Господарського процесуально-
го кодексу України, Цивільного проце-
суального кодексу України, Кодексу ад-
міністративного судочинства України 
та інших законодавчих актів» від 
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03.10.2017 № 2147-VIII [11] абз. 12 ч. 2 
ст. 16 ЦК України було доповнено сло-
вами «чи судом у визначених законом 
випадках». З урахуванням зроблених 
змін, в абз. 12 ч. 2 ст 16 ЦК України за-
значається: «суд може захистити цивіль-
не право або інтерес іншим способом, 
що встановлений договором або зако-
ном чи судом у визначених законом ви-
падках», що є новелою чинного зако-
нодавства. Вказаним вище законом та-
кож було внесено зміни до ст. 5 Цивіль-
ного процесуального кодексу України 
[12], частиною 2 якої встановлено, що у 
випадку, якщо закон або договір не ви-
значають ефективного способу захисту 
порушеного, невизнаного або оспоре-
ного права, свободи чи інтересу особи, 
яка звернулася до суду, суд відповідно 
до викладеної в позові вимоги такої 
особи може визначити у своєму рішен-
ні такий спосіб захисту, який не супере-
чить закону. Отже, окрім загальних 
способів захисту порушеного права, 
встановлених у ст. 16 ЦК України, осо-
бі також надається можливість захисти-
ти своє порушене право і іншим спосо-
бом, визначеним законом, договором 
чи судом. Зазначене положення у пов-
ній мірі поширює свою дію і на відно-
сини, які стосуються надання послуг.

Науковці, намагаючись системати-
зувати способи захисту прав, пропону-
ють власні підходи до класифікації спо-
собів захисту. Досліджуючи підходи до 
класифікації способів захист О. О. Кот 
перш за все звернув увагу на необхідно-
сті визначення критерію для відповід-
ної класифікації способів захисту. Так, 
в залежності від закріплення конкретної 
матеріально-правової вимоги в загаль-
ній чи спеціальній нормі закону, науко-
вець визначив поділ на загальні та спе-
ціальні способи захисту [1, c. 295].  
Прихильницею такого поділу є і 
У. П. Гришко, яка зазначила, що ефек-
тивнішим з практичної сторони для захи-
сту прав споживачів транспортних по-
слуг буде застосування поділу способів 

захисту в залежності від нормативного 
закріплення на загальні (передбачені Ци-
вільним кодексом України) та спеціальні 
(передбачені Законом України «Про за-
хист прав споживачів» [13] і спеціальним 
транспортним законодавством) [7, c. 82].

Поділяючи запропонований підхід, 
вважаємо, що сьогодні визріли легальні 
підстави для вдосконалення зазначеної 
класифікації, шляхом її розширення та 
деталізації. З урахуванням вищевикла-
деного, за критерієм нормативного за-
кріплення матеріально-правової вимо-
ги способи захисту прав споживачів 
послуг можна класифікувати наступ-
ним чином:

1. Загальні способи захисту, перед-
бачені частиною 2 статті 16 ЦК України.

2. Спеціальні способи захисту, що 
передбачені: 2.1 іншими статтями Ци-
вільного кодексу України; 2.2 Законом 
України «Про захист прав споживачів»; 
2.3 нормативно-правовими актами, що 
регулюють надання окремого виду по-
слуги; 2.4. конкретним договором про 
надання послуг.

3. Способи захисту, визначені су-
дом, що не суперечать закону.

Особливістю третьої групи те, що 
такі способи захисту повинні відповіда-
ти викладеній в позові матеріально-пра-
вовій вимозі, однак застосовуються за 
ініціативою суду.

Класифікація способів захисту за-
значеною вище не вичерпується. З цьо-
го приводу О.О. Кот зауважує, що, по-
діл способів захисту може бути здійсне-
ний виходячи з характеру (виду) суб’єк-
тивного права, яке потребує захис-
ту [1, c. 300]. Відповідно така класифіка-
ція може бути здійснена за іншими 
критеріями до яких імовірно можна 
віднести такі: універсальність застосу-
вання способу захисту, характер пору-
шення та вид послуги.

Класифікацію способів захисту 
прав споживачів страхових послуг, в за-
лежності від форми захисту запропону-
вала Г. О. Ільченко, вказавши, що такі 
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способи можна поділити на: 1) судові 
способи захисту (ст. 16 ЦК України); 
2) способи захисту, що містять ознаки 
самозахисту (фактичні дії); 3) способи 
захисту, що передбачають застосування 
заходів оперативного впливу (дії юри-
дичного характеру), зокрема, відмова 
від договору страхування, несплата  
наступної частини страхового плате-
жу [14, с. 131].

Такий поділ видається не у повній 
мірі завершений, оскільки не включає 
способів захисту шляхом звернення до 
інших державних органів, зокрема, до 
відповідних органів Державної служби 
України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів та ін-
ших органів, що здійснюють контроль 
чи нагляд за здійсненням підприєм-
ницької діяльності в відповідній сфері 
послуг. Окрім цього, споживач не об-
межений у праві здійснення самозахи-
сту, в тому числі і шляхом вимоги 
сформованої у відповідності до припи-
сів статті 16 ЦК України, наприклад, 
вимоги про припинення дії, яка пору-
шує право. Недосконалість такого під-
ходу способів захисту також полягає у 
тому, що кожен із пунктів такої класи-
фікації може містити однаковий спосіб 
захисту порушеного права.

Логічним є припущення про те, що 
доцільність застосування конкретного 
способу захисту прав споживача за до-
говором про надання послуг залежить 
від характеру такого порушення та виду 
самої послуги, яка надається.

Приписами ст. 610 ЦК України пе-
редбачено, що порушенням зобов’я-
зання є його невиконання або виконан-
ня з порушенням умов, визначених 
змістом зобов’язання (неналежне вико-
нання). Отже, згідно положень ЦК 
України у разі невиконання або нена-
лежного виконання зобов’язання вико-
навцем у споживача виникає право на 
захист. Загальні правові наслідки пору-
шення зобов’язання містяться у ст. 611 
ЦК України, якою передбачено їх за-

кріплення у договорі або законі, однак 
не конкретизується, які способи захисту 
можуть бути застосовані при невико-
нанні договірного зобов’язання, а які 
способи при неналежному його вико-
нанні. З даного приводу І. В. Розізнана 
зазначила, що концепція порушення 
зобов’язання, закладена у чинному ци-
вільному законодавстві, на жаль, не 
сприяє формуванню послідовної і чіт-
кої практики [15]. Така, на перший по-
гляд, невизначеність у ЦК України по-
яснюється самою природою цивільних 
правовідносин (юридичній рівності, 
вільному волевиявленні, майновій са-
мостійності), засадами цивільного зако-
нодавства, зокрема, судовим захистом 
цивільного права та інтересу, справед-
ливості, добросовісності та розумності 
а також принципами цивільного судо-
чинства, такими як верховенство права, 
диспозитивність та пропорційність. 
Тобто, особа. право якої порушене, 
сама обрає ефективний і пропорцій-
ний спосіб захисту свого порушеного 
права, а суд чи інший уповноважений 
орган, у свою чергу, визнає чи є такий 
спосіб порушеного права виправданий. 
У разі обрання непропорційного спо-
собу захисту, суд чи інший уповноваже-
ний орган, при дослідженні і встанов-
ленні дійсних обставин спору, може 
відмовити у захисті права.

Враховуючи суб’єктний склад дого-
вірних правовідносин, основні спеці-
альні способи захисту прав споживачів 
за договором про надання послуг міс-
тяться саме в Законі України «Про за-
хист прав споживачів».

Так, ст. 10 «Права споживача у разі 
порушення умов договору про вико-
нання робіт (надання послуг)» Закону 
України «Про захист прав споживачів» 
містить способи захисту в залежності 
від характеру самого порушення, зокрема:

1) якщо виконавець своєчасно не 
приступив до виконання зобов’язань за 
договором або надає послугу так по-
вільно, що закінчити її у визначений 
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строк стає неможливим, то споживач 
може відмовитися від договору про на-
дання послуг і вимагати відшкодування 
збитків (ч. 1 ст. 10 Закону). Під відмо-
вою від договору мається на увазі розі-
рвання договору шляхом односторон-
ньої відмови від договору, що передба-
чено ч. 1 ст. 907 ЦК України. Вказана 
норма Закону України «Про захист 
прав споживачів» кореспондується із ст. 
612 ЦК України та визначає правові на-
слідки порушення строку виконання 
зобов’язання;

2) якщо під час надання послуг ста-
не очевидним, що їх не буде виконано з 
вини виконавця згідно з умовами дого-
вору, споживач має право призначити 
виконавцю відповідний строк для усу-
нення недоліків, а в разі невиконання 
цієї вимоги у визначений строк: розі-
рвати договір і вимагати відшкодування 
збитків або доручити виправлення не-
доліків третій особі за рахунок виконав-
ця (ч. 2 ст. 10 Закону). Виходячи із при-
писів вказаної норми, такий спосіб за-
хисту шляхом призначення додатково-
го строку виконання застосовується до 
будь якого порушення умов договору, 
якщо таке порушення може бути усуну-
те самостійно чи третьою особою;

3) у разі виявлення недоліків у нада-
ній послузі (ч. 3 ст. 10 Закону), спожи-
вач має право на свій вибір вимагати: 
1) безоплатного усунення недоліків у 
наданій послузі у розумний строк; 
2) відповідного зменшення ціни нада-
ної послуги; 3) безоплатного виготов-
лення іншої речі з такого ж матеріалу і 
такої ж якості чи повторного виконання 
роботи; 4) відшкодування завданих 
йому збитків з усуненням недоліків на-
даної послуги своїми силами чи із залу-
ченням третьої особи; 5) реалізації ін-
ших прав, що передбачені чинним за-
конодавством на день укладення відпо-
відного договору.

Проте, зазначена норма Закону по-
требує зміни, оскільки п. 1) ч. 3 вказаної 
статті, а саме, безоплатне усунення не-

доліків у наданій послузі у розумний 
строк, до договору про надання послуг 
застосувати неможливо, оскільки, по-
слуга споживається у момент її надання. 
З огляду на зазначене пропонуємо п. 1) 
ч. 3 ст. 10 Закону України «Про захист 
прав споживачів» видалити, а п. 3) ст. 10 
зазначеного Закону доповнити слова-
ми «надання послуги», виклавши його у 
такій редакції: «3) безоплатного виготовлен-
ня іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж 
якості чи повторного виконання роботи, на-
дання послуги». Прикладом надання пе-
рукарської послуги з недоліком може 
бути здійснення фарбування волосся 
споживача в інший колір, ніж це було 
обумовлено домовленістю між послу-
гонадавачем і споживачем. У такому 
разі споживач може вимагати повторне 
безоплатне надання послуги;

- за наявності у послузі істотних не-
доліків споживач має право вимагати 
розірвання договору та відшкодування 
збитків (ч. 4 ст. 10 Закону). Визначення 
істотного недоліку наведене в п. 12 ч 1 
ст. 1 Закону України «Про захист прав 
споживачів». Проте, визначене законом 
поняття істотного недоліку не може за-
стосовуватися до договорів про надан-
ня послуг. В свою чергу істотний недо-
лік послуги законом не визначений. 
Враховуючи, те, що в разі наявності іс-
тотного недоліку законом передбачена 
можливість застосування виключно та-
ких способів захисту як розірвання до-
говору та відшкодування збитків, то та-
кий недолік повинен виключати мож-
ливість застосування інших способів 
захисту. Тому під істотним недоліком 
послуги слід розуміти надання послуги, 
яка створює небезпеку для споживача 
або яка є суттєво іншою від тієї, яку за-
мовлено споживачем. Прикладом на-
дання медичної послуги із істотним не-
доліком може бути інфікування спожи-
вача вірусом гепатиту в момент надання 
медичної послуги;

4) у разі коли виконавець не може 
надати чи прострочує надання послуги 
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згідно з договором, за кожний день 
(кожну годину, якщо тривалість вико-
нання визначено у годинах) простро-
чення споживачеві сплачується пеня у 
розмірі трьох відсотків вартості послу-
ги, якщо інше не передбачено законо-
давством. Пеня передусім стимулює 
боржника до повного виконання взятих 
на себе зобов’язань, тобто є додатковим 
стимулюючим фактором. Також, пеня 
є формою відповідальності за триваю-
че порушення, і механізм її нарахування 
відображає цю особливість [1, с. 453]. 
Прикладом послуги, до якої може бути 
застосована вказана норма є транспорт-
на послуга;

Законом України «Про захист прав 
споживачів», також передбачена мож-
ливість застосування інших способів 
захисту прав споживача за договором 
про надання послуг, які передбачені ін-
шими нормативно-правовими актами 
(ЦК України, закони і підзаконні нор-
мативно-правові акти, які регулюють 
конкретну послугу) на момент укладен-
ня договору (п. 5 ч. 3 ст. 10 Закону).

