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1. Disputes in E-Commerce activi-
ties 

1.1. Definition 
In the field of  E-Commerce in Viet-

nam, currently there has not had specific 
concept of  e-commerce dispute. In Article 
51 of  the E-transaction Law in 2005, it only 
regulates in generally, in which it is under-
stood including non-commercial disputes. 
«Disputes in electronic transactions are dis-
putes arising up in the transaction process 
by electronic means», at the time of  estab-
lishing the Law on Electronic Transactions 

(2005), these were the first steps in the pro-
cess of  applying e-commerce in Vietnam. 
Meanwhile, e-commerce activities are being 
taken place globally and are profitable for 
one or more parties involving in E-Com-
merce activities [5, p 140–189]. 

In the nature, E-commerce activities 
are commercial activities in general con-
ducted in an electronic environment. 
Therefore, we can generalize that «Disputes 
in e-commerce are disagreements on rights and ob-
ligations of  the parties in the implementation pro-
cess of  e-commerce activities».

UDC 339.544 

Pham Tien Dung
Specialist, Public Security Department, 

Ministry of  Public Security, Hanoi, Vietnam
PhD in Economics

Nguyen Ngoc Tu
Specialist, Department of  e-commerce and digital economy,  

Ministry of  Industry and Trade, Hanoi, Vietnam
PhD in Economics

DISPUTE SOLUTION IN E-COMMERCE ACTIVITIES IN VIETNAM

Pham Tien Dung, Nguyen Ngoc Tu. Dispute Solution in E-Commerce Activities 
in Vietnam

Abstrast. The necessity of  the topic: currently, the solution of  disputes arising up in  
E-Commerce activities in Vietnam is one big problem concerned by Economists, 
legislators and enterprises, especially, the status of  high-tech crime, taking advan-
tages of  gaps in current law to violate seriously proper benefits of  consumers, enter-
prise and the State. Coming from the actuality in E-Commerce activities, we should 
propose special subjects to research deeply methods for dispute solution in this field. 
Researching subject: arguments on E-Commerce, disputes in E-Commerce and cur-
rent status of  the law to solve disputes of  E-Commerce in Vietnam. Researching 
subject: While the revolution 4.0 is breaking out, the government, enterprise, con-
sumer should improve dispute solution in E-commerce activities in order to protect 
benefits of  consumer, enterprise and the State. Method of  use: system method, ana-
lytical method, synthesis method and comparison method. Achievements: The sub-
ject assessed the current status of  dispute solution in e-commerce activities in Viet-
nam over the past few years, showed out some remaining matters and difficulties in 
practical application and causes of  this situation to find solutions. Scientific and 
practical significance: This is a topical problem which has high theoretical and scien-
tific significance and practical to help the Government, enterprises and consumers 
protect themselves in E-Commercial activities. 
Key words: E-Commerce, revolution 4.0, dispute solution, Viet Nam.
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1.2. Characteristics
In addition to the common features 

with commercial disputes, E-commerce 
also has its own characteristics:

A. Arising dispute is a breach of  obli-
gations of  one or more parties in the con-
duction of  e-commerce activities through 
the internet, mobile telecommunications 
network or other open networks. [1]

B. It is necessary to have the third par-
ty to provide network service, verification 
agencies that create the environment for 
e-commerce transactions and participate 
in dispute resolution.

C. All evidences in the dispute in e-
commerce activities are data initialized in 
digital devices and transmitted through a 
network service provider. [3, p. 40–68]

With such characteristics as above, the 
resolution of  disputes in e-commerce ac-
tivities will have a big difference compared 
to disputes in normal commerce.

1.3. Types of dispute in E-Commerce 
activities 

Geographical disputes are understood 
as domestic and international e-commerce 
disputes. 

Disputes are based on time of  transac-
tion: disputed activity in e-commerce has 
occurred in the past and will potentially 
arise up in the future.

Disputes among entities involving in 
e-commerce activities: business-to-busi-
ness (B2B), business-to-consumer (B2C), 
consumers and consumers (C2C), Busi-
ness — Business — consumer (B2B2C), 
consumers and government (C2G).

Disputants: disputes in e-commerce 
contracts, disputes in e-commerce objects 
(domain names, intellectual property, per-
sonal data protection) [4, p. 65].

In this study, I focus on researching 
dispute subjects in E-commerce activities. 

2. Current status of  dispute solu-
tion arising up during the process of  
E-Commerce activities

Until now, there are more than 95 % of  
enterprises which use e-commerce, in 
which up to 63 % of  enterprises use digital 

signatures and digital signature verification 
services, more 80 % of  enterprises use 
computer, more 95 % of  enterprises use 
email, in business activities, 46 % of  busi-
nesses have websites, website construction, 
etc. The main method of  payment at the 
enterprise is the form of  transfer, account-
ing for more than 90 %, the second one is 
the payment card, followed by electronic 
wallets and scratch cards, etc. [5, p. 15].

 At the present, with the strong devel-
opment of  social network likely Facebook, 
yahoo, twitter, aha and so on, a lot of  indi-
viduals who do business, advertise, delivery, 
etc by themselves. This leads to the network 
provider, the managers of  network opera-
tion cannot control. Therefore, in the trans-
action on the Internet, the proportion of  
customers who are not satisfied with the 
product as received is not small. Annually, 
websites to provide e-commerce services 
receives over 6,600 complaints, claims and 
services. The more number of  transactions 
the websites have, the more the number of  
customer’s feedbacks arises up [6; 9].

2.1. Dispute solution in the E-com-
merce contracts

Disputes in e-commerce contracts are 
usually disputes that occur during the pro-
cess of  signing and implementing e-com-
merce contracts.

A. Disputes in signing E-commerce contracts:
There are two common forms for 

signing contract on e-commerce websites. 
The first one is «click» on the item to ex-
press the consent. The second one is view-
ing and agreement, by then the parties do 
not need to have specific action likely in the 
first form but only to use or continue to view 
the websites on which terms of  the contract 
are contained. Possibly, there is dispute re-
lated to electronic signatures, mainly the dis-
pute is on the ability to authenticate parties 
participating in signing the contract via elec-
tronic signature. [7, p. 45].

B. Dispute in the performance of  E-com-
merce contracts

Disputes in contract performance in e-
commerce activities are inconsistencies 
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among parties involving in the relationship 
of  E-commerce contract related to the per-
formance or non-performance of  contrac-
tual rights and obligations. Disputes are 
usually expressed in the following forms:

A. Disputes over the quality of  goods 
traded through e-commerce websites: This 
dispute occurs after delivering goods ac-
cording to E-commerce contracts between 
buyers and sellers, however goods have 
poor quality or unlike goods described on 
the website when make agreements in con-
tracts on color, size, type, etc. [5].

B. Dispute in the delivery: Dispute 
arising up when the goods or service pro-
vider fails to perform correctly its obliga-
tions in the delivery of  goods or services 
to the buyer in accordance with the elec-
tronic contract that leads to damages to 
the buyer.

C. Dispute in the payment of  E-com-
merce contracts. In Vietnam, payment 
methods in e-commerce contracts are 
much diversified; customers can choose 
payment methods such as direct payment 
to COD, transfer via bank, online payment 
via electronic payment means such as elec-
tronic wallet, credit card. [5]

D. Disputes on posted information are 
derived from data entry errors in E-trans-
actions.

2.2. Dispute solution on domain name
In E-commerce activities in Vietnam, 

the most common domain name dispute 
is the domain name associated with an in-
dividual or organization who does not 
simultaneously own that trademark. 
Many large organizations in Vietnam 
have not been aware of  the importance 
of  e-commerce, so they slowly register 
domain names for their organizations 
and businesses and then the domain 
name of  the organization is fallen into 
the ownership of  other enterprises, indi-
viduals and organizations and can be of-
fered at very high prices. [10]

Currently, there are two methods for 
dispute solution over domain name in Vi-
etnam: Dispute resolution of  Vietnam do-

main name «.vn» according to Vietnam’s 
law and dispute solution over high-level 
shared domain name under the policy of  
dispute solution for high-level domain 
name by the International Domain Name 
Organization (ICANN).

Dispute solution for Vietnam domain 
name «.vn» according to Vietnam’s law.

 Conditions for initiating a lawsuit over 
a domain name dispute: besides the law-
suit contents strictly according to the cur-
rent legal provisions, the lawsuit petition 
to the domain name dispute must also en-
sure the following factors: domain name in 
dispute is coincided or confusingly similar 
to name of  the petitioner, coincides or 
confusingly similar to commercial or ser-
vice brand name in which the petitioner 
has legal rights or interests, the domain 
name used by the defendant has bad inten-
tions with the petitioner.

Method of  domain name dispute solution: 
Circular No 10/2008/TT-BTTTT regulat-
ing on the solution for domain name per-
formed through some methods: Negotia-
tion, mediation, arbitration, court, de-
pending on the choice of  the parties.

Handle with domain names in dispute: 
applied in Circular 37/2011/BKHCN, in 
the process of  handling disputes, domain 
name must be kept originally, not to be re-
turned, withdrawn, transferred the regis-
trar or new organization, individuals. After 
the dispute is resolved, based on the docu-
ments of  the competent authorities, the 
domain name registrar shall retain or with-
draw the domain name. There are no laws 
that prohibit persons who are fined ad-
ministratively and applied remedial meas-
ures «force to withdraw violating domain 
name» are not used domain names after 
incurring sanction. The law only handles 
domain names that violate trademark, 
trade name without guiding the cases 
where trademarks, trade name violate do-
main name. Therefore, the solution for 
cases where a trademark or trade name is 
used to register domain name that causes 
the legal owner of  trademark, trade name, 
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domain name registrant and the legal exe-
cuters feel embarrassed [4].

2.3. Dispute solution in intellectual 
property relating to E-Commerce activities 

Disputes on intellectual property 
rights in e-commerce activities are handled 
at the Court very rarely. It is because that a 
part of  legal provisions on procedures for 
dispute solution in the field at the court 
has many problems:

A. Time for case solution is extended (4 
months for first civil cases, 2 months for 
commercial and business projects, in the 
complicated or objective case, it is possible 
extended for 2 months for with first civil 
cases, 01 month for commercial business 
cases), during the dispute time, the court 
often refers opinions of  the competent au-
thorities, so that the length of  dispute solu-
tion is one of  the reasons why intellectual 
property rights owner are reluctant to initi-
ate a lawsuit to request the Court to protect 
their legal rights and interests. [12, p. 10]

B. Difficulties in determining damages 
caused by violations to intellectual prop-
erty rights. The Intellectual Property Law 
has added important provisions on the 
principle of  determining damage caused 
by violation to intellectual property rights 
in Article 204 and the base for determin-
ing compensation for violation to intellec-
tual property rights at Article 205. How-
ever, the determination of  actual damage 
is very difficult. [12] 

C. The capacity of  solicitors to resolve 
disputes on intellectual property has not 
satisfied the requirements, especially to dis-
putes taking place in E-commerce activities.

2.4. Dispute solution in personal data 
protection of consumer in E-Commerce

The protection of  personal informa-
tion as well as personal information is one 
topical issue not only in Vietnam but also 
in many countries around the world. The 
Constitution, the Civil Code, the Law on 
Consumer Protection and many special-
ized legal documents such as laws on tele-
communications, information technology 
and E-transactions all regulate the basic 

rights of  citizens and protect personal in-
formation. [7]

However, there is a shortcoming in the 
process of  dispute solution over the pro-
tection of  personal data that the Vietnam-
ese law has not yet recognized collective 
lawsuits and in the case with the same na-
ture or lawsuit subjects, the petitioners 
have similar interests, then each individual, 
independent agency or organization still 
has to submit the petition directly to the 
Court. As e-commerce develops, disputes 
involving the interests of  a large group of  
consumers arise up increasingly; the need 
for a mechanism of  collective lawsuit will 
make the dispute solved simply, quickly 
and conveniently for both judicial, busi-
ness unit and consumer [7].

3. Some suggestions to improve the 
ability of  dispute solution in Vietnam’s 
E-Commerce

3.1. Complete the law on dispute solu-
tion in E-commerce 

It is necessary to promulgate a mecha-
nism for dispute solution through media-
tion and recognition of  the legality in the 
conciliation minutes. In addition, the role 
and responsibility of  the mediator, proce-
dure, form of  conciliation, rights and obli-
gations of  parties involving into concilia-
tion should be specified.

Regarding the method of  dispute solu-
tion through courts, it is necessary to build 
up specific regulations on the order, pro-
cedures, conditions and procedures for 
collective lawsuit, determine positions, 
roles and tasks for the representative of  
the petitioner to ensure the interests of  
the consumer. Simplified legal proceed-
ings should be applied in some cases such 
as simple case, low value of  dispute, clear 
evidence and the parties involving in the 
dispute need to settle the dispute in order 
to reduce costs, time and money for par-
ties. [8, p. 20].

It is necessary to regulate specifically 
the method of  collecting electronic evi-
dences. For deleted electronic evidences, 
the Court has right to require the network 
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service providerto restore deleted elec-
tronic data to use evidences [1].

It is necessary to develop a separate 
regulation on electronic contracts in the 
Civil Code, but it is necessary to ensure the 
following basic contents: The concept of  
electronic contract; Legal validity of  the 
electronic contract; Principles on signing 
and performing electronic contracts; The 
time and place of  entering into the elec-
tronic contract; Obligations of  the parties 
in the electronic contract; dispute and 
claim solution during the process of  the 
electronic contract performance. [1]

3.2. Build and acknowledge the legali-
ty of online dispute solution mechanism

Set up E-Portal at units of  the two-
level People’s Courts (provincial and dis-
trict) so as to promptly receive all lawsuits 
and petitions. 

Ensure the smooth operation and secu-
rity of  the E- Portal to overcome the phe-
nomenon that the website is impossible to 
access, copied or stolen information. 

There is a document guiding the col-
lection of  evidences after the litigant sub-
mits their petitions on online, by the di-
rection that: The judge is responsible for 
requesting the litigant to hand over the 
original petition and the accompanying 
original documents while online evidenc-
es collected on the E-Portal are only for 
references. [8] 

3.3. Improve effectiveness of legal en-
forcement to solve disputes in E-commerce 
effectively

In order to improve the effectiveness 
of  e-commerce dispute resolution, in ad-
dition to building and improving the legal 
framework to govern the solution of  dis-
putes, it is necessary to improve the capac-
ity of  law enforcement of  organizations, 
agencies and officials in our country are 
competent to resolve disputes.

Communicate and propagandize ben-
efits, skills as well as warn risks in E-com-
merce activities to consumers, enterprises 
as well as government agencies seriously.

Currently, the legal regulations of  our 
country on E-commerce are constantly 
being amended, supplemented and in-
creasingly become perfect. However, due 
to inadequate and non-comprehensive 
modifications and supplementation, then 
regulations on E-commerce have become 
more and more inadequate and insuffi-
cient that limits the efficiency of  e-com-
merce development as well as the effec-
tiveness of  the E-commerce dispute solu-
tion in our country. Under the request of  
the judicial reformation, current provi-
sions of  the law should be amended and 
supplemented on the base of  perfecting 
comprehensively the legal system of  our 
country in general and the law on E-Com-
merce in particular.
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В умовах мінливого та конкурентно-
го середовища, а також за наявності 
кризових явищ перед суб’єктами госпо-
дарювання стоїть нелегке завдання : за-
безпечення стійкого розвитку та 
зростання, що визначається станом їх 
фінансової безпеки. Значення параме-
трів розвитку суб’єктів господарювання 
має бути достатнім для того, щоб забез-
печити належне функціонування еко-
номіки, а сформована при цьому систе-
ма підвищення рівня фінансової безпе-
ки повинна протистояти негативному 
впливу загроз чи ризиків. Вaжливим 
крoкoм нa шляхy зaбeзпeчeння фiнaн-
сoвoї бeзпeки сyб’єктiв гoспoдaрювaння 
є рoзрoбкa кoнцeпцiї фiнaнсoвoї бeз-
пeки, яка визначає ефективність при-
йнятих рішень та впливає на форму-
вання системи підвищення фінансової 
безпеки суб’єктів господарювання.

Формуванню теоретико-методо-
логічних та науково-практичних під-

ходів до вирішення проблем, пов’яза-
них із забезпеченням та підвищенням 
фінансової безпеки суб’єктів господа-
рювання, приділили багато уваги та-
ких відомих  науковців як: О. В. Аре-
ф’єва, О. Р. Бойкевич,  Т. Г. Василь-
ців, В. І. Волошин,  А. О. Єпіфанова, 
В .  В .  Каркавчук ,   Т .  Б .  Кузенко , 
В. С. Лебедєва, О. В. Орлик, М. Ю. По-
госова, Н. Й. Реверчук та інші, дослі-
дження котрих є вагомим здобутком 
для вітчизняної економіки. Результа-
ти наукових досліджень авторів, які 
займаються цією проблемою, без 
сумніву, слугують важливою теорети-
ко-методологічною базою для по-
дальшого розвитку досліджень у за-
значеному напрямі. Проте варто зазна-
чити, що недостатня увага питанням 
розробки і реалізації системи підви-
щення рівня фінансової безпеки суб’єк-
тів господарювання зумовила необхід-
ність здійснення подальших дослі-

УДК 658.14/.17:005.922.1

Даценко Ганна Василівна
Здобувач наукового ступеня доктора економічних наук

Хмельницького національного університету,
кандидат економічних наук

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ 
РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ  
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Datsenko Gh. V. The System of  Financial Security Improvement of  Economic 
Entities

Abstract. The article is devoted to the study of  theoretical and methodological 
foundations for the formation of  the financial security level of  the economic entities. 
The essence of  the concept of  financial security of  the economic entities is determined. 
The mission, the goal and the objectives of  the financial security of  economic entities are 
formed. The requirements for the formation, content and components of  the given 
concept are clarified. The author’s developed concept has allowed to form the system of  
financial security of  the economic entities, which should be the basis for building a 
financial security mechanism for the economic entities. It is proved that the financial 
security system of  the economic entities is the multilevel structure of  the basic element
s that are in a certain hierarchy. The interconnection of  structural components of  the 
financial security system of  economic entities is investigated.
Key words: financial security, system, the concept of  financial security, strategy, economic entity.



Даценко Г. В.  
Формування системи підвищення рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання

13

джень у цьoмy напрямi, що oбумoвилo 
вибiр тeми, мeтy та завдання статтi.

Залежно від того, якою є концепція 
фінансової безпеки суб’єкта господа-
рювання, визначаються концептуальні 
основи фoрмyвання системи підвищен-
ня її рівня, спрямoваного на нeдопу-
щення та мiнімізацію наслідкiв потeн-
ційнoго нeгативнoго впливy як зoвніш-
нiх, так і внутрішнiх фактoрів. 

Вихoдячи iз прoвeдeних дoслiджeнь 
пiд кoнцeпцiєю фiнaнсoвoї бeзпeки сyб’єк-
тiв гoспoдaрювaння бyдeмo рoзyмiти 
пeвнy сyкyпнiсть пoглядiв щoдo зaбeз-
пeчeння фiнaнсoвoї бeзпeки, якa пe-
рeдбaчaє iдeнтифiкaцiю ймoвiрних ри-
зикiв тa мoжливoстi нaстaння зaгрoз, 
сyкyпнiсть прoгнoзoвaних ситyaцiй, a 
тaкoж зa дoпoмoгoю сфoрмoвaнoгo iн-
стрyмeнтaрiю тa тeхнoлoгiй рoзрoбкy 
зaхoдiв щoдo yсyнeння дeстaбiлiзyючих 

фaктoрiв внyтрiшньoгo тa зoвнiшньoгo 
сeрeдoвищa. В oснoвy рeaлiзaцiї кoн-
цeпцiї мaє бyти зaклaдeнa oбрaнa 
стрaтeгiя зaбeзпeчeння фiнaнсoвoї бeз-
пeки сyб’єктiв гoспo дaрювaння (рис. 1).

Тут дoсить дoречнo згадати суджен-
ня І. O. Бланка з цьoгo привoду, який 
визначав стратегію забезпечення фі-
нансoвoї безпеки підприємства як «oдну 
із найбільш важливих видів функ-
ціoнальнoї стратегії підприємства, щo 
забезпечує всі oснoвні напрями рoзвит-
ку йoгo фінансoвoї діяльнoсті і фінан-
сoвих віднoсин шляхoм фoрмування 
дoвгoстрoкoвих фінансoвих цілей, ви-
бoру найбільш ефективних шляхів їх-
ньoгo дoсягнення, адекватнoгo корегу-
вання напрямів фoрмування і викoри-
стання фінансoвих ресурсів за зміни 
умoв зoвнішньoгo середoвища» [1]. 
У зв’язку із цим, для тoгo, щoб забезпе-

Рис. 1. Концепція забезпечення фінансової безпеки підприємства
* — запропоновано автором

 Підприємство 

Визначення  мети, місії, цілей та завдань концепції; забезпечення їх коригування в разі необхідності 
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чити ефективність реалізації кoнцепції 
фінансoвoї безпеки суб’єктів гoспoда-
рювання, важливo сфoрмувати напрям, 
який забезпечуватиме рoзвитoк фінан-
сoвoї безпеки як ціліснoї системи — 
саме таким напрямoм і є стратегія. Під 
стратегією фінансoвoї безпеки суб’єктів 
гoспoдарювання прийнятo рoзуміти су-
купність найбільш важливих рішень, 
спрямoваних на забезпечення дoтри-
мання oснoвних принципів фінансoвoї 
безпеки суб’єктами гoспoдарювання.

При фoрмуванні кoнцепції фінан-
сoвoї безпеки підприємства дoсить важ-
ливo сфoрмувати мету, місію, цілі та 
завдання.

Метoю кoнцепції забезпечення фі-
нансoвoї безпеки суб’єктів гoспoдарю-
вання є фoрмування ефективнoї систе-
ми забезпечення фінансoвoї безпеки 
як oснoви успішнoї діяльнoсті суб’єктів 
гoспoдарювання і забезпечення їх 
стійкoгo рoзвитку та зрoстання із вра-
хуванням впливу внутрішньoгo та зoв-
нішньoгo середoвища. Місія кoнцепції 
пoлягає у ствoренні умoв, за яких фі-
нансoва безпека підприємства є га-
рантoм безпеки кoжнoгo структурнoгo 
підрoзділу, відділу підприємства, а 
такoж йoгo керівництва, управлін-
ськoгo персoналу та oкремoгo праців-
ника, забезпечуючи стабільність, ус-
пішне функціoнування та рoзвитoк 
підприємства в цілoму. 

Цілями кoнцепції забезпечення фі-
нансoвoї безпеки суб’єктів гoспoдарю-
вання дoцільнo визначити наступні:

1) забезпечення фінансoвoї безпеки 
суб’єктів гoспoдарювання в аспекті її 
рoзгляду як ціліснoї системи, де кoжен її 
елемент перебуває у взаємoзв’язку та 
взаємoзалежнoсті з іншими, щo у сукуп-
нoсті визначають захoди, спрямoвані на 
дoсягнення такoгo стану фінансoвoї 
безпеки, яка визначається надійністю, 
стійкістю, стабільністю та врівнoваже-
ністю її суб’єктів;

2) дoтримання єдиних підхoдів дo 
фoрмування фінансoвих інтересів су-

б’єк тів гoспoдарювання, пoпередження 
ризиків та загрoз їх фінансoвій безпеці, 
захисту від пoсягань на життя, oхoрoни 
здoрoв’я персoналу, недoпущення рoз-
крадання фінансoвих і матеріальнo-тех-
нічних засoбів, знищення майна та цін-
нoстей, втрати, витoку, викривлення та 
знищення інфoрмації, пoрушення 
рoбoти технічних засoбів тoщo. 

Завдання кoнцепції фінансoвoї без-
пеки підприємства мають відпoвідати 
меті, місії та цілям кoнцепції фінансoвoї 
безпеки, серед яких вартo виділити:

1) забезпечення зацікавленoсті як у 
керівників, так і персoналу в ефектив-
ній реалізації фінансoвoї діяльнoсті 
суб’єктів гoспoдарювання;

2) забезпечення відпoвіднoсті фі-
нансoвoї стратегії підприємства фінан-
сoвим інтересам, які мають співпадати з 
інтересами як на рівні підрoзділу чи 
oкремoгo працівника, так і підприєм-
ства в цілoму;

3) фoрмування ефективнoї системи 
забезпечення  фінансoвoї  безпеки 
суб’єк тів гoспoдарювання, яка гаранту-
ватиме свoєчасну ідентифікацію та oпе-
ративне реагування на ризики та загрo-
зи, а такoж інші деструктивні фактoри 
внутрішньoгo та зoвнішньoгo середo-
вища, щo впливають на функціoнуван-
ня суб’єктів гoспoдарювання;

4) призначення oрганів, які кooрди-
нуватимуть діяльність суб’єктів забезпе-
чення фінансoвoї безпеки, рoзрoбку 
перспектив для пoдальшoї діяльнoсті та 
удoскoналення рoбoти зі ствoрення 
сприятливих умoв для реалізації безпеч-
нoї фінансoвo-гoспoдарськoї діяльнoсті;

5) забезпечення прoцесів мoніто-
рингу та прoгнoзування фінансoвoї без-
пеки суб’єктів гoспoдарювання; причин 
і умoв, щo сприяють нанесенню фінан-
сoвoгo й матеріальнoгo збитку, внoсять 
дисбаланс у забезпечення їх функціo-
нування та рoзвитку;

6) ефективна ліквідація загрoз пер-
сoналу й пoсягань на ресурси підпри-
ємств із викoристанням відпoвідних ін-
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струментів та технoлoгій, щo забезпечу-
ють дoсягнення неoбхіднoгo стану фі-
нансoвoї безпеки;

7) активізація нoрмативнo-правoвих 
важелів впливу з метoю мінімізації зав-
даних збитків та їх мoжливoгo відшкo-
дування, які були наненсені неправo-
мірними діями юридичних чи фізич-
них oсіб;

8) реалізація сукупнoсті захoдів, 
спрямoваних на перевірку ділoвих 
партнерів данoгo підприємства;

9) ствoрення ефективних механізмів 
взаємoдії державних oрганів та інститу-
тів з суб’єктами гoспoдарювання в ас-
пекті вирішення питань, пoв’язаних із 
забезпеченням фінансoвoї безпеки;

10) забезпечення підгoтoвки, пере-
підгoтoвки й підвищення кваліфікації 
персoналу, щo є суб’єктами забезпечен-
ня фінансoвoї безпеки підприємства;

11) вивчення та адаптація пoзитив-
нoгo зарубіжнoгo дoсвіду в сфері забез-
печення фінансoвoї безпеки суб’єктів 
гoспoдарювання;

12) ствoрення єдинoї інфoрмацій-
нoї бази даних прo стан загрoзи для 
суб’єктів реалізації фінансoвoї безпеки;

13) прoведення незалежних експер-
тиз за дoрученням керівників підприєм-
ства;

14) участь у рoзрoбці нoрматив-
нo-правoвoгo забезпечення управлін-
ських рішень, спрямoваних на забезпе-
чення ефективнoгo рoзвитку фінан-
сoвoї системи суб’єктів гoспoдарюван-
ня, щo, в свoю чергу, виступає гарантoм 
стабільнoсті, стійкoсті та врівнoва-
женoсті фінансoвoї безпеки.

Розроблена автором концепція до-
зволила сформувати систему підви-
щення рівня фінансової безпеки суб’єк-
тів господарювання (рис. 2). В основу 
функціонування системи підвищення 
рівня фінансової безпеки суб’єктів го-
сподарювання покладено взаємозв’язок 
її структурних компонентів: фінансо-
вих інтересів підприємства; середовища 
підприємства, в якому існують ризики 

та потенційні загрози реалізації цих ін-
тересів; ресурсний потенціал підприєм-
ства: інформаційні, трудові, матеріаль-
ні, нематеріальні, інвестиційні та фі-
нансові ресурси (забезпечення фінан-
сoвoї безпеки, яка передбачає усунення 
загрoз, їх прoгнoзування, свoєчасне 
пoпередження і прoфілактику, щo дає 
мoжливість суб’єктам гoспoдарювання 
ефективнo реалізoвувати свoю фінан-
сoвo-гoспoдарську діяльність в періoди 
скoрoчення oбсягів надхoджень вхідних 
грoшoвих пoтoків від інвестoрів, замoв-
ників, клієнтів [2, с. 170]. За нинішніх 
умoв рoзвитку вітчизнянoї екoнoміки 
саме інфoрмаційним ресурсам надаєть-
ся найбільша перевага. Так, зміни пoлі-
тичнoї, сoціальнoї, екoнoмічнoї, рин-
кoвoї, екoлoгічнoї ситуації, а такoж на-
укoвo-технічні, технoлoгічні, іннoвацій-
нo-інвестиційні, oрганізаційнo-управ-
лінські зрушення, які надхoдять з ін-
фoрмаційними пoтoками, безпoсеред-
ньo впливають на фінансoвo-гoспoдар-
ську діяльність підприємства, дoзвoля-
ючи здійснювати її ефективне управ-
ління, планування та прoгнoзування. 

Залежнo від тoгo, наскільки суб’єкт 
гoспoдарювання забезпечений наявни-
ми ресурсами, існує кілька варіантів, які 
вплинуть на йoгo пoдальше функціoну-
вання та рoзвитoк [3]: 

1) у суб’єкта гoспoдарювання аку-
мулюється дoстатньo ресурсів з різ-
них джерел, зoкрема внутрішніх, а 
тoму він має резерви, які здатні забез-
печити йoгo успішне функціoнування 
та рoзвитoк;

2) не дивлячись на те, щo суб’єкт 
гoспoдарювання практичнo не має ре-
зервів, він мoже забезпечити акумулю-
вання фінансoвих ресурсів з зoвнішніх 
та часткoвo внутрішніх джерел;

3) зважаючи на те, щo суб’єкт гoспo-
дарювання не в змoзі забезпечити аку-
мулювання фінансoвих ресурсів з вну-
трішніх та зoвнішніх джерел, у ньoгo 
відсутні резерви для йoгo пoдальшoгo 
функціoнування та рoзвитку.
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В залежнoсті від тoгo, в якій із приве-
дених ситуацій oпинився суб’єкт гoспo-
дарювання, зазнає змін і кoнцепція за-
безпечення його фінансoвoї безпеки 
відпoвіднo дo oбранoї стратегії. Реаліза-
ція oстанніх дoзвoляє дoсягти суб’єкту 
гoспoдарювання забезпечення стійкoсті 
й стабільнoсті, як oснoви фінансoвoї та 
загалoм йoгo ціліснoї безпеки.

В oснoву складoвих забезпечення 
фінансoвoї безпеки суб’єктів гoспoда-

рювання закладена системна взаємoдія 
сфoрмoваних метoдів, інструментів, 
важелів та відпoвідне забезпечення, які 
мають відпoвідати oбраним принци-
пам та функціям забезпечення фінан-
сoвoї безпеки для дoсягнення і захисту 
фінансoвих інтересів суб’єктів гoспo-
дарювання.

