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Tariq Mahmood, Abdul Quddus Suhaib. Theme of  Hadith Sciences Regarding 
Prohibited Types of  Trades and Halal-o-Haram 

Abstract. This paper presents theme of  Holy Prophet’s sayings regarding economic 
activities and its importance for the individuals and a society. In this, basic Arabic texts 
are presented so that the possible correct meanings might be highlighted. In this, de-
scriptive and analytical methodology will be used. It is fact that Islam provides guid-
ance to human being through the Holy Quran and the sayings of  Holy Prophet 
(P.B.U.H) in all spheres of  life of  every age. Anyhow, as concerned the business trans-
action, Holy Quran provides basic norms for fair dealing while sayings of  Holy Proph-
et (P.B.U.H) provides model for human beings so that no could deceive the other. In 
Siyah Sittah, (six authentic books of  ahadiths) Book of  transaction or Book of  sale, or 
Kitab-ul- Boyou, book of  sale or book of  bargaining titled portions of  six books show 
the deeds and sayings of  Holy Prophet (P.B.U.H) regarding consumer protection. In 
the present era of  knowledge, many non Muslim and some Muslims also consider that 
religion is only the name of  prayers, or performing some worships. But this is miscon-
ception about Islam by these people who confined religion Islam within some types of  
worships. Actually, fair dealings, purity of  actions and good deeds are the purpose of  
beliefs and worships of  Islam. And Muslims’ main objective is to gain Allah’s pleasure 
by doing worldly matters according to Islamic teachings. Anyhow, in this sayings of  
holy prophet with its theme are discussed so that struggle for fair dealings and fair 
economic activities might be applied. Therefore, no one could deceive the other only 
for gaining some benefit wrongfully. In this paper, wrong and deceitful actions are also 
discussed that are declared as prohibited by Holy Prophet (P.B.U.H.) so that real under-
standing about hadith sciences might be presented.
Key words: Hadith Teachings; Weighing & Measuring; Business Matters; Fair; Honest.
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Introduction
Islamic teachings provide us complete 

guidance in all spheres of  life. This is why, 
it is stated that Islam is a complete code of  
life. It is stated that holy prophet (P.B.U.H.) 
ordered to give more than its required 
weight. It is for us that we must give more 
than the required one when we measure 
something. 

Presentation & Discussion 
It is fact that Holy Quran provides basic 

principles for worldly success and the suc-
cess of  hereafter while hadith sciences pro-
vides narrative and descriptive information 
of  basic principles of  Holy Quran. And no 
matter is ignored for the guidance of  man-
kind. As It narrated from Jabir (R.A): 

It was narrated that Jabir said: «When 
the Prophet came to Al-Madina, He called 
for a scale and weighed (something) for 
me and gave me more.» 

In another hadith, Holy Prophet 
(PBUH) ordained to do such bargaining in 
which time, weight and measurement must 
be clearly mentioned otherwise there will 
be chances of  breach. Therefore, it is stat-
ed as under:

It was narrated that Abu Al-Minhal 
said: I heard Ibn Abbas say: When the 
Prophet came (to Al-Madinah), they used 
to pay in advance for dates, two or three 
years in advance. He forbade them that and 
said: « whoever pays in advance for date let 
him pay for a known amount or a known 
weight, to be delivered at a known time.» 

In other occasion, Holy Prophet 
(PBUH) ordained to weigh more than re-
quired so that buyer should not deceive 
by less giving of  goods while weighing. 
The commandment of  Holy Prophet is 
as under:

Holy Prophet (P.B.U.H) said (to that 
person who was weighing), «O weighing 
person, when you did weigh then weigh in 
that condition that you give more than  
required». 

In another tradition, Holy Prophet 
(PBUH) said that someone should weigh 
with easy hands when weighing. The 
commandment of  Holy Prophet (PBUH) 
is as under: 

It is narrated From Jabir (R.A), he said 
that Holy Prophet (P.B.U.H) commanded: 
«When you are weighing then it is better that 
you give more than the required weight».

In another occasion, it is commanded 
that buyer should get in his possession af-
ter paying money for this purchased thing 
because after getting possession he will be 
able to use his goods and he will be able to 
sale his goods to another if  he wants to do 
so. As it is commanded as under: 

It was narrated that Ibne Abbas said: «The 
Messenger of  Allah said: Whoever buys food, 
let him not sell it until he takes possession of  
it. Ibne Abbas said: «I think the same applies 
to everything else as to food.» 