Інші способи захисту прав спожива-
ча за договором про надання послуг 
містяться в частинах 5 та 6 статті 18 та 
частині 6 статті 19 Закону України «Про 
захист прав споживачів».

Так, відповідно до частин 5 та 6 
статті 18 вказаного Закону, якщо поло-
ження договору визнано несправедли-
вим, включаючи ціну договору, таке 
положення може бути змінено або ви-
знано недійсним. У разі коли зміна по-
ложення або визнання його недійсним 
зумовлює зміну інших положень дого-
вору, на вимогу споживача: 1) такі поло-
ження також підлягають зміні; або 
2) договір може бути визнаним не-
дійсним у цілому. Перелік несправедли-
вих умов договору визначені части-
ною 3 статті 18 Закону України «Про 
захист прав споживачів», але цей пере-
лік не є вичерпним, що передбачено 
частиною 4 вказаної статті Закону. Та-
ким чином, застосування такого спосо-

бу захисту як визнання умов договору 
про надання послуг несправедливими, 
приводить до: — визнання недійсною 
умову договору; — зміни умов догово-
ру, які пов’язані із несправедливою умо-
вою договору; — визнання договору 
недійсним в цілому.

Необхідно також вказати, що право-
ві наслідки у разі визнання договору не-
дійсним або окремої його частини за-
стосовуються у відповідності до статей 
216 та 217 ЦК України, зокрема, недійс-
ний правочин не створює юридичних 
наслідків, крім тих, що пов’язані з його 
недійсністю. Якщо у зв’язку із вчинен-
ням недійсного правочину другій сто-
роні або третій особі завдано збитків та 
моральної шкоди, вони підлягають від-
шкодуванню винною стороною.

Відповідно до ч. 6 ст. 19 Закону 
України «Про захист прав споживачів», 
правочини, здійснені з використанням 
нечесної підприємницької практики, є 
недійсними. Відповідно до ч. 1 ст. 19 
вказаного Закону, нечесна підприєм-
ницька практика включає: 1) вчинення 
дій, що кваліфікуються законодавством 
як прояв недобросовісної конкуренції; 
2) будь-яку діяльність (дії або бездіяль-
ність), що вводить споживача в оману 
або є агресивною. З урахуванням при-
писів ст. 19 вказаного Закону спосіб за-
хисту порушеного права шляхом ви-
знання договору недійсним може бути 
застосовано у разі ведення виконавцем 
при наданні послуги нечесної підпри-
ємницької практики.

Несправедливі умови договору та 
нечесна підприємницька практика 
може бути в усіх видах договорів про 
надання послуг, адже залежить не від 
самої послуги, а від дій виконавця.

Виходячи із аналізу спеціальних 
способів захисту, передбачених Зако-
ном України «Про захист прав спожи-
вачів» та загальних способів, передбаче-
них ст. 16 ЦК України можемо ствер-
джувати, що по суті, вони однакові, 
проте Закон України «Про захист прав 
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споживачів» пов’язує способи захисту 
порушеного права із характером самого 
порушення. До прикладу такий спосіб 
захисту як визнання правочину не-
дійсним, закріплений у п. 2 ч. 2 ст. 16 
ЦК України кореспондується із п. 2 ч. 6 
ст. 18 Закону України «Про захист прав 
споживачів», у якому зазначено, що у 
разі коли зміна положення або визнан-
ня його недійсним зумовлює зміну ін-
ших положень договору, на вимогу 
споживача договір може бути визнаним 
недійсним у цілому.

Висновки. Проведене дослідження 
дає підстави для таких висновків. Спо-
соби захисту прав споживачів за дого-
вором про надання послуг слід розумі-
ти як закріплену в цивільному законо-
давстві або договорі матеріально-пра-
вову вимогу, направлену на захист по-
рушеного права.

Способи захисту прав споживачів за 
договором про надання послуг можна 
класифікувати за різними критеріями, 
зокрема, залежно від характеру поруше-

ного права та виду послуги. За критерієм 
нормативного закріплення матеріаль-
но-правової вимоги способи захисту 
прав споживачів послуг можна класифі-
кувати наступним чином: 1. Загальні 
способи захисту, передбачені частиною 
2 статті 16 ЦК України; 2. Спеціальні 
способи захисту, що передбачені: 2.1 ін-
шими статтями Цивільного кодексу 
України; 2.2 Законом України «Про за-
хист прав споживачів»; 2.3 норматив-
но-правовими актами, що регулюють 
надання окремого виду послуги; 2.4. кон-
кретним договором про надання послуг; 
3. Способи захисту, визначені судом, що 
не суперечать закону. Особливістю тре-
тьої групи те, що такі способи захисту 
повинні відповідати викладеній в позові 
матеріально-правовій вимозі, однак за-
стосовуються за ініціативою суду. 

Основні спеціальні способи захисту 
прав споживачів за договором про на-
дання послуг повинні міститися саме в 
Законі України «Про захист прав спо-
живачів».
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Постановка проблеми. Однією з 
важливих правових гарантій забезпе-
чення стабільності цивільного обороту 
є інститут цивільно-правової відпові-
дальності, який надає можливість отри-
мання майнових благ за заподіяну шко-
ду учасникам цивільних відносин. Осо-
бливістю цивільно-правової відпові-
дальності є те, що вона завжди носить 
майновий характер і спрямована на від-
новлення порушених прав тих суб’єктів 
правовідносин, які належним чином 
виконали взяті на себе цивільно-правові 
зобов’язання на відміну від порушника. 

Оскільки специфікою правового 
статусу підприємницьких товариств є те, 
що вони виступають у цивільному обо-
роті самостійними суб’єктами, які несуть 
самостійну майнову відповідальність за 
своїми зобов’язаннями, то, за загальним 
правилом, до таких суб’єктів можуть 
бути застосовані будь-які форми цивіль-
но-правової відповідальності, визначені 
законом чи договором. Водночас постає 
питання про те, чи у тих випадках, коли 
законом допускається несення відпові-
дальності за зобов’язаннями підприєм-
ницького товариства їх учасниками ді-

ють обмеження щодо форм цивіль-
но-правової відповідальності.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Проблематику цивільно-пра-
вової відповідальності та її форм роз-
глядали у своїх наукових працях 
В. А. Васильєва,  А. А. Верховець, 
В. В. Луць, В. І. Микитин, Н. Т. Петри-
цин, О. В. Церковна, Я. М. Шевченко 
та інші. Втім питанню визначення 
форм відповідальності, які можуть бути 
застосовані до учасників підприєм-
ницьких товариств варто приділити 
окрему увагу.

Мета статті. На основі наукових 
праць, у яких досліджено правові харак-
теристики форм цивільно-правової від-
повідальності, необхідно окреслити 
можливість виникнення різних форм 
цивільно-правової відповідальності, які 
можуть бути понесені учасниками під-
приємницьких товариств.

Виклад основного матеріалу. На 
відміну від заходів захисту суб’єктивних 
прав та охоронюваних законом інтере-
сів учасників цивільних правовідносин, 
заходи відповідальності проявляються у 
визначених законом або договором до-
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даткових майнових обмеженнях чи 
позбавленнях, що суттєво впливає на 
майновий стан правопорушника.

Цивільно-правова відповідальність 
може виражатися в різних формах. Під 
формою цивільно-правової відпові-
дальності розуміється форма виражен-
ня тих додаткових обтяжень, які покла-
даються на правопорушника [2, с. 306; 
21, с. 89]. На думку В. В. Вітрянського, 
всі позиції вчених об’єднує одна спіль-
на риса — це віднесення до заходів 
(форм) цивільно-правової відповідаль-
ності відшкодування збитків і стягнення 
неустойки [1, с. 16]. 

Проте у праві усі форми цивільної 
відповідальності поділяються на загаль-
ні та спеціальні. Відповідно відшкоду-
вання збитків і компенсація шкоди є 
загальною формою цивільно-правової 
відповідальності, що є найбільш поши-
реним, суттєвим та разом з тим універ-
сальним способом захисту порушених 
прав. Спеціальні форми цивільно-пра-
вової відповідальності — це сплата не-
устойки та втрата завдатку і різні санк-
ції, що застосовуються лише у спеці-
ально передбачених договором або за-
коном випадках [19, с. 370; 20, с. 484]. 
Особливість цих заходів відповідально-
сті полягає в тому, що вони застосову-
ються і тоді, коли порушення зобов’я-
зання боржником не спричинило за 
собою виникнення у кредитора збит-
ків [14, с. 443–444; 9, с. 19].

Таким чином, у науковій літературі 
виділяють п’ять основних форм відпо-
відальності: відшкодування збитків, від-
шкодування моральної шкоди, сплата 
неустойки, втрата завдатку і виплата 
компенсації (разового грошового стяг-
нення замість відшкодування збитків — 
ст. 432 ЦК України) [4, c. 12]. Розгляне-
мо кожну із зазначених форм більш 
детально у прив’язці до підприємниць-
ких товариств та їх учасників.

Відшкодування збитків займає осо-
бливе місце серед форм цивільно-пра-
вової відповідальності. Обумовлено це 

тим, що найбільш істотним і пошире-
ним наслідком порушення цивільних 
прав є збитки. Під збитками як юридич-
ною категорією розуміють ті негативні 
наслідки у майновій сфері потерпілого, 
які настали внаслідок неправомірної по-
ведінки правопорушника [3, с. 279], що 
застосовуються незалежно від спеціаль-
ного застереження про це у договорі чи 
законі [18, с. 127]. 

У законодавстві України збитки тра-
диційно складаються з двох частин — 
реальних збитків та упущеної виго-
ди [19, с. 374–375]. Відповідно до ст. 22 
ЦК України під збитками розуміють ви-
трати, що зроблені кредитором, втрата 
або пошкодження його майна, а також 
неотримані кредитором прибутки, які 
він отримав би, якби зобов’язання було 
виконане [16, с. 10; 17, с. 592; 5, с. 98]. 
Реальні збитки включають втрати, яких 
особа зазнала у зв’язку зі знищенням 
або пошкодженням майна, а також ви-
трати, які особа зробила або мусить 
зробити для відновлення свого пору-
шеного права. Упущена вигода (не-
одержані доходи) — це доходи, які осо-
ба могла б реально одержати за звичай-
них обставин, якби її право не було по-
рушене [19, с. 376].

За загальним правилом, боржник 
зобов’язаний відшкодувати кредиторо-
ві збитки у повному обсязі. Якщо звер-
нутися до суті відшкодування збитків, 
то завдання цієї форми цивільно-пра-
вової відповідальності полягає в тому, 
щоб поставити кредитора у такий май-
новий стан, в якому він знаходився б, 
якщо б зобов’язання було виконано. 
Практично реалізувати це завдання мож-
на тільки тоді, коли відшкодувати креди-
тору як реальні збитки, так і упущену 
вигоду [3, с. 280]. Тому тільки завдяки 
принципу повного відшкодування за-
безпечується всебічна охорона інтересів 
тих, хто зазнає збитків від несправності 
своїх контрагентів [5, с. 101, c. 103].

Водночас у літературі зазначається, 
що необхідно усвідомлювати різницю 
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між поняттями «збитки» і «відшкодуван-
ня збитків». Збитки — це перш за все 
економічна категорія, що представляє 
несприятливі майнові втрати, а відшко-
дування збитків є міра цивільно-право-
вої відповідальності [13, с. 628], що за-
стосовується внаслідок заподіяння шко-
ди протиправними винним діяннями 
правопорушника. При цьому, як уже 
зазначалося у роботі, від поняття «май-
нова шкода» слід відрізняти поняття 
«майнові збитки», які є вартісним, гро-
шовим еквівалентом завданої майнової 
шкоди, оскільки шкоду можна відшко-
дувати й в натурі, і шляхом надання речі 
того ж роду і якості. Проте тільки від-
шкодування збитків, як відшкодування 
майнової шкоди у грошовому еквіва-
ленті, є мірою цивільно-правової відпо-
відальності. 