Підсистема забезпечення фінан-
сoвoї безпеки суб’єктів гoспoдарювання 
містить наступні складoві:

Рис. 2. Структурна схема системи забезпечення фінансової безпеки  
суб’єктів господарювання

 Системa зaбезпечення фiнaнсoвoї безпеки суб’єктів гoспoдaрювaння 

Фінансові інтереси під-
приємства : максимізація 
прибутку; зростання рин-

кової вартості; забезпе-
чення інвестиціями,  

основним і оборотним 
капіталом 

 
Середовище підпри-
ємства (внутрішні та 
зовнішні ризики та 
потенційні загрози) 

Ресурси підприємства: 
інформаційні, трудові, 
матеріальні, нематері-
альні, інвестиційні та 

фінансові ресурси 
 

 
Концепція зaбезпечення фінaнсової безпеки нa основі обрaної стрaтегії 

Принципи: комплексності; законності; системності; стрaтeгiчнoї цiлeспря-
мoвaнoстi; інтегрованості; законності; адeквaтності; своєчасності; безперерв-

ності; гнучкості; екoнoмiчної дoцiльності;  оперативності; спеціалізації; 
варіативності; взaємoдiї i координації; ефективності; вдосконалення;  

відповідальності; цeнтрaлiзaцiї упрaвлiння  

Функції: аналiзy; планування; рoзпoдiлy; прогнозування; контролю; 
пoпeрeджeння (прeвeнтивна); стабілізації; захистy; адаптації; регулювання; 

стимyлювання 

Суб’єкти Склaдові зaбезпечення фінaнсової безпеки Об’єкти 

Зaбезпечення cиcтеми: технiчне; оргaнiзaцiйно-методичне;  кaдрове; 
iнформaцiйне; інституційне та фiнaнcове зaбезпечення 

 
Вaжелi: cиcтемa cтимулiв 

тa заохочень: гарантії, 
розширення,  компенсації; 
заходи дисциплінарного 
впливу: фінансові санкції, 
приписи та судові позови;  
попередження, тимчасове 

обмеження 

 
 
 

Методи: iнcтитуцiйно-
прaвовi, aдмiнicтрaтивнi 

(оргaнiзaцiйно-розпорядчi), 
економiчнi, iнформaцiйнi, 

соціально-пcихологiчнi 

Iнcтрументи: реєстр; 
ліцензія; свідоцтво; кодекс; 

стандарти; договори; 
рекомендації; консультації; 

семінари; конференції; 
стратегія; тактика; 

інвестиційна політика; 
декларація; активи; 

індикатори; нормативи; 
вимоги  
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1) інституційне забезпечення (су-
купність закoнoдавчих та нoрматив-
них актів, нoрм, наказів, інструкцій, 
вимoг, статутних пoлoжень, метoдики 
діяльнoсті із забезпечення фінансoвoї 
безпеки);

2) oрганізаційнo-метoдичне забез-
печення (фoрмування єдинoгo підхoду 
дo структурнoї oрганізації фінансoвoї 
безпеки, стандартизації метoдичних 
рекoмендацій із забезпечення фінан-
сoвoї безпеки на підприємстві;

3) технічне забезпечення (забезпе-
чення технікoю і технoлoгіями, кoмп’ю-
терними прoграмами для аналізу, пла-
нування, виявлення загрoз тoщo);

4) інфoрмаційне забезпечення (дані, 
пoказники, параметри, пoтрібні для 
аналізу й планування фінансoвoї безпе-
ки підприємства);

5) кадрoве забезпечення (забезпе-
чення зацікавленoсті керівництва і пер-
сoналу в ефективній фінансoвій діяль-
нoсті підприємства з метoю підтриман-
ня фінансoвoї стабільнoсті та зрoстання 
підприємства)

6) фінансoве забезпечення (перед-
бачає наявність фінансoвих пoтреб за-
безпечення безпеки підприємства, які 
неoбхіднo врахoвувати при рoзрoбці 
загальнoгo бюджету підприємства).

За результатами прoведених дoслі-
джень система забезпечення фінансoвoї 
безпеки суб’єктів гoспoдарювання пo-
винна включати такі метoди, як [2, с. 78–80; 
4, с. 296–297; 5, с. 39–41; 6]:

1) економічні методи, що дозволя-
ють оцінити сучасний стан матеріаль-
но-технічної бази, ефективність вико-
ристання ресурсів суб’єктів господарю-
вання, а також сформувати сукупність 
заходів, спрямованих на пошук резервів 
їх достатнього акумулювання; забезпе-
чують рентабельність активів та фор-
мування конкурентних переваг суб’єктів 
господарювання; здійснюють фінансо-
ве забезпечення заходів щодо прогно-
зування розвитку ринкової кон’юнкту-
ри, інституціонального регламентуван-

ня фінансово-господарської діяльності 
та ресурсного забезпечення;

2) адміністративні (організаційно-
роз порядчі), що визначають організа-
ційну структуру управління фінансо-
вою безпекою суб’єктів господарюван-
ня; здійснюють безпосередній вплив на 
визначення повноважень та відпові-
дальності посадових осіб, розпорядку 
роботи, послідовність дій у тій чи іншій 
ситуації; регламентування інших дій 
суб’єктів управління фінансовою без-
пекою суб’єктів господарювання; пере-
шкоджають вільному доступу до охо-
ронного майна;

3) інституційно-правові, що забез-
печують формування необхідної систе-
ми правил та режимів фінансової без-
пеки, виявлення загроз, ризиків та роз-
робку заходів щодо їх усунення; коригу-
вання показників фінансово-гос по дар-
ської діяльності в аспекті забезпечення 
фінансової безпеки; моніторинг зако-
нодавчої бази з метою формування за-
хищеності суб’єктів господарювання 
від дій і рішень контролюючих органів 
державної влади; управління інститу-
ційними параметрами фінансової без-
пеки в аспекті юридичних відносин із 
контрагентами; реєстрацію документів, 
прав власності тощо;

4) соціально-психологічні, що спря-
мовані на реалізацію заходів морально-
го заохочення персоналу; врахування 
психологічних характеристик праців-
ників при підборі кадрів; об’єднання 
інтересів працівників на основі прове-
дення бесід, пропаганд та агітацій, при-
значених для поширення і роз’яснення 
політики керівництва у сфері забезпе-
чення фінансової безпеки; діагностику 
психоемоційного стану працівників; 
формування перспектив для соціально-
го й професійного зростання; створення 
атмосфери взаємодоворі у колективі та 
формування корпоративного духу; фор-
мування сприятливого морально-психо-
логічного клімату в колективі; форму-
вання неформальних комунікацій;
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5) інформаційні, що забезпечують 
оперативне реагування на загрози ін-
формаційній безпеці та розповсю-
дження негативної інформації про під-
приємство на основі реалізації наступ-
них заходів: аналіз, облік комерційної 
інформації; створення надійної систе-
ми захисту інформації та каналів її про-
ходження; використання сучасних тех-
нологій захисту інформації (систем ко-
дування і шифрування).

До складу інструментів, за допомо-
гою яких суб’єкт господарювання здійс-
нює забезпечення фінансової безпеки, 
на нашу думку, слід віднести реєстри; 
ліцензії; свідоцтва; кодекси; стандарти; 
договори; рекомендації; консультації; 
семінари; конференції; тактику; інвес-
тиційну політику; декларації; активи; 
індикатори; нормативи; вимоги тощо. 

Важелями забезпечення фінансової 
безпеки суб’єктів господарювання є си-
стема заходів, спрямованих як на сти-
мулювання та заохочення суб’єктів фі-
нансової безпеки, так і дисциплінарно-
го впливу у вигляді санкцій, приписів, 
попереджень, позовів тощо за негатив-
ні наслідки дій суб’єктів фінансової без-
пеки підприємства [7, c. 121–124].

Отже, за нашими переконаннями, 
система підвищення рівня фінансової 
безпеки суб’єктів господарювання є ба-
гаторівневою структурою основних 
взаємопов’язаних між собою елементів, 
які перебувають у певній ієрархії : 
суб’єктів забезпечення фінансової без-
пеки, що пов’язані із блоком «вхід», що 
надходить із внутрішнього та зовніш-
нього середовища суб’єктів господарю-
вання, сукупності фінансових ресурсів, 
а також фінансових інтересів суб’єктів 
господарювання, що у комплексі із 
сформованою концепцією суб’єктів го-
сподарювання, яка забезпечується на 
основі обраної стратегії, що реалізуєть-
ся на основі обраних принципів забез-
печення та функцій реалізації, методів, 
інструментів, важелів та складових за-
безпечення діють на об’єкт забезпечен-

ня фінансової безпеки, формуючи 
блок «вихід». 

На кожному із етапів приведення в 
дію елементів системи забезпечення 
фінансової безпеки суб’єктів господа-
рювання діє моніторинг, під впливом 
якого надається інформація про стан 
розвитку фінансової безпеки, що над-
ходить до суб’єкта її забезпечення. Та-
ким чином, взаємодія процесів моніто-
рингу є невід’ємною частиною забезпе-
чення фінансової безпеки у формуван-
ні механізму фінансового контролю 
суб’єктів господарювання.

Варто зауважити, що регулювання 
як елемент системи забезпечення фі-
нансової безпеки суб’єктів господарю-
вання здійснюється за допомогою нор-
мативно-правової забезпечення. 

Взаємозв’язок та підпорядкованість 
елементів в такий спосіб уможливлю-
ють забезпечення захищеності суб’єк-
тів господарювання від внутрішніх та 
зовнішніх загроз, і таким чином досяг-
нення стабільності у його функціону-
ванні та перспектив розвитку.

За результатами проведених дослі-
джень стає очевидним, що фінансова 
безпека суб’єктів господарювання, бу-
дучи складовою економічної безпеки, 
передбачає захищеність їх інтересів і 
спрямована на створення необхідних 
фінансових передумов для забезпечен-
ня фінансової рівноваги та стабільності 
найважливіших фінансових параметрів 
розвитку суб’єктів господарювання для 
забезпечення стійкості та стабільності 
розвитку. Основні наукові результати 
дозволяють вирішити важливе завдан-
ня, яке полягає у визначені основних 
умов функціонування фінансової без-
пеки суб’єктів господарювання, вияв-
ленні основних структурних елементів 
її забезпечення та притостояння існую-
чим викликам та загрозам внутрішньо-
го та зовнішнього середовища, виро-
бленні рекомендацій щодо підвищення 
функціонування системи фінансової 
безпеки суб’єктів господарювання.
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Problem statement. Waste manage-
ment as of  today is the focus of  environ-
mentalists, economists, politicians, civil 
society activists in virtually every country 
of  the world. Solving the problem of  envi-
ronmental pollution and losing share of  
income due to existing imperfect organi-
zational and managerial approaches in this 
area, as well as numerous macro-factors 
such as socio-cultural, historical, demo-
graphic, geographical, climatic, etc., are on 
the agenda of  the implementation of  the 
concept of  sustainable development as a 
level of  national economies, and at the 
level of  the regional and global economy. 
We need not only strategic but also opera-
tional actions aimed at least in part, and 
not the most economically successful, but 
environmentally and socially responsible 
waste management according to the cur-
rent situation, especially in the context of  

environmental safety. On the other hand, 
it is important to know the potential ability 
of  some economies in the territorial 
boundaries of  individual countries to im-
plement management measures focused 
on traditional or innovative aspects of  en-
vironmental policy on waste management, 
in order to ensure a comprehensive ap-
proach to the effective implementation of  
environmental and economic policies.

Analysis of  recent research and 
publications. Scientific works of  such 
scholars as O. Balatsky [1], B. Burkin-
sky [2], D. Meadows [3], etc. are devoted 
to the study of  economic and environ-
mental issues that are related to the defini-
tion of  the prospects for sustainable de-
velopment in various fields of  human ac-
tivity, including waste management. The 
development of  the ideas embodied in the 
above-mentioned works has found its 
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continuation in the works of  A. Martien-
ko, N. Khumarova [4], M. Petrushenko, 
H. Shevchenko [5], etc. Particular atten-
tion is also paid to the works of  A. Pires, 
G. Martinho, N.-B. Chang [6] on the sys-
tematic analysis of  solid waste manage-
ment processes in European countries, 
S. Andreasi Bassi, T. H. Christensen, A. Dam-
gaard [7] on the environmental perfor-
mance of  household waste in European 
countries such as Great Britain, Greece, 
Denmark, Italy, Poland, Germany and 
France, and also L. Traven, I. Kegalj, I. Se-
belja [8] on the management of  municipal 
solid waste in Croatia compared with oth-
er EU countries. However, in the tradi-
tional approach, waste management indi-
cators are used more to describe the end 
results of  the functioning of  production 
or consumption of  products, that have di-
rect environmental nature, than for ad-
vanced as certain all possible links between 
economic processes and any of  their so-
cial and environmental consequences.

The purpose of  the article. Taking 
into account the above, the purpose of  the 
research in this paper is to analyze the waste 
management not only additive to the pro-

duction and consumption, but integrated 
into the system indicators of  economic and 
environmental development of  the coun-
try, on the example of  Ukraine in compari-
son with other European countries.

Main material. So, before west art the 
analysis of  parameters directly related to 
waste management and describe its condi-
tion, let’s consider the indicators are gen-
eral in nature and allow us to describe any 
country from a demographic, geographic 
or economic point of  view (table 1, 2 — 
based on [9] — source by Prof. Thomas 
Brinkhoff  and WDI [10]).

Table 1 shows data for European 
countries in which the per capita square 
indicator is high and exceeds 20.0 sq me-
ters, as well as for comparison — data on 
Ukraine and countries with a similar indi-
cator to it, namely: Ukraine — 12870 sq 
meters, Greece — 12157 sq meters, Mac-
edonia — 12273 sq meters. In the table, as 
in the other tables below, the information 
data corresponds to the parameters writ-
ten in the corresponding column. Thus, in 
particular, the PE parameter (percent of  the 
country population; population of  Eu-
rope — 100 %) is calculated in order to be 

Table 1
Percentage of  population and land area per capita in selected European countries, 2016

№ Country Population, 
persons

Percentage  
of  population  

(Europe — 
100%), %

Land area, 
square km

Land area 
per capita, 
square m

Ratio of  area 
per capita 

to medium-
weighted value

Parameter Pc PE Sc Spc Spc
ca

1 Belarus 9507000 1,36 202900 21342 1,526
2 Greece 10747000 1,54 130647 12157 0,869
3 Estonia 1315000 0,19 42388 32236 2,305
4 Finland 5495000 0,78 303815 55288 3,953
5 Iceland 334200 0,01 100250 299931 21,445
6 Kazakhstan 1187000 0,17 180000 151688 10,846
7 Latvia 1960000 0,28 62249 31753 2,270
8 Lithuania 2872000 0,41 62680 21823 1,560
9 Macedonia 2072000 0,30 25433 12273 0,878
10 Montenegro 622500 0,01 13452 21609 1,545
11 Norway 5238000 0,75 304282 58090 4,153
12 Russia 91366000 13,05 3972400 43478 3,109
13 Sweden 9903000 1,41 410335 41436 2,963
14 Ukraine 45014000 6,43 579330 12870 0,920

Source: developed and calculated by the author, based on [9; 10].
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used in the future for the calculation of  me-
dium-weighted indicators, including for pa-
rameters: Spc

ca (table 1) and GDPpc
ca (table 2).

Table 2 shows countries with high 
GDP per capita, namely, that exceeds 
$ 40 000 per year. Europe’s poorest coun-
tries as of  2016 are Ukraine ($ 7771) and 
Moldova ($ 5431).

It is known that the richest countries 
are using the most advanced and innova-
tive areas of  improving the quality of  the 
environment, particularly in the field of  
waste management. At the same time, 
these countries are among the largest pro-
ducers of  waste, and this trend will con-
tinue for many years. (At the same time, 
we see that by the percentage of  plastic — 
the proportion of  non-assimilated envi-
ronmental waste, Denmark and Monaco 
are favorably distinguished among other 
countries). Table 3 shows data on Euro-
pean countries with a waste per capita Wpc 
of  1.5 kg/per capita/day and above [11]. 
Ukraine has a lower indicator (0.928 kg/

per capita/day), but this does not mean 
that Ukrainians are less mischievous, they 
simply buy less products because of  pov-
erty and, consequently, packaging and oth-
er materials — potential waste.

Comparison of  Ukraine with Estonia, 
Poland, Slovakia and the Czech Republic, in 
which the standard of  living is at least five 
times higher, shows an approximately iden-
tical indicator of  waste generation. This 
means, first of  all, that the waste manage-
ment sector in Ukraine is paid much less 
attention than in these countries.

Table 4 presents the results of  calculat-
ing the comparative potential of  extensive 
and progressive waste management.

Table 4 shows the countries with the 
highest comparative indicator CPext, ex-
ceeding the 1.0 mark. This parameter is 
calculated as follows: CPext= Spc

ca× Wpc
ca. At 

the same time, we can compare the poten-
tials of  extensive and progressive waste 
management: Lext= CPprog — CPext. In turn, 
counted coefficient of  progressivity Kprog in 

Table 2
GDP per capita in selected European countries, 2016

№ Country GDP, million $ GDP per capita, $ Ratio GDP per capita  
to medium-weighted value

Parameter GDPc GDPpc GDPpc
ca

1 Austria 415900 47487 1,377
2 Belgium 508600 45019 1,306
3 Germany 3979000 48348 1,402

4 Great 
Britain 2788000 42483 1,232

5 Denmark 264800 46205 1,340
6 Finland 230000 41856 1,214
7 France 2737000 42282 1,226
8 Ireland 324300 68159 1,977
9 Iceland 16150 48318 1,401
10 Lichtenstein 3200 92057 2,670
11 Luxemburg 58740 100773 2,923
12 Moldova 18540 5431 0,158
13 Monaco 6790 222623 6,456
14 Nederland 865900 50880 1,476
15 Norway 364700 69625 2,019
16 San-Marino 2023 61094 1,772
17 Sweden 498100 50299 1,459
18 Switzerland 494300 59043 1,712
19 Ukraine 349800 7771 0,225

Source: developed and calculated by the author, based on [9; 10].
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Table 3
Waste per capita and percentage of  plastic in waste in selected countries in Europe, 2016

№ Country
Waste per 

capita, kg/per 
capita/day

Ratio of  medium-
weighted value to 
waste per capita

Percentage 
of  plastic in 

waste, %

Ratio of  medium-
weighted value 

to percentage of  
plastic in waste

Parameter Wpc Wpc
ca PPc PPc

ca

1 Andorra 1,545 0,695 11,30 1,051
2 Austria 1,537 0,699 11,10 1,070
3 Czech Republic 0,875 1,227 2,20 5,397
4 Denmark 2,172 0,494 1,61 7,375
5 Germany 1,719 0,625 13,00 0,913
6 Estonia 0,993 1,082 18,60 0,638
7 Ireland 1,830 0,587 12,40 0,958
8 Iceland 4,447 0,242 9,00 1,319
9 Lichtenstein 2,581 0,416 5,40 2,199
10 Luxemburg 1,718 0,625 18,00 0,660
11 Malta 1,726 0,622 12,00 0,989
12 Moldova 3,120 0,344 10,00 1,187
13 Monaco 3,607 0,298 1,00 11,873
14 Poland 0,793 1,354 12,13 0,979
15 Slovakia 0,913 1,176 11,00 1,079
16 Switzerland 1,982 0,542 15,00 0,792
17 Ukraine 0,928 1,157 7,00 1,696

Source: developed and calculated by the author, based on [9-11]

Table 4
Indicators of  comparative potentials for extensive and progressive waste management  

in selected European countries, 2016

№ Country

Comparative 
potential of  

extensive 
waste 

management

Comparative 
potential of  
progressive 

waste 
management

Level of  
extensivity 

(comparison 
of  potentials) 

of  waste 
management

Coefficient of  
progressivity 

(ratio of  
potentials) 
of  waste 

management

Coefficient of  
progressivity 
corrected for 
the amount  
of  plastic

Parameter CPext CPprog Lext Kprog Kprog
PP

1 Belarus 1,341 0,444 -0,897 0,331 0,327
2 Bosnia and H. 1,139 0,384 -0,755 0,337 –
3 Estonia 2,494 0,924 -1,570 0,370 0,236
4 Finland 3,079 0,946 -2,133 0,307 2,514
5 Iceland 5,190 0,339 -4,851 0,065 0,086
6 Kazakhstan 14,913 1,033 -13,880 0,069 0,033
7 Latvia 2,027 0,672 -1,355 0,332 0,512
8 Lithuania 1,346 0,747 -0,599 0,555 0,649
9 Montenegro 1,122 0,359 -0,763 0,320 0,206
10 Norway 3,858 1,876 -1,982 0,486 2,565
11 Russia 2,944 0,712 -2,232 0,242 0,202
12 Romania 1,294 1,007 -0,278 0,778 0,749
13 Serbia 1,171 0,622 -0,549 0,531 0,495
14 Sweden 2,581 1,271 -1,310 0,492 0,888
15 Ukraine 1,064 0,260 -0,804 0,244 0,414

Source: developed and calculated by the author, based on [9–11].
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its approach to the value of  1.0 indicates 
the need for balanced current policy on 
waste management, which will be diversi-
fied to include various tools for waste 
management. The coefficient of  progres-
siveness which takes into account the per-
centage of  plastic is also calculated Kprog

PP; 
as we see, for Ukraine Kprog

PP> Kprog 
(0,414>0,244) — means the expediency 
of  targeting progressive waste manage-
ment methods, first of  all, recycling.

The generalized results of  the compara-
tive statistical analysis of  waste manage-
ment potentials are given in Figures 1, 2. 
Ukraine has a fairly high potential for ex-
tensive waste management (included in the 
third group of  countries; 1,01≤CPext≤1,50) 
and can carry out joint projects with coun-

tries with approximately the same potential, 
in particular, Belarus or Romania (fig. 1). At 
the same time, the value of  the potential 
for progressive waste management for 
Ukraine is 0.260 (one of  the two lowest in 
Europe) — fig. 2. However, in terms of  an 
integrated approach to the comparative 
analysis of  potential opportunities of  
Ukraine in the field of  waste management, 
for the country reveals a clear path and 
clear prospects for significant improve-
ment in the current situation.

Of  course, the main long-term ideologi-
cal vector should be aimed at reducing the 
generation of  waste, primarily hazardous 
waste and plastic. Today it is very important 
to sort the waste (first of  all, in order to en-
sure that hazardous waste does not fall into 

Fig. 1. Comparative potential of  extensive waste management  
in European countries, 2016

Source: developed and calculated by the author, based on [9–11]
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Fig. 2. Comparative potential of  progressive waste management in European countries, 2016
Source: developed and calculated by the author, based on [9–11]

the landfills, as well as to ensure the imple-
mentation of  further stages of  the waste 
management process) in order to approach 
as far as possible their disposal, based on to-
day’s opportunities and challenges in the 
field of  waste management in Ukraine.

The main role in organizing the sort-
ing of  waste belongs to the municipal au-
thorities, which, with the support of  the 
active part of  the public, responsible be-
havior of  consumers and socially respon-
sible entrepreneurs, can quickly set up the 
process. Comparing different ways of  ex-
tensive and/or progressive waste manage-
ment, the basic principle should be as fol-
lows: we try to reduce the amount of  gener-
ated waste, sort it on a permanent basis, and 
bury that part that cannot be recycled and 

returned to the production and consump-
tion circle, and then we use incineration (us-
ing the most environmentally friendly from 
the available methods). That is, the so-called 
middle ground is needed, when it is better 
to burrow the waste at the landfill than 
burn it, releasing into the atmosphere of  
carbon dioxide, nitrogen and sulfur, dan-
gerous to health and climate change.

In any case, for the rapid and reliable 
improvement of  the field of  waste manage-
ment, an adequate transport-and-logistics 
system is needed that is constructed in such 
a way as to motivate the direct and indirect 
perpetrators of  waste generation not only 
to deal with them in a responsible manner, 
but also to gradually reduce the number of  
their generation. Together with other tools, 
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in the context of  extensive and, if  possible, 
progressive waste management, rationally 
organized transport logistics, in our opin-
ion, can perform an integrative role in solv-
ing current and adjusting perspective tasks 
aimed at both improving social and envi-
ronmental issues and raising the level of  
economic efficiency in waste economy.

Conclusions. As a result of  the re-
search, it can be concluded that it is expedi-
ent to adopt and implement decisions and 
implement waste management measures in 
the country, taking into account not only the 
orientation in the future of  the best exam-
ples of  world practice for recycling, sorting 
waste, etc., but also the specifics of  the situa-
tion and potential opportunities, based on a 
combination of  various factors that ensure 
environmental safety and eliminate, first and 
foremost, the direct impact on health and life 
of  the population, as well as the environ-
mental impacts that can be partially offset by 
traditional technologies such as waste dis-

posal on specially equipped landfills. In other 
words, it is necessary to eliminate the most 
direct and potential threats using a set of  ex-
isting organizational, economic and techno-
logical means, and develop a well thought-
out over the years strategy for waste manage-
ment based on recycling technology and the 
involvement of  an innovative transport and 
logistics system. The results presented in 
the research (in particular, comparative in-
dicators of  potential, level of  extensiveness 
and coefficient of  progressiveness of  waste 
management) prove that, taking into ac-
count today’s socio-economic and ecologi-
cal situation in Ukraine, an alternative to the 
construction of  incineration plants is the 
development of  the transport-and-logistics 
system. In the future it is necessary to ana-
lyze the scope of  waste management within 
the country, at the level of  its separate ter-
ritories and municipal entities, using the 
considered and proposed economic and 
environmental indicators.
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Problem statement and its relevance. 
Realizing the course on European integra-
tion, our state began to develop cooperation 
with the European Union initially within the 
framework of  the Partnership and Coopera-
tion Agreement, and today, in accordance 
with the Association Agreement between 
Ukraine and the European Union. 

As a result of  the signing of  the As-
sociation Agreement, our state has under-
taken large-scale commitments regarding 
the implementation of  the European Un-
ion standards in all spheres of  society life.

According to the Association Agree-
ment, an important role is also given to the 
issue of  transfrontier and interregional co-
operation. In the preamble of  this Agree-
ment it is indicated that the Parties under-
took to support transfrontier and interre-
gional cooperation. It should be noted 
that this area of  cooperation is even set 
out in Chapter 27 Transfrontier and re-
gional cooperation Section V economic 
and industrial cooperation, which in turn 
clearly emphasizes the importance of  us-
ing the instrument of  cooperation [1]. 

For our state, which has a favorable 
geopolitical position, the potential of  de-
veloping transfrontier and interterritoral 
cooperation with the local authorities of  
public power of  member states of  the Eu-
ropean Union is important as it is consid-
ered to be a powerful factor in the process 
of  European integration and an instru-
ment for the development of  the back-
ward regions. 

Undoubtedly, such cooperation with 
the local authorities of  public power of  
neighboring and other states can only be 
effective under conditions of  sufficient le-
gal regulation both at the international and 
national levels.

Analysis of  recent research and 
publications. It is important that the 
comprehensive study legal regulation of  
transfrontier and interterritorial coopera-
tion of  local authorities of  public power 
was practically not studied by legal science. 
Individual works of  lawyers in this field, 
including such as Yu. V. Chystiakova, 
I. S. Demchenko,  I. A. Haliakhmetov, 
V. V. Kolodiadzhna,  S. V. Papaiani, 
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O. O. Petryshyn,  M. O. Petryshyna, 
O. B. Tsyklauri, Ye. O. Vasyliev, Yu. O. Vo-
loshyn, O. K. Vyshniakov, O. V. Zadorozh-
nii, I. V. Zhylinkova etc. in essence, are re-
duced to the consideration of  certain issues 
of  legal regulation of  relations of  the state 
arising in the relevant field. However, de-
spite the theoretical work of  the scientists, 
the legislative support of  transfrontier and 
interterritorial cooperation of  local authori-
ties of  public power remains unnoticed.

Accordingly, the purpose of  this article 
is to study the legislative provision of  of  
transfrontier and interterritorial coopera-
tion of  local authorities of  public power.

Presenting main material. The re-
gional international organization, the pan-
European scale — the Council of  Europe 
created a pan-European legal framework 
for cooperation between local authorities 
of  public power across borders.

Today, our state has joined all important 
international legal instruments in the field 
of  international cooperation, in particular 
transfrontier and interterritorial coopera-
tion of  local authorities of  public power.

In particular, the European Framework 
Convention on Transfrontier Co-operation 
between Territorial Communities or Au-
thorities of  May 21, 1980. The Convention 
is the main document aimed at promoting 
and developing cooperation between local 
authorities of  public power across borders.

She consolidated two main terms — 
«transfrontier cooperation» — this is one 
of  the types of  international cooperation 
of  local authorities of  public power and 
«territorial communities or authorities» — 
actors of  cooperation, that is, local author-
ities of  public power.

The Convention also provides general 
principles for cooperation between local 
authorities of  public power. It approved 
the formal legal framework and forms of  
participation of  local authorities of  pub-
lic power in the implementation of  such 
cooperation [2].

Also joined the equally important Euro-
pean legal act of  the European Charter of  

Local Self-Government, which has consoli-
dated the right of  local authorities of  public 
power to international cooperation [3].

Finally, the Additional Protocol to the 
Convention of  November 9, 1995, en-
shrined the right of  local authorities of  
public power to enter into transfrontier co-
operation agreements, and also consolidat-
ed the legal status of  the body of  transfron-
tier cooperation established in accordance 
with the concluded agreement on trans-
frontier cooperation between local authori-
ties of  public power [4]. And Protocol 
No. 3 to the Convention of  November 16, 
2009, subsequently, somewhat improved 
the legal status of  the cooperation body [5].

Another important international legal 
instrument is Protocol No. 2 to the Con-
vention of  May 5, 1998, which deals with 
interterritorial cooperation. Which de-
fined the international legal framework for 
interterritorial cooperation of  local au-
thorities of  public power.

This protocol defines the concept of  
«interterritorial cooperation» — this is the 
second type of  international cooperation 
of  local authorities of  public power.

Protocol No. 2 explains that in the Con-
vention and the Additional Protocol the 
expression «transfrontier cooperation» is 
read as «interterritorial cooperation». That 
is, using Protocol 2, the articles of  the Con-
vention and the Additional Protocol can be 
applied not only to transfrontier, but also to 
interterritorial cooperation [6].

In the end, Protocol No. 3 to the Con-
vention of  November 16, 2009 refers to 
Euroregional Co-operation Groupings.

Protocol No. 3 contains rules that im-
prove the legal status of  the body of  such 
cooperation as an Euroregional Co-opera-
tion Groupings. And establishes unified 
standards for their activities through the 
establishment of  strict rules for the crea-
tion, membership, activities, at the same 
time, subject to compliance with the law 
of  the resident state.

Protocol No. 3 to the Convention stip-
ulates that the Euroregional Co-operation 
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Groupings is a legal entity, and has such 
legal capacity, which is provided to legal 
entities in accordance with the national 
legislation of  the state.

The Euroregional Co-operation Gro-
upings has the right for own budget, can 
conclude contracts, hire staff, acquire 
movable and immovable property and 
conduct procedural actions.

Members of  the Euroregional Co-op-
eration Groupings may be both local au-
thorities of  public power of  the Parties as 
well as legal entities in cases where their 
activities are funded and controlled by the 
state or if  they are not engaged in indus-
trial or commercial activities [7].

Consequently, the above-mentioned 
documents are the basic international legal 
acts in the field of  regulating international 
cooperation of  local authorities of  public 
power. However, their scope is limited to a 
specific international organization — the 
Council of  Europe (all five documents are 
autonomous, joining them serves as a sep-
arate procedure).

Ukraine ratified the European Frame-
work Convention on Transfrontier Co-
operation between Territorial Communi-
ties or Authorities undertook obligations, 
on the one hand, to create such legislation 
that would enable local authorities of  pub-
lic power to effectively implement trans-
frontier cooperation and, on the other, to 
adapt legislation Ukraine to the European 
legal standards.

This is confirmed by the provisions of  
Article 4 of  the Convention, which states 
that the States Parties wish to eliminate the 
difficulties and obstacles of  the legal, and 
administrative or technical nature that 
could be an obstacle to the development 
and normal implementation of  transfron-
tier cooperation and to coordinate its ac-
tivities with other actors in the event of  
such impediments [8].