In another hadith, it is commanded to 
sellers that after buying goods, if  buyer 
wants to return purchased goods then sold 
goods must be returned. It is fact that if  
any trader does this practice, his action will 
be considered well by the consumers for 
future sale. As it is commanded as under: 

It is narrated from Abe Hurairah, he 
said that Holy Prophet (P.B.U.H.) said: 
«Whoever taken back the sold item from 
the buyer, Allah almighty will forgive the 
seller on the Day of  Judgment». 

In the following tradition, it is showed 
that on selling unmeasured and weighed 
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items, people were sentenced for these ac-
tions and incase if  they sell before getting 
control of  these purchased goods. As 
Holy Prophet (PBUH) is commanded: 

It was narrated from Salam that his fa-
ther said: «I saw people being beaten pun-
ishment) at the time of  the Messenger of  
Allah (P.B.U.H.) for buying food unmea-
sured and selling it before bringing it to 
their own camp». 

In the other hadith, Holy Prophet 
(PBUH) encouraged to earn halal income 
whether a person had to earn with lower 
level of  work because earning through the 
working hard is better than begging. 
Therefore, the following saying encourag-
es earning livelihood through hard work-
ing and it forbids from begging because 
begging is dangerous for individual as well 
as for societies also. As the commandment 
of  Holy Prophet (PBUH) is as under:

Zubair reported: the Prophet, may 
beneficiation and salutation of  Allah be 
upon him, said: «If  one of  you should take 
his rope and bring a bundle of  firewood 
on his back and then sell it, with which Al-
lah should save his honor, it is better for 
him than that he should beg of  people 
whether they give him or do not give him.» 

In another hadith, Holy Prophet 
(PBUH) enforced to do transaction in well 
manner especially when someone had to 
pay money of  another person. Because in 
this hadith, logic is that incase the person 
does not pay others money or debt, there 
will be danger of  fight. Therefore, for the 
establishment of  peace, it is necessary that 
no one could fight with another. As the 
commandment of  Holy Prophet (PBUH) 
shows as under:

It was narrated from Abu Hurairah that 
the Messenger of  Allah said: «The best of  
you is the one who is best in repaying.» 

In another hadith, Holy Prophet 
(PBUH) commanded to do good behavior 
in buying and selling and the debt matters 
so that problem could not be created 
among both parties. In the practical life, it 
is observed that sometimes traders try to 
deceive the buyer by differing techniques 
then after selling things they cannot return 
their defective sold things. As Holy Proph-
et commanded as under: 

It was narrated that Uthman bin Affan 
siad: «The Messenger of  Allah said: Allah, 
the Mighty and Sublime, admitted to para-
dise a man who was easy going in buying 
and selling in paying off  debts and asking 
for repayment.» 

From the above commandment, it 
became clear that persons should be fair 
in their dealings and transaction. And 
empirical evidences also show that per-
sons who adopt polite behavior in their 
dealings, their politeness are rewarded in 
case attraction of  more consumers than 
those who do not adopt such behavior. 
Similarly those have not good reputation 
paying their debts on their fixed time 
these cannot get more debt easily in case 
of  emergency. This is why besides the 
good reputation and good business pro-
motion, for those who adopt good be-
havior, they will be rewarded with para-
dise also.

Theme of  Hadith Sciences regard-
ing weighing & measuring

1. Seller must use correct weighing and 
measuring tools whether he is selling or 
buying from another seller. 

2. When seller is weighing or measur-
ing something, it must be considered that 
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he should give something more than the 
goods demanded. 

3. Seller should not mix low quality 
goods with high quality goods to charge 
high price. If  seller gets mixed goods then 
it is better that he should change that 
goods or he should keep high quality 
goods separate from the low quality goods. 
And he should charge price according to 
the quality of  good.

4. Seller must sell goods which are in 
his possession. 

5. Seller must put their goods such 
place, on which consumer could see his 
goods clearly.

6. Buyer must deal with permitted and 
visible goods. And after paying price of  
goods, buyer must shift his purchased 
goods. If  purchased goods are non- trans-
ferable e. g. it is house or plot then these 
must be taken in his possession and prop-
er documentation must be prepared.

7. Sellers must not get advance money 
before selling and shifting the goods. And 
buyers must not pay money in advance be-
fore purchasing and seeing the goods.

8. All transactions must be done for 
known goods or measured goods with a 
known money so that no one could be de-
prived. 

9. After buying goods, if  someone 
wants to turned back due to some prob-
lem or need, in that case if  seller will take 
back and give money back to the buyer. 
This thing will be regarded as good deed 
in the eyes of  buyer as well as Allah will 
also rewarded such trader. 