В той же час, подібно до класифі-
кації цивільно-правової відповідально-
сті, шкода розрізняється залежно від 
того, у договірних чи недоговірних 
відносинах вона спричинена, є завда-
ною особі або майну, майновою чи 
немайновою. Договірна шкода вини-
кає як наслідок порушення договірно-
го зобов’язання (відносного правовід-
ношення), за термінологією ЦК Украї-
ни для її позначення найчастіше вико-
ристовується термін «збитки». Недого-
вірна шкода виникає як наслідок пору-
шення абсолютного права потерпілого, 
причому це не залежить від наявності 
чи відсутності між сторонами договір-
них відносин. Так, шкода, завдана жит-
тю чи здоров’ю людини, буде завжди 
недоговірною [19, с. 374–375; 2, с. 302].

Залежно від блага, яке порушується, 
шкода може бути завдана як особі (фі-
зичній або юридичній), так і власне 
майну фізичної або юридичної особи. 
Відповідно до того, чи має шкода вар-
тісну форму, яка піддається виміру та 
вираженню у грошових коштах, виділя-
ють майнову та немайнову шкоду. Май-
нова шкода завжди має вартісну форму, 
виражається й досить точно обчислю-

ється у грошах, незважаючи на те, що 
вона може бути наслідком завдання 
шкоди безпосередньо фізичній або 
юридичній особі. Моральна (немайно-
ва) шкода не має вартісної форми і не 
може бути виражена у точному грошо-
вому еквіваленті [7 с. 148].

Таким чином, поряд із відшкодуван-
ням майнової шкоди (збитків), формою 
цивільно-правової відповідальності є 
компенсація моральної (немайнової) 
шкоди, яка відшкодовується незалежно 
та поряд із майновою шкодою. Відпо-
відно до ч. 2 ст. 23 ЦК України мораль-
на шкода полягає для фізичних осіб у 
фізичному болю, душевних страждан-
нях, у приниженні честі, гідності, діло-
вої репутації. Для юридичної особи мо-
ральна шкода полягає лише у прини-
женні її ділової репутації. 

Втім слід погодитися з твердженням 
І. І. Митрофанова, що моральну шкоду 
слід відрізняти від немайнової шкоди. 
Відмінність між ними полягає в тому, що 
моральна шкода може бути завдана ви-
ключно фізичній особі, оскільки саме 
вона як біопсихосоціальна істота здатна 
переживати моральні та фізичні страж-
дання. Під немайновою шкодою, запо-
діяною юридичній особі, слід розуміти 
втрати немайнового характеру, що на-
стали у зв’язку з приниженням її ділової 
репутації, посяганням на фірмове найме-
нування, товарний знак тощо [11, с. 197]. 

Якщо звернутися до норм корпора-
тивного законодавства, що закріплює 
принцип майнової відокремленості та 
самостійної майнової відповідальності 
підприємницьких товариств та їх учас-
ників, то варто зазначити наступне. 

За загальним правилом, підприєм-
ницькі товариства поділяються на 
об’єднання капіталів (акціонері товари-
ства, товариства з обмеженою відпові-
дальністю, товариства з додатковою 
відповідальністю) та об’єднання осіб 
(повні та командитні товариства). 

Щодо першої категорії юридичних 
осіб, то зазначені вище принципи існу-
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вання юридичної особи відображені у 
нормах закону. Згідно ст. 152 ЦК Укра-
їни та ст. 3 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» чітко визначено, що 
акціонерне товариство самостійно від-
повідає за своїми зобов’язаннями усім 
своїм майном, в той же час акціонери 
не відповідають за зобов’язаннями то-
вариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з 
діяльністю товариства, у межах вартості 
акцій, що їм належать (крім випадків, 
установлених законом). До акціонерів 
не можуть застосовуватися будь-які 
санкції, що обмежують їх права, у разі 
вчинення протиправних дій товари-
ством або іншими акціонерами. Схожі 
положення містяться й в ст. 3 Закону 
України «Про товариства з обмеженою 
та додатковою відповідальністю». 

З наведених законодавчих поло-
жень можна зробити висновок, що за 
зобов’язаннями цих підприємницьких 
товариств учасники фактично відпові-
дальності не несуть за винятком того 
майна, що було внесено як вклад до ста-
тутного капіталу товариства і щодо яко-
го є ризик їх втрати у разі настання не-
сприятливих майнових наслідків для 
товариства. У даному випадку йде мова 
як про реальні збитки, так й про упуще-
ну вигоду, оскільки реальні збитки ма-
ють місце, якщо їх відшкодування здійс-
нюється з майна, що було внесено як 
вклад до капіталу товариства, так й упу-
щеної вигоди у можливості отримання 
дивідендів від діяльності товариства, які 
також можуть бути спрямовані на від-
шкодування збитків, завданих товари-
ством третім особам за зобов’язаннями. 

Щодо другої категорії юридичних 
осіб, якими згідно ст. 119, 133 ЦК Украї-
ни та ст. 66, 75 Закону України «Про гос-
подарські товариства» є повні та коман-
дитні товариства, то їх учасники здій-
снюють підприємницьку діяльність від 
імені товариства і солідарно несуть до-
даткову (субсидіарну) відповідальність за 
його зобов’язаннями усім майном, що їм 
належить. Щодо вкладників командит-

ного товариства, то їх відповідальність 
обмежується вкладом у майні товари-
ства, оскільки вони не беруть участі в ді-
яльності товариства і несуть ризик збит-
ків, пов’язаних із діяльністю товариства, 
у межах сум зроблених ними вкладів. 

Отже, можна зробити висновок, що 
ризик збитків несуть владники коман-
дитного товариства. Щодо учасників 
повних товариств та повних учасників 
командитних товариств, то законом ви-
значено тільки вид відповідальності, а не 
форми її несення. При цьому, якщо йде 
мова про несення відповідальності за зо-
бов’язаннями підприємницького това-
риства, то за рахунок майна учасників 
можна покрити не тільки збитки товари-
ства перед третіми особами, але й поне-
сти інші форми цивільно-правової від-
повідальності, які можуть бути передба-
чені законом або договором між товари-
ством–боржником і кредитором.

Разом із тим, слід враховувати той 
факт, що регулювання діяльності під-
приємницьких товариств та визначен-
ня правового статусу їх учасників може 
здійснюватися не тільки законом, але й 
установчими документами і договором. 
У зв’язку з цим, слід зазначити, що кон-
кретні форми відповідальності можуть 
бути визначені установчими докумен-
тами товариства, як то статут у акціо-
нерних товариствах і товариствах з об-
меженою відповідальністю (чи додат-
ковою відповідальністю) та засновниць-
кий договір у повних та командитних 
товариствах. 

Тому варто приділити увагу й спеці-
альним формам цивільно-правової від-
повідальності. Зокрема стягнення не-
устойки здійснюється незалежно від 
наявності збитків, яких може і не бути. 
Розмір даного заходу відповідальності 
не підлягає доведенню і носить яскраво 
виражений характер покарання право-
порушника. Зазвичай він встановлю-
ється у законі або конкретизується у до-
пустимих межах сторонами у договорі і 
залежить від величини основного бор-
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гу, розміру неустойки (відсотків) і кіль-
кості днів (інших показників) простро-
чення виконання (для пені) [6, с. 64]. За 
підставами виникнення неустойка може 
бути договірною або законною. Дого-
вірною є неустойка, яка встановлюється 
спеціальною угодою сторін, які визна-
чають і розмір, і умови її стягнення. 
Угода про неустойку може бути укладе-
на як у формі окремого документа, так і 
включатися в текст договору. Законна 
неустойка є неустойкою, що спеціаль-
но встановлена законодавством для дея-
ких видів зобов’язань [15, с. 254].

При цьому варто зауважити, що ви-
користовувана в сучасному ЦК України 
законодавча техніка формує стосовно 
неустойки, як правової категорії, двояке 
правове значення. Неустойка вважаєть-
ся способом забезпечення виконання 
зобов’язань і мірою відповідальності у 
разі невиконання або неналежного ви-
конання зобов’язань. З цієї причини 
правила щодо неустойки передбачені у 
главі 49 ЦК України «Забезпечення ви-
конання зобов’язання» і главі 51 ЦК Ук-
раїни «Правові наслідки порушення зо-
бов’язання. Відповідальність за пору-
шення зобов’язання».

Однак з цього приводу в літературі 
висловлюються різні погляди вчених. 
Зокрема існують міркування про те, що 
неустойку слід розглядати виключно як 
міру цивільно-правової відповідально-
сті, що виконує, крім штрафної, також 
забезпечувальну функцію [9, с. 19]. Крім 
того, Н. Т. Петрицин вважає, якщо не-
устойка виступає у формі цивільної від-
повідальності, то у своєму першому ро-
зумінні (забезпечення виконання зо-
бов’язання) вона вже бути не може, 
адже є факт настання негативних (не-
сприятливих) наслідків для особи пра-
вопорушника [12, с. 60].

Проте існують й інші міркування. 
Так, Б. М. Гонгало визначає неустойку 
як спосіб забезпечення зобов’язань, а 
стягнення неустойки як міру відпові-
дальності. На думку вченого, «наявність 

неустойки у законі або договорі сти-
мулює боржника до виконання своїх 
обов’язків під страхом того, що у разі 
порушення зобов’язання відбудеться 
стягнення неустойки, тобто настане від-
повідальність» [13, с. 624]. На наш по-
гляд, така думка заслуговує на увагу. 
Адже міри цивільно-правової відпові-
дальності завжди застосовуються кон-
кретно лише після вчинення правопору-
шення, до такого ж моменту забезпечен-
ня майнових інтересів кредитора здійс-
нюється засобами, визначеними зако-
ном або договором. Стягнення ж не-
устойки, як міри цивільно-правової від-
повідальності, пов’язане з виконанням її 
компенсаційно-штрафної функції. 

Неустойка є найбільш поширеною 
у підприємницькій діяльності мірою 
ци вільно-правової відповідальності. Її 
ефек тивність пояснюється простотою 
правової конструкції і фактичною лег-
кістю застосування на практиці. Осо-
бливості застосування неустойки як 
міри відповідальності, передбаченої за 
порушення цивільно-правового харак-
теру, схожі з відшкодуванням збитків, 
але за своїм характером і методам впли-
ву істотно відрізняються від відшкоду-
вання збитків [9, с. 20], а саме можли-
вість стягнення неустойки за сам факт 
порушення зобов’язання, коли відсутня 
необхідність доводити наявність збит-
ків, завданих таким порушенням; мож-
ливість для сторін на свій розсуд фор-
мулювати умови договору про неустой-
ку (крім законної неустойки), в тому 
числі визначати її розмір, співвідно-
шення зі збитками, порядок обчислен-
ня, а це пристосовує її до конкретних 
взаємовідносин сторін та підсилює ці-
леспрямований вплив [15, с. 255].

Мірою цивільно-правової відпові-
дальності є також втрата завдатку одні-
єю стороною або повернення його у 
подвійному розмірі другою стороною. 
Завдатком є грошова сума або рухоме 
майно, що видається однією з договір-
них сторін у рахунок належних з неї за 



Eurasian Academic Research Journal
2018. № 11 (29)

72

договором платежів другій стороні на 
підтвердження зобов’язання і забезпечен-
ня його виконання (ч. 1 ст. 570 ЦК Украї-
ни). Якщо за невиконання договору від-
повідальною є сторона, яка дала завдаток, 
він залишається у другої сторони (креди-
тора). Коли ж за невиконання договору 
відповідальною є сторона, що одержала 
завдаток, вона повинна сплатити другій 
стороні подвійну суму завдатку, тобто по-
вернути боржникові завдаток та додатко-
во сплатити суму в розмірі завдатку або 
його вартості [8, c. 127]. 

Обґрунтовано самостійність такої 
форми договірної відповідальності, як 
компенсація (разове грошове стягнення). 
Наголошено на її спеціальному характе-
рі і відмінностях від відшкодування збит-
ків та неустойки: застосовується у перед-
бачених законом випадках, на відміну від 
відшкодування збитків як універсальної 
санкції, її межі визначені законом: нижня 
межа не може зменшуватись, верхня 
межа не може збільшуватись; для її за-
стосування не вимагається розрахунок і 
доказування обсягу збитків; вона не слугує 
меті повного відшкодування збитків; за-
стосовується за вибором кредитора за-
мість відшкодування збитків або стягнен-
ня доходу; її застосування не залежить від 
сплати неустойки; розмір компенсації 
встановлюється судом з врахуванням об-
сягу порушення, намірів відповідача та 
інших істотних обставин [4, c. 14].