In order to implement the provisions 
of  the Convention, the Law of  Ukraine 
«On Transfrontier Cooperation» of  June 
24, 2004 was developed. The law defines 

the economic and organizational princi-
ples of  transfrontier cooperation [9].

One should agree with the statement 
in the scientific publications that the Law 
declares high goals of  transfrontier coop-
eration, the provision of  powers to local 
executive authorities, local self-govern-
ment bodies in the field of  transfrontier 
cooperation, as well as legislative regula-
tion of  financial support for the develop-
ment of  transfrontier cooperation. The 
Law complies with the requirements of  
the legislation of  the European Union or 
the norms and principles of  the GATT / 
WTO system.

At the same time, from a practical 
point of  view, legislation needs to create 
pragmatic organizational, legal and institu-
tional mechanisms for legal regulation of  
border relations at the institutional level. 
Material rules of  the law are purely declar-
ative and do not create legal bases for the 
formation of  organizational-legal and in-
stitutional mechanisms [10].

Finally, in September 2018, the Verkhov-
na Rada of  Ukraine adopted amendments to 
the Laws relating to transfrontier coopera-
tion of  local authorities of  public power.

The Law of  Ukraine «On Amend-
ments to Certain Laws of  Ukraine on 
Transfrontier Cooperation» of  Septem-
ber 4, 2018 defines the notion, provisions 
on the creation and operation of  Eurore-
gional Co-operation Groupings.

Also, the concept of  the European 
Grouping of  Territorial Cooperation and 
the provisions governing the procedure 
for the establishment and operation of  
such a form of  cooperation are defined. 
The law introduced transparent conditions 
for state support for transfrontier cooper-
ation projects [11].

Finally, to the national legislation that 
regulates the institutional and organizational 
and legal mechanism for such cooperation, 
it’s the Law of  Ukraine «On Local Self-Gov-
ernment» of  May 21, 1997 [12], the Law Of  
Ukraine «On Local State Administrations in 
Ukraine» of  April 9, 1999 [13].
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Thus, in our country there is a legisla-
tive basis for the functioning internation-
al cooperation of  local authorities of  
public power. However, scholars-law 
point out that there is no proper harmo-
nization of  domestic normative legal acts 
in accordance with European legal stand-
ards in this area.

It means that despite the ratification of  
international legal instruments concerning 
this area of    legal relations, the European 
Outline Convention on Transfrontier Co-
operation between Territorial Communities 
or Authorities, its Additional Protocols and 
European Charter of  Local Self-Govern-
ment it is not determined at the legislative 
level between the subjects and in what 
forms the cooperation of  local authorities 
of  public power with local authorities of  
public power of  other states, that is, those 
who do not interfere with each other.

Conclusion. We came to the conclu-
sion that international cooperation, such 
as transfrontier and interterritorial coop-
eration of  local authorities of  public pow-
er, can only be effective if  sufficient legis-
lative provision is provided.

Our state has ratified the main interna-
tional legal instruments related to this area 
of  legal relations, the European Outline 
Convention on Transfrontier Co-operation 
between Territorial Communities or Au-
thorities, its Additional Protocols and Eu-
ropean Charter of  Local Self-Government.

However, national legislation, in par-
ticular, the Law of  Ukraine «On Trans-
frontier Cooperation», the Law of  Ukraine 
«On Local Self-Government in Ukraine» 
and the Law of  Ukraine «On Local State 
Administrations» regulate the institutional 
and organizational and legal mechanism 
of  one of  the types of  international coop-
eration of  local authorities of  public pow-
er, transfrontier cooperation.

Finally, at the legislative level, it is not 
defined which subjects and in what forms 
the cooperation of  local authorities of  
public power with of  local authorities of  
public power of  other states, that is, those 
who do not interfere with each other, are 
implemented. Therefore, at the legislative 
level, there is no interteritorial cooperation 
between local authorities of  public power 
of  our state.
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Робота над уніфікацією колізійного 
права ЄС стосовно недоговірних зобов’я-
зань завершилась прийняттям Регламен-
ту ЄС №864/2007 щодо права, яке засто-
совується до недоговірних зобов’язань 
(Регламент «Рим ІІ») [1]. Офіційно текст 
було схвалено Радою Європейського Со-
юзу 28 червня 2007р., а 10 липня 2007 р. — 
Європейським Парламентом.

Особливість Регламенту «Рим ІІ», як 
джерела колізійного регулювання в 
тому, що він є актом вторинного права 
ЄС, має пряму дію і не тільки не може 
бути змінений актами органів дер-
жав-членів ЄС, але і зовсім не вимагає їх 
прийняття. Тим самим Регламент «Рим 
ІІ», забезпечує безпосереднє застосу-
вання закріплених у ньому правових 
норм на території всіх країн ЄС.

Прийняття Регламенту «Рим II» ста-
ло революційним кроком в уніфікації 
міжнародного приватного права ЄС 
[2, c. 131]. На думку Ж. В. Чевичалової 
уніфікація колізійних норм у праві Єв-

ропейського Союзу являє собою єди-
ний у своєму роді приклад уніфікації, 
оскільки, працюючи за умови не тільки 
різних національних законодавств, а та-
кож і різних систем права, завдяки ши-
рокому обсягу своєї правосуб’єктності 
ЄС досягає серйозних успіхів у здійс-
ненні правової уніфікації в тих галузях, 
де аналогічні спроби інших міжнарод-
них універсальних організацій не вда-
ються [3, c. 4].

Особливостями Регламенту також є 
те, що право, визначене Регламентом 
підлягає застосуванню незалежно від 
того чи є це право правом держави — 
члена чи ні [4].

У параграфі 1 статті 4 Регламенту 
закріплене загальне правило «lex loci 
damni», згідно з яким: якщо інше не пе-
редбачено Регламентом, то правом, яке 
підлягає застосуванню до недоговірно-
го зобов’язання, яке виникає внаслідок 
завдання шкоди, є право країни, де на-
стала шкода, незалежно від того, у якій 
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країні відбувся юридичний факт, що 
призвів до настання шкоди, і в якій кра-
їні або яких країнах настають опосеред-
ковані (непрямі) наслідки цього юри-
дичного факту.

Як відомо, закон місця завдання 
шкоди — це загальна колізійна прив’яз-
ка, яка застосовується для обрання ком-
петентного правопорядку у недоговір-
них зобов’язаннях, пов’язаних із спри-
чиненням шкоди. Проте у сучасному 
світі, який характеризується динамічни-
ми процесами у всіх сферах життєдіяль-
ності (економічної, технологічної, мі-
граційної тощо), згадана прив’язка не 
завжди є зручною, оскільки постає пи-
тання, що саме вважати місцем спричи-
нення шкоди — місце настання шкід-
ливих наслідків або місце вчинення 
шкідливого діяння.

Параграф 1 статті 4 Регламенту Рим ІІ 
визначає традиційне прикріплення до 
lex loci delicti commissi, проте з прив’яз-
кою до фактору завдання шкоди. У за-
значеній нормі також закріплено крите-
рій прямої безпосередньої шкоди [5, c. 57], 
тобто загальним правилом згідно Регла-
менту є право настання шкоди — lex loci 
damni (або lex loci injuriae).

Правило прикріплення lex loci 
damni враховує, як інтереси постражда-
лої особи, так і інтереси законопорядку 
країни, де відбулася шкода. Також вва-
жається, що це колізійне правило по-
кликане більшою мірою захистити ін-
тереси потерпілого, ніж панівна до цьо-
го прив’язка lex loci delicti commissi. 
Слід зазначити, що застосування 
прив’язки до місця настання шкоди та-
ким чином, як вона сформульована в 
Регламенты, представляє собою новий 
ступінь у колізійному регулюванні де-
ліктних зобов’язань, ускладнених іно-
земним елементом [3, с. 460].

Стаття 4(1) піднімає питання щодо 
межі між «шкодою» та «непрямим на-
слідками». Також постає проблема ло-
калізації збитків. Тоді як ситуації, коли 
особа несе збитки у декількох країнах 

внаслідок однієї події вирішуються без 
зусиль, те саме не можна стверджувати 
про випадки, коли збитки не можуть бути 
локалізовані в межах території, включно 
із межами дії того чи іншого права взагалі. 
У таких ситуаціях залишається застосову-
вати у кожній конкретній справі ad hoc 
таких підходів як застосування закону 
прапора (щодо міжнародних перевезень) 
або застосування Статті 4(3).

Частина 2 Статті 4 є виключенням із 
загального правила, що носить обов’яз-
ковий характер, тоді як є адекватні при-
чини для застосування forum domicilii 
сторін, все одно будуть непорозуміння 
у застосуванні права, у випадку якщо 
обидві сторони є пов’язаними між со-
бою особами. В той же час поняття по-
стійного місця проживання фізичної 
особи є невизначеним.

Стаття 4(2) на наш погляж не отри-
має широкого практичного застосуван-
ня через її дуже виключний характер. 
Концепція очевидно найбільш тісного 
зв’язку, так само, як і в інших статтях, де 
вона закріплена, буде предметом інтен-
сивного оспорювання. Дозвіл на засто-
сування декількох юрисдикцій за стат-
тею 4(3) спростив би застосування цієї 
частини у багатьох ситуаціях. Разом з 
тим, це могло б мати силу відкриття 
ящику Пандори [4]. 

Згідно Регламенту сторони також 
мають право на вибір права, що підля-
гає застосуванню. При цьому, Регла-
мент не визначає, яке право підлягає 
застосуванню до угоди про вибір права 
відповідно до статті 14, а також чи мо-
жуть сторони обрати право різних 
юрисдикцій для застосування до різних 
частин правовідносин (таке застосуван-
ня отримало назву «мозаїчного застосу-
вання»). Тлумачення з аналогічного пи-
тання у Регламенті «Рим І» [6] передба-
чає, що підлягає застосуванню право, 
яке було обране сторонами угоди і яке б 
підлягало застосуванню у випадку дійс-
ності такої угоди. Що ж стосується так 
званого «мозаїчного застосування», то 
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Е. Дікінсон стверджує, що застосування 
декількох правопорядків дозволено 
лише у тій мірі, як це дозволене Розді-
лом 5 Регламенту (Загальні Положен-
ня), або в результаті виключення пи-
тань доказів та процедури, а отже на 
думку цього автора таке застосування не 
допускається згідно положень статті 4(2) 
та (3) [7, с. 355].

Натомість, у Пояснювальному Ме-
морандумі Комісії ЄС щодо проекту 
Регламенту висловлювалася протилеж-
на точка зору, зокрема, що правило, за-
кріплене у статті 4, у випадку, якщо 
шкода була завдана на території декіль-
кох країн, правопорядки всіх задіяних 
таким чином країн повинні бути засто-
совані пропорційно, таким чином за-
стосовуючи принцип «мозаїчного під-
ходу», який більш відомий німецькій 
системі права [8].

Таким само шляхом йде і правоза-
стосовча практика. Зокрема, у справі 
MX1 Ltd & Anr v Farahzad [9] Суд по-
становив, що відповідно до статті 4(1) 
Регламенту Рим ІІ місцем завдання 
шкоди не повинне бути місце, де наста-
ла переважна частина шкоди. Нато-
мість, у випадку, коли шкода була завда-
на у декількох юрисдикціях — відповід-
но підлягає застосуванню право декіль-
кох юрисдикцій [10].

Такий підхід до тлумачення загаль-
ного правила Регламенту, втім може 
мати досить негативні наслідки у вигля-
ді як певного «нагромадження» застосо-
вуваних правопорядків, що суттєво 
ускладнить завдання для суду, що роз-
глядає справу, так і до суттєвого збіль-
шення видатків на розгляд подібних 
справ, оскільки вони потребуватимуть 
залучення спеціалістів у кожній з країн, 
право якої буде застосовуватися.

Також у цьому контексті незрозумі-
лим залишається позиція Регламенту 
щодо того, чи правопорушення, що 
призвело до настання шкоди на тери-
торії декількох країн повинно розгляда-
тися як одне правопорушення, чи як 

комплекс із декількох окремих право-
порушення. На думку А. Міллса це пи-
тання є дуже важливим особливо в кон-
тексті можливого застосування парагра-
фу 3 ст. 4 Регламенту — застосування 
правопорядку, що має найбільш тісний 
зв’язок з правовідносинами. Саме ви-
ключення із загального правила може 
стати у пригоді в таких ситуаціях, 
оскільки дозволить уникнути застосу-
вання мозаїчного підходу. Відповідно, у 
випадку, якщо виходити з того, що по-
дія є одним правопорушенням із шкід-
ливими наслідками в декількох країнах, 
тоді суд може схилитися до думки, що 
право місця вчинення шкоди підлягає 
застосуванню за принципом найбільш 
тісного зв’язку [11, с. 135].

З іншого боку, якщо розглядати такі 
ситуації як множину правопорушень, 
що є логічним, особливо у випадку, 
якщо до справи залучено кілька позива-
чів, то такі правовідносини підпадають 
під мозаїчне застосування і правопоря-
док, що підлягає застосуванню повинен 
визначатися щодо кожного із таких ок-
ремих правопорушень[11, с. 136].

Отже, загальним принципом, що 
підлягає застосуванню до вибору права, 
що підлягає застосуванню до недоговір-
них відносин згідно Регламенту Рим ІІ є 
lex loci damni — право місця настання 
шкоди. Проте при тлумаченні цього 
положення виникають певні непорозу-
міння що до того, яким чином повинне 
обиратися право, що підлягає застосу-
ванню у випадку, якщо шкода настала 
одночасно на території декількох країн. 
Згідно Пояснювального Меморандуму 
до проекту Регламенту Рим ІІ зазнача-
лося, що в такому випадку підлягає за-
стосуванню так званий принцип моза-
їки, відповідно до якого, у випадку на-
стання шкоди на території декількох 
країн пропорційно застосовується пра-
во таких країн. Такий принцип зокрема 
було застосовано судом у відомій справі 
MX1 Ltd & Anr v Farahzad. Разом з тим 
існує точка зору, що така практика при-
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зведе до суттєвого ускладнення судово-
го розгляду в таких випадках та пропо-
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місця вчинення шкоди, як права, що 
має більш суттєвий зв’язок із такими 
правовідносинами.
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Постановка проблеми. Відповід-
но до ст. 15 ЦК України «кожна особа 
має право на захист свого цивільного 
права у разі його порушення, невизнан-
ня або оспорювання» [1]. Одним із за-
конодавчих інструментів забезпечення 
здійснення цього права є інститут ци-
вільно-правової відповідальності, що 
дозволяє захистити цивільні права та 
інтереси фізичних і юридичних осіб, 

зокрема яким було завдано шкоди. Та-
ким способом захисту, що становить 
захід цивільно-правової відповідально-
сті, є відшкодування завданої шкоди — 
як майнової, так і моральної. 

Сьогодні в усьому світі спостеріга-
ється тенденція зростання частоти та 
масштабу завдання шкоди терористич-
ними актами (США, країнах Європей-
ського союзу, мусульманських країнах, 
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Україні та ін.). При цьому найбільшу 
небезпеку становить міжнародний те-
роризм, пов’язаний із можливістю за-
стосування зброї масового ураження., а 
також кібертероризм, що спричиняють 
настання масштабних шкідливих на-
слідків для людства. Головна проблема 
цивільно-правової відповідальності за 
шкоду, завдану терористичним актом 
полягає у тому, що притягнути теро-
ристів до відповідальності за завдану 
шкоду досить таки складно. Такий тя-
гар, як правило, несе держава чи безпо-
середньо потерпіле населення. Відпо-
відно це породжує розширений перелік 
суб’єктів відповідальності, особливі 
умови цивільно-правової відповідаль-
ності та порядок визначення розміру 
відшкодування шкоди. 

Слід зазначити, що визначення осо-
бливостей цивільно-правової відпові-
дальності за шкоду, завдану терористич-
ним актом істотно впливає на юридичну 
практику, оскільки зумовлює правиль-
ність правозастосування у розглядуваній 
сфері, від чого залежить охорона та за-
хист життєво важливих інтересів грома-
дян, суспільства і держави. 

З огляду на зазначене, з’ясування 
особливостей цивільно-правової відпо-
відальності за шкоду, завдану терорис-
тичним актом є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. В юридичній літературі дослі-
дженню інституту цивільно-правової 
відповідальності загалом та в контексті 
зобов’язань із відшкодування шкоди зо-
крема, приділялося достатньо уваги. 
З цієї теми підготовлено низку праць за 
радянських часів та за часів незалежнос-
ті України (А. М. Бєлякова, Д. В. Бобро-
ва, К. М. Варшавський, В. В. Глянцев, 
С. Д. Гринько, С. Є. Донцов, А. І. Заго-
рулько, О. С. Іоффе, Ю. Х. Калмиков, 
Т. С. Ківалова, І. П. Майстер, В. П. Па-
ліюк,  Г. Л. Пендяга,  В. Д. Примак, 
О. О. Отраднова,   В.  Т.  Смірнов, 
А.  О.  Собчак ,   Р .  О.  Стефанчук , 
В. О. Тархов, К. А. Флейшиц, Є. О. Ха-

ритонов, Ю. С. Червоний, Х. І. Шварц, 
Я .  М .  Шевченко ,   С .  І .  Шимон , 
К. Б. Ярошенко та ін.).

Поодинокими є дослідження теро-
ристичних актів в аспекті цивільно-пра-
вової відповідальності. На сьогодні мож-
на назвати лише дисертаційне дослі-
дження А. І. Мамушкіної на тему «Від-
шкодування шкоди потерпілим від теро-
ристичних актів: цивільно-правовий ас-
пект», де вона вирішує питання про ме-
ханізм цивільно-правового відшкоду-
вання шкоди, заподіяної внаслідок ско-
єння терористичного акту [2]. Водночас 
науковець не дослідила всі аспекти ци-
вільно-правової  відповідальності  за 
шкоду, завдану терористичним актом.

Виділення невирішених раніше 
частин загальної проблематики, яким 
присвячується стаття. Водночас низ-
ка питань, пов’язаних із цивільно-пра-
вовою відповідальністю за шкоду, зав-
дану терористичним актом залишилися 
поза увагою законодавця та вчених, зо-
крема щодо значення шкоди для ци-
вільно-правової відповідальності, за-
стосування принципу повного відшко-
дування шкоди, протиправної поведін-
ки, вини та ін.

Формулювання цілей статті. Ме-
тою статті є визначення особливостей 
цивільно-правової відповідальності за 
шкоду, завдану терористичним актом.

Виклад основного матеріалу. Ци-
вільно-правова відповідальність є різно-
видом юридичної відповідальності, від-
повідно вона володіє всіма їй характер-
ними ознаками, зокрема такими: а) це 
одна із форм державно-примусового 
впливу на порушника; б) вона застосову-
ється до осіб, які вчинили правопору-
шення; в) полягає у застосуванні до по-
рушника санкцій, передбачених зако-
ном [3, c. 310]. Водночас для цивіль-
но-правової відповідальності властиві 
особливі ознаки, що дозволяють відме-
жувати її від інших видів юридичної від-
повідальності (кримінальної, адміністра-
тивної, дисциплінарної, матеріальної).
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До ознак цивільно-правової відпові-
дальності у літературі з цивільного пра-
ва відносять такі: 1) це санкція за право-
порушення, яка спрямована на захист 
інтересів потерпілої особи; 2) санкція 
виявляється у виникненні для правопо-
рушника обов’язку нести негативні май-
нові наслідки; 3) застосовується як до 
осіб, які безпосередньо вчинили право-
порушення, так і може застосовуватися 
до інших осіб; 3) правопорушник несе 
відповідальність перед потерпілою осо-
бою, а не перед державою; 4) застосову-
ється як у судовому (застосовується дер-
жавний примус), так і позасудовому по-
рядку (добровільно) [4, с. 40–41]. 

Цивільно-правова відповідальність 
за шкоду, завдану терористичним актом 
відноситься до різновидів недоговірної 
(деліктної) відповідальності, для якої 
властиві особливі ознаки, що відрізня-
ють її від договірної цивільно-правової 
відповідальності [5, с. 339–340]. Водно-
час цивільно-правова відповідальність за 
шкоду, завдану терористичним актом 
володіє всіма ознаками деліктної відпові-
дальності, однак вони мають особливе 
забарвлення. Це зумовлено тією обста-
виною, що підставою цивільно-право-
вої відповідальності є цивільне правопо-
рушення, яке пов’язано з кримінальним 
злочином — терористичним актом. 

Зупинимося більш детально на осо-
бливостях цивільно-правової відпові-
дальності за шкоду, завдану терорис-
тичним актом.

1. Правова природа деліктної відпо-
відальності закладена у зміст глави 81 
ЦК України «Зобов’язання відшкоду-
вання шкоди» [1]. Так, відповідальність 
настає тоді, коли завдавач шкоди та по-
терпілі особи не перебували до момен-
ту завдання шкоди у договірних право-
відносинах щодо предмету зобов’язан-
ня (відшкодування шкоди). Особливо 
наглядно спостерігати таку ознаку у разі 
завдання шкоди терористичним актом. 
Це зумовлено тим, що шкода завдаєть-
ся шляхом застосування насильства од-

нієї особи чи групи осіб до інших, тоб-
то різних форм примусу (силових ме-
тодів, зброї або психологічного тис-
ку» [6, с. 297]. Як зазначає В. О. Коршу-
нов, «найбільш характерні ознаки су-
часного тероризму полягають у свідо-
мому застосуванні насильства, заляку-
ванні, вчиненні інших посягань на 
життя і здоров’я людей, вчиненні знач-
ної матеріальної шкоди чи настання ін-
ших суспільно небезпечних наслідків, а 
також широкого поширення інформа-
ції про хід та результати терактів, або 
про намір їх вчинення» [7, с. 23]. 

При цьому тероризмом є організо-
ване насильство, оскільки реалізації те-
рористичного акту передує його плану-
вання, організація, підготовка. «Сучасна 
терористична війна ведеться не краї-
ною, державою, а терористичною ор-
ганізацією, хоч не рідко при підтримці 
держави, в якій вона відкрито не бере 
участі» [8, с. 15]. Таким чином, будь-яка 
домовленість про завдання шкоди у 
майбутньому вчиненням терористич-
ного акта виключається. Якщо припу-
стити про наявність такої домовленості, 
то вона все-одно не породжує виник-
нення зобов’язання, — вчинення теро-
ристичного акта є злочином.

2. Цивільно-правова  відповідаль-
ність за шкоду, завдану терористичним 
актом породжує зобов’язання відшкоду-
вання шкоди, що є заходом відповідаль-
ності. Таке цивільно-правове зобов’я-
зання є новим для суб’єкта відповідаль-
ності та потерпілої особи, оскільки ви-
никає вперше. Це зумовлено тим, що 
терористичним актом порушуються 
абсолютні права необмеженого кола 
осіб. Така обставина виявляється через 
порушення заборон: «діяльність фізич-
них та юридичних осіб не може пору-
шувати особисті немайнові права» (ч. 3 
ст. 273 ЦК України); «фізична особа не 
може бути позбавлена життя» (ч. 2 
ст. 281 ЦК України); «забороняються 
будь-які форми фізичного чи психіч-
ного тиску на фізичну особу…вчинення 
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дій, що порушують право на свободу» 
(ч. 2 ст. 288 ЦК України); «фізична особа 
не може бути піддана катуванню, жор-
стокому, нелюдському або такому, що 
принижує її гідність, поводженню чи 
покаранню» (ч. 2 ст. 289 ЦК України); 
«право власності є непорушним. Ніхто 
не може бути протиправно позбавлений 
цього права чи обмежений у його здійс-
ненні» (ч. 1 ст. 321 ЦК України») [1]. 

3. Правове регулювання зобов’язань 
із відшкодування шкоди, завданої теро-
ристичним актом здійснюється ви-
ключно імперативними нормами, за-
кріпленими у Законі України «Про бо-
ротьбу з тероризмом» та главі 82 ЦК Ук-
раїни [9]. Тобто законодавець не наді-
ляє сторін зобов’язання правом урегу-
лювати відносини щодо відшкодування 
шкоди у договірній формі, як це харак-
терно для договірної відповідальності 
(ч. 2–3 ст. 6 ЦК України) [1].

4. Цивільно-правова  відповідаль-
ність настає завжди за завдання шкоди 
третім особам — життю, здоров’ю, 
майну суб’єктів цивільного права. Зі 
шкодою також пов’язаний терористич-
ний акт, що становить інтерес для галу-
зі цивільного права, оскільки породжує 
виникнення двох видів цивільно-право-
вих зобов’язань: а) створення загрози 
завдання шкоди життю, здоров’ю лю-
дини або майну; б) завдання (істотної) 
шкоди. Такий висновок випливає зі змі-
сту ст. 258 КК України, де закріплено 
методи здійснення терористичного 
акта: «застосування зброї, вчинення ви-
буху, підпалу чи інших дій, які створю-
вали небезпеку для життя чи здоров’я 
людини або заподіяння значної майно-
вої шкоди чи настання інших тяжких 
наслідків»; «погроз вчинення зазначе-
них дій з тією самою метою» [10]. Від-
повідно цивільно-правова відповідаль-
ність настає у разі завдання шкоди теро-
ристичним актом. 

5. Суб’єктний склад відповідальних 
осіб за шкоду, завдану терористичним 
актом визначається залежно від того, хто 

потерпів шкоди. Так, якщо шкоди було 
завдано життю, здоров’ю, майну фізич-
них осіб, вона відшкодовується державою 
за рахунок Державного бюджету України. 
При цьому держава має право стягнути 
суму, сплачену потерпілим від такого зло-
чину, з осіб, якими було завдано шкоди 
(ч. 1 ст. 19 Закону України «Про боротьбу 
з тероризмом») [9]. Інше правило вста-
новлено для випадків завдання шкоди 
юридичним особам терористичним ак-
том. Така шкода підлягає відшкодуванню 
лише особами, якими було її завдано (ч. 2 
ст. 19 Закону України «Про боротьбу з 
тероризмом») [9].

Терористичні акти можуть вчинятися 
як однією особою, так і декількома. У За-
коні України «Про боротьбу з терориз-
мом» розрізняють три поняття: «теро-
рист», «терористична група», «терорис-
тична організація» [9]. Так, терористом є 
«особа, яка бере участь у терористичній 
діяльності»; терористичну групу стано-
вить «група з двох і більше осіб, які об’єд-
налися з метою здійснення терористич-
них актів»; терористична організація оз-
начає «стійке об’єднання трьох і більше 
осіб, яке створене з метою здійснення те-
рористичної діяльності» (ч. 1 ст. 1) [9]. 

Відповідно до цивільного законо-
давства розподіл обов’язків по відшко-
дуванню шкоди залежить від того, шко-
ди було завдано однією особою чи де-
кількома особами. Так, особи, спільни-
ми діями або бездіяльністю яких було 
завдано шкоду, несуть солідарну відпо-
відальність перед потерпілим (ч. 1 
ст. 1190 ЦК України) [1]. При цьому за 
заявою потерпілого суд може визначити 
відповідальність осіб, які спільно завда-
ли шкоди, у частці відповідно до ступеня 
їхньої вини, тобто часткову відповідаль-
ність (ч. 2 ст. 1190 ЦК України) [1]. 

Таким чином, якщо шкоди було зав-
дано терористичною групою чи теро-
ристичною організацією, то для остан-
ніх виникають солідарні зобов’язання, а 
за заявою потерпілих — часткові. 
А якщо шкоди була завдано одним те-
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рористом, то на нього покладається 
обов’язок її відшкодувати одноособово. 

6. У випадках завдання шкоди теро-
ристичним актом цивільна протиправ-
ність наділена особливими ознаками. 

Поперше, цивільна протиправність 
перебуває у взаємозв’язку із криміналь-
ною, оскільки для кваліфікації завдання 
шкоди, вчиненої терористичним ак-
том, є встановлення факту криміналь-
ної протиправності, тобто злочинної 
діяльності. Як зазначав О. О. Красавчі-
ков, для деяких видів цивільних право-
порушень необхідно, щоб крім норм 
цивільного права завдавач шкоди одно-
часно порушив норми інших галузей 
права [11, с. 355–356].

Такий висновок зроблено з ознак те-
рористичного акту, виділених у ч. 1 ст. 1 
Закону України «Про боротьбу з теро-
ризмом» [9], зокрема щодо встановлення 
відповідальності за неї ст. 258 КК Украї-
ни. Тобто не будь-яка діяльність висту-
пає терористичним актом. Така діяль-
ність повинна мати ознаки злочину за 
який законодавець передбачає покаран-
ня у КК України лише за ст. 258 
[12, с. 607]. Це означає, що протиправ-
ність дії як елемент складу злочину по-
винна бути прямо передбачена законом, 
тобто вона не припускається (діє прин-
цип nullum crimen sine lege — немає злочину 
без вказівки на це в законі) [13, с. 30–31].

Подруге, завдання шкоди терорис-
тичним актом може виявлятися лише в 
активній формі — діяльності. Це зу-
мовлено тією обставиною, що теро-
ристичний акт є формою терористич-
ної діяльності, що здійснюється лише 
через вчинення дій. Вказівка на «дію» 
міститься у ч. 1 ст. 1 Закону України 
«Про боротьбу з тероризмом». При 
цьому така дія може виявлятися різними 
способами через «застосування зброї, 
вчинення вибуху, підпалу чи інших дій» 
(ч. 1 ст. 1 цього Закону)1 [9]. Тому мож-
1 Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 
20.032003 р. № 638-IV // Відомості Верховної Ради 
України, 2003, № 25, ст.180. URL: http://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/638-15

ливість завдання шкоди у формі безді-
яльності виключає визнання такої пове-
дінки терористичним актом.

7. Основною функцією цивільно-
пра вової відповідальності є повне від-
новлення порушеного майнового ста-
новища потерпілого («відновлюваль-
на»), а також компенсацій душевних 
страждань фізичної особи-потерпіло-
го. Для забезпечення виконання цієї 
функції необхідно, щоб обсяг відпові-
дальності визначався при дотриманні 
принципу  повного  відшкодування 
шкоди. Особа, яка потерпіла від теро-
ристичного акта має право на відшко-
дування майнової та моральної шкоди у 
повному обсязі. Відповідно розмір від-
шкодування становить межу цивіль-
но-правової відповідальності за шкоду, 
завдану терористичним актом.

Закріплені у ст. 1193 ЦК України 
підстави для зменшення розміру від-
шкодування не можуть у повній мірі за-
стосовуватися у разі завдання шкоди 
терористичним актом. Поперше, поло-
ження ч. 4 ст. 1193 ЦК України про 
зменшення розміру відшкодування 
шкоди, завданої фізичною особою, за-
лежно від її матеріального становища 
не застосовується. Відповідно до ч. 1 
ст. 1 Закону України «Про боротьбу з 
тероризмом», тероризмом є суспільно 
небезпечна діяльність, тобто злочинна 
діяльність [9]. А згідно з ч. 4 ст. 1193 
ЦК України правило про зменшення 
розміру відшкодування не застосовуєть-
ся у разі завдання шкоди вчиненням 
злочину. Це означає: якщо шкода зав-
дана терористичним актом — злочи-
ном, то майнове становище завдавача 
шкоди немає значення для зменшення 
розміру відшкодування.