Hadith Sciences regarding Halal-
o-Haram 

There are so many ahadiths men-
tioned in Transactions books of  Siyah 
Sittah( in Six books of  Ahadith). Any-
how, in ahadiths books, different ahadiths 
clarify, in respect of  using goods e.g. what 
to do and what to avoid. A true believer 
should not neglect these ordinances. One 
should not commit violations with regard 
to those things which are forbidden. But 
there are other things about which a 

nothing has been said. It is not because 
Allah is forgetful about them, but he did 
not reveal those secrets simply out or His 
Mercy. One should not go on enquiring 
into those things. It is not essential that 
one is capable of  understanding each and 
everything. Even there are many things 
about ourselves in which we are not in a 
position to comprehend. When some of  
the mundane things are not within our 
grasp of  comprehension what about the 
higher spiritual matters? As Holy Prophet 
(PBUH) ordained that blood, honor and 
property of  a Muslim is prohibited for 
another Muslims. Therefore, everyone 
should avoid to eat others’ wealth or 
property and should respect others blood 
and honor. As Holy Prophet (PBUH) 
said in these words:

Holy Prophet (P.B.U.H) said: «Every-
thing belonging on to a Muslim is unlawful 
for another Muslim: his blood, his honor, 
and his property.»

In another hadith, Holy Prophet 
(PBUH) ordained that no one should eat 
others money with wrong deeds because 
this earning will not be pure and halal. 
Therefore from this act Muslims should 
avoid these types of  prohibited deeds. As 
Holy Prophet (PBUH) commanded:

Holy Prophet (P.B.U.H) said:“ Who-
ever captured the right of  other Muslim, 
Allah will made for him.” 

In this hadith, Holy Prophet (PBUH) 
ordained that who will eat others’ wealth 
or rights illegally, he will be sentenced of  
hell and he will not be enter in paradise.

In another hadith, Holy Prophet 
(PBUH) ordained to traders that they 
must inform the weaknesses of  their 
things because if  they will not inform the 
defects of  their things this means they 
are deceiving the buyers. As Holy Proph-
et (PBUH) said:
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Holy Prophet (P.B.U.H) said: «Whoev-
er sold things but he did not inform its 
defects to the buyer, he will remain in the 
Allah’s disaster or he will remain in cursing 
of  angels always.» 

In another hadith, Holy Prophet 
(PBUH) ordained to provide their prod-
ucts in the market for the purchasing and 
forbade for doing storage their goods be-
cause storage of  goods create artificial 
shortage which is dangerous for just price. 
As Holy Prophet (PBUH) commanded:  

Holy Prophet (P.B.U.H) said: «Who 
presents his goods for selling (in the mar-
ket) he will be given Allah’s bounty while 
black marketer will be cursed». 

In another hadith, It is ordained that 
the Muslims should avoid from storage 
things because this thing create problem 
for buyers. As Holy Prophet (PBUH) said: 

Holy Prophet (P.B.U.H) said: «No one 
stores his goods except sinner.»

As in another hadith, Holy Prophet 
(PBUH) prohibited interest and wine be-
cause interest is dangerous for business 
activities while wine and alcohol are dan-
gerous for personal activities and societal 
activities. This is why it is commanded not 
to indulge in these things so that individu-
al and collective activities must be done in 
a fair way. As Holy Prophet (PBUH) said 
in these words: 

It was narrated that Aishah said, «when 
the verses of  Riba were revealed the mes-
senger of  Allah (P.B.U.H.) stepped up on 
the minber and recited them to the people 
,then he forbade dealing in wine». 

In another hadith, Holy Prophet 
(PBUH) also that in future, people will not 

imagine about their earnings. This means 
they will not take care about the source of  
earnings whether it is from halal sources 
or haram sources. As Holy Prophet the 
tradition is as under: 

It is narrated that Abi Hurrairah said: 
«The messenger of  Allah (P.B.U.H.) Said: 
There will come a time when a man will 
not care where his wealth comes from, 
whether (the source is Halal or Haram)». 

In another hadith, it is narrated that 
people will involve in the earnings of  usury 
in so much number that in coming days, 
there will become difficult to find the per-
sons who are not involved in usury and in-
terest based business. From this, it becomes 
clear that now the banking system and cred-
it cards system are all based on interest. As 
in other tradition, it is narrated: 

It is narrated that Abi Hurairah said: 
«The Messenger of  Allah said: There will 
come a time when there will be no one left 
who does not consume riba and whosever 
does not consume it will nevertheless be 
affected by residue». 

In another hadith, Holy Prophet 
(PBUH) clarified about the matters that 
are free from interest. If  someone do 
transaction hand to hand then there will 
be no interest in these matters but if  
someone delays transaction and gets 
more, this will be involve in interested 
based earnings. As it is narrated in the 
following words: 

Usama bin Zaid narrated that the Mes-
senger of  Allah said: «There is no riba (in-
terest) except in credit». 