Якщо говорити про спеціальні фор-
ми цивільно-правової відповідальності, 
визначені вище, то в контексті несенні 
їх учасниками підприємницьких това-
риств варто зазначити новели корпора-
тивного законодавства. Відповідно до 
ст. 26-1 Закону України «Про акціонер-
ні товариства», акціонери можуть укла-
дати між собою договір, у результаті 
неналежного виконання чи невиконан-
ня покладених на них зобов’язань, до 
таких суб’єктів може бути передбачено 
право вимагати відшкодування завда-
них внаслідок порушення договору 
збитків, стягнення неустойки (штрафу, 

пені), виплати компенсації (фіксованої 
грошової суми або суми, що підлягає 
визначенню в порядку, передбаченому 
договором між акціонерами), застосу-
вання інших заходів відповідальності. 
Незважаючи на той факт, що визначені 
законом форми цивільно-правової від-
повідальності передбачені на той випа-
док, якщо акціонери товариства пору-
шать умови договору між акціонерами, а 
не товариством з третіми особами, тим 
не менш зазначені положення є свідчен-
ням можливості несення різних форм 
цивільно-правової відповідальності, які 
можуть бути визначені договором.

У Законі України «Про акціонерні 
товариства» не міститься й забороняю-
чих норм вступати в зобов’язальні відно-
сини з третіми особами від імені товари-
ства на представницьких засадах. У зв’яз-
ку з цим, у разі перевищення передбаче-
них довіреністю повноважень акціонер 
може бути притягнений до відповідаль-
ності у визначених договором формах. 

Водночас згідно ст. 119 та ст. 138 
ЦК України учасники повного та коман-
дитного товариства несуть додаткову 
відповідальність за його зобов’язаннями 
усім майном, що їм належить, якщо вони 
вчиняють правочини від імені та в інтер-
есах товариства без відповідних повно-
важень і їх дії не будуть схвалені товари-
ством. Враховуючи специфіку організа-
ційної єдності зазначених товариств, 
можна вважати, що такі норми закону є 
свідченням можливості несення різних 
форм цивільно-правової відповідально-
сті учасниками товариства за його зо-
бов’язаннями перед третіми особами, 
що передбачені договором.

Висновки. І відшкодування збит-
ків, майнової та немайнової шкоди, і 
сплата неустойки, і втрата завдатку є до-
датковими (до основного) обов’язками, 
бо основний обов’язок боржника поля-
гає у передачі речі, виконанні роботи, 
наданні послуг тощо, і він виконується 
на еквівалентних та оплатних засадах. 
Несучи цивільно-правову відповідаль-
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ність учасниками підприємницьких то-
вариств, на боржника покладаються всі 
невигідні майнові наслідки порушення 
зобов’язання, що можуть бути передба-
чені законом, установчими документа-
ми або договором, оскільки на законо-
давчому рівні обмежень чи заборон не-
сення цивільно-правової відповідаль-

ності не передбачено. Водночас на 
можливість несення цивільно-правової 
відповідальності учасниками підприєм-
ницьких товариств впливає їх правовий 
статус, який вони набувають вступаючи 
у те чи інше товариство, що визнача-
ється установчими документами та до-
говором між учасниками товариства.
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Тема кримінально правової охорони 
власності за законодавством країн Ла-
тинської Америки є актуальною, вона 
також характеризується значною новиз-
ною, так як в Україні робіт з криміналь-
ного права Латиноамериканських дер-
жав і зокрема, присвячених злочинам 
проти власності — практично немає. 

До цієї групи відносять правові сис-
теми Еквадору, Чилі, Перу, Панами, Ні-
карагуа, Коста-Ріки, Колумбії, Гватема-
ли, Французької Полінезії, Камбоджі та 
інших країн. Країни Латинської Амери-
ки, які довгий час перебували в колоні-
альній залежності від Іспанії і Португа-
лії, офіційно стали незалежними ще в 
XIX ст., що відбилося на становленні та 
розвитку їх державно-правових інсти-
тутів [1, c. 78]. Перебуваючи під пря-
мим політичним і економічним впли-
вом Франції, багато країн переймали 
також її правову систему [2]. Європей-
ська колонізація територій Централь-
ної і Південної Америки спричинила 
поширення романо-германського пра-
ва. Кодифікація, розпочата в XIV і 
XX ст., сприяла правовій експансії 
французьких, іспанських, португаль-
ських і італійських кодексів.

Спільність історичної долі Латино-
американських держав, схожість соці-

ально-економічного ладу та політичної 
структури породили у більшості з них 
подібні правові інститути. Цим обумов-
лено і схожість їхніх правових систем, 
що дозволяє говорити про окрему гру-
пу країн латиноамериканського права. 
Американські дослідники також зверта-
ють увагу на спільність правової тради-
ції країн Латинської Америки, проводя-
чи компаративістські дослідження [3].

Порівняльне дослідження є важли-
вим кроком для створення належного 
сучасного законодавства, тому необхід-
ним є дослідження кримінального пра-
ва зарубіжних країн [3, p. 351]. Для нас 
особливе значення мають латиноаме-
риканські країни як представники осо-
бливої групи романо-германської пра-
вової системи. 

Зосередимо увагу на кримінальному 
законодавстві трьох країн: Аргентині, 
Мексиці та Чилі. Кримінальне законо-
давство всіх трьох країн кодифіковане. 
Кожен кодекс поділено на Загальну і 
Спеціальну (Особливу) частини [4]. 
У Загальній частині викладено загальні 
принципи кримінального права, поло-
ження, що стосуються юрисдикції, по-
няття злочину, обставин, що виключа-
ють кримінальну відповідальність, за-
маху на злочин, співучасті у вчиненні 
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злочину, злочинних утворень, продов-
жуваного (триваючого) злочину, мно-
жинності, суб’єктів злочину, покарання 
і обставин, які пом’якшують відпові-
дальність. Спеціальна частина кожного 
кодексу визначає конкретні юридичні 
конструкції. Кримінальний кодекс Ар-
гентини передбачає, що всі злочини 
повинні бути покарані, якщо вчинення, 
або наслідок мали місце на території 
Аргентини, таким чином прийнявши 
теорію територіальної безпеки і ви-
знавши, що теорія території вчинення 
(the territorial commission theory) неа-
декватна для захисту осіб і майна в дер-
жаві [3, p. 354]. Кримінальний кодекс 
Мексики, ст. 2, передбачає, що всі зло-
чини, вчинені в межах юрисдикції Мек-
сики, караються. Злочини також кара-
ються, якщо вони були підготовлені, 
розпочаті або здійснені за кордоном. 
В останньому випадку, однак, тільки 
якщо вони мали наслідки або могли 
мати наслідки, або продовжилися на 
національній території [3, p. 355]. Кри-
мінальний кодекс Чилі, ст. 5, передба-
чає, що кримінальне право застосо-
вується до всіх мешканців республіки, 
включаючи іноземців, і що злочини, 
вчинені на її території або прилеглому 
морі, підпадають під її юрисдикцію.

Аргентинське кримінальне право, у 
його сучасному розумінні, бере свій по-
чаток з другої половини ХІХ століття з 
перших спроб запровадження Кримі-
нального кодексу [5] за Конституцією 
1853 р. Центральною частиною сучас-
ного аргентинського кримінального 
права є Кримінальний кодекс (El Códi-
go Penal), який був прийнятий Феде-
ральним Конгресом у 1922 р [6, p. 13].

У КК Аргентини відповідальність за 
злочини проти власності передбачена у 
Розділі VI, який так і називається — 
«Злочини проти власності» (Delitos 
Contra La Propiedad). Macagno M. зазна-
чає, що не дивлячись на досить вдалу 
на перший погляд, назву розділу, на 
практиці виникає чимало проблем, 

пов’язаних із розумінням поняття «май-
но». Macagno M. зазначає, що слід взяти 
до уваги, що Верховний суд Аргентини 
ототожнює поняття «майно» і «сукуп-
ність майнових прав» [7, c. 6]. Відповід-
но до ст. 17 Конституції Аргентини 
власність є недоторканою [8]. Виходя-
чи зі змісту ст. 17 Конституції захисту 
підлягає все, що утворює поняття «май-
но», у тому числі матеріальне та немате-
ріальне майно [7, c. 6]. На проблему ро-
зуміння поняття власності (El concepto 
de propiedad) звертають увагу також 
інші вчені [9, c. 4]. Усі точки зору зару-
біжних вчених на розуміння власності у 
кримінальному праві Аргентини можна 
поділити на три групи: 1) розуміння 
власності в контексті майна, злочини 
проти майна (delitos contra el patrimo-
nio) [10, 11, 12] 2) розуміння власності 
як воно є, злочини проти власності 
(delitos contra la propiedad es correc-
to) [13, 14,15] 3) розуміння власності у 
соціально-економічному контексті, 
злочини проти власності та майна 
(delitos contra la propiedad, el patrimonio 
o el orden socioeconómico o rubricarse 
como delitos contra la propiedad y el 
patrimonio) [16].

Розділ поділено на глави (крадіжка; 
пограбування; шахрайство та інше об-
манне привласнення майна; лихвар-
ство; банкроти та інші карані боржни-
ки; незаконне привласнення; збиток; 
загальні положення) і статті (статті не 
мають назв).

Аргентина є яскравим прикладом 
поширення впливу континентальної 
(романо-германської) кримінально-пра-
вової системи за межами власне конти-
нентальної Європи [17, c. 113]. У Розді-
лі VI Кримінального кодексу Аргенти-
ни передбачена відповідальність за зло-
чини проти власності. Юридична кон-
струкція крадіжки міститься у ст. 162 
Глави I «Крадіжка» [18]. Під простою 
крадіжкою розуміють заволодіння ру-
хомою річчю, повністю або частково 
чужою. Статтею 163 передбачена від-
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повідальність за кваліфіковані види 
крадіжки: 1) крадіжка однієї або більше 
голів великої або дрібної худоби або 
продуктів землеробства, механізмів або 
робочих інструментів, залишених у 
полі; дроту або інших елементів ого-
рож, із спричиненням їм повного або 
часткового знищення. Якщо було ви-
крадено п’ять або більше голів великої 
або дрібної худоби і при цьому вико-
ристовувалося моторизований тран-
спортний засіб для їх перевезення; 
2) крадіжка із використанням для її ско-
єння пожежі, вибуху, повені, корабель-
ної, залізничної катастрофи, вуличних 
заворушень або заколоту, або іншої 
можливості, що представилася в зв’язку 
з будь-якого роду лихом або громад-
ським хвилюванням або яким-небудь 
нещастям потерпілого; 3) крадіжка із 
використанням для вчинення діяння 
відмички, підробленого ключа або ін-
шого подібного інструменту, або справж-
нього ключа, який був викрадений, 
знайдений або утриманий; 4) крадіжка 
із використанням для вчинення діяння 
приставних сходів; 5) крадіжка товарів 
або інших рухомих предметів, що пере-
возяться будь-яким засобом транспор-
ту, якщо діяння було вчинено між мо-
ментами навантаження і прибуття до 
місця призначення або передачі ванта-
жу, або під час здійснювалися на марш-
руті зупинок; 6) крадіжка предметів з 
транспортних засобів, залишених на 
дорозі загального користування або в 
інших загальнодоступних місцях. 

Типової помилки припускають ро-
сійські вчені, які при перекладі норм 
про викрадення, вживають термін роз-
крадання. Так, Д. О. Фьодоров зазна-
чає, що Кримінальний кодекс Аргенти-
ни містить кваліфіковані ознаки крадіж-
ки, які посилюють відповідальність за 
розкрадання «п’яти і більше голів вели-
кої рогатої худоби «в порівнянні з закрі-
пленим в основному складі розкрадан-
ням» однієї або більше голів великої 
або дрібної худоби ». Особливим пред-

метом кримінально-правової охорони 
від розкрадань виступає нерухомість, за 
корисливе присвоєння якої передбача-
ється більш суворе покарання [19, c. 39]. 

Федеральний кримінальний кодекс 
Мексики набув чинності з 17.09.1931 
(дата внесення останніх змін — 19.08.2010). 
кримінальна відповідальність за пося-
гання на власність передбачена у Розді-
лі 22, який має назву «Злочини проти 
майна» (Delitos en Contra de las Personas 
en su Patrimonio). Глава І «Крадіжка» 
(Robo). Під крадіжкою ФКК Мексики 
розуміє заволодіння чужою рухомою 
річчю, без належного права (прим. ав-
тора — на таку річ) та без згоди особи, 
яка може розпоряджатися нею відповід-
но до закону [20].

КК використовує поняття «грабіж» 
для всіх випадків незаконного вилучен-
ня чужої рухомої речі, незалежно від 
того, насильно чи ні, на відміну від ін-
ших законів, які використовують таке 
поняття для випадків, коли використо-
вується фізичне або моральне насиль-
ство, а для інших випадків використову-
ється термін «крадіжка» . 