Подруге, застосування положення 
ч. 2 ст. 1193 ЦК України про зменшен-
ня розміру відшкодування за наявності 
грубої необережності потерпілого буде 
суперечити принципу справедливості 
щодо потерпілої особи. Наша думка з 
цього питання пояснюється тим, що те-
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рористичний акт вчиняється шляхом 
«захоплення заручників, підпалів, убивств, 
тортур, залякування населення та орга-
нів влади або вчинення інших посягань 
на життя чи здоров’я ні в чому не вин-
них людей або погрози вчинення зло-
чинних дій» (ч. 1 ст. 1 Закону України 
«Про боротьбу з тероризмом») [9]. Від-
повідно будь-який терористичний акт 
породжує серед населення паніку, жах, 
хаос, істерію тощо. Тобто люди пере-
бувають у такому психічному стані, 
який не дозволяє їм повноцінно усві-
домлювати наслідки своїх дій та ними 
керувати внаслідок страху тероризму. 

Особливість відповідальності за 
шкоду, завдану терористичним актом 
полягає також у тому, що суди повинні 
виходити із неоспорюваної презумпції 
наявності моральної шкоди (припу-
щення, яке не можна оспорити). 

Наша позиція про неоспорювану 
презумпцію моральної шкоди поясню-
ється тим, що терористичний акт ста-
новить склад злочину, який завжди по-
роджує душевні страждання, оскільки 
такі злочини спричиняють загрозу 
завдання шкоди та (або) завдають шко-
ди. Так, протягом 2018 р. у світі було 
вчинено низку терористичних актів [14] 
шляхом спрямування транспортних за-
собів у натовп: у Туреччині у Стамбулі 
(жовтень), у Великобританії біля іслам-
ського центру у Лондоні (вересень), Ве-
стмінстерського палацу (серпень) та ін. 
Поширеними випадками терористич-
них актів є такі, які вчиняються терори-
стами-смертниками, які підривають 
себе в натовпі. Так, терористи-смертни-
ки підривали себе в церквах в Індонезії 
(травень 2018 р.), в коптських церквах в 
Танті та Олександрії в Єгипті (квітень 
2018 р.) та ін. 

На сьогодні продовжують стражда-
ти від терористичних актів населення 
країн Іраку, Афганістану, Сирії, Ізраїлю 
та ін. Так, на заході Кабула терористич-
ні акти вчинялися у спортивному клубі, 
в натовпі поліцейських і журналістів, в 

навчальному закладі, коли студенти пе-
ребували в аудиторіях та інших громад-
ських місцях. 

Внаслідок терористичного акта у 
Франції (13–14 листопада 2015 р.) заги-
нуло 130 людей, які були громадянами 
21 країни. Внаслідок терористичного 
акту на сході Афганістану (11 вересня 
2018 р.) загинуло 68 осіб, не менше 165 от-
римали поранення, а під час терористич-
ного акту в Кабулі (5 вересня 2018 р.) — 
понад 20 людей, а більш ніж 70 отрима-
ли поранення.

У липні 2018 р. сталися найбільш 
криваві терористичні акти в історії Сирії. 
Як наслідок загинуло 156 людей (62 ци-
вільних і 94 проурядові бійці). Внаслідок 
терористичних актів у єгипетських хра-
мах у листопаді 2017 р. загинуло 310 осіб, 
а у квітні 2018 р. — 36 парафіян.

Серед останніх терористичних актів 
слід згадати стрілянину по перехожих і 
поліцейських біля різдвяного ярмарку у 
Страсбурзі, що є одним з важливих ту-
ристичних визначних пам’яток міста 
(11 грудня 2018 р.) [15]. Внаслідок стрі-
лянини постраждали шестеро людей, 
одна людина загинула.

На жаль, в Україні мають місце те-
рористичні акти, що зумовлює необ-
хідність проведення низки заходи по 
боротьбі з тероризмом. 

Відшкодування майнової та мораль-
ної шкоди може бути здійснено в гро-
шовій та іншій майновій формі. У гро-
шовій формі підлягає відшкодуванню 
шкода, яка відшкодовується державою. 
Відшкодування шкоди, завданої теро-
ристичним актом, що підлягає відшкоду-
ванню фізичною особою, здійснюється 
в будь-якій майновій формі за вимогою 
потерпілого заявника на розсуд суду. 

8. Певними особливостями наділе-
на вина як умова цивільно-правової від-
повідальності за шкоду, завдану теро-
ристичним актом. 

Законодавець виділив дві категорії 
суб’єктів відповідальності за шкоду, зав-
дану терористичним актом (безпосе-
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реднього завдавача шкоди та державу). 
Така позиція зумовлює необхідність 
визначення вини суб’єкта відповідаль-
ності на підставі поведінкової та психо-
логічної концепції. Психологічна кон-
цепція вини покладена за основу для 
визнання завдання шкоди дією, що ста-
новить терористичний акт (терористич-
ним актом є «свідома, цілеспрямована 
дія» (ч. 1 ст. 1 Закону України «Про бо-
ротьбу з тероризмом» [9]), тобто вчине-
на у формі умислу. Як слушно зазначає 
Є. О. Харитонов, що зобов’язання від-
шкодування шкоди «містять низку пу-
блічно-правових елементів, і це наближає 
їх до кримінальних деліктів» [16, с. 95]. 
Відповідно застосування психологічної 
концепції дозволяє встановити наяв-
ність суб’єктивної умови цивільно-пра-
вової відповідальності терориста за зав-
дану ним шкоду. Це має значення, 
оскільки згідно Закону України «Про 
боротьбу з тероризмом» фізичні осо-
би-потерпілі мають право одержати 
відшкодування завданої шкоди від дер-
жави, а юридичні особи-потерпілі такої 
можливості не надається [9]. Свою ви-
могу про відшкодування шкоди вони 
мають право подати лише до безпе-
реднього завдавача шкоди — теро-
риста. Крім того, право держави на за-
явлення зворотної (регресної) вимоги у 
розмірі виплаченого відшкодування 
(ч. 2 ст. 1191 ЦК України), а також ко-
штів, витрачених на лікування особи, 
яка потерпіла від злочину (ч. 2 ст. 1191 
ЦК України) виникає лише до фізичної 
особи, винної у вчиненні злочину.

Поведінкова концепція вини засто-
совується для притягнення держави до 
цивільно-правової відповідальності за 
шкоду, завдану терористичним актом. 
Так, у ст. 3 Конституції України зазна-
чається, що «людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і без-
пека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю». А «утвердження 
і забезпечення прав і свобод людини є 
головним обов’язком держави». Тому 

«держава відповідає перед людиною за 
свою діяльність».

Таким чином, вина як умова цивіль-
но-правової відповідальності за шкоду, 
завдану терористичним актом — це 
усвідомлення особою, яка завдала шко-
ди, суспільно небезпечного характеру 
своєї дії, яка передбачала небезпечні на-
слідки та бажала або свідомо припуска-
ла їх настання, а також невжиття держа-
вою усіх залежних від неї заходів щодо 
належного виконання обов’язку по за-
безпеченню прав і свобод людини та 
запобіганню шкоди.

Вина характеризується таким чи-
ном: 1) має значення лише умисна фор-
ма вини особи, яка завдала шкоду, а та-
кож факт наявності вини держави, як 
суб’єкта відповідальності; 2) для особи, 
яка завдала шкоди застосовується оспо-
рювана презумпція вини, а для держа-
ви, як суб’єкта відповідальності, — не-
оспорювана презумпція вини.

Висновки. Для цивільно-правової 
відповідальності за шкоду, завдану те-
рористичним актом характерні такі за-
гальні ознаки деліктної відповідально-
сті: 1) підставою виникнення є цивільне 
правопорушення, пов’язане із завдан-
ням шкоди; 2) умовами виникнення є 
наявність шкоди, протиправної пове-
дінки, причинного зв’язку між шкодою 
і протиправною поведінкою завдавача, 
вини; 3) настають у тому випадку, коли 
потерпілий і завдавач шкоди не знахо-
дились у цивільних правовідносинах; 
4) це завжди новий юридичний обов’я-
зок, який покладається на правопоруш-
ника замість невиконаного; 5) виника-
ють при порушенні абсолютного права 
потерпілого; 6)  відносини регулюють-
ся імперативними нормами; 7) захода-
ми відповідальності є відшкодування 
майнової та моральної шкоди.

Цивільно-правова відповідальність 
за шкоду, завдану терористичним актом 
наділена такими особливими ознаками: 
1) суб’єктами відповідальності за шко-
ду, завдану юридичній особі є безпосе-
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редній завдавач шкоди, а фізичній осо-
бі — держава з правом пред’явлення 
регресної вимоги до безпосереднього 
завдавала шкоди; 2) цивільна проти-
правність характеризується таким, що 
вона пов’язана з кримінальним право-
порушенням, виявляється лише у фор-
мі дії, презумпція протиправності не 
діє; 3) матеріальне становище завдавала 
шкоди-фізичної особи та груба необ-
меженість потерпілого-фізичної особи 
не є підставами для зменшення розміру 
відшкодування; 4) діє неоспорювана 
презумпція наявності моральної шкоди; 
5) вина завдавача шкоди полягає в усві-

домленні ним суспільно небезпечного 
характеру своєї дії, яка передбачала не-
безпечні наслідки та бажала або свідо-
мо припускала їх настання, а вина дер-
жави у невжитті усіх залежних від неї 
заходів щодо належного виконання 
обов’язку по забезпеченню прав і сво-
бод людини та запобіганню шкоди; 
6) має значення лише умисна форма 
вини особи, яка завдала шкоду, а також 
факт наявності вини держави, як суб’єк-
та відповідальності; 7) для особи, яка 
завдала шкоди застосовується оспорю-
вана, а для держави — неоспорювана 
презумпції вини.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 
(зі змінами та доповненнями) // Офіцій-
ний  вісник України. — 2003. — № 11. —  
Ст. 461. 
2. Мамушкіна А. І. Відшкодування шкоди 
потерпілим від терористичних актів: ци-
вільно-правовий аспект : дис. … канд. юрид. 
наук : 12.00.03. — К., 2018. — 195 с.
3. Грибанов В. П. Осуществление и защита 
гражданских права. — М. : Статут, 2001. — 
411 с. 
4. Заверуха С. В. Цивільно-правова відпові-
дальність за договором купівлі-продажу : 
дис. …канд. юрид. наук : 12.00.03. — К., 
2015. — 217 с.
5. Гринько С. Д. Рецепція деліктних зо-
бов’язань римського приватного права в 
Україні : дис. …докт. юрид. наук : 12.00.03. 
— К., 2013. — 381 с.
6. Википедия; Большая советская энцикло-
педия : в 30 т. / под ред. А. М. Прохорова. 
 — М. : «Советская энциклопедия», 1974. — 
Т. 17. Моршин-Никиш. — 616 с.
7. Коршунов В. О. Політичний тероризм: 
інформаційні методи боротьби : авто-
реф. дис. …канд. політ. наук : 23.00.07. — 
Дніпропетровськ, 2008. — 24 с.
8. Біленчук П. Д., Кравчук В. В., Крав-
чук О. В., Кулик В. М. Сучасний тероризм : 
світові, вітчизняні та регіональні тенденції : 
навчальний посібник. — Хмельницький : 
ХмЦНТЕІ, 2008. — 212 с.
9. Про боротьбу з тероризмом: Закон Укра-
їни від 20.03.2003 р. № 638-IV [Електро-
нний ресурс] // Відомості Верховної Ради 
України. — 2003. — № 25. — Ст. 180. — 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/638-15.
10. Кримінальний кодекс України (із зміна-
ми і доповненнями, внесеними. Законами 
України від 17 січня 2002 року № 2953-III) 
// ОВУ. — 2002. — № 7. — Ст. 276.
11. Илларионова Т. И., Кириллова М. Я., 
Красавчиков О. А. и др. Советское граждан-
ское право : [учебник] : [в 2 т.] / под ред. 
О. А. Красавчикова. — М. : Высш. шк., 1985. 
— Т. 2. — 456 с.
12. Александров Ю. В., Андрушко П. П., 
Антипов В. І. та ін. Науково-практичний ко-
ментар до Кримінального кодексу України / 
за ред. С. С. Яценка. — К. : А. С. К., 2002. 
— 936 с.
13. Загорулько А. И. Обязательства по во-
змещению вреда, причиненного субъекта-
ми гражданского права. — Харьков : Кон-
сум, 1996. — 112 с.
14. УКРІНФОРМ. [Електронний ресурс]. 
— Режим доступу: https://www.ukrinform.
ua/rubric-other_news/1882969-11_veresnya 
__tragediya_shcho_skolihnula_ves_svit_
infografika_2094035.html.
15. ВІКІПЕДІЯ. [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/
wiki/Терористичні_акти_в_Парижі_13_ли-
стопада_2015.
16. Цивільний кодекс України : науко-
во-практичний коментар : пояснення, тлу-
мачення, рекомендації з використанням по-
зицій вищих судових інстанцій України, 
науковців, фахівців. Том 11 : Недоговірні 
зобов’язання / за ред. І. В. Спасибо-Фатєє-
вої. — Х. : Право, 2014. — 416 с.



Завадська О. П.  
Особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану терористичним актом

45

1. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy (16.01.2003) (zi 
zminamy ta dopovnenniamy). Ofitsiinyi visnyk 
Ukrainy. 11. St. 461. [in Ukrainian].
2. Mamushkina A. I. (2018). Vidshkoduvannia 
shkody poterpilym vid terorystychnykh aktiv: tsyvilno
pravovyi aspekt : dys. …kand. yuryd. nauk : 
12.00.03. K. 195 р. [in Ukrainian].
3. Gribanov V. P. (2001). Osuschestvlenie i zaschita 
grazhdanskih prava. M. Statut. 411 р. [in Russian].
4. Zaverukha S. V. (2015). Tsyvilno-pravova vidpo-
vidalnist za dohovorom kupivliprodazhu : dys. …
kand. yuryd. nauk : 12.00.03. K. 217 р. 
[in Ukrainian].
5. Hrynko S. D. (2013). Retseptsiia deliktnykh zo
boviazan rymskoho pryvatnoho prava v Ukraini : dys. 
… dokt. yuryd. nauk : 12.00.03. K. 381 р. 
[in Ukrainian].
6. Vikipediya; Bolshaya sovetskaya entsiklopediya 
(1974) : v 30 t. pod red. A. M. Prohorova. M. : 
«Sovetskaya entsiklopediya». T. 17. «Morshin-
Nikish. 616 р. [in Russian].
7. Korshunov V. O. (2008). Politychnyi teroryzm: 
informatsiini metody borotby : avtoref. dys. …kand. 
polit. nauk : 23.00.07. Dnipropetrovsk. 24 р. 
[in Ukrainian].
8. Bilenchuk P. D., Kravchuk V. V., Kravchuk 
O. V., Kulyk V. M. (2008). Suchasnyi teroryzm : 
svitovi, vitchyzniani ta rehionalni tendentsii : navchalnyi 
posibnyk : Khmelnytskyi : KhmTsNTEI. 212 р. 
[in Ukrainian].
9. Pro borotbu z teroryzmom: Zakon Ukrainy 
(20.03.2003). № 638-IV. Vidomosti Verkhovnoi 
Rady Ukrainy. № 25  St. 180. URL: http://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15. 
[in Ukrainian].
10. Kryminalnyi kodeks Ukrainy. (17.01.2002) (iz 
zminamy i dopovnenniamy, vnesenymy. Zako-
namy Ukrainy. № 2953-III). OVU. 7. St. 276. 
[in Ukrainian].
11. Illarionova Т. І., Kirillova M. Ya, Krasav-
chikov O. A. i dr. (1985). Sovetskoye grazhdanskoye 
pravo : [uchebnik] : [v 2 t.]. T. 2. M. Vyssh. shk. 
544 р. [in Russian].
12. Aleksandrov Iu. V., Andrushko P. P., An-
typov V. I. ta in. (2002). Naukovopraktychnyi 
komentar do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. K. 
A. S. K. 936 р. [in Ukrainian].
13. Zagorulko A. I. (1996). Obyazatelstva po voz
me sche niyu vreda, prichinennogo sub’ektami grazhdans
kogo   pra va .   Harkov.   Konsum.  112 р. 
[in Ukrainian].
14. UKRINFORM.  URL:  https://www.
ukrinform.ua/rubric-other_news/1882969-
11_veresnya__tragediya_shcho_skolihnula_
ve s _ s v i t _ i n f o g r a f i k a _ 2 0 9 4 0 3 5 . h t m l . 
[in Ukrainian].
15. VIKIPEDIIa. URL: https://uk.wikipedia.
org/wiki/Terorystychni_akty_v_Paryzhi_13_
lystopada_2015. [in Ukrainian].
16. Spasybo-Fatieievа I. V. (Ed.) (2014). 
Tsyvilnyi kodeks Ukrainy : naukovopraktychnyi 
komentar : poiasnennia, tlumachennia, rekomendatsii 
z vykorystanniam pozytsii vyshchykh sudovykh 
instantsii Ukrainy, naukovtsiv, fakhivtsiv. Tom 11 : 
Nedohovirni zoboviazannia. Kh. Pravo. 416 р. 
[in Ukrainian].

REFERENCES:



46

На теперішній час очевидна тенден-
ція зростання кількості надзвичайних си-
туацій різноманітного характеру, які ви-
никають у світі, що створює серйозну за-
грозу безпеці окремої людини, суспіль-
ству та навколишньому середовищу, а та-
кож стабільності розвитку країн.

З метою усунення загрози та як-
найшвидшої ліквідації особливо тяж-
ких надзвичайних ситуацій, нормаліза-
ції обстановки, відновлення правопо-
рядку створення умов для нормального 
функціонування органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування, інших 
інститутів громадянського суспільства 
державою, за певних умов, може бути 
введений правовий режим надзвичай-
ного стану (ПРНС).

Реагування держав на виникнення 
надзвичайних ситуацій, зокрема соці-
ально-політичного характеру, шляхом 
застосування ПРНС відомо ще з часів 
Римської республіки, від 121 р. до н. е. 
[1, с. 11–13]. Проте, до сьогодення існу-
ють різні думки щодо однозначного 
закріплення ПРНС у нормативно-пра-
вових актах.

Аналіз досліджень і публікацій свід-
чить, що теоретичні аспекти станов-
лення та розвитку ПРНС, виникнення і 

подолання наслідків надзвичайних си-
туацій не залишались поза увагою нау-
ковців. Таким аспектам присвячені пра-
ці відомих теоретиків, серед яких Ніко-
ло Макіавеллі, Джон Локк, Шарль Луї 
де Монтеск’є, Вальтер Беньямін, Карл 
Шмітт, Джорджо Агамбен та інші, а та-
кож сучасних законодавців.

Після аналізу іноземного законо-
давства та класифікації відповідно до 
причин походження, що наводиться в 
юридичній літературі, до ПРНС мож-
на віднести:

1) надзвичайний стан (Алжир, Бол-
гарія, Великобританія, Естонія, Зімбаб-
ве, Індія, Ірландія, Іспанія, Канада, Лат-
вія, Литва, Нідерланди, Південно-Аф-
риканська Республіка, Польща, Порту-
галія, Румунія, Словакія, Словенія, Спо-
лучені Штати Америки, Угорщина);

2) воєнний стан (Болгарія, Велико-
британія, Індія, Литва, Нідерланди, Поль-
ща, Румунія, Сполучені Штати Америки);

3) облоговий стан (Аргентина, Бель-
гія, Бразилія, Греція, Венесуела, Греція, 
Іспанія, Малі, Португалія, Румунія, 
Угорщина, Франція);

4) стан війни (Бельгія, Естонія, Ір-
ландія, Італія, Латвія, Румунія, Словакія, 
Словенія, Чехія, Швеція);
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5) стан суспільної небезпеки (Італія);
6) стан напруженості (Німеччина);
7) стан оборони (Німеччина, Коста-

Рі ка, Фінляндія);
8) стан загрози (Іспанія, Угорщина);
9) стан готовності (Норвегія) тощо 

[2, с. 93–103].
Розглянемо закріплення ПРНС у за-

конодавстві деяких країн.
Сполучені Штати Америки: у консти-

туції чітко передбачені певні надзви-
чайні повноваження:

1) конгрес може дозволити уряду за-
стосувати мілітаризовані структури для 
забезпечення дотримання законів, при-
пинення масових заворушень або від-
биття вторгнення;

2) конгрес може уповноважити уряд 
призупинити розгляд звернень до суду 
з оскарженням причин або умов затри-
мання особи (habeas corpus) «коли у 
разі повстання чи вторгнення суспільна 
безпека потребуватиме цього»;

3) звинувачення можуть бути висуну-
ті без пред’явлення обвинувального вис-
новку або кримінального обвинувачен-
ня колегії присяжних у випадках, що ви-
никають «у мілітаризованих структурах 
упродовж несення служби під час війни 
або суспільної небезпеки»;

4) уряд держави може вести війну 
без схвалення конгресу, якщо відбуло-
ся «реальне вторгнення або у разі не-
минучої небезпеки, для уникнення за-
тримки».

Крім цього, багато федеральних за-
конів (близько 500) набирають чинно-
сті лише після оголошення президен-
том ПРНС. На федеральному рівні такі 
процеси регулюються Національним 
актом про надзвичайні ситуації (Natio-
nal Emergencies Act — NEA), в якому 
встановлено обов’язок президента кон-
кретно визначити положення, що за-
стосовуватимуться, а також щорічно 
переглядати та оголошувати, у разі не-
обхідності, ПРНС з метою запобігання 
його невиправданому поширенню чи 
безпідставному продовженню [3].

ПРНС може бути оголошений і гу-
бернатором штату або місцевим мером 
у межах своєї юрисдикції, що є загаль-
ноприйнятим на державному рівні при 
виникненні стихійних лих.

Федеральним законом 1977 р. (In-
ternational Emergency Economic Powers 
Act — IEEPA) встановлюється можли-
вість уряду «заморозити» активи, обме-
жити торгівлю і конфісковувати майно у 
відповідь на «нетривіальну та надзвичай-
ну загрозу» Сполученим Штатам, яка по-
ходить значною мірою із-за її меж.

Після подій 11 вересня 2001 р. — се-
рія скоординованих терористичних 
атак ісламістської організації «Аль-Ка-
їда» на території США за допомогою 
пілотованих літаків — видано Деклара-
цію про національну надзвичайну ситу-
ацію внаслідок певних терористичних 
атак, що надає підстави президенту за-
лишати військовослужбовців на службі 
понад визначеного строку служби або 
призвати їх на службу [4].

Канада: оголошення ПРНС здійс-
нюється федеральним урядом на під-
ставі відповідного закону (Emergencies 
Act), прийнятого парламентом і схвале-
ного 21 липня 1988 р.; до того застосо-
вувався Закон про військові заходи (War 
Measures Act).

Національний ПРНС автоматично 
завершується через 90 днів, якщо він 
не буде продовжений генерал-губерна-
тором. Існують різні рівні надзвичай-
них ситуацій: надзвичайна ситуація з 
питань суспільного добробуту, надзви-
чайна ситуація у сфері громадського 
порядку, міжнародна надзвичайна си-
туація та надзвичайна ситуація у випад-
ку війни [5].

Згідно з чинним законом ПРНС та-
кож може бути оголошено провінцій-
ними, територіальними та муніципаль-
ними органами влади. Крім того, феде-
ральний уряд і будь-який з територіаль-
них урядів можуть призупиняти на 
строк до п’яти років права та свободи, 
що містяться у статті 2 і статтях 7–15 Ка-
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надської хартії прав і свобод (Canadian 
Charter of  Rights and Freedom) [6].

Французька Республіка: ПРНС регулю-
ється трьома основними положеннями:

1) у статті 16 Конституції 1958 р. 
встановлюються «надзвичайні повно-
важення» президента на період кризи;

2) статтею 36 тієї ж Конституції ре-
гулюється «стан облоги» (état de siège);

Законом від 3 квітня 1955 р. закрі-
плюється право оголошення Радою Мі-
ністрів «надзвичайного стану» (état 
d’urgence).

Різниця між статтею 16 Конституції 
та Законом 1955 р. стосується, голов-
ним чином, розподілу повноважень: 
якщо у статті 16 виконавча влада в ос-
новному припиняє регулярні процеду-
ри Республіки, то законом встановлю-
ється дванадцятиденна тривалість 
ПРНС, після чого його продовження, у 
разі необхідності, здійснюється на під-
ставі нового закону, що має бути прого-
лосований парламентом [7].

Федеративна Республіка Німеччини: у 
відповідних законах (German Emergency 
Acts) зазначається, що деякі основні 
конституційні права Основного Закону 
можуть бути обмежені у випадку воєн-
ного стану, стану напруженості або вну-
трішнього надзвичайного стану чи сти-
хійного лиха (катастрофи). Ці поправ-
ки до Конституції були прийняті 30 
травня 1968 р., незважаючи на жорстку 
опозицію так званої позапарламент-
ської опозиції [8].

Сполучене Королівство Великої Британії 
та Північної Ірландії: тільки Британський 
Суверен — глава держави, за порадою 
Таємної Ради — органу радників бри-
танської королеви (Her Majesty’s Most 
Honourable Privy Council) або у винят-
кових обставинах Міністра Корони 
(Minister of  the Crown) може оголосити 
ПРНС відповідно до Закону про ци-
вільні надзвичайні ситуації 2004 р. у ви-
падку серйозних фатальних загроз (на-
приклад, війна або тероризм) благопо-
луччю  населення,  громадянському 

суспільству чи навколишньому середо-
вищу. Тривалість ПРНС встановлена 
не більше тридцяти днів, якщо Парла-
мент не продовжить його.

Законом передбачено надання цен-
тральним і місцевим органам влади ши-
роких повноважень у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій, а також можли-
вість змінювати первинне законодав-
ство шляхом видання нормативно-пра-
вових актів щодо врегулювання надзви-
чайних ситуацій, за винятком Закону 
про права людини 1998 р. та частини 2 
Закону про цивільне надзвичайні ситу-
ації 2004 р. [9].

Італійська Республіка: реагування на 
стихійні лиха та інші надзвичайні ситуа-
ції в країні регламентується Кодексом 
цивільного захисту, що набрав чинності 
2 лютого 2018 р., в якому систематизова-
но та узагальнено всі законодавчі акти, 
прийняті у цій сфері за останні 20 років.

Згідно з Кодексом, у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій Кабінет Міністрів 
видає, за наявності визначених критеріїв, 
Декларацію про надзвичайний стан наці-
онального значення, що має наслідком 
початок використання засобів Націо-
нального надзвичайного фонду.

У Кодексі оновлено категорії над-
звичайних ситуацій, удосконалено роз-
поділ відповідальності за виконання 
політичних і технічних функцій під час 
ПРНС, уведено положення щодо під-
вищення ефективності управління у 
цей період, а також передбачено мож-
ливість уряду в особливих ситуаціях 
продовжувати ПРНС до двох років [10].

Королівство Іспанія: конституцією вста-
новлено три ступені ПРНС: 1) тривога 
або попередження (alarma), 2) надзвичай-
ні обставини (excepción), 3) облога (sitio).

В Іспанській Конституції чітко ви-
значено, які права і свободи громадян 
можуть бути призупинені під час 
ПРНС, але регулюються Органічним 
законом (Ley Orgánica 4/1981) [11].

Швейцарська Конфедерація: відповідно 
до ст. 185 конституції Федеральна рада 
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(Бундесрат) може призвати у власну ком-
петенцію до 4000 військовослужбовців 
на строк до трьох тижнів для захисту 
внутрішньої або зовнішньої безпеки, так 
званих федеральної інтервенції або фе-
деральної екзекуції відповідно.

У разі необхідності застосування 
більшої кількості військовослужбовців 
або збільшення тривалості ПРНС, такі 
рішення приймаються Парламентом. 
Водночас, згідно з поширеним у Швей-
царії принципом субсидіарності, до 
прийняття зазначеного парламентсько-
го рішення, мають бути використані 
можливості кантональних поліцей-
ських підрозділів для припинення заво-
рушень [12].

Румунія: законодавством визначено 
два типи ПРНС для різних надзвичай-
них ситуацій:

1) стан тривоги (Stare de alertă) — 
може бути застосований при виник-
ненні стихійних лих або громадян-
ських заворушень. При цьому, необ-
хідні сили (швидка медична допомога, 
поліція, пожежний персонал та інші, 
крім військових) залучаються за рі-
шенням префекта, можуть бути вста-
новлені блок-пости на дорогах, будь-
який утилітарний транспортний засіб 
або обладнання можуть бути тимчасо-
во використані без будь-яких обме-
жень. Евакуація населення не є обов’яз-
ковою, якщо тільки не обумовлена 
надзвичайними обставинами;

2) безпосередньо ПРНС (stare de 
urgentă) — може бути введений тільки 
Президентом Румунії зі схваленням 
Парламентом у разі надзвичайних об-
ставин, таких як війна. Передбачається, 
що управління країною здійснювати-
меться військовими структурами під ко-
мандуванням Президента; цивільне на-
селення підпорядковуватиметься суво-
рим правилам залежно від небезпеки, 
що виникає; вся приватна та публічна 
некритична діяльність може бути при-
зупинена; надання основних послуг 
може бути порушено тощо.

Крім того, може встановлюватися 
спеціальна зона громадської безпеки 
(Zona speciālā де Siguranta Publica), адмі-
ністрування якої здійснюється місце-
вою поліцією. Це передбачає встанов-
лення дорожніх пунктів пропуску та 
присутності більшої кількості сил полі-
ції та жандармерії, а також патрулюван-
ня території та заборону або обмежен-
ня вільного пересування людей, догляд 
будь-яких транспортних засобів і тран-
зитних пунктів у зазначеній зоні [13].

Угорщина: відповідно до конституції 
Національна асамблея може оголосити 
ПРНС у випадку збройного повстання 
або природної чи техногенної надзви-
чайної ситуації. ПРНС оголошується 
на строк до 30 днів, але може бути про-
довжений.

Під час дії ПРНС більшість цивіль-
них прав можуть бути призупинені, за 
винятком основних прав людини таких 
як право на життя, заборона катувань, 
свобода віросповідання тощо [14].

Тією чи іншою мірою можливість 
уведення ПРНС закріплено у законодав-
стві таких країн: Австралія, Арабська Ре-
спубліка Єгипет, Аргентинська Респу-
бліка, Демократична Соціалістична Рес-
публіка Шрі-Ланка, Держава Ізраїль, Ір-
ландія, Ісламська Республіка Пакистан, 
Ісландія, Королівство Данія, Малайзія, 
Нова Зеландія, Південно-Африканська 
Республіка, Республіка Індія, Республіка 
Тринідад і Тобаго, Сирійська Арабська 
Республіка, Турецька Республіка, Феде-
ративна Республіка Бразилія, Федера-
тивна Республіка Нігерія та інші.

Отже, за результатами розгляду пра-
вового закріплення режиму надзвичай-
ного стану можна дійти висновку, що 
можливість уведення ПРНС зазвичай 
передбачено у конституції, законах або 
інших нормативно-правових актах країн.

З метою запобігання введення 
ПРНС на невизначений строк і засто-
сування встановлених обмежень, у по-
дальших дослідженнях у цьому напря-
мі доцільно розглянути питання обме-
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ження у часі дії ПРНС, підстави та по-
рядок його продовження, а також залу-
чення сил і здійснення заходів ПРНС 

адекватних до обстановки, що склада-
ється, та лише в тій мірі, в якій це вима-
гається ситуацією.
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Будучи свідками інтенсивного про-
гресу науки і техніки, люди ХХI століття 
знають яким динамічним і прогресивним 
буває розвиток, крокуючий шаленими 
темпами, що дозволяє відчути його пере-
ваги і недоліки. Біомедицина в свою чер-
гу, поряд з іншими галузями, становить 
чи не серцевину цього прогресу бо те, що 
всього лише десятки років тому здавалося 
фантастикою вже сьогодні є невід’ємною 
частиною нашої реальності. 

Біобанки як елементи медичної 
інфраструктури успішно нарощують 
темпи свого розвитку, розширюючи 
власні можливості та функції у зборі та 
якісному зберіганні людського біоло-
гічного матеріалу. Однак, такого ефек-
тивного та динамічного поступу у роз-
витку права, що регулювало б відповід-
ні правовідносини у сфері діяльності 
біобанків, на жаль, не відбувається. 
Більшою мірою це продиктовано 
складністю самих відносин, що потре-
бують регулювання, зокрема, через не-
однорідність їхніх учасників і, відповід-
но, диференціацію інтересів. Відомо, 

що право оперує презумпціями завдяки 
яким стає ще більш дієвішим. Годі шу-
кати сприятливішої царини для вста-
новлення презумпцій ніж відносини у 
сфері діяльності біобанків.

Різні аспекти діяльності біобанків 
перебувають у полі наукового інтересу 
іноземних науковців: J. Pawlikowski, 
C. Lewis, D. Maskalzoni, J. Kaye та інші. 
Серед українських дослідників у своїх 
працях діяльності біобанків, тією чи ін-
шою мірою, торкалися Л. М. Дешко, 
О. Ю. Кашинцева, І. Я. Сенюта.

Мета статті полягає у дослідженні 
відносин у сфері діяльності біобанків 
котрі найбільш гостро потребують уз-
годження права та етики і запропону-
ванні закріплення правових презумпцій 
для встановлення/припущення існу-
вання фактів котрі прямо невідомі че-
рез наявність своєрідної двозначності.

Не вдаючись, у рамках даного дослі-
дження, до дискусії щодо визначення 
природи категорії «правова презумп-
ція», погоджуємося, що «правова пре-
зумпція — закріплене в законодавстві 
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припущення про наявність або відсут-
ність певних юридичних фактів, яке 
може призвести до певних юридичних 
наслідків» [1, с. 211] та підтримуємо по-
зицію, що презумпція це універсальне 
явище, присутнє у багатьох сферах су-
спільних відносин і ефективно застосо-
вуване правом. Презумпція дозволяє з 
певним ступенем вірогідності припу-
стити існування того чи іншого фак-
ту [2, с. 32]. Зосереджуємо увагу, що у 
даній статті здебільшого йтиметься 
про біобанки, що збирають біологіч-
ний матеріал з метою дослідження, а 
актуальність встановлення презумпцій 
у сфері діяльності біобанків не об-
межується проблематиками, описани-
ми у цій статті.

Аналіз фактичних суспільних від-
носин, що виникають у сфері діяльно-
сті біобанків дає можливість дійти вис-
новку, що такі відносини потребують 
визнання та закріплення певних пре-
зумпцій. Суспільні відносини у сфері 
діяльності біобанків є класичним при-
кладом розвитку суспільних відносин зі 
значним випередженням розвитку влас-
не права, що їх регулює. Не лише в 
Україні відсутнє належне законодавство 
щодо регулювання діяльності біобан-
ків, схожі тенденції прослідковуються і 
в інших країнах, а також і на міжнарод-
ному рівні (багато країн не мають спеці-
альних законів для регулювання діяль-
ності біобанків, у Європейському Союзі 
також відсутній уніфікований акт щодо 
регулювання відносин у сфері діяльно-
сті біобанків, проте, наприклад, Фін-
ляндія та Швеція мають окремі закони, 
що регулюють відповідну діяльність, 
спеціальне законодавство є і у Норве-
гії). Це зумовлюється тим, що донор-
ство людського біологічного матеріалу 
та його зберігання біобанками зачіпає 
глибокі етичні та моральні аспекти, а 
розроблення відповідних правових 
норм слід базувати на принципах спра-
ведливості та гуманності, а також на 
максимально можливому збалансуванні 

інтересів усіх зацікавлених сторін. До 
того ж світова практика свідчить про 
розгалуженість систем біобанкінгу як за 
типами/видами самих біобанків так і за 
метою збору та використання люд-
ського біологічного матеріалу, що в 
свою чергу вимагає диференційовано-
го та комплексного підходу до правого 
регулювання відносин у сфері діяльно-
сті біобанків. Існують так звані біобан-
ки сімейно типу (наприклад банки 
пуповинної крові) та біобанки, що зби-
рають зразки для досліджень, виділя-
ють популяційні біобанки та хворо-
бо-орієнтовні біобанки [3], що також 
ще поділяються на типи/види тощо. 
Саме через «відкритість» певних пи-
тань, що постають у діяльності біобан-
ків виникає необхідність у встановленні 
«припущень», чогось прийнятно оче-
видного для розв’язання практичних 
випадків, що не врегульовані або недо-
статньо врегульовані правом. 

Одна із проблем полягає у питанні 
повернення результатів дослідження. 
Суть повернення результатів дослі-
дження полягає у повідомленні доноро-
ві випадкових висновків (incidental find-
ings) та індивідуальних результатів до-
слідження (individual research results) [4], 
які виявилися у результаті обробки/до-
слідження зразків біологічного матеріа-
лу і які мають або можуть мати значен-
ня для самого донора та/або його на-
щадків. Питання повернення результа-
тів дослідження це також і питання 
внутрішньої політики кожного окремо-
го біобанку щодо ре-ідентифікації до-
норів, однак закріпленого правом 
обов’язку біобанків повертати результа-
ти дослідження наразі не існує [5]. 
І хоча інформована згода може і по-
винна бути універсальним інструмен-
том для вирішення, зокрема, і питання 
про повернення/неповернення резуль-
татів дослідження, практика свідчить, 
що через низку причин біобанк не-
спроможний повернути результати до-
слідження та/або не знає чи бажає до-
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нор бути повідомленим про такі ре-
зультати, оскільки донор має право на 
відмову від повернення результатів до-
слідження. Таким чином, у питанні по-
вернення результатів дослідження до-
норам ми постаємо перед дилемою. 
Для вирішення такої двозначності про-
понуємо закріпити презумпцію згоди 
донора на повернення йому результатів 
дослідження, якщо інше не встановле-
но інформованою згодою та/або дого-
вором. Позиція на користь повернення 
результатів дослідження ґрунтується на 
тому, що діяльність біобанків охоплює 
не лише право, а й зачіпає глибокі 
етичні і моральні питання, тому все що 
стосується здоров’я людини як найви-
щої соціальної цінності [6, ст. 3] вима-
гає свідомого і відповідального підходу.

Існує дискусія щодо «права не зна-
ти» (right not to know), яке полягає у 
праві не отримувати генетичну інфор-
мацію про ризики імовірних хвороб і 
поваги до такого права. Наголошується 
на тому, що можуть бути виявлені хво-
роби для яких відсутнє ефективне ліку-
вання (наприклад хвороба Гантінгтона) 
і повідомлення про них людині стане 
психологічним тягарем для неї [7]. Така 
позиція не полишена логіки, але чи не 
ліпше застосовувати правило: попере-
джений — значить озброєний?

В силу розширення можливостей 
біобанків та збільшення їхньої ролі для 
медичної науки та й для систем охоро-
ни здоров’я загалом змінюється і їх 
сприйняття шляхом підвищення вимог 
до самих біобанків та до їх функцій у 
суспільстві. Як свідчить деяка статисти-
ка, тотальна меншість біобанків підтри-
мує політику повернення результатів 
дослідження [8, с. 129]. 

Презумпція згоди донора на повер-
нення результатів дослідження (за ви-
нятком якщо інше не встановлено ін-
формованою згодою/договором) спри-
ятиме забезпеченню реалізації права 
фізичної особи на інформацію про 
стан свого здоров’я.

Наступне, не менш важливе, питан-
ня стосується вирішення юридичної 
долі зразків людського біологічного ма-
теріалу. Під вирішенням юридичної 
долі зразків людського біологічного ма-
теріалу для цілей цієї статті розуміємо 
передачу зразків від одного біобанку до 
іншого, знищення зразків, зміна мети 
використання зразків. На нашу думку 
донор зберігає своєрідну виключність 
щодо свого біологічного матеріалу і 
природно, що саме йому належить ви-
рішальне право голосу щодо вирішен-
ня «долі» його біологічного матеріалу. 
Знову ж таки, в ідеальному варіанті, слід 
вдаватися до універсального інструмен-
ту — інформованої згоди донора. Пи-
тання передачі або знищення зразків 
людського біологічного матеріалу може 
постати, наприклад, при припиненні 
діяльності того чи іншого біобанку [9]. 
За законодавством Фінляндії зразки та 
інформація пов’язана з ними у разі при-
пинення діяльності біобанків підляга-
ють знищенню якщо такі зразки та ін-
формація не передаються до іншого 
біобанку [10].

Практично можуть скластися обста-
вини коли біобанк буде змушений при-
пинити свою діяльність і у такому разі 
передання чи знищення зразків невід-
воротне. Доцільно відштовхуватися від 
бажання донора щодо передачі чи зни-
щення його зразка бо передання зразків 
та пов’язаної з ними інформації тягне за 
собою надання доступу більшому колу 
осіб до них, проте коли бажання вста-
новити неможливо пропонуємо визна-
ти та закріпити презумпцію згоди до-
норів на передачу їх зразків біологічно-
го матеріалу якщо інше не встановлено 
донорами у інформованій згоді/дого-
ворі. Колекції людського біологічного 
матеріалу, особливо у площині дослі-
джень, становлять цінний ресурс для 
медичної науки і як наслідок — практи-
ки, для збирання та зберігання якого 
потрібні значні часові, організацій-
но-технічні та фінансові затрати. Тому 
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знищувати зразки надаремне не раціо-
нально. При цьому ми не заперечуємо 
можливості знищення зразків як єдино-
го виходу із ситуації, коли неможливо 
забезпечити їх передання та збережен-
ня іншим біобанкам. Однак з цього 
правила — презумпції згоди донора на 
передачу його біологічного матеріалу — 
вбачаємо виняток. На нашу думку пре-
зумпція не повинна застосовуватися до 
зразків генетичного матеріалу та стате-
вих клітин. Така авторська позиція зу-
мовлена тим, що використання у дослі-
дженнях генетичного матеріалу та стате-
вих клітин по суті виходить за межі ви-
ключно наукових, медичних, правових 
наслідків. Через особливість генетич-
ного матеріалу та статевих клітин їх до-
слідження та результати таких дослі-
джень можуть зачіпати особистісні інте-
реси людини, її приватність та духовний 
бік її життя тощо. Отже, пропонуємо 
встановити, що на передання зразків ге-
нетичного матеріалу чи статевих клітин 
необхідне обов’язкове існування прямо-
го дозволу донора, у протилежному ви-
падку — зразки підлягають знищенню.

Аналогічний підхід пропонуємо за-
стосовувати щодо зміни мети викори-
стання зразків. Тобто презумпція згоди 
донора на використання зразка з іншою 
метою (у майбутніх дослідженнях), ніж 
та для якої його первинно було відібра-
но, окрім генетичного матеріалу та ста-
тевих клітин. Сьогодні вже запропоно-
вана модель динамічної інформованої 
згоди котра може отримуватися за допо-
могою  засобів  електронного  зв’язку 
[11, с. 899]. Таким чином біобанки ма-
ють можливість безпосереднього кон-

такту з донорами для отримання їх до-
зволу на використання біологічного ма-
теріалу з іншою метою. Якщо ж цього 
зробити неможливо, презумпція згоди 
донора на використання біологічного 
матеріалу для інших цілей стане прово-
дирем у подібних випадках. 

Визнаючи та підтримуючи примат ін-
формованої згоди та власне індивідуальне 
бачення кожного окремого донора юри-
дичної долі його біологічного матеріалу, 
не можемо не підкреслити і важливості 
цілей науки у проведенні досліджень із за-
стосуванням людського біологічного ма-
теріалу. У практично існуючих умовах, 
коли волю донора неможливо встанови-
ти або ж коли така воля трактується двоз-
начно, вважаємо за доцільне застосовува-
ти підхід раціонально та ощадливого ви-
користання ресурсів біобанків.

Сьогодні надзвичайно важливо під-
тримувати та стимулювати медико-біо-
логічні дослідження, що в кінцевому 
рахунку повинне призвести до блага 
всього людства. Біобанкам слід бути за-
цікавленими у найповнішому забезпе-
ченні прав донорів людського біологіч-
ного матеріалу, а відтак більш відпові-
дально підходити до отримання інфор-
мованої згоди, намагаючись найбільш 
повно обумовити усі ймовірнісно мож-
ливі варіанти розвитку відносин на ета-
пі отримання згоди задля уникнення 
невизначених ситуацій у майбутньому.

Встановлення правових презумп-
цій, обумовлених у цій статті, але не ви-
ключно, дозволить уникнути спірних 
ситуацій на практиці і цим самим про-
довжити відносинам свою динаміку, а 
не переходити у стан ступору. 
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Постановка проблеми. Нинішні 
умови ведення бізнесу вимагають по-
стійного розвитку підприємства в ас-
пекті застосування новітніх технологій, 
виробництва інноваційних виробів, ак-
тивізації інвестиційної діяльності, реа-
лізації конкурентоспроможної продук-
ції тощо. Серед посиленої конкуренції 
як на внутрішньому, так і на зовнішньо-
му ринку вагоме місце відіграє марке-
тингове управління, цілеспрямоване на 
адаптацію до мінливих умов господа-
рювання, особливо під час активної 
глобалізації та обрання європейського 
вектору розвитку. Методичні підходи 
до ведення маркетингової діяльності в 
системі управління підприємством, ор-
ганізаційні зміни, ефективні методи 
управління конкурентоздатністю під-

приємства з використанням адаптивно-
го управління нададуть змогу господа-
рюючим суб’єктам реалізувати власну 
стратегію розвитку, пришвидшувати 
поставлені цілі ведення фінансово-гос-
подарської діяльності тощо.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Провідні вітчизняні та зару-
біжні науковці займалися дослідженням 
проблемних питань у сфері маркетин-
гового управління в аспекті розвитку 
конкурентоспроможності як продукції 
господарюючого суб’єкта, так і конку-
рентоздатності підприємства в цілому. 
Серед них слід відмітити праці таких 
учених, як: В. Андрійчук, В. В. Гончар, 
Н. В. Гудима, Г.М. Гузенко, М. А. Коно-
плянникова, І. О. Ковшова, Л. Е. Ле-
бедєва, І. І. Поліщук, В. Ф. Прауде, 
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Д. В. Райко, П. Саблук, Н. А. Стельма-
щук, О. Г. Янковий та ін.

На нинішньому етапі розвитку про-
мислових підприємств та економіки 
країни в цілому, проблематика марке-
тингового управління конкурентоспро-
можністю підприємства набуває чима-
лого значення, що вимагає пошуку та 
застосування ефективних науково-ме-
тодичних підходів у системі управління 
підприємством, а саме у сфері такої 
важливої складової як маркетинг.

Метою статті є проведення ґрун-
товного дослідження щодо маркетинго-
вого управління конкурентоспроможні-
стю промислових підприємств за потре-
би пристосування до швидкоплинних 
змін у зовнішньому середовищі ведення 
підприємницької діяльності в аспекті по-
кращення організації маркетингу як 
складової менеджменту підприємства.

Основні результати дослідження. 
Конкурентоспроможність — це перева-
га підприємства по відношенню до ін-
ших підприємств галузі. Тобто, віднос-
на характеристика, що відображає від-
мінність від конкурента за ступенем за-
доволення попиту і ефективністю ви-
робничої діяльності. 

До чинників, що визначають рівень 
конкурентоспроможності підприємства 
можна віднести: чинники виробництва, 
активність конкурентів, тип попиту, на-
явність споріднених і підтримуючих 
галузей, випадкові події, дії уряду.

В свою чергу, маркетинг — це тео-
рія і практика забезпечення перемоги в 
конкурентній боротьбі. Маркетингова 
діяльність створює ефективну систему 
ринкової взаємодії продавців і покуп-
ців, тобто, збутові проблеми вирішу-
ються шляхом впровадження концеп-
ції, методології та технології маркетин-
гу. Маркетинг підвищує споживчу цін-
ність товару, дозволяючи вирішити 
збутову проблему двома способами: — 
адаптаційний спосіб. За рахунок марке-
тингових інструментів в межах ринко-
вої форми зв’язку виробник збільшує 

вірогідність того, що його безпосеред-
ньо приватна праця проявиться як опо-
середковано суспільна, конкретна пра-
ця — як абстрактна, а суспільний зв’я-
зок проявиться у формі мінової варто-
сті; — другий спосіб радикальний. За 
рахунок маркетингових інструментів 
ліквідується ринкова форма зв’язку, 
здійснюється перехід на планомірну 
форму зв’язку зі споживачами.

В результаті виявляється, що марке-
тингова діяльність властива як ринко-
вим, так і планомірним формам зв’язків 
виробництва та споживання. З одного 
боку, маркетинг — це спосіб зниження 
ризику в динамічних, невизначених, 
слабо прогнозованих умовах товарного 
виробництва. Це засіб продовження 
довголіття товарного виробництва за 
рахунок стимулювання збуту, форма 
вирішення його протиріч та недоліків з 
нераціональних втрат ресурсів, що про-
являються у зниженні прибутку, рента-
бельності, зростанні запасів готової 
продукції. З іншого, — маркетингова 
діяльність усуває нераціональні втрати 
ресурсів за рахунок ліквідації товарних 
відносин шляхом встановлення плано-
мірних зв’язків, тобто виробництва за 
замовленнями. Таким чином, марке-
тинг підтримує товарне виробництво і 
підриває його одночасно [1, с. 353].

Маркетингове управління досить іс-
тотно відрізняється від традиційного як 
за цілями, так і за засобами їх досягнен-
ня. Традиційне управління спирається 
на два взаємозалежні складники: на 
вміння керівника організовувати і на 
його підприємницьку інтуїцію (здат-
ність побачити і використати можливо-
сті, які відкриваються, передбачати тен-
денції розвитку). Маркетингове управ-
ління, виникнувши вже в досить доско-
налій економічній системі, не заперечу-
ючи досягнутого, додало до зазначених 
двох компонентів третій, який став ос-
новним, — опора на інформацію. Мар-
кетингове управління припускає розро-
блення, прийняття і реалізацію рішень 
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на базі всебічних безперервних дослі-
джень [2, с. 515].

З метою формування ефективної 
маркетингової діяльності підприємств 
слід:

1) визначити цілі маркетингу, опти-
мальне пов’язання можливостей ринко-
вої ситуації, науково-виробничого, збу-
тового і сервісного потенціалу підпри-
ємства; 

2) правильне планування усіх захо-
дів маркетингу і ефективна організація 
їх реалізації для досягнення поставле-
них цілей; 

3) ефективне контролювання, ана-
ліз і оцінка всієї маркетингової діяльно-
сті підприємства, постійне коригування 
її цілей, заходів та методів; 

4) своєчасне оперативне втручання 
в маркетингові процеси у зв’язку з об-
ставинами та ситуацією; 

5) стимулювання ефективної робо-
ти всього персоналу, зайнятого в марке-
тингу для отримання максимальної 
творчої віддачі; 

6) забезпечення об’єктивної та ви-
черпної інформації про зовнішнє та 
внутрішнє маркетингове середовище.

В цілому вище наведене входить в 
систему маркетингового управління 
конкурентоспроможністю підприємств. 
Управління конкурентоспроможністю 
підприємства являє собою певний ас-
пект менеджменту підприємства, спря-
мованого на формування, розвиток та 
реалізацію конкурентних переваг та за-
безпечення життєздатності підприєм-
ства як суб’єкта економічної конкурен-
ції. В організаційному аспекті метою 
управління конкурентоспроможністю 
підприємства є забезпечення життєз-
датності та сталого функціонування 
підприємства за будь-яких економіч-
них, політичних, соціальних та інших 
змін у його зовнішньому середовищі. 

Маркетингове управління конкурен-
тоспроможністю підприємства має бу-
ти спрямованим на: нейтралізацію (по-
долання) або обмеження кількості нега-

тивних чинників впливу на рівень кон-
курентоспроможності  підприємства 
шляхом формування захисту проти 
них; використання позитивних зовніш-
ніх чинників впливу для нарощування 
та реалізації конкурентних переваг під-
приємства; забезпечення гнучкості 
управлінських дій і рішень — їх син-
хронізації з динамікою дії негативних і 
позитивних чинників конкуренції на 
певному ринку [3, с. 113].

Як зазначає автор В. В. Гончар, мар-
кетингове управління конкурентоспро-
можністю промислового підприємства 
має обов’язково включати такі організа-
ційні заходи як: аналіз можливостей 
підприємства; проведення системи мар-
кетингових досліджень; вивчення кон’юн-
ктури ринку; аналіз потреб в галузі в 
якій функціонує підприємство; дослі-
дження підприємств-конкурентів; вибір 
ринку збуту товарів; розробка стратегій 
дії на ринку країни та виходу на зовніш-
ні ринки; розробка комплексу марке-
тингу; розвиток інфраструктури регіо-
ну; створення та підтримка позитивно-
го іміджу підприємства; проведення 
моніторингу за виконанням сукупності 
маркетингових заходів [4, с. 73–74].

Маркетингові стратегії промислово-
го підприємства необхідно формувати 
з урахуванням та подальшою оцінкою 
та аналізом трьох складових — його 
конкурентоспроможності, бізнесової 
привабливості партнерів щодо співпра-
ці з ними, готовність споживача до спо-
живання його продукції. Об’єктами 
управління на підприємстві є її функці-
ональні підсистема: НДДКР, виробни-
цтво, маркетинг, фінанси, постачання, 
збут, персонал, інфраструктура і т. д. 
Так, управління маркетингом в системі 
управління підприємством є однією з 
управлінських підсистем, зміст управ-
лінських функцій якої визначається 
специфікою як діяльності підприємства 
в цілому, так і специфікою організації 
маркетингу. Специфікою маркетингу є 
те, що він не може бути лише обов’яз-
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ком тільки групи фахівців, він повинен 
охоплювати, координувати та спрямо-
вувати роботу всіх структурних підроз-
ділів та всіх спеціалістів підприємства 
на задоволення потреб і запитів спожи-
вачів. Таким чином, це свідчить про 
важливість інтеграції маркетингу і ме-
неджменту, що створює нову концеп-
цію управління підприємством, як мар-
кетинговий менеджмент (маркетинг 
менеджмент), де маркетинг і менедж-
мент доповнюють один одного.

Саме такий механізм взаємодії марке-
тингу та менеджменту утворює умови для 
ефективного функціонування підприєм-
ства в ринкових умовах. Управління мар-
кетингом на підприємстві будується з п’я-
ти блоків, що забезпечують виконання 
системи маркетингових функції для вирі-
шення управлінських завдань: 

1) інформаційний блок (маркетин-
гова інформація, маркетингова інфор-
маційна система, автоматизована ін-
формаційна система); 

2) блок людських ресурсів (організа-
ція праці, мотивація та контроль за пер-
соналом служби маркетингу); 

3) організаційний блок (організація 
структури управління маркетингом, роз-
поділ прав, завдань і відповідальності в 
системі маркетингового управління);

4) блок планування (планування 
корпоративної та функціональних стра-
тегій підприємства; 

5) блок оцінки та контролю (контроль 
річних планів маркетингу та прибутково-
сті підприємства, стратегічний контроль 
(аудит маркетингу)) [5, с. 112–113].

На сьогодні сформувались різні під-
ходи до управління маркетинговою ді-
яльністю, але використання великої 
кількості ринкової та внутрішньої ін-
формації потребує розроблення нових 
підходів до управління маркетинговою 
діяльністю, що базуються на узгоджен-
ні завдань управління маркетинговою 
діяльністю із запитами споживачів за 
умов  посилення  євроінтеграційних 
процесів. Результати аналізу застосову-

ваних підходів до управління маркетин-
говою діяльністю дали змогу виявити 
найдоцільніші з них — системний, 
процесний, комплексний. Реалізація 
системного підходу передбачає ство-
рення абстрактно-концептуальної мо-
делі управління маркетинговою діяль-
ністю на підприємстві, що є певною 
структурно-логічною конструкцією, 
мета якої полягає у тому, щоб слугувати 
інструментом для розуміння, опису та 
оптимізації управління маркетинговою 
діяльністю, зв’язків і співвідношення її 
елементів. Управління маркетингом 
орієнтовано на оптимізацію внутрішніх 
інформаційних потоків, що пов’язані зі 
збором, обробкою, зберіганням та ви-
користанням маркетингової інформа-
ції, що здійснюється за допомогою ін-
формаційних технологій. Діяльність з 
виявлення цільових ринків, вивчення 
потреб споживачів на цих ринках, роз-
роблення товарів, встановлення ціни на 
них, вибору способів просування і роз-
поділу продукції з метою здійснення 
обміну зацікавлених груп [6, с. 335–336].

Під час організації маркетингового 
менеджменту на підприємстві підцілі 
необхідно оптимально поєднати між 
собою, охопивши якнайбільше заходів. 
Саме тому під час характеристики мар-
кетингового менеджменту на підприєм-
стві система принципів відображає сут-
тєві властивості процесу організації та 
відповідає за її коректне функціонуван-
ня відповідно до основного призначен-
ня. Перший принцип — науковий під-
хід до організації маркетингового ме-
неджменту — означає застосування в 
діяльності підприємств новітніх теоре-
тичних фахових знань у поєднанні із 
сучасним практичним досвідом. На-
ступний принцип — своєчасність адек-
ватної реакції на потреби ринку — є 
основою для прийняття управлінських 
рішень відповідно до змін зовнішнього 
чи внутрішнього середовища підпри-
ємства. Третій принцип — соціаль-
но-етична орієнтація на споживачів — 
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утримує маркетинговий менеджмент у 
межах основного призначення і нага-
дує, що необхідно пропонувати саме те, 
що потрібно споживачу. Комплексний 
підхід до організації маркетингового 
менеджменту — становить основу інте-
грації всіх елементів внутрішнього се-
редовища підприємства для досягнення 
поставлених стратегічних цілей. Під 
час організації маркетингового менедж-
менту до законодавчих актів, що регу-
люють діяльність будь-яких вітчизня-
них підприємств, необхідно додатково 
додати міжнародний кодекс рекламної 
практики, кодекс маркетингових дослі-
джень, кодекс діяльності щодо стимулю-
вання продажів, кодекс прямої поштової 
розсилки і торгівлі за каталогами, кодекс 
прямих продажів. Компетентність орга-
нізації маркетингового менеджменту — 
є основою якісного впровадження та 
функціонування маркетингового ме-
неджменту на підприємстві кваліфікова-
ним персналом, що має необхідні для 
цього знання та досвід. Загальна компе-
тентність визначається ефективністю 
управлінських рішень менеджера вищо-
го рівня відповідно до поставлених стра-
тегічних цілей [7, с. 246–247].

Висновки. На сучасному етапі роз-
витку вітчизняних підприємств марке-
тинг, зокрема маркетингове управління 
конкурентоспроможністю відіграє важ-

ливу роль, адже є своєрідною важли-
вою формою адаптації функціонуван-
ня як на внутрішньому ринку, так і зов-
нішніх ринках збуту промислової про-
дукції. Організаційна складова марке-
тингового управління конкурентоспро-
можністю будь-якого підприємства є чи 
не одним із найважливіших факторів 
успіху. Ще одним аргументом вагомості 
організаційної складової маркетингу 
управління конкурентоспроможністю 
підприємства є важливість поєднання 
сформованих управлінцями підприєм-
ства маркетингових підходів із базови-
ми елементами менеджменту на підпри-
ємстві. Маркетингові стратегії, що фор-
муються та реалізуються на підприєм-
стві і є базовою організаційною фор-
мою управління відіграють велике зна-
чення для зростання конкурентоздатно-
сті промислової продукції, розширення 
зовнішніх сегментів на ринках збуту 
продукції та ін. Управлінським персо-
налом на кожному підприємстві має 
бути розроблена власна концепція, ме-
тодологія та технологія ведення марке-
тингового управління конкурентоспро-
можністю підприємства в основі якої 
будуть лежати підходи пристосування 
до зовнішнього оточення, розширення 
зовнішніх ринків збуту продукції, вра-
хування вимог стандартів якості продук-
ції на ринках ЄС.
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Особливе значення в побудові ін-
формаційного суспільства займають 
проблеми правового забезпечення ін-
формаційної безпеки. Адже інформа-
ція, що продукується, тиражується, ана-
лізується, перетворюється на знання, 
формалізується у вигляді норматив-
но-правових актів і впливає на процес 
прийняття управлінських рішень, зо-
крема й в екологічній сфері. Та й самі 
управлінські рішення передаються у 
формі інформації. В такий спосіб ін-
формація конструює реальність, задає 
змістовні та смислові координати кон-
кретної управлінської діяльності, моде-
лює і прогнозує перспективний розви-
ток, потребуючи при цьому безпечних 
умов існування та функціонування.

Чітке правове регулювання інфор-
маційної сфери та інформаційної ді-
яльності виступає запорукою ефектив-
ного використання інформаційного 
чинника і попередження його можли-

вих негативних впливів. Будь-які обме-
ження чи заборони при цьому мають 
бути обґрунтовані реальною ескалаці-
єю загроз щодо держави, суспільства, 
окремої людини, а не обумовлюватись 
суто суб›єктивними факторами.

Інформаційна безпека в правовому 
вимірі виступає як невід›ємна складова 
сучасної системи управління на шляху 
до правової держави і як суттєвий чин-
ник формування громадянського су-
спільства та входить до більш широко-
го розуміння питань національної без-
пеки в цілому.

У статті 3 Закону «Про інформацію» 
одним з основних напрямів державної 
інформаційної політики назване «за-
безпечення інформаційної безпеки 
України». Водночас, законодавче ви-
значення даному поняттю у цьому нор-
мативно-правовому акті не дано. В про-
цесі побудови теоретичних моделей 
інформатизації держави і нового су-
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спільства питання безпеки часто відтіс-
няються на другий план, навіть при усві-
домленні, що їх ігнорування обумовлює 
появу низки дестабілізуючих явищ і ви-
никнення рецидивів тоталітаризму. 
Можливо тому, що, у національному за-
конодавстві дано, на жаль, два різних за 
своєю суттю визначення поняття «ін-
формаційна безпека» — в законі «Про 
основні засади розвитку інформаційно-
го суспільства в Україні на 2007–2015 ро-
ки» та в Законі «Про телекомунікації».

В першому законодавче визначення 
поняття «інформаційна безпека» ото-
тожнюється з поняттям «інформаційна 
безпека України», а саме: «Інформацій-
на безпека — стан захищеності життєво 
важливих інтересів людини, суспіль-
ства і держави, при якому запобігається 
нанесення шкоди через: неповноту, не-
вчасність та невірогідність інформації, 
що використовується; негативний ін-
формаційний вплив; негативні наслід-
ки застосування інформаційних техно-
логій; несанкціоноване розповсюджен-
ня, використання і порушення цілісно-
сті, конфіденційності та доступності 
інформації».

В другому, визначення інформацій-
ної безпеки стосується не стільки ін-
формаційної безпеки України, скільки 
безпеки узагальненої технічної систе-
ми, якою є телекомунікаційна мережа 
(«Інформаційна безпека телекомуніка-
ційних мереж — це здатність телекому-
нікаційних мереж забезпечувати захист 
від знищення, перекручення, блокуван-
ня інформації, її несанкціонованого ви-
току або від порушення встановленого 
порядку її маршрутизації»).