КК передбачає простий грабіж (ста т-
тя 220), що дорівнює крадіжка (стаття 
221) і дві статті (223 і 224), в яких в ціло-
му було розглянуто 17 випадків грабежу 
з обтяжуючими обставинами. У статті 
225 регулює грабіж із застосуванням на-
сильства, який законодавець впровадив 
з 2003 року, як кваліфікований (пункт 
246 статті 24) і в статті 226 зазначено, 
що крадіжка буде вважатися вчиненим з 
моменту, коли суб’єкт мати вкрадену 
річ у своєму розпорядженні [21].

Відповідно до статті 2311 Цивільно-
го Кодексу Аргентини «речами в цьому 
Кодексі є матеріальні об’єкти, які мають 
цінність. Положення, які стосуються 
речей, застосовуються і до енергії та 
природних ресурсів, що можуть бути 
привласнені» [22]. Також, у ст. 16 Ци-
вільного і комерційного кодексу Арген-
тини міститься норма, що тільки мате-
ріальні блага є речами. Але «положен-
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ня, що стосуються речей можуть бути 
застосовано до енергії і природних ре-
сурсів, які можуть бути використані лю-
диною» [23]. 

Науковці Аргентини звертають ува-
гу на те, що кримінальне право не буде 
належним чином виконувати охоронну 
функцію і не буде здійснювати захист 
власності в нових реаліях, зокрема че-
рез застарілість понять.

У цьому ж сенсі Рікардо Нуньєс зазна-
чає, що питання полягає в тому, що чи 
кримінальне право сліпо запозичує поня-
тійний апарат цивільного права або по-
винно власне кримінально-правове по-
няття, в даному випадку, власності [24]. 

Висновок. Розглянувши питання 
кримінально-правової охорони власно-
сті за законодавством країн Латинської 
Америки, необхідно зазначити, що 
кримінальне законодавство латиноаме-
риканських країн представляє достат-
ній захист власності. У цілому поняття і 
регулювання відповідальності за вказані 

злочини в країнах Латинської Америки 
мають багато спільного. Але, за межами 
кримінально-правового регулювання 
залишилося таке важливе питання, як 
обсяг кримінально-правового поняття 
власності. У КК Аргентини відпові-
дальність за злочини проти власності 
передбачена у розділі під назвою «Зло-
чини проти власності», а у Федерально-
му кримінальному кодексі Мексики — 
«Злочини проти майна», на практиці 
виникає чимало проблем, пов’язаних із 
розумінням поняття таких злочинів в 
контексті розуміння власності. Усі точ-
ки зору зарубіжних вчених на розумін-
ня власності можна поділити на три 
групи: 1) розуміння власності в контек-
сті майна, злочини проти майна (delitos 
contra el patrimonio); 2) розуміння влас-
ності як воно є, злочини проти власно-
сті (виходячи із матеріальної концепції 
розуміння речей); 3) розуміння власно-
сті з урахуванням поняття власності як 
соціально-економічної категорії.
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Постановка проблеми. Корупція в 
сучасних умовах постає тим елементом, 
що повністю знищує будь-які спроби 
здійснення реформування та держав-
них перетворень України до стандартів 
європейського суспільства. Боротьба з 
цим явищем є одним із найголовніших 
компонентів сучасної демократичної 
держави. Створення ефективних меха-
нізмів боротьби з даним явищем є запо-
рукою проведення успішних реформ в 
державі й повноцінного розвитку всіх 
державних інститутів.

Метою статті є аналіз передового 
досвіду зарубіжних країнах у боротьбі з 
корупцією та формулювання базових 
положень, ідей щодо запобігання ко-
рупції в Україні 

Основні результати дослідження.
Проблема корупції, існуючи в кож-

ній окремій країні, в умовах глобалізації, 
трансформується в інтернаціональне 
явище, набуваючи розмірів всесвітнього 
масштабу. Боротьба з корупцією у світі 
знаходиться на одному рівні з організо-
ваною злочинністю і тероризмом. Саме 
тому, антикорупційна діяльність міжна-

родних інституцій була й залишається 
досить активною. Підтвердженням цьо-
го є значний перелік підписаних спеці-
альних міжнародних актів — як обов’яз-
кових, так і рекомендованих, підготовле-
них і прийнятих Організацією Об’єдна-
них Націй, Організацією економічного 
співтовариства та розвитку, Організаці-
єю американських держав, Радою Євро-
пи, Європейським Союзом, Африкан-
ським союзом [7, c. 27]. Аналізуючи ре-
зультати спільних угод держав у сфері 
протидії корупції, особливу увагу слід 
звернути на Конвенцію Організації 
Об’єднаних Націй проти корупції [3]. 

Цей юридичний акт є результатом 
спільних міжнародних домовленостей, 
який містить ключові положення, необ-
хідні у практичній діяльності у справі 
протидії корупційним проявам. Його ме-
тою є: сприяння прийняттю і зміцненню 
заходів, спрямованих на більш ефективне 
й дієве попередження корупції й на бо-
ротьбу з нею; заохочення, спрощення й 
підтримка міжнародного співробітництва 
й технічної допомоги в попередженні ко-
рупції й у боротьбі з нею, в тому числі 
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вжиття заходів щодо повернення активів; 
заохочення чесності й непідкупності, від-
повідальності, а також належного управ-
ління публічними справами й публічним 
майном [6, с. 167]. 

Зокрема, у Преамбулі до Конвенції 
проти корупції вказується на потребу 
реагування на загрози, які становить ко-
рупція, результатом якої є брак стабіль-
ності й безпеки в суспільстві. Тим са-
мим вона приносить шкоду демокра-
тичним інституціям, етичним цінно-
стям і справедливості. Підкреслюється, 
що корупція вже не є локальною про-
блемою, бо перетворилася на трансна-
ціональне явище, яке впливає на сус-
пільство й економіку всіх держав, а тому 
має винятково важливе значення для 
міжнародного співробітництва у сфері 
запобігання і контролю за нею. Наго-
лошується, що всеосяжний і комплек-
сний підхід до цієї проблеми є необхід-
ним для ефективного запобігання ко-
рупції й боротьби з нею, а наявність 
технічної допомоги вплине на розши-
рення можливостей держав, у тому чис-
лі через посилення потенціалу і шля-
хом інституційної розбудови зазначе-
ної сфери. Визнано, що протидія цьо-
му явищу й боротьба з ним — обов’язок 
усіх держав, а для забезпечення ефек-
тивності їх зусиль у цій галузі вони по-
винні співпрацювати за підтримки й 
участі окремих осіб і груп, які не нале-
жать до державного сектору — грома-
дянського суспільства, неурядових і 
громадських організацій [3]. 

Нині розглянутий документ є бази-
сом для приведення нацiонального за-
конодавства кожної держави-учасницi у 
відповідність до загальновизнаних ме-
тодів і заходів з попередження і про-
тидiї корупції. В основу зазначеної 
Конвенції органічно покладено дві 
ключовi засади — заходи із запобігання 
корупції й боротьба із цим явищем [7].

Як зазначає О. Сiнчук, сфера запо-
бiгання корупції — це система регулятив-
них правовiдносин, які спрямовані на по-

передження корупційних проявів у дер-
жаві шляхом удосконалення правових 
норм, правових механізмів і заходів дер-
жавного впливу, що запобігають корупції 
як явищу на різних рівнях [8, с. 59–60]. 

Сферу боротьби з корупцією стано-
вить певна система правоохоронних, 
переважно кримінально-правових та 
адміністративно-правових заходів, 
спрямованих на притягнення до відпо-
відальності осіб, винних у вчиненні ко-
рупційних діянь, що мають на меті по-
карання, превенцію протиправних дій і 
виховання населення в дусі поваги до 
закону, створення в державі атмосфери 
нетерпимості й непримиренності до 
проявів корупції [7].

Корупція набула вже ознак гло-
бальної і є проблемою для багатьох 
держав в усьому світі. Однак деякі дер-
жави ефективно проводять боротьбу із 
цим згубним явищем. Держави, які 
можна назвати порівняно вільними від 
корупції і які спромоглися створити 
ефективний механізм протидії коруп-
ційним проявам (зокрема, Фінляндія, 
Данія, Нова Зеландія, Ісландія, Сінга-
пур, Швеція, Канада, Нідерланди, 
Люксембург, Норвегія, Австралія, 
Швейцарія, Велика Британія, Австрія, 
Ізраїль, США, Чилі, Ірландія, Німеч-
чина та ін.) у більшості випадків висту-
пають ініціаторами розроблення між-
народних антикорупційних програм. 
Усі названі держави мають деякі осо-
бливості в організації антикорупційної 
діяльності, але спільними для них є: 
бажання забезпечити активну проти-
дію корупційним проявам; створення 
відповідної правової бази; залучення 
до протидії корупційним проявам гро-
мадських організацій [2, с. 75–76].

Культура і менталітет нації, політич-
ні, економічні та інші умови визнача-
ють вибір керівництва держави страте-
гії боротьби з корупцією. Формування 
антикорупційної правосвідомості в за-
рубіжних країнах здійснюється в рам-
ках політичних курсів з протидії коруп-
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ції, яке є системним, цілеспрямованим і 
безперервним процесом.

У нашій країні продовжувати про-
тистояння корупції потрібно зі зміни 
свідомості, а саме, з формування свідо-
мості як майбутніх керівників, які будуть 
визначати основну лінію розвитку краї-
ни, так і «простих» громадян, які будуть 
протистояти нечесності посадовців, не 
піддаючись на спроби інституалізувати 
неформальні відносини в сфері надан-
ня державних та інших послуг. Серед 
заходів по формуванню антикорупцій-
ної правосвідомості в зарубіжних дер-
жавах, що мають першорядне значення 
і дають найбільші позитивні результа-
ти, можна виділити заходи з антикоруп-
ційного навчання і пропаганди (реалі-
зація навчальних програм, система до-
даткової освіти та позаурочної роботи); 
стимулювання участі громадськості в 
боротьбі з корупцією тощо.

Міжнародні дослідження корупції 
доводять, що корупцію можна подола-
ти, про що свідчать приклади Малазії та 
Сінгапуру, які за короткий час змогли 
знизити рівень корупції. Завдяки цьому 
Сінгапуру вдалося очолити рейтинг 
країн по сприятливості умов для веден-
ня бізнесу, що призвело до припливу 
іноземних інвестицій. Це тільки один 
приклад успішного досвіду боротьби з 
корупцією непрямими методами [5].

У Сінгапурі запобігання та протидія 
корупції передбачала систему заходів, 
серед яких можна виокремити два ета-
пи. Перший полягав у зміні законодав-
ства — прийняття Акта про запобіган-
ня корупції з чітким переліком коруп-
ційних діянь і встановленням відпові-
дальності за їх вчинення, а також ство-
рення спеціального органу з протидії 
корупції — Бюро з розслідування ви-
падків корупції з розширеними повно-
важеннями. Так, кримінальне законо-
давство Сінгапуру передбачає, що за 
умов доведення вини в отриманні хаба-
ра до винного застосовують позбавлен-
ня волі або штраф (відповідно п’ять 

років ув’язнення або 100 тис. доларів 
США). Якщо ж стосовно держслужбов-
ця надійшло завідомо неправдиве пові-
домлення щодо вчинення відповідних 
незаконних діянь, то особі, яка вчинила 
поширення недостовірної інформації, 
за завідомо неправдиві свідчення загро-
жує покарання у вигляді одного року 
ув’язнення або штраф у 10 тис. доларів 
США. Іноземні особи, яких викрили в 
корупції, позбавляють права здійсню-
вати господарську діяльність на терито-
рії Сінгапуру [9, с. 233–246].

Другий етап полягав у підвищенні 
якості підбору кадрового державного 
апарату. Реалізація таких заходів була 
пов’язана із застосуванням жорстких, 
репресивних методів у сфері боротьби 
з корупцією, що мало прояв у числен-
них звільненнях працівників митниці та 
інших державних служб. До того ж за-
провадження елементів електронного 
урядування дало змогу забезпечити 
функціонування органів влади в режимі 
реального часу та зробило максималь-
но простим і доступним щоденне спіл-
кування з громадянами, юридичними 
особами, організаціями. Зокрема, у Сін-
гапурі на основі активного використан-
ня інформаційно-комунікаційних тех-
нологій надавали 1600 видів послуг на-
селенню [4, с. 65].

Однак в сучасному суспільстві недо-
статньо розглядати проблеми корупції 
лише в моральній площині. На наш по-
гляд, потрібно обгрунтовувати руйнівні 
наслідки корупції та її негативний 
вплив на суспільство та економіку. Та-
кож необхідно активно залучати засоби 
масової інформації для масової пропа-
ганди по боротьбі з корупцією.