Поняття «інформаційна безпека 
України» широко застосовується у Кон-
ституції України і низці інших норма-
тивно-правових актів, підготовлених та 
затверджених Верховною Радою Украї-
ни, Президентом України, Кабінетом 
Міністрів України, центральними орга-
нами виконавчої влади. Так, стаття 17 
Основного Закону України наголошує, 

що забезпечення інформаційної безпе-
ки — одна з найважливіших функцій 
держави, справа всього українського на-
роду, а Закон України «Про Концепцію 
Національної програми інформатизації» 
проголошує, що «інформаційна безпека 
є невід›ємною частиною політичної, 
економічної, оборонної та інших скла-
дових національної безпеки» тощо.

Національна безпека — складна си-
стема, в якій, відповідно до Закону Укра-
їни «Про основи національної безпеки 
України», виокремлюються наступні 
сфери: зовнішньополітична, державна, 
воєнна та безпека державного кордону, 
внутрішньо-політична, економічна, со-
ціальна і гуманітарна, науково-техноло-
гічна, екологічна, інформаційна.

Зважаючи на стан безпеки довкілля, 
національна безпека держави дедалі 
більше залежатиме саме від екологічної 
сфери та ефективного державного 
управління нею, від раціонального ви-
користання природних ресурсів, про-
гнозу та пом’якшення наслідків надзви-
чайних ситуацій природного й техно-
генного характеру. Як засвідчує логі-
ко-системний аналіз, саме взаємодія 
природних і соціальних чинників стала 
визначальною в негативному антропо-
генному впливові на довкілля України. 
Тому забезпечення екологічної безпеки 
нині залишається основним способом 
розв’язання екологічних проблем, який 
гарантує громадянам розвиток і прожи-
вання в біосферосумісній формі, від-
криває нові можливості для інших 
форм діяльності сфери національної 
безпеки — воєнної, політичної, еконо-
мічної, соціальної тощо.

В літературі висловлюється пропо-
зиція класифікувати діяльність щодо 
захисту інформаційної безпеки як 
складну систему, що включає цілий 
комплекс векторів державної політики і 
обумовлена специфікою об›єктів ін-
формаційної безпеки. При цьому виді-
ляється два комплекси питань, які ди-
ференціюються відповідно до природи 
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правових норм, що складають їх нор-
мативно-правову базу. По- перше, це 
інформаційна безпека людини і суспіль-
ства, яка базується на нормах природно-
го права і вимірюється ступенем свобо-
ди від втручання держави та інших осіб, 
можливостями самореалізації та самови-
значення. По-друге, це інформаційна 
безпека держави, яка побудована на по-
зитивному праві, пов›язана із застосуван-
ням обмежень, заборон, жорсткою рег-
ламентацією, невід›ємним елементом 
яких є сила державного примусу.

Розглядаючи базові терміни інфор-
маційної безпеки, О. В. Бойченко та-
кож пропонує звернутися до характери-
стики класифікації її за різновидами, а 
саме: інформаційна безпека особисто-
сті; інформаційна безпека суспільства; 
інформаційна безпека держави; інфор-
маційна безпека інформаційно-техніч-
ної інфраструктури.

Нас цікавить саме правовий статус 
людини як об›єкта інформаційної, зо-
крема екологічної, безпеки, що визна-
чається її правами в галузі інформації. 
По- перше, це комплекс прав людини 
вільно, безперешкодно, на власний 
розсуд бути суб’єктом інформаційних 
екологічних процесів: шукати, одержу-
вати і поширювати екологічну інфор-
мацію, при чому це право не пов›язано 
з територіальною юрисдикцією держа-
ви і не обмежується територіально дер-
жавними кордонами. І по-друге, це 
комплекс прав людини на захист від 
неправомірного інформаційного втру-
чання, яке охоплюється англійським 
терміном «privacy», тобто правом на 
конфіденційність інформації щодо 
особистого життя та правом на захист 
від розповсюдження вигаданої та пере-
крученої інформації, що завдає шкоди 
її честі і репутації.

Розглядаючи інформаційну безпеку 
особистості, слід зазначити, що вона є 
станом захищеності психіки людини 
від негативного впливу, який здійсню-
ється шляхом упровадження деструк-

тивної інформації у свідомість людини, 
що призводить до неадекватного 
сприйняття нею дійсності.

Крім того, інформаційна безпека 
особистості може бути визначена, як 
належний рівень теоретичної та прак-
тичної підготовки особистості, при 
якому досягається захищеність і реаліза-
ція її життєво важливих інтересів і гар-
монійний розвиток незалежно від ін-
формаційних загроз; здатність держави 
створити можливості для гармонійного 
розвитку і задоволення потреб особи-
стості в інформації, незалежно від ін-
формаційних загроз; гарантування, 
розвиток і використання інформацій-
ного середовища в інтересах особисто-
сті, а також захищеність від різного 
роду інформаційних небезпек.

На думку Б. А. Кормича конкретні 
напрямки забезпечення інформаційної 
безпеки людини включають: захист 
персональних даних, інформаційну 
безпеку людини в процесі правоохо-
ронної діяльності, доступ до правової 
інформації, доступ до екологічної ін-
формації, захист від негативного ін-
формаційного впливу, інформаційну 
безпеку громадян як суб’єктів політич-
ного процесу.

Отже, екологічна інформація є 
окремою складовою та має важливе 
значення в забезпеченні інформаційної 
безпеки людини.

Зрозуміло, що поняття інформацій-
ної безпеки особистості та суспільства є 
тісно пов›язаними, оскільки інформа-
ційна безпека окремої особистості 
формує у кінцевому результаті інфор-
маційну безпеку суспільства та держави.

В демократичному суспільстві за-
гальновизнані права людини і громадя-
нина в сфері інформації виступають 
основним критерієм, що характеризує 
стан інформаційної безпеки конкрет-
ної особи і суспільства в цілому. Крім 
того, ці норми є стримуючим факто-
ром свавілля держави і одним з критері-
їв обмеження держави у виборі спосо-
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бів і методів проведення політики ін-
формаційної безпеки.

Сьогодні порушення прав людини і 
загрози її екологічній безпеці дуже ча-
сто носять латентний характер, і інфор-
маційний чинник за цих умов починає 
виходити на перший план.

Так, 20 січня 2011 року Вищий гос-
подарський суд України поставив кра-
пку у спорі Міжнародної благодійної 
організації «Екологія-Право-Людина» 
із найбільшим цементним заводом 
Львівщини щодо документів про вплив 
діяльності заводу на стан навколишньо-
го природного середовища. Своїм рі-
шення суд зобов›язав забруднювача на-
дати благодійній організації матеріали 
оцінки впливу на навколишнє природ-
не середовище проекту «Реконструкція 
ВАТ «Миколаївцемент» при збільшенні 
потужностей виробництва цементу та 
перевід обертових печей на ВАТ «Ми-
колаївцемент» з природного газу на ву-
гілля та альтернативне паливо» та ви-
сновок державної екологічної експер-
тизи цього проекту.

Декілька років «Екологія-Право-Лю-
дина» намагалася отримати доступ до 
цієї екологічної інформації для здійс-
нення громадського екологічного контр-
олю за діяльністю підприємства, оскіль-
ки мала підстави вважати, що перевід 
виробництва із природного газу на інші 
види палива збільшив негативний вплив 
діяльності заводу на довкілля, що, у свою 
чергу, негативно впливає на життя і здо-
ров›я населення, а приховування підпри-
ємством цієї документації лише свідчить 
про обґрунтованість побоювань.

Таке рішення Вищого господар-
ського суду України є першим у своєму 
роді, оскільки захищає право громад-
ськості вимагати безпосередньо від під-
приємств-забруднювачів екологічну ін-
формацію про їх діяльність.

Окрім того, що інформаційна без-
пека особи є різновидом загальної ін-
формаційної безпеки, яка, у свою чергу, 
є складовою національної безпеки, то ця 

ж безпека особи є ще й регулятивною 
функціонально- процедурною гаран-
тією реалізації права громадян на еколо-
гічну безпеку. Поєднання інформацій-
ної та екологічної складової дає підстави 
виокремити суб’єктивне право громадян 
на інформаційну екологічну безпеки. 
Деякі передумови цьому розглянуто ака-
деміком В. І. Андрейцевим у своїй моно-
графії «Право екологічної безпеки», де 
вперше в юридичній науковій літературі 
згадується таке право особи.

Однак, даний науковець дещо зву-
жує роль екологічної інформації як 
складової права громадян на екологічну 
безпеку, вказуючи, що на характер 
здійснення екологічно небезпечної ді-
яльності, виявлення її особливостей, 
дотримання норм, вимог та нормативів 
екологічної безпеки та гарантування 
права людини і громадянина на еколо-
гічну безпеку спрямоване лише функці-
онально-процедурне забезпечення ін-
формування про екологічно небезпеч-
ну діяльність і, зокрема, про об›єкти 
підвищеної небезпеки. Так, Закон Ук-
раїни «Про об›єкти підвищеної небез-
пеки» від 18 січня 2001 року не тільки 
закріплює основні вимоги щодо інфор-
мування, визначає зобов›язальних осіб у 
цій частині, але й передбачає реаліза-
цію суб›єктивного права громадян та 
інших осіб на одержання інформації 
стосовно об’єктів підвищеної небезпе-
ки, конкретизуючи у такий спосіб 
принципи міжнародних конвенцій та 
договорів, норми яких, після ратифіка-
ції законодавчим органом, мають пряму 
дію, та деталізуючи вимоги Конституції 
України і Закону України «Про охоро-
ну навколишнього природного середо-
вища» щодо загального права громадян 
на одержання повної та достовірної 
екологічної інформації.

З огляду на це, право на одержання 
інформації стосовно об›єктів підвище-
ної небезпеки є різновидом права на 
екологічну інформацію та тісно пов›яза-
не з правом на екологічну безпеку, і в 
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умовах демократизації суспільних пра-
вовідносин, формування суверенної 
правової держави має відігравати важли-
ву роль у суб›єктивному контексті прав 
людини на безпеку життєдіяльності.

Механізм екологічного інформуван-
ня громадян на цих умов виступає гаран-
тувальним чинником реалізації суб’єк-
тивного права на екологічну безпеку, 
беручи до уваги ту юридичну обставину, 
за якої інформування про стан об›єктів 
підвищеної екологічної небезпеки ста-
новить імперативний обов›язок спеці-
ально уповноважених органів держави, 
місцевого самоврядування та фізичних 
осіб, які на праві власності чи праві ко-
ристування експлуатують такі об’єкти.

Законодавчо визнано таку функціо-
нальну процедуру надання інформації 
стосовно об›єктів підвищеної небезпеки:

а) надання вказаної інформації влас-
никами або користувачами об’єктів під-
вищеної небезпеки відповідним тери-
торіальним органам спеціально упов-
новажених центральних органів вико-
навчої влади, до відання яких віднесені 
питання екологічної безпеки та охоро-
ни довкілля; захисту населення і тери-
торій від надзвичайних ситуацій техно-
генного та природного характеру; сані-
тарно-епідемічної безпеки; пожежної 
безпеки; охорони праці та містобуду-
вання; місцевим органам виконавчої 
влади, органам місцевого самовряду-
вання та засобам масової інформації, у 
тому числі й тим, засновником яких є 
органи місцевого самоврядування;

б) повідомлення суб’єктами еколо-
гічно небезпечної господарської ді-
яльності спеціально уповноваженим 
центральним органам виконавчої вла-
ди функціональної компетенції у сфе-
рі охорони праці, захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характе-
ру, екологічної безпеки та охорони 
довкілля про всі аварійні ситуації, 
розвиток яких призвів або міг призве-
сти до аварій;

в) забезпечення оброблення одер-
жаної відповідно до закону інформації 
про екологічно небезпечну діяльність 
та стан об’єктів підвищеної небезпеки 
спеціально уповноваженими централь-
ними органами виконавчої влади, до 
відання яких віднесено питання захисту 
населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного 
характеру, екологічної безпеки та охо-
рони довкілля, і надання узагальненої 
інформації місцевим органам виконав-
чої влади, органам місцевого самовря-
дування, суб’єктам екологічно небез-
печної господарської діяльності та ін-
шим заінтересованим особам, а також 
інформування населення в установле-
ному порядку про аварійні ситуації, іцо 
виникають на об’єктах підвищеної не-
безпеки (ст. 15 Закону України «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки»).

При цьому слід зауважити, що нор-
ми Закону України «Про об›єкти підви-
щеної небезпеки» не визначають чітких 
термінів інформування суб›єктами еко-
логічно небезпечної діяльності спеці-
ально уповноважених органів держави, 
до відання яких віднесені зазначені пи-
тання, не містять строків та порядку ін-
формування й оприлюднення інфор-
мації стосовно об›єктів екологічно не-
безпечної діяльності серед громад-
ськості та місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядуван-
ня, що знижує гарантувальну роль цьо-
го Закону. Тому вважаємо за доцільне 
внести відповідні зміни та доповнення з 
тим, щоб підвищити ефективність за-
значених процедур. Також пригадуємо 
норму п. «г» ч. 2 ст. 25 Закону України 
«Про охорону навколишнього природ-
ного середовища», яка встановлює 
обов’язок органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування не-
гайно інформувати населення про над-
звичайні екологічні ситуації, які, поміж 
іншого, можуть виникати й на об›єктах 
підвищеної небезпеки. Однак, владні та 
самоврядні інституції в такому випадку 
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зможуть виконати свій обов›язок лише 
при вчасному отриманні інформації від 
власника чи користувача такого об’єкта. 
Тому чіткіше мав би бути викладений і 
порядок оприлюднення інформації для 
громадян про стан об’єктів небезпеки 
та аварійні ситуації спеціально уповно-
важеними органами у сфері захисту на-
селення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного 
характеру і екологічної безпеки й охо-
рони довкілля, принаймні, варто зазна-
чити, яку конкретно інформацію дово-
дить до відома населення кожний із цих 
органів та через які саме засоби масової 
інформації здійснюється її обнароду-
вання з тим, щоб громадяни мали більш 
вірогідну можливість реалізувати нада-
не законом право та забезпечити його 
захист у судових органах. Також потре-
бує конкретизації оціночне поняття 
«негайно», трактування якого може за-
лежати від вправності адвоката чи ін-
шого захисника.

Важливість даних правових припи-
сів важко проілюструвати красномовні-
ше, ніж згадкою про події 26 квітня 
1986 р.  Чорнобильська  катастрофа 
торкнулася долі мільйонів людей. У ба-
гатьох регіонах, на величезних терито-
ріях виникли нові соціальні та еконо-
мічні умови. Україну оголошено зоною 
екологічного лиха. Створення системи 
надійного захисту людей від наслідків 
Чорнобильської катастрофи потребує 
залучення значних фінансових, матері-
альних та наукових ресурсів. Шкода 
здоров›ю та життю громадян не була б 
такою масштабною якби органи влади 
вчасно проінформували населення про 
подію і не пояснили алгоритм дій для 
мінімізації негативних наслідків. Нато-
мість в державі широко відзначалися 
травневі свята з незмінно супроводжу-
ючими їх масовими заходами.

Об›єктивна екологічна інформація 
виступає також гарантійним і стабіліза-
ційним морально- психологічним чин-
ником для працівників та різних осіб, 

які проживають або тимчасово перебу-
вають у зоні екологічного ризику об’єк-
тів підвищеної небезпеки і в такий спо-
сіб формує адекватну еколого-правову 
свідомість населення, зокрема повагу до 
закону та права або, навпаки, за умов 
систематичного невиконання вимог у 
цій частині продукує нігілістичне став-
лення до гарантійних засобів механізму 
правового забезпечення. Це, напри-
клад, особливо актуально для мешкан-
ців 30-тикілометрової зони Хмельниць-
кої атомної електростанції, які підда-
ються підвищеному екологічному ри-
зику, особливо в разі добудови 3-го та 
4-го енергоблоків. Будівництво енерго-
блоків на Хмельницькій атомній елек-
тростанції розпочали ще у 1985 році. 
Спорудження зупинили після проголо-
шення мораторію на будівництво ядер-
них об›єктів після аварії на Чорнобиль-
ській атомній електростанції. Але після 
тендеру, який відбувся у 2008 році, на 
старі конструкції планують встановити 
російські реактори іншої модифікації. 
Це може бути небезпечним, оскільки 
ускладнюється проект і можуть з’явити-
ся нові конструктивні відмінності, адже 
нова модифікація ВВЕР-1000/В-392 
ніде в світі не використовувалась. Саме 
такі не виважені владні рішення, що не 
супроводжуються належним інформу-
ванням громадськості про мотиви та 
наслідки цих дій породжують недовіру 
серед населення та знижують рівень їх 
правової культури.

Не заперечуючи позицію В. І. Ан-
дрейцева, все ж вважаємо, що роль ін-
формаційної безпеки громадянина як 
складової його права на екологічну безпе-
ку не обмежується лише інформуванням 
стосовно об›єктів підвищеної небезпеки. 
Весь комплекс дій, які законодавство дає 
можливість здійснити особі на забезпе-
чення своєї інформаційної безпеки в еко-
логічній сфері в кінцевому рахунку на-
правлені за охорону життя та здоров›я 
людини від несприятливих природних 
факторів, тобто на забезпечення еколо-
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гічної безпеки. Так, якщо особа зверта-
ється з інформаційним запитом про 
якість певного водного ресурсу у місцево-
сті проживання, то така інформація їй, як 
правило, потрібна для оцінки можливості 
здійснювати загальне водокористування 
(купання, рибальства і т. д.) без загрози 
для її життя і здоров›я.

Отже, інформаційна безпека грома-
дян є важливою складовою їх права на 
екологічну безпеку і виявляється у на-
лежному забезпеченні можливості до-
ступу, отримання, поширення, викори-
стання інформації про юридичні кри-
терії безпечного навколишнього при-
родного середовища — гранично-до-
пустимої концентрації забруднюючих 
речовин у довкіллі, гранично-допусти-
мих рівнів акустичного, електромагніт-
ного, радіаційного та іншого шкідливо-
го впливу на навколишнє природне се-
редовище та гранично-допустимого 
вмісту шкідливих речовин у продуктах 

харчування, що складає зміст суб›єктив-
ного права громадян на інформаційну 
екологічну безпеку.

Сфера інформаційної безпеки лю-
дини є дуже тонкою і відповідальною. 
З одного боку, вона вимагає втручання 
держави з метою забезпечення необхід-
ного рівня безпеки і уникнення суспіль-
но небезпечного та не передбачуваного 
розвитку інформаційних відносин.

З іншого боку, надмірне державне 
втручання саме по собі створює загрозу 
і може призвести до негативних наслід-
ків, обмеження прав людини і руйнації 
демократичних інститутів громадян-
ського суспільства. Тому, виважена дер-
жавна інформаційна та екологічна по-
літика, широке залучення громадськос-
ті до вироблення та прийняття еколо-
гозначимих рішень, моніторинг наслід-
ків та суспільної реакції на владні дії є 
запорукою гармонійного розвитку сфе-
ри інформаційної безпеки людини.
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Правовідносини із соціального за-
безпечення осіб, постраждалих від Чор-
нобильської катастрофи, є одним із ви-
дів правовідносин і особливою фор-
мою здійснення особами права на соці-
альне забезпечення. Адже «соціальне 
забезпечення громадян здійснюється 
через вступ їх у певні правовідносини 
(юридичні зв’язки) з органами соціаль-
ного забезпечення, які є суб’єктами цих 
правовідносин» [1, с. 96–97]. Погоджує-
мося із Н. М. Стаховською, яка вказує, 
що правовідносини з соціального за-
безпечення за своєю суттю є перероз-
подільними відносинами, а за характе-
ром  —  соціально-аліментарними, 
оскільки вони (правовідносини) в юри-
дичній формі виражають і закріплю-
ють економічні перерозподільні відно-
сини з витрати відповідних суспільних 
фондів споживання (Пенсійного фон-

ду, Фондів соціального страхування, 
Державного бюджету) на задоволення 
життєво необхідних мінімальних по-
треб непрацездатних та деяких інших, 
визначених законодавством, верств на-
селення. Аліментарність обумовлюєть-
ся тим, що їх основним завданням є за-
доволення потреб на безеквівалентній 
основі, без попереднього та подальшо-
го відшкодування (у повному обсязі) 
сплачених коштів або наданих пільг, 
послуг тощо [2, с. 53]. 

Правовідносинам з соціального захи-
сту громадян, постраждалих від Чорно-
бильської катастрофи, властивий норма-
тивно-імперативний характер, оскільки 
виникають вони виключно за наявності 
відповідних норм, які містяться як у спеці-
альних галузевих, так і у комплексних 
нормативних актах [3, с. 21]. Імператив-
ний характер обумовлений повною де-
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тальною регламентацією прав та 
обов’язків сторін (які не можуть бути 
зміненими за їх бажанням), підстав ви-
никнення, зміни та припинення право-
відносин [2, с. 99]. Правовідносини з 
соціального забезпечення осіб, потер-
пілих від Чорнобильської катастрофи, 
є вольовими відносинами, так як для їх 
виникнення, крім визначених законо-
давством юридичних фактів, необхід-
ним є волевиявлення особи. Тому ви-
никнення таких правовідносин пов’яза-
не не лише з виникненням в особи пра-
ва на відповідне забезпечення, але й з 
волевиявленням особи, що проявляєть-
ся через звернення до уповноваженого 
державного органу, зобов’язаного за-
безпечувати громадян відповідно до 
прийнятого ними рішення про призна-
чення відповідного виду соціального 
забезпечення. Правовідносини з соці-
ального захисту є індивідуалізованими, 
адже в них можуть взяти участь лише ті 
особи, перелік яких визначений окре-
мим законом, що наділені конкретними 
правами й обов’язками. 

Тому під правовідносинами з соці-
ального забезпечення громадян, потер-
пілих від Чорнобильської катастрофи, 
слід розуміти врегульовані нормами 
права соціального забезпечення вольо-
ві та індивідуалізовані відносини особи 
з уповноваженим державним органом, у 
яких особа наділена правом регулярно 
(періодично) чи в певні строки отриму-
вати певний вид соціального забезпе-
чення, а уповноважений орган зобов’я-
заний його надавати чи виплачувати. 
Вони виникають на підставі юридич-
ного складу, елементами якого є об’єк-
тивні правові підстави забезпечення; 
волевиявлення особи; акт уповноваже-
ного органу та поділяються на матері-
альні, процедурні і процесуальні.

«Право соціального забезпечення як 
матеріальна галузь права ще немає відо-
кремленої галузі процесуального права, 
але у цій галузі існують також певні 
процедурні правила, процедурні нор-

ми, які закріплюють форму реалізації і 
охорону права на відповідний вид за-
безпечення» [4, с. 33]. Тому Р. І. Іванова 
слушно вказувала про те, що в праві со-
ціального забезпечення не виникає 
єдиного матеріального правовідно-
шення. Фактично їх існує стільки, 
скільки видів соціального забезпечення 
встановлено в діючому законодавстві. 
Поряд з матеріальними правовідно-
синами, у яких громадянин реалізує 
свої права на різні види пенсій, допо-
мог і послуг, виникають численні про-
цедурні правовідносини, які є похідни-
ми від матеріальних [5, с. 131].

Слід звернути увагу, що матеріаль-
ним правовідносинам передують про-
цедурні, а в окремих випадках і проце-
суальні відносини щодо підтвердження 
факту постраждалих внаслідок Чорно-
бильської катастрофи. Переважно пе-
редують реалізації матеріальних право-
відносин або виникають разом із ними 
процедурні правовідносини зі встанов-
лення юридичних фактів (наприклад, 
тривалості страхового стажу, групи та 
причини інвалідності) та винесення рі-
шень про призначення або про відмову 
у наданні конкретних видів соціального 
забезпечення. Хоча ці правовідносини 
тісно пов’язані з матеріальними, вони 
мають особливості, які підтверджують 
їх самостійність, так як виникають завж-
ди за волевиявленням заінтересованої 
особи після виникнення права на той 
чи інший вид забезпечення. Особа 
вступає у такі правовідносини з приво-
ду отримання рішення про надання 
певних видів соціального забезпечення, 
між особою та уповноваженими орга-
нами з приводу визначення підстав на-
дання соціального забезпечення, при-
значення та виплати (надання) відповід-
ного соціального забезпечення. У літе-
ратурі виокремлюють два види проце-
дурних правовідносин:щодо встанов-
лення якогось конкретного юридично-
го факту, що має значення для певного 
виду права на соціальне забезпечення, 
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та щодо визначення права на даний вид 
соціального забезпечення і винесенню 
рішення про призначення пенсії, допо-
моги або послуги. Відповідно, об’єктом 
першого виду правовідносин є встанов-
лення конкретного юридичного факту, 
а об’єктом другого виду — призначен-
ня певного виду соціального забезпе-
чення: пенсії, допомоги, пільги, ком-
пенсації, послуги [1, с. 123]. 

Процедурні правовідносини — це 
суспільні відносини, що складаються на 
підставі процедурних норм права соці-
ального забезпечення між фізичною 
особою, з одного боку, та компетент-
ним органом, з іншого, з приводу реалі-
зації та захисту належного людині пра-
ва на конкретний вид соціального за-
безпечення [6, с.286]. Рисами процедур-
них відносин у сфері соціального за-
безпечення є: виникають у сфері соці-
ального забезпечення особи і стосу-
ються реалізації особою права на кон-
кретний вид соціального забезпечення 
відповідно до чинного законодавства; 
дані відносини є похідними по відно-
шенню до матеріальних відносин, їх 
функціональне призначення полягає у 
забезпеченні реалізації матеріальних 
правовідносин; виникають, змінюють-
ся, припиняються відповідно до норм 
права, адже державні органи можуть на-
давати матеріальне забезпечення тільки 
на підставі норм права; мають владний 
характер, оскільки без рішення відпо-
відного органу особа не зможе реалізу-
вати своє матеріальне право; виника-
ють заради чужого інтересу, який закла-
дений у матеріальному правовідношен-
ні, як правило на підставі юридичних 
фактів-подій; виступають однією з пра-
вових гарантій забезпечення реалізації 
матеріального права на певний вид ма-
теріального забезпечення. 

Матеріальні правовідносини не мо-
жуть виникнути автоматично із звер-
ненням правомочної особи. Так, для 
виникнення пенсійних правовідносини 
осіб, які постраждали від аварії на 

ЧАЕС, потрібні три юридичні факти: 
настання пенсійного віку, факт інвалід-
ності та втрата годувальника. Юридич-
но значущі передумови є додатковими 
елементами, коли йдеться про призна-
чення спеціальної (пільгової) пенсії 
(постраждалому внаслідок аварії на 
ЧАЕС), вони виникають до виникнен-
ня інших обставин, які входять до юри-
дичного складу. Юридично значущою 
передумовою тоді виступає те, що осо-
ба працює на певній посаді чи у певній 
галузі, така передумова необхідна для 
призначення відповідного виду пенсії. 
Для появи таких правовідносин потріб-
но, щоб заяву та усі необхідні докумен-
ти розглянув уповноважений орган та 
прийняв рішення про призначення, 
тому обов’язковим елементом юридич-
ного складу, як підстави виникнення 
правовідносин, має бути факт прийнят-
тя рішення про призначення відповід-
ного виду соціального забезпечення. 
Прийняття рішення про призначення 
або відмову у призначенні є фактом, 
який припиняє існування процедурно-
го правовідношення і, одночасно, є 
фактом, що породжує матеріальне пен-
сійне правовідношення. 

Так, у пенсійних правовідносинах 
беруть участь два суб’єкти: заявник і те-
риторіальний орган Пенсійного фонду 
України. Без рішення останнього не 
можуть виникати, змінюватися чи при-
пинятися матеріальні пенсійні право-
відносини. У фактичному складі — це 
завершальний факт, який разом з інши-
ми призводить до певних правових на-
слідків, наприклад, призначення пен-
сії [7, с. 72]. Управління Пенсійного 
фонду, ухвалюючи рішення щодо при-
значення пенсії, робить акт індивідуаль-
ного значення правоуправлінського ха-
рактеру, за допомогою якого реалізуєть-
ся суб’єктивне право на пенсію [8, с. 266]. 
По спливу встановленого законом 
строку після надходження заяви з необ-
хідними для призначення, перерахунку, 
переведення з одного виду пенсії на ін-
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ший та поновлення раніше призначе-
ної пенсії документами орган, що при-
значає пенсію, розглядає подані доку-
менти та приймає рішення щодо при-
значення, перерахунку, переведення з 
одного виду пенсії на інший та понов-
лення раніше призначеної пенсії. 

Для виникнення конкретних прав і 
обов’язків у пенсійних правовідносинах 
у кожному окремому випадку необхід-
но, щоб був виданий адміністратив-
но-правовий акт про застосування норм 
права. Таким індивідуальним актом, що 
належить до фактів-дій, і є рішення ор-
гану соціального захисту [7, с. 72]. Від-
повідно, не окремий факт, а сукупність 
розглянутих вище юридичних фактів є 
підставою виникнення правовідносин 
із пенсійного забезпечення у зв’язку із 
втратою годувальника. Відсутність пев-
ного факту (наприклад, відсутність ро-
динних відносин, факту утримання) 
призведе до відсутності права на отри-
мання соціального забезпечення також 
згідно ч. 1 ст. 49 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування». Виплата пенсії за рішен-
ням територіальних органів Пенсійно-
го фонду або за рішенням суду припи-
няється: 1) якщо пенсія призначена на 
підставі документів, що містять недо-
стовірні відомості; 2) на весь час прожи-
вання пенсіонера за кордоном, якщо 
інше не передбачено міжнародним до-
говором України, згода на обов’язко-
вість якого надана Верховною Радою 
України; 3) у разі смерті пенсіонера; 
4) у разі неотримання призначеної пен-
сії протягом 6 місяців підряд; 5) в інших 
випадках, передбачених законом. До 
таких інших випадків належать втрата 
підстави — юридичного факту, який 
надавав права на пенсійне забезпечен-
ня, відмова від пенсії.

Особливістю процедурних відно-
син є те, що їх ініціатором переважно 
виступає особа, а уповноважений орган 
лише повинен своєчасно прийняти ви-
значене законодавством рішення. Дієз-

датність у таких правовідносинах про-
являється у здатності їх суб’єктів само-
стійно реалізовувати свої суб’єктивні 
права та виконувати юридичні обов’яз-
ки. Зміст таких правовідносин розкри-
ваєтся через права і обов’язки їх суб’єк-
тів, адже особа повинна надати досто-
вірні документи, а в окремих випадках 
проінформувати про зміни у правово-
му статусі (зміна групи інвалідності). 
Уповноважений орган повинен вчини-
ти необхідні дії у строки і в порядку, ви-
значеному законодавством. Змістом 
процедурних відносин є сукупність 
суб’єктивних прав, юридичних повно-
важень і юридичних обов’язків та ре-
альна поведінка учасників цих відно-
син. Основу процедурних відносин 
складають право фізичної особи вима-
гати від компетентного органу вчинен-
ня юридичної дії та обов’язок цього 
органу вчинити такі дії у встановлені 
законом строки й у встановленому по-
рядку [6, с. 289].