Як відомо, є дві форми участі «про-
стих» людей в боротьбі з корупцією: 
пасивна та активна. Суть першої фор-
ми полягає в тому, щоб «не давати хаба-
рів». Теоретично це можливо, але це 
можуть собі дозволити тільки відомі 
компанії та впливові люди. Друга фор-
ма виражається в скаргах до відповідних 
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органів на осіб, що вимагають хабар. 
Друга форма в наших країнах не розви-
нена в силу менталітету: скарга суспіль-
ством сприймаєтьс як «донос». Це є ре-
зультатом недовіри до правоохоронних 
органів, небажання громадян брати на 
себе відповідальність.

Тому громадяни України дуже від-
різняються від громадян західних країн. 
Те, що у нас прийнято називати «доно-
сом», у них сприймається як виконання 
громадянського обов’язку. Впроваджен-
ня такого досвіду буде закликом до 
впровадження цивілізованої, європей-
ської правосвідомості і ставлення до за-
конодавства. Дану ідею потрібно впро-
ваджувати в Україні серед молоді завдя-
ки засобам масової інформації, освітніх 
програм в навчальних закладах, тощо.

У деяких країнах надання інформа-
ції про корупційні явища матеріально 
стимулюються. Наприклад, законодав-
ством США передбачено матеріальне 
заохочення «донощиків» за наступною 
схемою: а) в разі підтвердження інфор-
мації «донощика», він отримує винаго-
роду в розмірі 15–20 % від суми хабара 
або вартості державнї власності, пере-
даного незаконним шляхом; б) якщо 
«донощик» надасть всю необхідну де-
тальну інформацію про факт коруп-
ційного злочину, то він отримує 25–
30 % від суми хабара або вартості дер-
жавної власності, переданого незакон-
ним шляхом.

Спрощення режиму повідомлень 
про порушення закону є істотним пси-
хологічним фактором. Наприклад, у 
Фінляндії, де найнижчий рівень коруп-
ції, в будь-якому громадському місці 
розташована інформація про адреси і 
телефони служб, куди слід негайно по-
відомляти в разі подверження вимаган-
ня хабара з боку чиновника. Не потріб-
ні письмові заяви, повідомлення і дзвін-
ки здійснюються анонімно [5]. 

Корупціонерів включають в «чорні 
списки», що в майбутньому не дозволить 
їм просуватися по державній службі.

У Фінляндії антикорупційна діяль-
ність діє на основі особливої системи 
правосвідомості громадян, яка не дозво-
ляє на моральному рівні давати і брати 
хабарі, тому в країні не має ні спеціаль-
ного антикорупційного законодавства, 
ні спеціального органу для боротьби з 
корупцією. Ефективним засобом 
контролю діяльності чиновників — є 
журналістські розслідування, в резуль-
таті чого вся інформація, що представ-
лена журналістами аналізується компе-
тентними органами правопорядку Фін-
ляндії. Крім того, Фінляндія також від-
мовилася від недоторканності прези-
дента, депутатів, чиновників і суддів, 
тому кожен з них може постати перед 
судом за корупцію без попереднього 
схвалення з боку вищих органів. Як 
приклад, протягом останніх 10 років 
було звільнено і притягнуто до відпові-
дальності значне число міністрів і чи-
новників вищої та середньої ланки [10].

Таким чином, зарубіжний досвід 
свідчить, що сьогодні запобігти коруп-
ції можна за допомогою застосування 
комплексу заходів і механізмів, що охо-
плюють правові, адміністративні, еко-
номічні, інформаційні інструменти. Го-
ловний акцент повинен бути зробле-
ний на причини виникнення даного 
явища, тобто на використання заходів 
запобігання корупційної злочинності. 
У зв’язку з цим вивчення і аналіз світо-
вого досвіду має особливе значення для 
виявлення і використання «кращого 
досвіду» в боротьбі з корупцією. У той 
же час комплекс методів по запобіган-
ню та боротьбі з корупцією, прийнятих 
кожною країною, унікальний і зале-
жить не тільки від політичної та еконо-
мічної стабільності, а й від звичаїв, тра-
дицій і релігії.

Тому перенесення зарубіжної моделі 
на національний ґрунт не є ефективним. 
При формуванні державних антикоруп-
ційних стратегій слід враховувати окремі 
методи і заходи боротьби з корупцією, а 
також практику реалізації вже прийня-
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тих рішень з метою вдосконалення ме-
ханізмів запобігання корупції [5].

Але жоден з заходів не буде успіш-
ним, якщо під час їх реалізації буде від-
сутня підтримка з боку суспільства. 
Досвід багатьох країн свідчить про те, 
що активність громадян, зацікавлених у 
запобіганні корупції, є головною пере-
думовою подолання корупції.

Саме тому про обов’язкову участь 
громадськості у подоланні корупції за-
значено у Конвенції ООН проти ко-
рупції, підписання якої міжнародною 
спільнотою стало однією з найбільш 
визначних подій в історії сучасних між-
народно-правових відносин у сфері за-
побігання та протидії корупції [3]. 

У положеннях цієї Конвенції, яка го-
тувалася на основі найкращих практик 
у сфері запобігання корупції, серед ін-
шого підкреслюється, що ефективна 
реалізація антикорупційної політики 
держави має базуватися на комплексно-
му застосуванні примусових, попере-
джувальних та просвітницьких проце-
дур, що може бути забезпечено ви-
ключно за умови спільної участі у цьо-
му процесі органів влади та громад-
ськості.

Недостатня правова обізнаність 
громадян досить часто є причиною по-
рушень їх основних прав і свобод у по-
всякденному житті, серйозною перепо-
ною реалізації ними конституційно за-
кріплених норм. Більшість громадян не 
знає правового механізму захисту своїх 
прав, а інша частина взагалі не обізнана 
з ними. Таке становище зумовлює не-
обхідність усебічного роз’яснення ос-
нов правових актів, утвердження їх у 
свідомості громадян, перетворення на 
переконання й втілення в практику по-
всякденної поведінки. Адже, саме сус-
пільство є істотним елементом в справі 
боротьби з корупцією, тому що воно, 
до певної міри, самостійно залучено в 
практику запобігання корупції. Водно-
час його участь необхідна, тому що іс-
нує безліч ролей, які суспільство може 

відіграти більш ефективно, ніж будь-
який інший інститут [1, c. 122].

Отже з метою вдосконалення анти-
корупційної політики, має змінитись 
ставлення суспільства до корупції, до 
сприйняття цього явища. Треба розумі-
ти, що ця проблема породжує не тільки 
загибель держави, а й загибель мораль-
них цінностей людини, втрату гідності. 
Щоб це здійснити, потрібно ще зма-
лечку, поки людина найкраще сприй-
має інформацію, розповідати про ко-
рупцію, ввести в школах спеціальний 
антикорупційний урок, де буде розпові-
датися загальна інформація про це яви-
ща, історія виникнення, а також наслід-
ки, до яких може призвести корупція. 
Звісно, це має бути в зрозумілій, цікавій 
формі, щоб легко сприймалося дити-
ною. Так само треба ввести такий урок і 
у вищих навчальних закладах, але більш 
детально розповідати про цю проблему, 
що може спричинити залучення насе-
лення до активної участі в антикорупцій-
ній діяльності [11, с. 99–100].

Недаремно в преамбулі Конвенції 
ООН проти корупції є окремий рядок, 
присвячений необхідності «сприяти 
формуванню культури неприйнятності 
корупції». Експерти, представники між-
народних організацій, говорячи про ан-
тикорупційну реформу, обов’язково 
згадують про нагальну потребу зміни 
ментальної парадигми та загальної 
культури суспільства у ставленні до ко-
рупції. А система освіти за своїм потен-
ціалом — це одна з найвпливовіших 
інституцій, які теоретично можуть ви-
конувати завдання «формулювання ма-
сової культури несприйняття корупції», 
згадане в Конвенції ООН [3].

Система сформованих у молоді ан-
тикорупційних ідей, поглядів та мірку-
вань повинна позитивно сприяти ви-
явленню ними своєї громадянської 
позиції щодо недопущення зловжи-
вання владою або службовим станови-
щем представниками органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування 
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та запобігання корупції. Антикоруп-
ційна освіта повинна стати складовою 
загальної суспільствознавчої освіти 

молоді та реалізовуватися в навчаль-
них закладах з метою формування ан-
тикорупційного світогляду.
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Постановка проблемы. Актуаль-
ность темы данного исследования свя-
зана с акцентированием внимания госу-
дарственных управленцев, философов, 
политиков, священнослужителей раз-
ных конфессий, церковных деятелей к 
творческому наследию представителей 
русской религиозной философии. 
В последние годы было немало прове-
дено исследований наследия русской 
философской традиции. В то же время 
еще не все вопросы философии разви-
тия государства, духовные основы об-
щества, ценностные ориентиры поли-
тики в творчестве представителей ре-
лигиозной философии полностью ис-
следованы, не все имена включены в 
контекст государственного управления.

Отметим, что целая плеяда русских 
религиозных философов в эмиграции: 
С. Н. Трубецкой,  Е. Н. Трубецкой, 
Н .  А .  Бердяев ,   С .  Н .  Булг аков , 
Н. О. Лосский, С. Л. Франк, Д. С. Ме-
режковский, Г. П. Федотов, А. В. Карта-
шев,  Л. И. Шестов,  В. Н. Ильин, 
Г. В. Флоровский,  В. В. Зеньковский, 
Л. П. Карсавин являются представите-
лями русской мысли, которых по праву 
можно охарактеризовать не только как 
религиозных, но и как социальных мы-
слителей [2; 3; 4; 9; 10; 11; 13; 14; 15]. По 
нашему мнению, эти мыслители вне-
сли немалый и весомый вклад в станов-
ление и развитие философии государ-
ственного управления. В сферу их ин-
тересов входили религиозные, государ-
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ственные, обществоведческие, бого-
словские, политические, экономиче-
ские, философские и культурологиче-
ские вопросы. Их перу принадлежат 
фундаментальные труды, оказавшие 
влияние на развитие не только религи-
озной философии, социального уче-
ния христианства, но и государственно-
го управления.

Огромные усилия многочисленных 
философов и теологов были направле-
ны на всестороннее раскрытие их 
религиозно -философских взглядов. 
Однако теологическое осмысление фи-
лософии государственного строитель-
ства, общественно -политических во-
просов, культурно -исторической и со-
циальной реальности ярчайших пред-
ставителей русской религиозной фи-
лософской мысли не стали предметом 
отдельного исследования государствен-
ного управления. В связи с этим возни-
кла потребность изучить данный ас-
пект их миросозерцания и более полно 
осветить проблематику государствен-
ного строительства, философии разви-
тия государства и вклад русской рели-
гиозной философии в государственное 
управление.

Анализ исследований и публика-
ций. Несколько слов необходимо ска-
зать об источниках и литературе, отно-
сящихся к теме исследования. Их 
условно можно разделить на четыре 
группы: творения русских религиозных 
философов, литература по государст-
венному управлению, философская 
литература и бого словская литература, 
исследующая социальное учение хри-
стианства. К числу источников по вы-
бранной проблематике необходимо 
отнести, в первую очередь, труды рели-
гиозных мыслителей Л. П. Карсавина, 
С.  Н. Булгакова,   Н. А. Бердяева, 
С. Л. Франка и Г. П. Федотова.

Отметим, что религиозная филосо-
фия связана с именами выдающихся 
западных мыслителей Альберта Швей-
цера, Освальда Шпенглера, Арнольда 

Джозефа Тойнби, Карла Барта, Рудоль-
фа Бультмана, Семюэля Хантингтона, 
Френсиса Фукуямы [10; 16; 17]. Иссле-
довательское проблемное поле поли-
тической мысли русской религиозной 
философии связано с именами извест-
ных христианских мыслителей и бого-
словов: Юргена Мольтмана, Николаса 
Томаса Райта, Томаша Шпидлика, Ган-
са Кюнга, Девида Бентли Харта, Хри-
стоса  Яннараса,  Карла  Христиана 
Фельми [9; 10; 18].

Важно иметь в виду, что особую ак-
туальность изучение русской религиоз-
ной философии приобретает в контек-
сте развития конструктивного диалога 
государства и церкви, политических 
организаций и религиозных институ-
ций. Важно отметить, что наследие рус-
ских религиозных мыслителей выходит 
за пределы русской идентичности, по-
литических интересов России и рус-
ского народа. Их философская пробле-
матика, основана на «христианском от-
кровении и богочеловечестве» [1, с. 34], 
она выше геополитики и утилитарной 
прагматики. Видные русские филосо-
фы, признанные мировой философ-
ской общественностью, стремились к 
исчерпывающему раскрытию не толь-
ко высших метафизических оснований 
человеческого бытия, но и вопросов 
политического обустройства жизни об-
щества на фундаменте религиозных 
ценностей и в свете духовных идеалов 
христианства. «Та жизнь духа, которая 
связана с церковью, не ограничивается 
никаким культурным или классовым 
кругом» [11, с. 372], — неустанно напо-
минал Г. П. Федотов.

Изложение основного материа-
ла. Известно, что русская религиозная 
философия, оказавшая существенное 
влияние на становление и развитие фи-
лософии государственного строитель-
ства, обществоведения, представляет 
собой сложное и многогранное явле-
ние и одновременно теоретико -
практическое знание, включающее в 
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себя религиозное сознание, религиоз-
ный опыт, религиозную деятельность 
христианского общества. 

Подчеркнем, что религиозная фи-
лософия осмысливает себя в качестве 
религиозной при наличии христиан-
ского богословия, но параллельно она 
обладает большим скептицизмом, кри-
тицизмом и авторским индивидуализ-
мом, что делает ее сегодня особо во-
стребованной и актуальной в эпоху на-
учных дискуссий и поиска путей госу-
дарственного строительства, модерни-
зации, публичного диалога, а также 
становления украинского демократиче-
ского общества.

Осмысливая политику, рели-
гиозные мыслители идейно ближе к де-
мократии и либеральным ценностям, 
нежели к имперскому консерватизму и 
русской национальной идее. «Тради-
ционный политический консерватизм 
и — что весьма замечательно — еще в 
большей мере его политический анти-
под в других отношениях — социа-
лизм — исходят из утверждения, что 
общественная жизнь должна в макси-
мальной мере быть опекаема, руково-
дима и регулируема органом планомер-
ной общественной воли — государ-
ственной властью» [13, с. 140].

С. Л. Франк глубоко убежден в том, 
что государство не должно вмешивать-
ся в вопросы религиозной веры, твор-
чества, культуры, науки, устанавливать 
порядок в «таинственной лаборатории 
общественного духа, в которой творит-
ся вера, идейно-духовный фундамент 
общественного бытия». Философ пи-
шет: «Немыслима государственная ор-
ганизация веры, мысли, мировоззре-
ния; где ее пытаются осуществить, там 
возникает кощунственная и субстан-
циально-бессильная попытка органи-
ческое заменить механическим, что 
практически равносильно разрушению 
самих субстанциальных основ обще-
ства. Городовой на своем месте, т. е. 
исполняя надлежащую свою функцию, 

не только необходим, но в известном 
смысле исполняет священное дело — 
ибо священно все, что входит в состав 
общественного служения; но городо-
вой на страже миросозерцания — горо-
довой, который не загоняет вора или 
пьяницу в участок, а загоняет людей в 
церковь (все равно — церковь Божию 
или церковь атеизма), — есть мерзость 
запустения» [13, с. 141]. 

Таких же идей придерживался и 
Н. А. Бердяев. Он говорил: «Только 
Церковь претендует на обладание ду-
шой человеческой и берет на себя зада-
чу водительствовать человеческими ду-
шами. Никогда государство не претен-
дует на власть над человеческой душой, 
оно знает свои границы. Для государ-
ства остается непроницаемой глубина 
человеческого духа» [2, с. 65]. «Хрис-
тианство прежде всего дорожит свобо-
дой человеческого духа и потому не 
допускает возможности механической 
дрессировки человеческих душ для 
земного рая. Оно предоставляет это 
дело антихристу» [2, с. 66]. Протоиерей 
Андрей Кордочкин убежден в том, что 
«ни человек, ни Церковь, как сообще-
ство верующих людей не могут рассма-
триваться в качестве средства подпорки 
для государства» [6, с. 157].

Акцентируем, что в научной оценке 
вклада русской религиозной филосо-
фии в развитие социального учения 
христианства наблюдается определен-
ная эволюция — от общих представле-
ний светских ученых до конкретизиро-
ванных мнений христианских теоло-
гов. Отметим, что философская лите-
ратура в основном ориентирована на 
изучение сугубо философских про-
блем. Вместе с тем в нашем исследова-
нии актуальны книги, монографии, ста-
тьи, доклады и выступления, в которых 
религиозные мыслители обращаются к 
философии государственного строи-
тельства и христианской теологии в во-
просе обустройства политики, культу-
ры и развития общества.
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Заметим, что ранее философы и 
церковные исследователи в основном 
изучали разрозненные вопросы рели-
гиозной философии, метафизики, эти-
ки, права в контексте религиозного по-
знания мира. Они не всегда рассматри-
вали вопросы государственной, поли-
тической и социальной проблематики, 
повлиявшей на становление и развитие 
социальной мысли христианства.

Думается, что наше исследование 
может быть полезным специалистам в 
области государственного строительст-
ва, философии становления и развития 
государства, социальной философии, 
социологии управления, социального 
учения церкви и религиозной этики. 
Учитывая вышеизложенное, целесоо-
бразно сказать о том, что известные 
русские философы XX века не ставили 
перед собой задачу создания концеп-
ции государственного строительства, 
они специально не занимались написа-
нием учебных пособий и монографий, 
посвященных философии обустройст-
ва государства. «В лучшем случае они 
считали себя философами, а чаще все-
го — просто писателями и публициста-
ми. Но в любых своих работах они в 
той или иной мере касались проблем 
истории, права, социальной психоло-
гии, экономики, этики, сословий, се-
мейных отношений, сельской общины, 
государственной политики, земского 
самоуправления, взаимоотношений го-
сударства и церкви и других сторон об-
щественной жизни» [5, с. 7], — пишет 
В. Ю. Катасонов. 

Акцентируем, что на основании 
трудов представителей религиозной 
философии вполне возможно разраба-
тывать концепцию взаимоотношения 
церкви и государства, религии и поли-
тики, социума и религиозных институ-
тов, учитывая, что в украинском обще-
стве, в государственном управлении и 
христианской теологии идет сложный 
и многогранный процесс рождения но-
вых социальных смыслов жизненных 

ориентиров социума, укорененных в 
религии. В этих условиях и возникает 
необходимость обращения государст-
венного управления к религиозно -
философскому наследию русских фи-
лософов XX века.

Следует иметь в виду, что проблема 
диалога государства и церкви, религии 
и общественных организаций, станов-
ления и развития социального учения 
христианства занимает особое место в 
структуре современного научного со-
циально-гуманитарного знания. Обра-
щаясь к русской религиозной филосо-
фии, исследователи имеют уникаль-
ную возможность анализировать рели-
гиозную, политическую, социальную и 
этическую проблематику в наследии 
религиозных мыслителей и филосо-
фов. Отметим, что наше исследование 
посвящено роли религиозной филосо-
фии в становлении и развитии фило-
софии государственного управления, 
анализу особенностей религиозно -
философского понимания социальных 
проблем жизни общества, выработан-
ного в русской религиозно- фило соф-
ской мысли.

Известно, что общечеловеческие 
проблемы, государственные, полити-
ческие, социальные и духовные векто-
ры развития человечества отражены в 
работах религиозных философов. 
Нам видится, что именно в силу важ-
ности осмысления вызовов современ-
ной цивилизации необходимо обра-
титься к философскому наследию яр-
чайших представителей русской рели-
гиозной философии, отражающему 
религиозное, историческое своеобра-
зие русской религиозной мысли и спе-
цифику духовно исторического и 
социально -политического развития 
государства в парадигме диалога рели-
гии и науки [8].

Важно заметить, что в практиче-
ском плане внимание к проблеме фи-
лософии государственного управления 
в наследии религиозных мыслителей 
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непосредственно связано с современ-
ной социальной, экономической и по-
литической ситуацией в современном 
мире, с нарастающими процессами 
глобального кризиса этики, экономики, 
финансов и культуры. С нашей точки 
зрения, отказ некоторой части совре-
менного общества, в том числе и Евро-
пы, от христианских ценностей, прене-
брежительное отношение к христиан-
ской антропологии, теологии, истории, 
забвение религиозных традиций мира 
ведет современную цивилизацию к 
разрушению и погибели.

Обращение к религиозной филосо-
фии, изучение социальной проблема-
тики в наследии русских философов 
XX века, в данном контексте, приобре-
тает особую значимость как для теоло-
гии, так и для государственного управ-
ления. В научном плане постановка 
проблемы и попытка ее осмысления с 
позиций государственного управления 
представляется актуальной в связи с 
тем, что существующие на сегодняш-
ний момент исследования социальной 
мысли русских философов носят в зна-
чительной степени ознакомительный и 
сугубо философский характер. Несмо-
тря на свою значимость и непреходя-
щую ценность этих работ для филосо-
фии, они не могут отражать всех сто-
рон философии государственного 
строительства и управления.

Таким образом, в философских, 
политологических, социологических 
исследованиях, книгах, статьях русских 
философов можно обнаружить много 
важных наблюдений, философских 
размышлений, заключений и замеча-
ний, имеющих прямое или опосредо-
ванное отношение к сфере социально-
го учения Церкви.

Социальная мысль представителей 
русской религиозной философии от-
личается сложностью, глубокой и тон-
кой разработанностью философской 
проблематики и религиозной концеп-
ции, обнимающей проблемы Бога и 

мироздания, мира и человека, религии 
и государства, церкви и общества, ми-
стики и научного познания, политики 
и культуры. Во многом их идеи уни-
кальны, оригинальны, неповторимы, 
но они впитывают в себя наиболее важ-
ные достижения мировой философии, 
социологии, религиоведения и челове-
ческой истории. Их работы стали весь-
ма плодотворными для развития совре-
менной науки, многие их выводы и 
предвидения о революции, духовном 
кризисе человечества и войне подтвер-
ждены самой жизнью.

Заметим, что философские под-
ходы, модели, исторические парадигмы 
религиозных мыслителей в изучении 
государства, общества, религии, фило-
софии содержат некоторые важные бо-
гословские и философские интуиции, 
позволяющие современному ученому 
развертывать исследовательское поле и 
развивать богословскую рефлексию. 
Краеугольным камнем философской 
идеи русских философов являлось по-
нимание того, что политика, экономи-
ка, социальные интересы общества до-
лжны подчиняться духовно -религиоз-
ной сфере жизни человека [4; 8]. Такое 
понимание роли и места религии в об-
ществе вполне вписывается в христиан-
скую теологию. Религиозная филосо-
фия настаивает на том, что нормальное 
взаимоотношение церкви и государства 
для церковного сознания связывается не 
с той или иной политической формой и 
организацией власти, а «с признанием 
велений христианской совести для об-
ласти  государственной»  [3, с. 294]. 
С. Н. Булгаков напоминает: «Перед 
лицом церкви может оказаться оправ-
данной всякая политическая форма, 
если только она исполнена христиан-
ским духом или, по меньшей мере, это-
го ищет» [3, с. 294].

Для иллюстрации понимания рели-
гиозными мыслителями места религии, 
духовных ценностей в жизни государ-
ства и общества приведем ряд цитат 
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С. Л. Франка: «Не нужно, однако, за-
бывать при этом, что государственная, 
как и всякая вообще внешняя обще-
ственная организация, необходимо 
опирается на внутренние духовные ус-
ловия своего существования» [13, с. 138]. 
«Государство, как все вообще моменты 
общества, служит не какой-либо чисто 
внешней и утилитарной цели, а утверж-
дению целостной правды, внутренне-
му, онтологическому, духовному разви-
тию общества. Цель государства столь 
же универсальна, всеедина, как цель 
общества вообще. В этом смысле прав-
да не на стороне отрицательной, а на 
стороне положительной теории госу-
дарства» [13, с. 140]. «Бог есть осно-
ва  человеческой  жизни,  ее  пита-
ние» [15, с. 94]. «Бог вечная твердыня, 
вечная жизнь, абсолютное благо и все-
объемлющий свет разума» [15, с. 54]. 
«Мы страдаем не от избытка, а от недо-
статка духовной силы. Мы изнемогаем в 
пустыне, душа наша ищет не бессмыс-
ленного простора отрешенности от все-
го, а, напротив, тесного, последнего сли-
яния с чем -то неведомым, что может раз 
и навсегда заполнить, укрепить, на-
сытить ее» [14, с. 163].