Процедурні правовідносини є пра-
возастосовчими відносинами, так як 
вони пов’язані з реалізацією матеріаль-
них правовідносин. В. К. Субботенко у 
праві соціального забезпечення розріз-
няла дві форми правозастосовчої діяль-
ності державних органів: процедурну 
(позитивна діяльність, спрямована на 
виникнення матеріальних правовідно-
син, встановлення суб’єктивних прав 
особи) та процесуальну (здійснення, як 
правило, правоохоронної діяльності 
юрисдикційними органами) [9, с. 41]. 
Процедурні правовідносини мають ха-
рактерні ознаки, які відрізняють їх від 
процесуальних відносин. Вони виника-
ють за відсутності спору на підставі во-
левиявлення зацікавленої особи та 
формуються зазвичай до виникнення 
матеріального правовідношення, побу-
довані на засадах автономії і координа-
ції. Юридичну справу розглядає зо-
бов’язаний, а не нейтральний суб’єкт, 
який вирішує справу між правомочним 
та зобов’язаним суб’єктами [9, с. 42].
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Процедурні правовідносини пов’я-
зані із встановленням юридичного 
складу, який створює дані правовідно-
сини. Юридичним фактом, що їх по-
роджує, є звернення зацікавленої особи 
або її представника щодо підтверджен-
ня конкретного факту. При цьому осо-
ба має не тільки право вимагати від 
уповноваженого державного органу 
розглянути її прохання, але й несе 
обов’язок з надання необхідних доказів. 
Процедурні правовідносини продовжу-
ються в часі. Вони припиняються з ви-
несенням рішення про наявність або 
відсутність обставин, що мають юри-
дичне значення. Важливу роль у таких 
правовідносинах відіграють строки, 
протягом яких мають бути вчинені від-
повідні юридичні дії. Пропуск строків 
без поважних причин призводить до 
відмови у призначенні відповідного 
виду соціального забезпечення. Тому 
процедурними правовідносинами з со-
ціального захисту громадян, постражда-
лих від Чорнобильської катастрофи, є 
суспільні відносини, які виникають між 
особою та уповноваженим державним 
органом, до якого вона звернулася без-
посередньо чи через свого представи-
ника з метою реалізації, а в окремих 
випадках захисту свого права на відпо-
відний вид соціального забезпечення. 
Такі правовідносини можуть передува-
ти матеріальним правовідносинам (от-
римання спеціального статусу), супро-
воджувати матеріальні правовідносини 
(перерахунок пенсії у звязку із зростан-
ням прожиткового мінімуму для непра-
цездатних осіб) чи припиняти їх.

Процесуальні правовідносини, які 
пов’язані з соціальним захистом грома-
дянина, потерпілого від Чорнобильської 
катастрофи, можна поділити на дві гру-
пи: ті, що виникають з приводу встанов-
лення фактів, необхідних для призна-
чення певного виду соціального забез-
печення (встановлення факту смерті, 
оголошення особи померлою, встанов-
лення факту перебування на утриманні 

померлого годувальника, встановлення 
факту втрати засобів до існування, вста-
новлення факту перебування на відпо-
відній території та у відповідний період), 
та ті, що виникають за наявності спору у 
заявника (ним може виступати як фізич-
на особа, яка оскаржує дії уповноваже-
них державних органів, так і уповнова-
жений державний орган) та на правовід-
носини з приводу оскарження рішення 
уповноважених державних органів 
(управління Пенсійного фонду України, 
управління праці і соціального захисту) 
до вищестоящого органу та у зв’язку із ви-
рішенням спору, що виник з приводу на-
дання соціального забезпечення. Доволі 
часто громадяни, які постраждали від 
Чорнобильської катастрофи, звертають-
ся до суду, насамперед, для встановлення 
факту перебування на відповідній терито-
рії рішення Ріпкинського районного суду 
Чернігівської області від 23 жовтня 
2008 р., справа № 2-о-84/2008 р.).

Також в судовому порядку підтвер-
джується факт проживання на відповід-
ній території, яка зазнала радіоактивно-
го забруднення (наприклад, рішення 
Снятинського районного суду Івано-
Фран ківської області від 2 липня 2010 р. 
Справа № 2-о-67/2010 р.).

Відмінність процедурних правовід-
носин від процесуальних в соціальному 
забезпеченні визначається специфікою 
їх змісту. В процедурних правовідноси-
нах законодавством передбачена обо-
в’язкова процедура, без якої неможливі 
подальші етапи реалізації прав та 
обов’язків у матеріальних правовідно-
синах, а процес розгляду спору охо-
плює не всі, а лише спірні обставини. 
Вказані правовідносини виникають на 
підставі охоронюваних норм із приво-
ду вирішення спору про соціальне за-
безпечення і не є обов’язковими у ході 
реалізації норм матеріального права на 
конкретний вид забезпечення. Оскіль-
ки право соціального захисту не закрі-
плює ніякої особливої процедури роз-
гляду спорів, судовий розгляд здійсню-
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ється за нормами цивільного процесу-
ального або адміністративного проце-
суального права. У разі незгоди з рі-
шенням відповідного компетентного 
державного органу громадянин має 
право звернутися за вирішенням спору 
у визначеному законодавством порядку. 
Тому процесуальними правовідносина-
ми із соціального захисту є урегульова-
ні нормами цивільного процесуального 
або адміністративного процесуального 
права відносини громадянина або сім’ї з 
юрисдикційним органом про розгляд 
спору між особою та органом соціаль-
ного захисту [10, с. 92–93]. Підставою їх 
виникнення є подання-прийом заяви 
про розгляд спору про соціальне забез-
печення, відповідно підставою їх при-
пинення є винесення рішення щодо 
даного спору, здебільшого судом. Тому 
такі відносини завжди виникають з 
приводу захисту порушеного права у 
зв’язку із зверненням громадян зі скар-
гою чи спором до уповноваженого ор-
гану. Відповідно до ст. 55 Конституції 
України кожна особа, право якої пору-
шено, може звернутися до суду за його 
захистом. Слід мати на увазі, що захист 
порушеного права особа може здійсни-
ти в порядку позовного провадження 
чи оскарження неправомірних дій по-
садової особи чи органу, який відмовив 
у наданні чи не надав у повному обсязі 
належний особі вид соціального захи-

сту. Рішення суду є підставою для ви-
никнення права на соціальний захист 
(у разі визнання померлою, а згодом 
оголошення безвісно відсутньою осо-
би, яка мала статус ліквідатора чи по-
терпілого від аварії на ЧАЕС) чи підста-
вою для скасування або зміни відповід-
ного правозастосовного акта стосовно 
особи, яка його оскаржувала. 

Тому правовідносини з соціального 
захисту громадян, які постраждали внас-
лідок Чорнобильської катастрофи, — 
це специфічний вид відносин, що вини-
кає між особою, яка підтвердила у вста-
новленому законом порядку свій статус 
та реалізовує передбачене законодав-
ством право на соціальний захист, та 
уповноваженим державним органом, на 
який покладено обов’язок своєчасно 
призначити та надавати відповідний вид 
соціального забезпечення за рахунок ко-
штів державного бюджету на визначе-
ний відповідно до законодавства період.

Важливим елементом механізму реа-
лізації прав громадян на соціальне забез-
печення мають бути соціальні нормативи 
(прожитковий мінімум, мінімальна заро-
бітна плата, мінімальний розмір пенсій-
них виплат, перелік загальнодоступних і 
безкоштовних медичних послуг, медич-
на допомога та послуги державних уста-
нов соціального обслуговування) як кри-
терії мінімального допустимого рівня 
життя в багатьох державах світу.
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З метою якнайшвидшої імплемен-
тації в національне законодавство Укра-
їни рамкової угоди плану BEPS [1], до 
якої Україна приєдналась з 2017 року, 
наразі розроблено вже декілька законо-
проектів щодо Плану протидії розми-
ванню бази оподатковування та виве-
денню прибутку з-під оподаткування.

З метою забезпечення виконання 
Плану заходів з реалізації кроків BEPS 
також вирішено створити робочу гру-
пу, яка буде розробляти відповідні зако-
нопроекти. Так, нагадуємо, що згідно 
нового Закону України «Про валюту і 
валютні операції» від 21.06.2018 року за 
№ 2473-VIII» [2], зокрема, положень 
пункту 11 статті 16, Кабінет Міністрів 
України зобов`язаний спільно з Націо-
нальним банком України у строк до 
серпня місяця 2019 року розробити та 
внести на розгляд Верховної Ради 
України законопроекти щодо міжна-
родної співпраці України в галузі опо-
даткування. Законопроекти повинні 
регулювати та встановлювати правила 
оподаткування контрольованих інозем-
них компаній; правила звітності в роз-
різі країн для міжнародних груп компа-

ній; правила обмеження витрат на фі-
нансові операції з пов`язаними особа-
ми; правила оподаткування постійного 
представництва; заходи щодо запобі-
гання зловживанням у зв’язку із засто-
суванням договорів про уникнення по-
двійного оподаткування; процедуру 
врегулювання спорів з питань застосу-
вання конвенцій про уникнення по-
двійного оподаткування; впроваджен-
ня міжнародних стандартів для автома-
тичного обміну інформацією; внесен-
ня змін до Податкового кодексу Украї-
ни щодо контролю за трансфертним 
ціноутворенням (кроки 8, 9, 10, 13 Пла-
ну дій BEPS) [1].

Так, на офіційному сайті Міністерства 
фінансів України було розміщено проект 
Закону України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України з метою 
імплементації Плану протидії розмиван-
ню бази оподатковування та виведенню 
прибутку з-під оподаткування» [3]. 

Оприлюднений проект ставить ак-
цент, зокрема, на наступні кроки Плану 
BEPS [1]:

1) розкриття фізичними особами-
ре зидентами України своєї участі в іно-
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земних компаніях, які вони контролю-
ють (КІК), і правила оподаткування та-
ких компаній;

2) обмеження витрат на фінансові 
операції з пов’язаними особами;

3) запобігання зловживанням 
у зв’язку із застосуванням договорів про 
уникнення подвійного оподаткування;

4) запобігання штучному уникнен-
ню визнання статусу постійного пред-
ставництва;

5) удосконалення контролю за тран-
сфертним ціноутворенням;

6) правила звітності в розрізі країн 
для міжнародних груп компаній (вхо-
дить до мінімального стандарту).

Такі дії держави зумовлені прогали-
нами та неузгодженостями у націо-
нальному та міжнародному податково-
му законодавстві, у зв`язку із чим між-
народні компанії зменшують або уни-
кають зобов’язань зі сплати податку на 
прибуток, що в свою чергу призводить 
до втрати надходжень до бюджету. Но-
вий закон про імплементацію Плану 
BEPS має на меті конкретні кроки 
щодо протидії розмиванню бази опо-
даткування і виведення прибутку з-під 
оподаткування, щодо агресивного по-
даткового планування; щодо удоскона-
лення заходів боротьби з податковими 
зловживаннями тощо. Відтак, внесення 
істотних змін до податкового законо-
давства на сьогодні є незворотнім про-
цесом. Зокрема, згідно положень п/п 2 
пункту 1 проекту Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу 
України з метою імплементації Плану 
протидії розмиванню бази оподатку-
вання та виведенню прибутку з-під 
оподаткування» [3], визначені такі по-
няття як група компаній, міжнародна 
група компаній, материнська група 
компаній міжнародної групи компаній 
та багато ін. Законопроект передбачає 
обов`язок платника податків повідом-
ляти центральному органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну фінансову політику 

про свою участь в іноземних компаніях, 
у міжнародних групах компаній із за-
значенням певної витребуваної інфор-
мації (положення пп. 4. пункту 2 зако-
нопроекту про внесення змін до пункту 
39.4 статті 39 Податкового кодексу 
України) [3]. Форма та порядок складан-
ня повідомлення про участь у міжна-
родній групі компаній затверджуються 
центральним органом виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування та реалі-
зує державну фінансову політику. Та-
кож встановлено обов`язок такого 
платника податків-резидента України, 
що являється учасником іноземної ком-
панії та/або міжнародної групи компа-
нії, подавати всі фінансові показники, 
які використовувались під час розра-
хунку та подання фінансового зведено-
го звіту, що мають бути підтверджені 
даними із регістрів бухгалтерського об-
ліку. Вводиться новий термін — контро-
льовані іноземні компанії (скор. — КІК). 
КІК визнається будь-яка юридична 
особа, зареєстрована в іноземній держа-
ві або території, яка визнається такою, 
що знаходиться під контролем фізич-
ної особи — резидента України відпо-
відно до правил Податкового кодексу 
України. до контрольованої іноземної 
компанії може прирівнюватись інозем-
не утворення без статусу юридичної 
особи. Контролюючою особою є фі-
зична особа — резидент України, яка 
визнається кінцевим бенефіціарним 
власником (контролером) контрольова-
ної іноземної компанії у значенні, наве-
деному в Законі України «Про запобі-
гання та протидію легалізації (відмиван-
ню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення» [4]. Передбачаєть-
ся обов`язкове оподаткування прибутку 
контрольованої іноземної компанії, а 
платником податку стосовно прибутку 
контрольованої іноземної компанії є 
контролююча особа. Тобто, платник 
податків-резидента України, що явля-
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ється учасником іноземної компанії та/
або міжнародної групи компанії, пови-
нен фактично двічі звітувати про діяль-
ність своєї компанії та сплачувати по-
датки: в країні реєстрації такої компанії 
та в країні свого резиденства. Це є до-
датковою відповідальністю для власни-
ка бізнеса. Правила КІК повинні засто-
совуватись коли: 

1) резидент однієї держави контро-
лює іноземну компанію шляхом істот-
ної участі в її капіталі або іншим чином; 

2) дохід КІК є пасивним; 
3) такий дохід КІК в країні її рези-

денства не оподатковується або оподат-
ковується за низькою ставкою.

Об’єктом оподаткування для податку 
на доходи фізичних осіб контролюючої 
особи є частина скоригованого прибут-
ку контрольованої іноземної компанії, 
пропорційна частці, якою володіє або 
яку контролює така фізична особа, що 
обчислюється відповідно до визначених 
правил. Зазначена частина прибутку 
контрольованої іноземної компанії 
включається до складу загального річно-
го оподатковуваного доходу контролю-
ючої особи. Отже, зведений прибуток 
КІК підлягатиме включенню до загаль-
ного оподатковуваного доходу контро-
люючої особи в країні її резиденства. 

Звичайно, крім обов`язку платників 
податків звітувати та інформувати кон-
тролюючі органи про свою участь в 
іноземних компаніях, законопроектом 
передбачена відповідальність за неви-
конання вимог щодо подання звіту про 
контрольовані операції та/або доку-
ментації з трансфертного ціноутворен-
ня, та/або глобальної документації з 
трансфертного ціноутворення (май-
стер-файлу), та/або звіту у розрізі країн 
міжнародної групи компаній, та/або 
повідомлення про участь у міжнародній 
групі компаній. Так, за пунктом 17 За-
конопроекту [3] передбачено, що непо-
дання платником податків звіту про 
контрольовані операції та/або доку-
ментації з трансфертного ціноутворен-

ня, та/або глобальної документації з 
трансфертного ціноутворення (май-
стер-файлу), та/або звіту у розрізі країн 
міжнародної групи компаній, та/або 
повідомлення про участь у міжнародній 
групі компаній відповідно до вимог 
статті 39 Податкового кодексу Украї-
ни [5], тягне за собою накладення штра-
фу (штрафів) у розмірі: 300 розмірів 
прожиткового мінімуму для працездат-
ної особи, встановленого законом на 
1 січня податкового (звітного) року, — 
у разі неподання звіту про контрольова-
ні операції; 3 відсотки суми контрольо-
ваних операцій, щодо яких не була по-
дана документація, визначена підпункта-
ми 39.4.6 та 39.4.9 пункту 39.4 статті 39 
Податкового кодексу України, але не 
більше 200 розмірів прожиткового міні-
муму для працездатної особи, встанов-
леного законом на 1 січня податкового 
(звітного) року; 300 розмірів прожитко-
вого мінімуму для працездатної особи, 
встановленого законом на 1 січня по-
даткового (звітного) року, — у разі не-
подання глобальної документації з 
трансфертного ціноутворення (май-
стерфайлу), визначеної підпунктами 
39.4.7 та 39.4.9 пункту 39.4 статті 39 По-
даткового кодексу України; 3000 розмі-
рів прожиткового мінімуму для працез-
датної особи, встановленого законом 
на 1 січня податкового (звітного) ро-
ку,  — у разі неподання звіту у розрізі 
країн міжнародної групи компаній; 
100 розмірів прожиткового мінімуму 
для працездатної особи, встановленого 
законом на 1 січня податкового (звітно-
го) року, — у разі неподання повідом-
лення про участь у міжнародній групі 
компаній. Тобто, резидент України по-
винен зауважити на дотриманні проце-
дур інформування країни свого рези-
денства про свою участь в іноземній 
компанії, що в свою чергу ускладнює 
його участь також в іноземних інвести-
ційних проектах. Також, неподання 
(несвоєчасне подання) контролюючою 
особою звіту про контрольовані іно-
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земні компанії тягне за собою накла-
дення штрафу у розмірі 1000 розмірів 
мінімальної заробітної плати, встанов-
леної законом на 1 січня звітного (по-
даткового) року, за кожний такий факт. 
Чи не суперечить таке істотне усклад-
нення  механізму звітування щодо ве-
дення бізнесу головній меті Плану 
BEPS — підвищення прозорості веден-
ня бізнесу в країні, а не збільшення по-
даткового навантаження? 

Більш того, контролюючим орга-
нам надано право ініціювати та прово-
дити перевірки контрольованої інозем-
ної компанії та/або контролюючої осо-
би (передбачено включити пункт 392.6 
до Податкового кодексу України за за-
конопроектом). Тобто, це ще одна до-
даткова міра відповідальності для влас-
ника бізнеса. Так, підставами для такої 
перевірки є:

1) отримання контролюючим орга-
ном податкової інформації, що свід-
чить про неподання платником подат-
ків або подання з порушенням вимог 
статті 392 звіту про контрольовані іно-
земні компанії; 

2) ненадання контролюючому орга-
ну відповіді згідно з ПКУ. 

Передбачено, що контролюючий 
орган не має права проводити більше 
однієї перевірки контролюючої особи 
протягом двох календарних років. 
Платник податків зобов’язаний забез-
печити можливість посадовим особам, 
які проводять перевірку контролюючої 
особи, провести опитування відповід-
них посадових осіб або працівників 
контрольованої іноземної компанії. За 
відсутності можливості проведення 
опитування на території України дане 
опитування може бути проведене шля-
хом відеоконференцій, що мають бути 
забезпечені платником податків. Ре-
зультати перевірки контролюючої осо-
би оформляються у формі акта (довід-
ки), що складається у двох примірниках, 
підписується посадовими особами, які 
проводили перевірку та контролюю-

чою особою або її представником. Та-
ким чином, українські державні посадо-
ві особи будуть наділені повноваження-
ми перевіряти діяльність іноземної ком-
панії, в тому числі щодо ведення нею 
податкового обліку, по суті, не будучи 
компетентними спеціалістами податко-
вого права певної іноземної держави, 
адже крім Міжнародних стандартів фі-
нансової звітності в кожній країні так 
чи інакше існують певні особливості 
національного податкового законодав-
ства. Наразі не є відомим чи будуть за-
прошені до співпраці іноземні спеціа-
лісти вузької галузі чи ні, та/або чи буде 
створено новий підзвітний орган, у 
складі певної комісії якого будуть спеці-
алісти з різних країн за для належного 
забезпечення ведення роботи з КІК. 

Цікаво, що за текстом законопроек-
ту передбачена можливість перегляду 
та оскарження таких актів перевірок. 
Крім цього, встановлено порядок про-
ведення процедури взаємного уз-
годження (п. 16 Законопроекту) [3]. 
Отже, якщо особа вважає, що в резуль-
таті дії або рішення контролюючого 
органу України або відповідного органу 
влади іноземної країни вона піддається 
чи піддаватиметься оподаткуванню, яке 
не відповідає положенням міжнародно-
го договору України про уникнення по-
двійного оподаткування, вона може, 
незалежно від засобів правового захи-
сту, передбачених цим Кодексом, пере-
дати свою справу на розгляд за проце-
дурою взаємного узгодження у порядку 
визначеному за Податковим кодексом 
України. Право на подання заяви про 
розгляд справи за процедурою взаєм-
ного узгодження має особи (резиденти 
або нерезиденти), якщо право передати 
справу на розгляд за процедурою вза-
ємного узгодження в Україні передба-
чене чинним міжнародним договором 
України про уникнення подвійного 
оподаткування.

З метою запобігання зловживанням 
у зв’язку із застосуванням договорів про 
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уникнення подвійного оподаткування, 
Україна нещодавно приєдналась та ра-
тифікувала Багатосторонню конвенцію 
MLI (Multilateral Instrument) [6] — це 
угода, приєднавшись до якої країна от-
римує змогу одночасного внесення змін 
до всіх або деяких чинних Конвенцій 
про уникнення подвійного оподаткуван-
ня. Ця угода є частиною Плану дій 
BEPS. Зокрема, Угода MLI є реалізацією 
кроків 6, 14 та 15 Плану дій BEPS [1]. 

Конвенція має дозволити зменши-
ти переміщення українського капіталу 
до юрисдикцій з низьким рівнем опо-
даткування з метою мінімізації подат-
кових зобов’язань, що, в свою чергу, 
сприятиме збільшенню доходів бю-
джету. Підписання цієї Конвенції дає 
змогу одразу внести зміни до всіх або 
деяких чинних Конвенцій про уник-
нення подвійного оподаткування, тоді 
як окремий перегляд міжнародних кон-
венцій про уникнення подвійного опо-
даткування. з кожною країною потре-
бував би підписання окремих протоко-
лів з подальшою їх ратифікацією че-
рез законодавчий орган України. 

Наразі це є лише законопроектом 
та звичайно потребує чи немало вдо-
сконалених уточнень. Проте, законо-

давець повинен розуміти, що платни-
кам податку для виконання всіх вимог 
такого закону, потрібен час (мова йде 
про тривалий перехідний період) і пев-
ний механізм, який дозволить чітко ро-
зуміти свої кроки, певні органи держав-
ної влади, які будуть компетентні від-
повідати на всі запитання від бізнесу та 
володіти відповідними знаннями щодо 
складнощів законів, регулюючих робо-
ту з нерезидентами,  у разі потреби на-
давати допомогу при заповненні всіх 
звітних документів на безкоштовній 
основі тощо. Платникам податку в 
обов`язковому порядку потрібно нада-
ти право на помилку, адже держава 
встановлює нові правила гри, а розмір 
штрафів за їх порушення занадто вели-
кий для будь-якого бізнесу. Отже, ре-
зюмуючи вищевикладене, необхідно 
зазначити, що певні його розділи за-
надто агресивні в умовах сьогодніш-
нього життєвого процесу українського 
бізнесу, і в сторону захисту бізнесу тре-
ба зауважити на тому, що платники по-
датків намагаються вести оптимізацій-
ну податкову політику саме внаслідок 
повної відсутності будь-якої компе-
тентної і якісної підтримки з боку дер-
жави, резидентами якого вони є. 

ЛІТЕРАТУРА:
1. Action Plan on Base Erosion and Profit 
Shifting [Electronic source]. — Access mode: 
https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.
pdf.
2. Про валюту і валютні операції: Закон 
України від 21.06.2018 року № 2473-VIII 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/  
2473-19.
3. Про внесення змін до Податкового кодек-
су України з метою імплементації Плану 
протидії розмиванню бази оподатковування 
та виведенню прибутку з-під оподаткуван-
ня: проект Закону України [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: https://www.
minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0 
%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0 
%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0 
%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20 
%D0%91%D0%95%D0%9F%D0%A1.pdf.

4. Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення: Закон України від 14.10.2014 
року № 1702-VII [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1702-18.
5. Податковий кодекс України: Закон Украї-
ни від 02.12.2010 року № 2755-VI [Електро-
нний ресурс]. — Режим доступу: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
6. Про ратифікацію Багатосторонньої кон-
венції про виконання заходів, які стосують-
ся угод про оподаткування, з метою проти-
дії розмиванню бази оподаткування та виве-
денню прибутку з-під оподаткування: Закон 
України від 28.02.2019 року № 2692-VIII 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2692-19. 



Eurasian Academic Research Journal
2019. № 2 (32)

82

1. Action Plan on Base Erosion and Profit 
Shifting. URL: https://www.oecd.org/ctp/
BEPSActionPlan.pdf.
2. Pro valiutu i valiutni operatsii: Zakon Ukrainy vid 
21.06.2018 roku № 2473VIII. URL: http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19. 
[in Ukrainian].
3. Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu 
Ukrainy z metoiu implementatsii Planu protydii 
rozmyvanniu bazy opodatkovuvannia ta vyvedenniu 
prybutku zpid opodatkuvannia: proekt Zakonu 
Ukrainy URL: https://www.minfin.gov.ua/
uploads/redactor/files/%D0%97%D0%B0 
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE 
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5 
%D0%BA%D1%82%20%D0%91%D0 
%95%D0 %9F%D0%A1.pdf. [in Ukrainian].

4. Pro zapobihannia ta protydiiu lehalizatsii (vid myvanniu) 
dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shlia khom, finansu van
niu teroryzmu ta finansuvanniu roz povsiudzhennia zbroi 
masovoho znyshchennia: Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 
roku № 1702VII. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/1702-18. [in Ukrainian].
5. Podatkovyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 
02.12.2010 roku № 2755VI. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
[in Ukrainian].
6. Pro ratyfikatsiiu Bahatostoronnoi konventsii pro 
vykonannia zakhodiv, yaki stosuiutsia uhod pro 
opodatkuvannia, z metoiu protydii rozmyvanniu bazy 
opodatkuvannia ta vyvedenniu prybutku zpid 
opodatkuvannia: Zakon Ukrainy vid 28.02.2019 
roku № 2692VIII. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/2692-19. [in Ukrainian].

REFERENCES:



83

Постановка проблеми у загаль-
ному вигляді та її зв’язок із важли-
вими науковими та практичними 
завданнями. Забезпечення фінансо-
вої безпеки держави є комплексним 
процесом, ефективність якого зале-
жить від розробленості наукових по-
ложень про окремі загрози. Завдяки 
цьому можна цілеспрямовано вплива-
ти на чинники, які обумовлюють їхне 
виникнення та оперативно локалізува-
ти наслідки. На сьогодні ці категорії 
залишаються не розробленими, адже 
основна увага приділяється статусу 
суб’єктів фінансової безпеки та окре-
мим методам і формам протидії фінан-
сової злочинності.  

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій, в яких започатковано роз-
в›язання даної проблеми і на які 
спирається автор. В сучасній юри-
дичній науці спеціального дослідження 
впливу сепаратизму та тероризму на 
стан фінансової безпеки України не 
проводилося, що вказує на актуальність 
обраного напряму наукового пошуку. 

Виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим  
присвячується означена стаття. 
Найбільш відчутними загрозами фі-
нансової безпеки України на сучасному 
етапі її розвитку, залишається тероризм 
та сепаратизм, які дестабілізують фі-
нансову систему, змушуючи владу 
спрямовувати основні фінансові ресур-
си на вирішення конфлікту на Сході 
країни. Необхідно деталізувати приро-
ду цих загроз та схарактеризувати їхній 
вплив на окремі складові фінансової 
безпеки держави, що надасть можли-
вість розробити і запровадити конкрет-
ні механізми протидії означеним загро-
зам фінансової безпеки. 

Формулювання цілей статті. Мета 
статті полягає у комплексному теорети-
ко-правовому аналізі природи і сутності 
тероризму та сепаратизму, як окремих 
загроз фінансовій безпеці України. 

Виклад основного матеріалу до-
слідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Те-
роризм, на жаль, став невід’ємною 
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частиною політичних та економічних 
процесів у світі, і представляє все біль-
шу загрозу громадській та національній 
безпеці. Із одиничних проявів він пере-
творився в масове явище [1, с. 6]. Вважа-
ємо, що сьогодні в світі дуже часто те-
роризм обирається тим чи іншим ре-
жимом у якості зовнішньополітичного 
інструмента, за допомогою якого дося-
гаються геополітичні та інші цілі. У на-
укових колах, питання сутності теро-
ризму досліджується досить ґрунтовно, 
що пояснюється стрімкою актуалізаці-
єю цієї проблеми для нашої держави. 

Так, С. А. Трофімов під терориз-
мом пропонує розуміти «діяльність, 
що фактично охоплює планування, 
організацію, підготовку й реалізацію 
терористичних актів, підбурювання до 
їх вчинення, до насильства над фізич-
ними особами або організаціями, зни-
щення матеріальних об’єктів у теро-
ристичних цілях, організацію незакон-
них збройних формувань, злочинних 
об’єднань для вчинення терористич-
них актів, так само як і участь у таких 
актах, вербування, озброєння, підго-
товку й використання терористів, про-
паганду і поширення ідеології теро-
ризму, фінансування та інше сприяння 
тероризму» [2, с. 340]. Слід зазначити, 
що вказане визначення є достатньо 
змістовним та дозволяє усвідомити 
складність та комплексність терориз-
му, як виду незаконної діяльності.

Доволі цікавою, з позиції висвітлен-
ня філософського значення поняття 
«тероризм», є думка І. С. Смазнової, яка 
зазначає, що «при філософському 
осмисленні феномена тероризму було 
виявлено, що основна діалектична су-
перечність соціуму взагалі та терориз-
му, зокрема, полягає у суперечності між 
індивідом і суспільством і породжує різ-
номанітні форми несправедливості та 
споконвічне прагнення до справедли-
вості. Ця діалектика має прояв у формі 
суперечностей між сущим та належним, 
між свободою та відчуженням і, зреш-

тою, все це проявляється у формі супе-
речності між природним та позитив-
ним правом» [3, с. 172]. Із вищенаведе-
ного зрозуміло, що тероризм є своєрід-
ною формою вирішення суперечно-
стей між владою та суспільством, однак 
постає питання — чи є ця форма кон-
структивною? На наше глибоке переко-
нання ні, адже:

1) по-перше, насильство та знищен-
ня засуджується світовою спільнотою 
та ні в якому разі не повинні розгляда-
тися у якості інструменту для досягнен-
ня будь-яких цілей;

2) по-друге, терористична діяль-
ність поглиблює непорозуміння між 
суспільством та державою, руйнуючи 
останні надії на встановлення діалогу;

3) по-третє, насильство породжує 
лише насильство, і навіть якщо влада 
змушена іти на поступки терористам 
задля збереження життя власних грома-
дян, такий результат завжди є супере-
чливим та тимчасовим.

На законодавчому рівні поняття «те-
роризм» визначено у Законі України 
«Про боротьбу з тероризмом» від 20 бе-
резня 2003 р. № 638-IV. Зокрема, у ст. 1 
Закону наведено наступне визначення: 
тероризм — суспільно небезпечна ді-
яльність, яка полягає у свідомому, ціле-
спрямованому  застосуванні насильства 
шляхом захоплення заручників, підпа-
лів, убивств, тортур, залякування насе-
лення та органів влади або вчинення 
інших посягань на життя чи здоров›я ні 
в чому не винних людей або погрози 
вчинення злочинних дій з метою досяг-
нення злочинних цілей [4]. На нашу 
думку, визначення тероризму, надане 
законодавцем ще у 2003 році не є акту-
альним, оскільки сьогодні тероризм на-
був дещо іншого значення. Мова йде 
про те, що він став засобом впливу не 
тільки на окремих громадян чи соціаль-
ні групи, а й на державу в цілому, тобто 
з’явилася певна геополітична складова 
терористичної діяльності, яка істотно 
впливає на фінансову систему держави. 



Томчук О. В. 
Тероризм та сепаратизм як актуальні загрози фінансовій безпеці України

85

Наприклад, реаліями сьогодення 
для України став інформаційний теро-
ризм, який негативно позначається на 
сфері фінансових інтересів держави. 
У своїй роботі Г. В. Форос стверджує, 
що «інформаційний тероризм — це 
новий вид терористичної діяльності, 
спрямований на використання сучас-
них інформаційних технологій з ме-
тою порушення або знищення значних 
державних інфраструктур» [5, с. 260]. 
Більш детально існуючу проблему ха-
рактеризує Р. О. Банк, зазначаючи на-
ступне: «інформаційний терористич-
ний акт, тобто, дії інформаційно-пси-
хологічного та інформаційно-техніч-
ного впливу, спрямовані на розв’язання 
суспільно-політичних,  ідеологічних, 
національних,  територіальних  кон-
фліктних ситуацій з метою маніпуляції 
та зомбіювання свідомості особи чи 
широкого кола осіб шляхом реалізації 
способів і методів інформаційного на-
сильства» [6, с. 115]. В умовах тотальної 
автоматизації систем обробки інформа-
ції та введення системи електронного 
документообігу, у тому числі і у фінансо-
вому секторі діяльності держави, сторон-
ній вплив негативно позначається на 
стані фінансової безпеки та може при-
звести до вкрай негативних наслідків.

Принципове значення має пробле-
ма фінансування тероризму (надання 
чи збір активів будь-якого роду, з усві-
домленням того, що їх буде використа-
но повністю або частково для організа-
ції, підготовки і вчинення терористич-
них актів, втягнення у вчинення теро-
ристичних актів, створення терорис-
тичних груп та організацій тощо [4]), 
яка на сьогодні доволі гостро стоїть пе-
ред Україною. При чому, мова йде не 
тільки про фінансування терористів на 
Сході країни Росією, а про фінансуван-
ня з боку вітчизняного бізнесу, точніше 
його окремими представниками. На 
нашу думку, це достатньо суттєва загро-
за фінансовій безпеці України, адже 
кошти надані терористам могли потра-

пити до Державного бюджету України 
у вигляді податків та зборів та викори-
стані на соціальні потреби громадян. 

Щодо сепаратизму зазначимо, що 
ми розглядаємо його разом з терориз-
мом, оскільки його природа та наслідки 
мають спільні риси. Як зазначає 
Л. С. Сталенна, «в українському консти-
туційно-правовому полі відсутнє тлума-
чення терміна "сепаратизм". Значення 
цього терміна не встановлено норма-
тивно. Це констатує: що протидія сепа-
ратизму не має належного рівня відо-
браження та імплементації в законодав-
стві України; на сучасному етапі роз-
витку держави в Україні бракує адекват-
ного правового механізму протидії се-
паратизму» [7, с. 6]. 

Єдиною спробою формалізації да-
ної категорії є проект Закону України 
«Про протидію і запобігання сепара-
тизму та подолання наслідків сепара-
тистської діяльності на території Украї-
ни (десепаратизацію), який з 2014 року 
розглядається Верховною Радою Укра-
їни, але поки що не прийнятий. У цьо-
му законопроекті, сепаратизм визначе-
но, як діяльність, спрямовану на відо-
кремлення частини території України з 
етнічних, мовних, релігійних мотивів 
для створення нової держави наділеної 
політичною самостійністю або широ-
кою автономією [8]. Вважаємо, що 
суспільна необхідність цього закону не 
викликає жодних сумнівів, адже анексія 
Криму, як результат сепаратизму, при-
звела до втрати державою майна та 
значних фінансових збитків, які істотно 
ослабили економіку країни, а отже зав-
дали шкоду її фінансовій безпеці. У та-
ких умовах, тероризм стає одним з ос-
новних засобів сепаратизму, адже за 
допомогою терору злочинці намага-
ються отримати довіру громади тієї чи 
іншої територіальної одиниці.

Для Української держави, яка впро-
довж багатьох років незалежності за-
лишалася нейтральною до терорис-
тичних загроз та сепаратизму, виник-
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нення цих негативних суспільних 
явищ, передусім пов’язане із зовніш-
ньою політикою Російської Федерації, 
яка навмисно підбурювала населення 
Криму та Донбасу задля досягнення 
власних геополітичних цілей. До того 
ж, позначилася руйнівна політика ре-
жиму Януковича, який фактично по-
ступився національними інтересами 
держави, залучивши до управління 
державними справами представників 
російських спецслужб. 

Вплив тероризму та сепаратизму на 
фінансову безпеку держави проявляєть-
ся у наступному:

1) втрата країною інвестиційної 
привабливості, що пов’язане з ризика-
ми розміщення капіталу в державі, яка 
тривалий час веде на своїй території ан-
титерористичну операцію;

2) значні фінансові та майнові збит-
ки, завдані анексією Криму та сепара-
тизмом на Донбасі, які обумовили фі-
нансово-економічну нестабільність в 
середині країни;

3) падіння курсу національної валю-
ти, яке є реакцією на соціально-полі-
тичну ситуацію в Україні;

4) активізація сфери відмивання до-
ходів, отриманих злочинним шляхом 
та спрямованих на фінансування теро-
ристів на Сході країни. 

Від моменту початку конфлікту на 
Донбасі, влада та суспільство активно 
залучилися до подолання тероризму та 
сепаратизму в державі, тобто назвати 
цю загрозу латентною буде не правиль-
но. Сьогодні, на нормативно-правово-
му рівні вживаються заходи щодо лока-
лізації та ліквідації негативного впливу 
означених вище суспільних явищ на 
фінансову систему держави. Визна-
чальною подією, у цьому сенсі, стало 
прийняття 14 жовтня 2014 року Закону 
України «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів одер-
жаних злочинним шляхом, фінансу-
ванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового зни-

щення», в якому встановлений право-
вий механізм протидії відмивання дохо-
дів та фінансування тероризму та регла-
ментовані питання фінансового моні-
торингу у цій сфері [9]. 

Достатньо важливим та принципо-
вим нормативно-правовим актом у сфе-
рі забезпечення фінансової безпеки 
держави є Закон України «Про санкції» 
від 14 серпня 2014 р. № 1644-VII, статті 
якого передбачають можливість засто-
сування до іноземних держав спеціаль-
них економічних та інших обмежуваль-
них заходів (санкцій), які переважно 
мають фінансовий характер (запобіган-
ня виведенню капіталів за межі України, 
блокування активів, зупинення вико-
нання економічних та фінансових зо-
бов’язань тощо) [10]. На нашу думку, 
цей документ дозволяє достатньо чітко 
та оперативно реагувати на будь-які 
зовнішні подразники, у тому числі і на 
фінансування Росією тероризму та се-
паратизму на Донбасі. 

Висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок у 
даному напрямку. Підводячи підсумки 
зазначимо, що існування досліджених 
загроз фінансовій безпеці держави пов-
ністю корелюється із загальною теорі-
єю безпеки, яка передбачає наявність 
певної противаги стану безпеки, тобто 
небезпеки, яка і має врівноважити усю 
систему. Слід зазначити, що загрози 
фінансовій безпеці держави, є взаємо-
пов’язаними категоріями, оскільки існу-
вання однієї з загроз може привести до 
виникнення іншої. Наприклад, сепара-
тизм сприяє неефективності державно-
го регулювання фінансової сфери та 
породжує тероризм. З урахуванням 
цього, можна говорити про інтегрова-
ність природи даних загроз, яка в свою 
чергу, обумовлює універсальність меха-
нізмів протидії. При цьому перспектив-
ним напрямом подальшого наукового 
пошуку, залишається питання впливу 
означених загроз на окремі складові фі-
нансової безпеки України. 
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Постановка проблеми. Проблема-
тики поняття права на життя торкалося 
багато науковців, серед яких можна наз-
вати таких цивілістів як Н. О. Давидова, 
Л .  В .  Красицька ,   Т .  В .  Л існ іча ,  
Л. В. Малюга,  Е. Е. Мухамєдова, 
Л. А. Ольховик, В. М. Слома, А. В. Со-
ловйов, Р. О. Стефанчук, Л. В. Федюк 
та багатьох інших. Праці вказаних нау-
ковців є вагомим внеском у наукове 
осмислення права на життя. Тим не 
менше, в науці не сформовано єдиного 
переважаючого розуміння права на 
життя та його змісту. З огляду на це, мо-
жемо констатувати доцільність вкотре 
звернутися до проблеми визначення 
поняття права на життя.

Вірне визначення цієї категорії є до-
цільним з точки зору бази й методології 
подальших досліджень права на життя. 

Завданням дослідження є сформува-
ти власне авторське розуміння поняття 
«права на життя», яке би базувалося на 
положеннях законодавства та міжнарод-
них актів, а також на доктринальному 
баченні науковцями наведеної категорії.

Виклад основного матеріалу. Бу-
дучи особистим немайновим правом, 
право на життя повинно підпадати під 
склад визначеного Р. О. Стефанчуком 
поняття особистих немайнових прав, 
під якими науковець розуміє суб’єктив-

не цивільне право, яке за своїм змістом 
нерозривно пов’язане із особою-носі-
єм, не має економічної природи похо-
дження та економічного змісту, а також 
спрямоване на задоволення фізичних 
(біологічних), духовних, моральних, 
культурних, соціальних чи інших нема-
теріальних потреб (інтересу) [1, c. 4]. 
Усі вищенаведені ознаки у рівній мірі 
притаманні досліджуваному нами праву 
на життя, яке є ключовим у системі осо-
бистих немайнових прав особи. Це 
вкотре підтверджує вірний висновок за-
конодавця й позиції багатьох фахівців 
щодо віднесення права на життя до осо-
бистих немайнових цивільних прав, не-
зважаючи на його особливу природу. 

Визначення більш вузького понят-
тя  —  особистих немайнових прав, що 
забезпечують природне існування фі-
зичної особи, також повинно включати 
сукупність загальних визначальних оз-
нак права на життя та відповідати їм. 
Так, Н. О. Давидова особисті немайно-
ві права, що забезпечують природне 
існування фізичної особи, визначає як 
загально регулятивні, довічні права, що 
не мають майнового еквіваленту, об’єк-
том яких є нематеріальні (духовні) бла-
га, що притаманні всім і кожному неза-
лежно від інших прав, виникають з на-
родження та не відчужуються [2; c. 5]. 
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Усе вищесказане є вірним, однак вико-
ристані при визначенні ознаки не доз-
воляють встановити ті розбіжності, які 
дозволяють відрізнити наведену катего-
рію особистих немайнових прав від ін-
ших — тих, що забезпечують соціаль-
не буття фізичної особи. 

У цьому контексті більш повним ви-
дається визначення Т. В. Ліснічої, яка 
особисті немайнові права, що забезпе-
чують природне існування фізичної 
особи, визначає як природно належну 
фізичній особі сукупність правомочно-
стей з належності, користування та роз-
порядження нематеріальними благами, 
що має абсолютний характер, обумов-
лює існування людини в світі (як біоло-
гічне, так і соціальне) та не вимагає для 
їхнього здійснення усвідомлення осо-
бою причинного зв’язку між властивос-
тями блага та можливістю викорис-
тання його для задоволення своїх по-
треб [3, с. 7]. Аналогічний підхід може 
бути застосованим і до права на життя, 
оскільки його також можна розглядати 
як сукупність правомочностей. При цьо-
му, слід розуміти, що право на життя бу-
дучи категорією більш вузькою повин-
но визначатися шляхом використання 
більш вузьких ознак даного поняття, що 
зумовлює доцільність його відображен-
ня крізь призму інших думок науковців 
щодо розуміння даної категорії.

Л. А. Ольховик, зазначає, що в су-
часному розумінні право на життя роз-
глядається як особисте немайнове пра-
во фізичної особи, що виникає з при-
воду особистого немайнового блага, 
яким є життя людини [4, с. 164]. Саме 
визначення по суті є вірним, однак вжи-
те формулювання «виникає з приводу» 
доцільніше застосовувати щодо право-
відносин, а не суб’єктивних прав особи. 
Натомість життя як благо більш влучно, 
на нашу думку, охарактеризувати як 
об’єкт суб’єктивного права. 

О. І. Мацегорін вважає, що право на 
життя — це особисте немайнове при-
родне право кожної людини на власне 

життя, яке виникає з народженням. Вче-
ний продовжує, що активне життя мож-
ливе лише між народженням і смертю 
шляхом реалізації людиною своїх прав 
та обов’язків. Натомість заслуговує на 
увагу філософський погляд, що абсо-
лютне особисте право на життя містить 
в собі майбутнє право на відтворення і 
безкінечне продовження життя нащад-
ків [5, с. 102–103]. Саме ця позиція є фі-
лософсько-правовою основою для 
включення репродуктивних прав особи 
до сукупності норм, що регулюють 
право на життя, та змісту досліджувано-
го права. Хоча з приводу репродуктив-
них прав як елементу змісту права на 
життя у науці точиться дискусія, однак 
слід погодитись з тим, що можливість 
мати нащадків нерозривно пов’язана з 
життям кожної особи як у природному 
так і соціальному розумінні, а тому ре-
продуктивні права є тими правомоч-
ностями (правами), які нерозривно 
пов’язані із правом на життя. 

А. В. Соловйов вбачає у понятті 
права на життя закріплену нормами 
міжнародно-правових актів та внутріш-
нього законодавства можливість певної 
поведінки людини, спрямованої на за-
безпечення недоторканості свого життя 
з боку інших осіб та свободи розпоря-
дження ним [6, c. 9]. Отже, право на 
життя розкривається як забезпечення 
недоторканості самого життя та свобо-
ди розпорядження ним. Щодо другої 
позиції — теза спірна, оскільки як наука, 
так і нормативно-правові акти у тій чи 
іншій мірі обмежують розпорядження 
життям. Так, забороненою законодав-
ством є вчинення евтаназії, не допуска-
ється сприяння самогубству, забороня-
ється ставити особу у небезпеку тощо. 
Тому при визначенні поняття права на 
життя слід враховувати обмеженість сво-
боди розпорядження життям. Розгляд 
права на життя як «можливість певної 
поведінки» можна вважати синоніміч-
ним із поняттям «правомочності», який 
вважаємо більш доцільним до вживання. 
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Т. М. Фоміченко вважає, що право 
на життя є комплексом активних дій усіх 
державних і громадських структур, кож-
ної конкретної людини зі створення та 
підтримання безпечних соціального і 
природного середовищ існування та 
умов життя [7, с. 9]. На нашу думку, не 
зовсім вірно трактувати суб’єктивне пра-
во як комплекс активних дій інших 
суб’єктів. Вважаємо, що сутність полягає 
у тому, що право на життя є можли-
вість/правомочність саме його носія ви-
магати та здійснювати такий комплекс 
дій щодо підтримання безпечних соці-
ального і природного середовища умов 
існування. Натомість сам комплекс дій 
слід вважати нічим іншим як виконан-
ням кореспондуючих обов’яз ків щодо 
досліджуваного абсолютного права.

О. В. Домбровська визначає право 
на життя як належну від народження, 
юридично закріплену, гарантовану дер-
жавою сукупність певних можливостей, 
об’єктивно зумовлених досягнутим рів-
нем розвитку людства, загальних та рів-
них для всіх, необхідних для користу-
вання і розпорядження таким соціаль-
ним благом, як життя [8, с. 5]. Цілком 
погоджуємось із загальною суттю під-
ходу науковця до визначення аналізова-
ної категорії, однак у частині, яка стосу-
ється визначення мети сукупності мож-
ливостей (також можливо охопити ка-
тегорією правомочності), вважаємо це 
визначення не цілком повним. Так, «ко-
ристування» і «розпорядження» як пра-
вомочності, якими окреслено визна-
чальні ознаки поняття, по-перше, ство-
рюють проблеми з приводу визначен-
ня змісту досліджуваного цивільного 
права, по-друге, не у повній мірі відо-
бражають повноту юридичних можли-
востей з приводу права на життя. По-
дібну за змістом позицію висловлювала 
О. Д. Моткова зазначаючи, що право 
на життя — природне, невід’ємне, за-
гальне особисте немайнове право, що є 
комплексом юридичних можливостей 
людини щодо розпорядження власним 

життям та його збереження [9, c. 58]. 
З огляду на наведене вважаємо за до-
цільне замість наведених правомочно-
стей для визначення даного поняття 
використати більш широкий термін — 
«реалізація», яка дозволить уникнути 
проблематики формально-логічного 
характеру з приводу визначення дослі-
джуваних понять. 

Подібний, однак більш широкий 
підхід до розуміння досліджуваної кате-
горії відображений у праці Н. В. Каль-
ченко. Право на життя у цьому прикла-
ді розкривається як природна, невід’єм-
на від людини можливість захисту не-
доторканності життя і свободи, розпо-
рядження нею, гарантована нормами 
внутрішнього законодавства і міжна-
родно-правовими актами [10, с. 75]. До-
волі слушним вважаємо акцент на озна-
чення суб’єктивного права з викорис-
танням ознаки «природність», що вка-
зує на походження права на життя із 
природньої концепції. Тобто право на 
життя слід розглядати як таке, що існує 
незалежно від санкціонування держа-
вою. Суттєвою відмінністю у даному 
визначенні від попереднього є його 
вказівка з акцентом на можливість захи-
сту, а не лише користування й розпоря-
дження, оскільки саме в захисті полягає 
завдання, суть та зміст права на життя як 
юридичної категорії. 

О. Г. Рогова, на відміну від переваж-
ної більшості інших фахівців, визначає 
право людини на життя не як можли-
вість чи їх сукупність, а як свобода лю-
дини безпосередньо реалізовувати 
можливості, які вона має внаслідок своєї 
належності до виду Homosapience, та 
задовольняти необхідні сутнісно-якісні 
біологічні, соціальні, духовні, економіч-
ні та інші потреби, неподільні із самою 
людиною, що об‘єктивно визначають-
ся досягнутим рівнем розвитку людства 
і мають бути всезагальними [11, с. 13]. 
З приводу застосування більш широко-
го розуміння складу змісту суб’єктивно-
го права особи на життя, до цієї про-
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блематики повернемось у подальшому, 
оскільки така тенденція дедалі частіше 
проявляється у наукових поглядах. 
Щодо свободи, то тут слід розуміти, що 
розмежування категорій «права» й «сво-
боди» за єдиним підходом не здійсне-
но. Особливо гостро ця проблематика 
стоїть у сфері абсолютних прав, не по-
рушення яких повинно здійснюватися 
невизначеним колом суб’єктів. Не вда-
ючись у розкриття проблем розмежу-
вання «права» і «свободи», оскільки ця 
проблема лежить поза межами предме-
ту дослідження цієї публікації, зазначи-
мо, що, на нашу думку, свобода від 
суб’єктивного права відрізняється з тих 
підстав, що «право», на відміну від свобо-
ди, завжди передбачає наявність корес-
пондуючого обов’язку навіть у найбільш 
гіпотетичному вигляді, як це є, напри-
клад, у випадку з абсолютними правами. 
Натомість свобода є можливістю вчиня-
ти дії у тих чи інших дозволених межах. 
Якщо ж вже йдеться про обов’язок не 
порушувати свободу, така свобода набу-
ватиме ознак суб’єктивного права (права 
на свободу, права на свободу нараження 
життя на небезпеку, право на свободу 
розпорядження життям тощо). 

У контексті розробок у сфері визна-
чення аналізованого поняття, зокрема у 
частині проблеми «свободи», слід за-
значити, що не усі науковці поділяють 
доцільність існування на доктриналь-
ному й законодавчому рівні аналізова-
ної юридичної конструкції. Так, А. Арен-
дар взагалі заперечує доцільність визна-
чення «право на життя» та його викори-
стання у цивільному праві. Вчений за-
значає, що право — це свобода індивіда 
творити свою волю, а життя індивіда 
існує незалежно від його волевиявлен-
ня, отже, використання «право на жит-
тя» як правової конструкції, на думку 
науковця, є недоцільним [12, с. 47]. Не 
можемо погодитись із даною позицією 
вченого, адже і законодавство, і доктри-
на трактує досліджуване право більш 
широко ніж саме життя. По-друге, під 

правом на життя мають на увазі сукуп-
ність правомочностей вимагати його 
захисту та інших правомочностей без-
посередньо пов’язаними із біологічним 
життям. Ті певні особливості, на які ви-
щенаведений науковець посилається як 
на підставу заперечення доцільності 
впровадження та використання кон-
струкції «права на життя», влучно мо-
жуть бути пояснені тезою С. Д. Поро-
шука, що право на життя будучи специ-
фічним суб’єктивним правом стоїть ос-
торонь від інших суб’єктивних прав 
[13, с. 4]. Не зважаючи на певні особли-
вості, вважаємо, що є усі суто правові і 
доктринальні підстави для визнання 
права на життя як невід’ємного елемента 
сукупності особистих немайнових прав 
у системі цивільного права України. Це 
випливає з усього вищенаведеного та 
буде підтверджене у подальшому.

Я. П. Кузьменко характеризуючи 
право людини на життя як фундамен-
тальне право, найважливішу цінність 
людської цивілізації, яка здобула ви-
знання та закріплення у конституціях 
багатьох країн світу [14, с. 25], визначав 
це поняття як сумарне суб’єктивне пра-
во, що припускає передбачену для ін-
дивіда нормами об’єктивного права 
міру можливої поведінки з користуван-
ня життям як соціальним благом в цілях 
підтримки свого біологічного існування 
і саморозвитку особистості, здійснюва-
ну індивідом за допомогою його влас-
них фактичних і юридичних дій, вклю-
чаючи вимоги до інших суб’єктів права, 
крім держави, а також забезпеченим з 
боку держави і суспільства абсолютним 
обов’язком щодо збереження, охорони 
і забезпечення гідного життя [15, с. 17]. 
«Міра можливої поведінки», крізь приз-
му якої визначено аналізоване поняття є 
відомою теорії права категорією, вико-
ристання якої є, на нашу думку, доціль-
ним та обґрунтованим. Однак, якщо за 
допомогою цього поняття відмежову-
ється суб’єктивне цивільне право від 
юридичного обов’язку, то зі «свобо-
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дою» проблематика залишиться неви-
рішеною. З огляду на важливість отри-
мання юридичної визначеності, не за-
перечуючи використання пропонова-
них вченими формулювань, все таки 
схиляємось до використання категорії 
«правомочності» у нашому авторському 
визначенні. Тим паче, що правомоч-
ності та юридичні можливості є най-
більш поширеними поняттями, за до-
помогою яких у науці розкривається 
поняття наведеного суб’єктивного права. 

Взагалі, визначення права на життя 
надане Я. П. Кузьменко, не применшу-
ючи ваги думок інших авторів, вважає-
мо таким, що найменш позбавлене 
юридичних і формально-логічних не-
точностей. У повній мірі розкрита сут-
ність правомочностей, які випливають 
із досліджуваної конструкції, дозволяє у 
тій частині брати відповідне розуміння 
за основу з урахуванням наведених 
вище застережень та аспектів, на які ми 
б особисто бажали звернути увагу. Од-
нак як і в більшості інших понять слід 
акцентувати ті певні проблеми, які б ми 
вважали за доцільне замінити у наведе-
ній категорії. Так, виключення держави 
із переліку суб’єктів до яких можуть 
бути висунуті вимоги, що ґрунтуються 
на суб’єктивному праві фізичної особи 
на життя є невиправданим. На нашу 
думку, держава є особливим суб’єктом 
із притаманним лише їй особливим 
спектром повноважень, що можуть або 
ж повинні бути застосовані з метою 
сприяння у реалізації фізичними осо-
бами їх права на життя, що також поля-
гає у виконанні юридичного обов’язку 
щодо захисту прав фізичної особи. 
По-друге, формулювання «свого біоло-
гічного існування і саморозвитку осо-
бистості» вказує на більш широке трак-
тування права на життя, ніж такого, що 
випливає із цивільно-правового, кон-
ституційного і міжнародно-правового 
регулювання. У даному випадку слід 
вказати на існування різних концепцій 
щодо тлумачення розуміння й змісту 

права на життя, кожна з яких характери-
зуватиметься більш широким чи вузь-
ким підходом до включення  тих чи ін-
ших елементів до змісту права на життя.

З приводу останнього застережен-
ня, можемо вказати, що багато науков-
ців, яких серед сучасних є більшість 
схиляються до широкого праворозу-
міння права на життя як правомочності 
фізичної особи. Так, В. В. Кожан роз-
криває право на життя як природну, не-
від’ємну від особистості можливість 
життєдіяльності людини в аспекті фі-
зичному, моральному, духовному та со-
ціальному, яка протікає в часі. При цьо-
му, акцент науковця здійснюється саме 
на часові межі, яким у дисертаційній 
праці приділено значну увагу, а також 
на ознаку природності [16, с. 92]. Ще 
більш широко визначає право на життя 
Г. Б. Романовский, як право на гідне люд-
ське існування, що включає в себе цілий 
ряд так званих суміжних прав (на освіту, 
на охорону здоров’я, на свободу від при-
низливого або нелюдського поводження, 
на повагу до приватного і сімейного жит-
тя тощо) [17, с. 51]. Серед прихильників 
широкого підходу до визначення права 
на життя можна назвати російських вче-
них  О. В. Маліновського  [18, с. 54], 
Ю. А. Дмитрієва [19, c. 55–56] та багатьох 
інших. Однак більшість з наведених нау-
ковців лише допускають широке тлума-
чення права на життя поряд із вузьким, 
проте не заперечують більш вузьке пра-
ворозуміння даної категорії.

У цьому контексті є солідарні науков-
ці з позицією Н. О. Давидової, яка у своє-
му дисертаційному дослідженні спросто-
вує широкий підхід до розуміння права 
на життя, з огляду на те, що включення 
матеріальної частини до його складу є не-
доцільним. Для цього, на думку вченого, є 
окремо визначене конституційне право 
на достатній життєвий рівень для себе і 
своєї сім’ї [2, с. 12]. Противники широко-
го підходу аргументують, що розши-
рювати надмірно поняття право на 
життя наділяючи його надлишковим 
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змістом тільки з тих підстав, що інші 
права включають у своєму нормативно-
му формулюванні слово «життя» (без-
печне для життя довкілля, достатній 
життєвий рівень, приватне життя тощо), 
або ж з підстав того, що право на життя 
є передумовою для реалізації інших прав 
та свобод людини, недоцільним. 

Також цікавою є позиція Е. Е. Му-
хамєдової, яка пропонує підхід, згідно з 
яким життя можна розглядати як синте-
зовану юридичну категорію, якій при-
таманні складові, що покликані охоро-
няти біологічне існування людини та 
забезпечувати реалізацію духовної і со-
ціальної сфер її буття. З цих підстав на-
уковець до права на життя як узагальне-
ної правової категорії відносить: 1) зо-
крема право на життя; 2) право на здо-
ров’я; 3) право на безпечне для життя і 
здоров’я довкілля; 4) право на опіку або 
піклування; 5) право на інформацію; 
6) право на місце проживання тощо 
[20, c. 12]. За такого підходу, коли попе-
редньо зазначається, що право на життя 
розглядається як збірна синтезована ка-
тегорія, що включає у себе право на 
життя у вузькому нормативно закріпле-
ному його розумінні, вважаємо виділен-
ня широкого розуміння у тій чи іншій 
мірі обґрунтованим цілями того чи ін-
шого доктринального дослідження.

Отже, ми не відкидаємо широкого та 
вузького розуміння права на життя та 
його змісту, однак кожного разу слід за-
значати, у якому значенні розкривається 
зміст права на життя — як збірної комп-
лексної категорії, чи у вузькому праворо-
зумінні цього права, яке в основному 
ґрунтується на нормативному закріплен-
ні права на життя як підінституту цивіль-
ного права. Питання широкого та вузь-
кого підходу до визначення права на 
життя у подальшому буде розглянуте 
при визначенні змісту даного права. 

Також поширеною у науці є позиція 
щодо розгляду права на життя у двох 
значеннях: об‘єктивному та суб‘єктив-
ному. В об’єктивному значенні дане пра-

во складає сукупність правових норм, 
що регулюють відповідні суспільні від-
носини. У свою чергу, в суб’єктивному 
розумінні право на життя повинно роз-
глядатись як міра свободи індивіда, що 
випливає з природи людини, визнача-
ти у своїх інтересах власну поведінку зі 
збереження та розпорядження життям, 
яка складає зміст правовідношення, 
об‘єктом якого є життя, а також вимага-
ти від третіх осіб визначеної поведінки 
або утримання від неї [21, с. 13].

Більш широко об’єктивне значення 
права на життя визначала Л. О. Краса-
вчікова, розкриваючи їх як сукупність 
цивільно-правових норм, спрямованих 
на охорону життя людини, які встанов-
люють неможливість самовільного 
позбавлення життя, заборону активної 
евтаназії, дозвіл на штучне запліднення 
та імплантацію ембріона, а також само-
стійне вирішення жінкою питання про 
материнство, зокрема й щодо штучно-
го переривання вагітності [22, с. 114]. 
У суб’єктивному ж сенсі сутність права 
на життя співпадає із загальноприйня-
тим визначенням як суб’єктивного осо-
бистого немайнового права. Напри-
клад, деякі з прихильників виділення 
суб’єктивного й об’єктивного сенсу 
права на життя розкривають його зна-
чення (в суб’єктивному розумінні) як 
природну, невід’ємну від особистості і 
гарантовану нормами внутрішнього за-
конодавства та міжнародно-правовими 
актами можливість захисту недоторкан-
ності життя і свобода розпорядження 
нею [23, с. 12].

Вочевидь наведене вище розуміння 
права на життя в об’єктивному та суб’єк-
тивному сенсі випливає із загально-
прийнятого теоретичного підходу до 
розуміння загальної категорії «права» в 
об’єктивному та суб’єктивному розумін-
ні. Однак звернемо увагу на етимоло-
го-правовий аспект екстраполяції наве-
деного підходу на категорію «право на 
життя». Справді, використовуючи пра-
во як поняття і фахівці в галузі права, і 
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більшість інших реципієнтів в залежно-
сті від контексту розумітимуть право 
або ж як сукупність норм, або ж як 
суб’єктивне право конкретної особи. 
Однак при використанні словосполу-
чення «право на життя» вочевидь як фа-
хівцями у сфері права так і простими 
громадянами матиметься на увазі у пер-
шу чергу суб’єктивне право особи, 
оскільки даний вислів та його смислова 
сутність не наводить на розуміння тієї 
чи іншої сукупності норм. У такому разі 
для позначення норм більш прийнято 
буде використовувати термін «підінсти-
тут права на життя», «сукупність норм, 
що регулюють право на життя», «нор-
мативно-правове регулювання права на 
життя» тощо. Тому у цьому випадку ви-
користовувати формулювання «право 
на життя» розкриваючи його як сукуп-
ність правових норм (в об’єктивному 
сенсі), на наше переконання, є недореч-
ним з етимолого-правової точки зору.

Висновки. Узагальнюючи усе ви-
щенаведене, з урахуванням проаналізо-
ваних позицій та застережень до них, 
надамо власне визначення досліджува-

ній категорії. Право на життя — суб’єк-
тивне особисте немайнове право фізич-
ної особи цивільно-правового характе-
ру, об’єктом якого є життя та тісно пов’я-
зані з ним аспекти біологічної життєді-
яльності організму, включаючи продов-
ження роду, яке є сукупністю правомоч-
ностей з приводу реалізації та захисту 
цього права, які полягають у вимозі до 
усіх третіх суб’єктів та держави не пору-
шувати його, а також до держави щодо 
вчинення активних дій з приводу забез-
печення захисту життя, і крім цього наве-
дені правомочності полягають у можли-
вій поведінці пов’язаній із так званим 
розпорядженням життям, репродуктив-
ною здатністю, та самозахисту життя.

У широкому розумінні право на 
життя як комплексна категорія включа-
тиме крім права на життя у вузькому 
нормативному розумінні також інші 
права нерозривно пов’язані не лише з 
біологічним, але й соціальним життям 
зокрема, право на освіту, на охорону 
здоров‘я, на свободу від принизливого 
або нелюдяного поводження, на повагу 
до приватного і сімейного життя тощо.
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