Отметим, что духовный опыт рус-
ских мыслителей подсказывал им, что 
другого выхода общества из кризиса, 
кроме прямого обращения к Богу, не су-
ществует. Интересно, что идея домини-
рования религии над экономикой и по-
литикой занимает видное положение в 
истории не только в русской филосо-
фии, но и в культурологических подхо-
дах Европы и США, о чем уже давно 
писал С. Хантингтон [17]. Америка, счи-
тал видный социолог, была основана как 
протестантское общество. США — 
«дитя  Реформации»  [17, с. 108–109]. 
Британский политолог А. Ливен указы-
вает на то, что «Америка возрастила на 
своей почве, пожалуй, самую глубокую, 
широко распространенную и консер-
вативную религиозную веру в западном 
мире» [7, с. 29].

Религиозные философы XX века, 
занимаясь исследованием вопросами 
природы государства, происхождения 
религии, влияния духовных ценностей 
на общество, демонстрируют широкую 
палитру различных научных подходов, 
систематизаций в выявлении сущност-
ных оснований влияния религии на со-
циум. В русской философии XIX — 
начала XX века вопрос влияния рели-
гии на социум представлялся актуаль-
ным для таких религиозных мыслите-
лей, как: К. Н. Леонтьев, Л. А. Тихоми-
ров,  B. C. Соловьев,  С. Н. Булгаков, 
Н. О. Лосский, В. В. Розанов, H. A. Бер-
дяев, С. Л. Франк [9; 10]. Исследование 
вопросов взаимодействия церкви и ин-
теллигенции являлось в значительной 
степени основой конструктивного диа-
лога общества и науки в дореволюци-
онной России.

Вполне очевидно, что сегодня вызо-
вы современного мира, глобальные 
трансформации политики, экономики 
и социальной сферы жизни современ-
ного общества становятся объектом из-
учения не только государственного 
управления, политологии, геополити-
ки, философии, но и социальной мыс-
ли христианства. Согласно христиан-
ской теологии, система социального 
знания христианской церкви является 
не только важнейшим, ключевым на-
правлением обустройства церковной 
жизни на приходе, но и важнейшим 
вектором развития всего социума. Заме-
тим, что такое утверждение вполне 
справедливо и относительно молодой, 
развивающейся теологической дисци-
плины «Социальное учение церкви», 
изучающей основы становления и раз-
вития общества. Социальное учение 
церкви рассматривает социальные явле-
ния жизни через призму христианской 
теологии, с помощью которой церковь 
доносит до сознания современного чело-
века ценности религии, доктрины рели-
гиозного осмысления бытия и социаль-
ной политики христианства. 
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Следовательно, вполне допустима 
такая формулировка: социальное уче-
ние церкви — неотъемлемая часть хри-
стианского вероучения, обращенная к 
современному обществу с целью объ-
яснения социальных процессов бытия 
и решения глобальных проблем социу-
ма в свете священного писания и свя-
щенного предания церкви. Иными сло-
вами, это глубоко христианский взгляд 
на мир и человеческое сообщество. Те-
ологический взгляд, который вытекает 
из глубинных основ христианкой веры, 
сотериологии, социальной политики, 
христианской антропологии, экклесио-
логии и библейского откровения.

Важно отметить, что именно такое 
понимание социального учения церкви 
позволяет синтезировать христианское 
социальное знание и выстроить диалог 
с государственным управлением, социо-
логией, философией и политологией. 
Справедливым является утверждение, 
что сегодня бого словские социальные 
знания интенсивно внедряются в жизнь 
христианина, воздействуя на его вну-
тренний мир, мотивацию, формируя 
его многогранную духовную культуру и 
расширяя мировоззренческий кругозор 
человеческой личности. «Социальное 
учение церкви — это христианское бо-
гословское, философское и социальное 
знание о сущности, устройстве и разви-
тии человеческого общества» [18, с. 6]. 

Видный философ А. С. Филоненко 
говорит о том, что академическое бого-
словие, отвечающее вызовам времени, 
новым целям человека и новому соци-
альному контексту мироздания, может 
стать мостиком, «переводческой практи-
кой» [12, с. 68] между государством и об-
ществом, университетом и религиозны-
ми общинами.

Таким образом, интегральная дис-
циплина «социальное учение церкви», 
сформировавшаяся на стыке христиан-
ской теологии, социологии, государст-
венного управления, философии и по-
литологии, является теологическим от-

ветом на возникшие вопросы совре-
менной цивилизации. Социальное 
учение церкви отражает теологический 
взгляд церкви на жизнь современного 
общества в целом (диалог государства и 
религии, синтез науки и теологии, ре-
лигиозных организаций и общества). 
Отметим, что «социальная доктрина 
православной церкви формулирова-
лась и конструировалась на протяже-
нии всей христианской истории. Уси-
лиями святых отцов церкви, выдаю-
щихся богословов и церковных деяте-
лей церковь в истории человечества 
прокладывала путь не только богослов-
ской теории, но и социальной практи-
ки» [18, с. 11].

Выводы. Подводя итог нашим раз-
мышлениям, отметим.

Философия государственного раз-
вития уже долгие годы остается одной 
из магистральных линий научной мыс-
ли Украины, а дискуссионность многих 
вопросов,  которые  рассматривали 
представители русской религиозной 
мысли прошлого столетия, обусловли-
вает необходимость дальнейшего из-
учения их философского наследия в 
русле развития социального управле-
ния и философии.

Учитывая вышеизложенное, отме-
тим, что изучая философию государст-
венного управления, социальное уче-
ние церкви, наследие русской религи-
озной философии, можно наметить 
реальные пути взаимодействия между 
наукой и религией, проследить созида-
ющее воздействие теологической нау-
ки на различные аспекты жизни совре-
менного общества. Наследие русской 
религиозной философии XX века по-
зволяет осмыслить философию госу-
дарственного управления и государст-
венного строительства в контексте ре-
лигии, системно изложить ряд опреде-
ленных вопросов в социальном учении 
церкви. Изучение творчества религиоз-
ных мыслителей предполагает бого-
словское осмысление духовного и со-
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циального бытия человечества, основ-
ных аспектов государственного строи-
тельства, политологии, многих про-
блем развития общества, а также важ-
нейших аспектов русской религиозной 
культуры, науки и философии, связан-
ных с социальными явлениями в исто-
рии человечества.

Известно, что социальное поведе-
ние человека, государство, право, поли-
тика и экономика относятся непосред-
ственно к деятельности человека и об-
щества, но которое, согласно основным 
идеям русских религиозных филосо-
фов, нельзя сводить только к матери-
альному детерминизму и примату мате-
рии над духом. Социальный фактор 

проявляется во всех аспектах человече-
ского бытия, но самое главное, для мыс-
ли философов, что он отражает и реа-
лизует духовную сущность человека, 
его духовные устремления и идеалы.

Целесообразно говорить о том, что 
русская религиозная философия XX ве-
ка была представлена совокупностью 
разных богословских теорий, фило-
софских течений, политических взгля-
дов, но она поднимала важнейшие во-
просы государственного строительства, 
религиоведения, философии истории, 
социологии, политологии, которые не 
утратили своей актуальности и сегодня 
при изучении основ философии ста-
новления и развития государства.
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Актуальність теми рецензованої мо-
нографії обумовлена необхідністю вра-
хування національним правозастосува-
чем практики ЄСПЛ при вирішенні 
справ про захист майнових прав особи. 

Право власності захищається на най-
вищому рівні згідно зі статтею 1 Першо-
го протоколу до ЄКПЛ. Держави — 
учасниці останньої зобов’язані поважати 
це право й гарантувати його захист, пе-
редусім на національному рівні. Водно-
час право на власність не є абсолютним. 
За своєю правовою природою воно по-
требує регламентації з боку держави і 
може підлягати обмеженню. Тому дер-
жава може вживати певних заходів щодо 
втручання в право власності, в тому чис-
лі позбавляти громадян власності, проте 
у таких випадках вона повинна дотриму-
ватися усталених принципів дозволено-
го правомірного втручання. 

Як і ЄКПЛ в цілому, так і Перший 
протокол, зокрема, мають певні осо-
бливості застосування. Їхні норми є 
дещо абстрактними й містять значну 
кількість оціночних понять. З’ясування 
змісту норм ЄКПЛ і Першого прото-
колу, а також їх практична реалізація 
відбуваються через тлумачення, яке дає 
в своїх рішеннях ЄСПЛ. Саме цим 
обумовлена потреба у проведенні різ-
номанітних наукових досліджень з пи-
тань правильного і ефективного засто-
сування практики ЄСПЛ при захисті 
майнових прав. 

Актуальність порушених у моногра-
фії проблем посилюється неоднорідні-
стю судової практики щодо захисту 
майнових прав особи, що потребує ви-
роблення єдиних концептуальних під-
ходів до розуміння сутності, механізму 
та меж застосування практики ЄСПЛ.

Принциповою особливістю моно-
графії Блажівської Н. Є. є її комплек-
сний та цілісний характер. Авторка 
однією з перших у вітчизняній юри-
дичній науці здійснила аналіз теорети-
ко-методологічних та прикладних за-
сад застосування практики ЄСПЛ не 
лише при захисті права власності, а й 
інших майнових прав, опрацювавши 
при цьому значну кількість рішень 
ЄСПЛ та праць зарубіжних науковців, 
які займалися вивченням досліджува-
ної проблематики.

У зв’язку з цим в роботі авторкою 
справедливо наголошується на високо-
му ступені актуальності наукового дослі-
дження, особливо в умовах сьогодення. 
Авторські висновки та узагальнення, на-
укові результати, одержані внаслідок 
критичного аналізу норм вітчизняного 
та зарубіжного законодавства і правоза-
стосовної практики, відзначаються висо-
ким рівнем наукової новизни і надають 
можливість характеризувати наукове до-
слідження таким, що вносить значний 
вклад в юридичну науку щодо удоскона-
лення механізму застосування практики 
ЄСПЛ при захисті майнових прав.

Синєгубов Олег Васильович
Декан факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, доцент
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Оцінюючи монографію в цілому, 
необхідно відмітити достатню методо-
логічну продуманість та теоретичну по-
слідовність його плану, що, безпереч-
но, позитивно відбилося й на отрима-
них авторкою наукових результатах. 
План монографії складається з перед-
мови, трьох розділів, які поділяються на 
п’ятнадцять підрозділів, післямови, а 
також списку використаної літератури, 
який налічує 589 джерел. 

Позитивно оцінюючи та відзнача-
ючи належний науковий рівень моно-
графії Блажівської Н. Є., яка містить 
безперечні вагомі наукові здобутки, ма-
ємо відмітити, що рецензована праця 
не позбавлена окремих положень і 
тверджень, які викликають певні заува-
ження. Зокрема, потребує додаткового 
пояснення висновок авторки, що 
завдання збитків особі внаслідок впливу 
інфляційних процесів являє собою 
позбавлення особи майна відповідно до 
статті 1 Першого протоколу до ЄКПЛ, а 
відтак є порушенням вимог цієї статті та 
виступає підставою для здійснення ком-
пенсації потерпілій стороні. Ми не мо-
жемо з цим погодитися, оскільки навіть 
сам ЄСПЛ в деяких своїх рішеннях, за-
значає, що рівень інфляції не повинен 
братися до уваги у випадку встановлення 
факту порушення тих чи інших майно-
вих прав особи, зважаючи у тому числі 
на складність у доведенні такого факту.

Окрім того, не зовсім правильним і 
повною мірою обґрунтованим, на нашу 
думку, є твердження авторки, що вирі-

шуючи питання про дотримання спра-
ведливого балансу між захистом прав 
конкретної особи та забезпеченням ін-
тересів суспільства у випадку позбав-
лення майнових прав внаслідок масш-
табних соціальних чи економічних ре-
форм, необхідно враховувати грома-
дянство потерпілої особи, оскільки 
цілком виправданим у таких ситуаціях є 
покладення більшого тягаря саме на 
громадян, а не на іноземців з метою за-
хисту публічних інтересів.

Зазначені зауваження та рекоменда-
ції не знижують загальної позитивної 
оцінки роботи та не зменшують наукові 
здобутки авторки, а спрямовані лише на 
уточнення її позиції і слугують поштов-
хом для продовження наукової дискусії 
та досліджень з цієї проблематики. 

Вважаємо, що монографія Блажів-
ської Н. Є. підготовлена на високому 
професійному рівні, містить обґрунто-
вані пропозиції, спрямовані на вдоско-
налення застосування практики ЄСПЛ 
при захисті майнових прав та сприяння 
формуванню однозначної правозасто-
совної практики.

Отримані авторкою висновки мають 
безперечне наукове значення для форму-
вання сучасної юридичної доктрини у 
сфері застосування практики ЄСПЛ при 
захисті майнових прав, а також створю-
ють фундамент для подальших наукових 
розробок зазначеної проблематики та 
можуть бути використані при коригуван-
ні правозастосовної практики, що надає 
змісту роботи перспективного значення.
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