In another hadith, it is commanded to 
avoid in the transaction of  one thing with 
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two persons or to sell the things after sell-
ing to the other because in practically there 
will be fear of  fight between the two buy-
ers and one seller. Therefore, it is com-
manded: 

It was narrated from Ibn Umer that the 
Prophet said: «No one of  you should urge 
someone to cancel a sale he has already 
agreed upon with his brother so as he could 
buy that good which is already sold».

In another hadith, Holy Prophet 
(PBUH) stressed to avoid from deception 
in selling goods so that fair quality and 
quantity must be assured. As it is narrated 
from Holy Prophet (PBUH):

It was narrated from Ibn Umer that a 
man told the Messenger of  Allah said to 
him: «When you make a deal, way: «There 
is no intention of  cheating.» So, whenever 
the men engage in a deal he says, «There is 
no intention of  cheating» in selling his 
own goods.» 

In another hadith, Holy Prophet 
(PBUH) forbade to do transaction with 
invisible things because in these transac-
tions there is a danger of  deception and 
loss to the customer. As it is narrated from 
the Holy Prophet (PBUH):

It was narrated from Ibn Umer that 
the Messenger of  Allah said: «Do not sell 
fruits until their condition is known.» And 
he forbade (both) the seller and the pur-
chase (to engage in such a transaction). 

In another hadith, it is narrated that 
in the disputed bargaining matter, the au-
thenticity and authority will be consid-
ered preferable of  a seller. In such matter 
both can complete or cancel bargaining 
but in case of  difference of  intentions, 
the seller’s opinion will be considered au-

thentic due to ownership of  things or 
property.

As it is narrated from the Holy Proph-
et (PBUH) that in case if  business dealings 
are disputed between seller and buyer then 
owner of  goods has right to cancel or 
maintain transaction mutually. As Holy 
Prophet (PBUH) said: 

Abdullah said «I heard the Messenger 
of  Allah say: If  the two parties to a trans-
action disagree, and neither of  them has 
any proof, then it is as the owner of  the 
goods says, or they cancel it.» 

From the abovementioned hadith, it 
has become cleared that incase disputed 
bargain, it is better to cancel the bargain-
ing if  both want to do so.

Theme of  Hadith Sciences regarding 
Halal-o-Haram

1. Sellers and buyers must have knowl-
edge of  permitted and prohibited goods. 
And no one should involve himself  in the 
transaction of  prohibited things.

2. It must be kept in mind that those 
things are permitted (halal), the trade of  
permitted things is also permitted and trade 
of  prohibited things is also prohibited.

3. Every Muslim must kept in mind 
that belonging of  other Muslims are pro-
hibited for him whether this is honor, 
property or other material of  consuming. 

4. When problem creates in bargaining 
of  goods then such transaction will be 
cancelled mutually. 

5. It is better for a Muslim trader that 
he must inform all the defects concerning 
to his goods to the buyer. 

6. No dealing for buying and selling of  
agricultural products must be done until 
product is ripening because before the 
fruit become visible, there are many 
chances of  speculation. 

7. It is better for the buyer that he 
must not involve in the trade of  invisible 
things. In the present era, online shopping 
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creates many problems when money is 
transferred from credit cards while low 
quality item is sent to purchaser. 

8. It is not permitted for a seller that he 
might try to raise price of  his goods in ar-
tificial ways (by adopting wrong ways). 

9. It is not permitted for a trader that 
he sold his product to another buyer after 
selling to first buyer. Similarly, buyer 
should not try to buy that product which 
seller has sold. 

Hadith Sciences regarding prohibited 
types of  trades 

Now some ahadiths are presented that 
have commandments of  Holy Prophet 
(PBUH) about the forbidden types of  busi-
ness dealings. As it is narrated, to avoid tak-
ing oaths for selling of  their products:

It was narrated from Abu Qatadah Al-
Ansari that he heard the Messenger of  Al-
lah say: «Beware of  taking oaths a great 
deal when selling, for it may help you make 
a sale but it destroys the blessing.» 

In another hadith, Holy Prophet 
(PBUH) commanded that things must be 
sold in the markets so that villager could 
get right price in respect of  his goods and 
no one could deceive the stranger. As 
Holy Prophet (PBUH) commanded: 

Jabir said: The Messenger of  Allah said: 
A town-dweller should not sell for a desert-
dweller. Leave the people alone and let Al-
lah provide for them from one another» 

Like the above meanings of  hadith, 
following hadith has the same meanings 
but it is narrated by another companion of  
Holy Prophet (PBUH). As it is narrated:

It was narrated from Ibn Umer that 
the Messenger of  Allah forbade meeting 
traders on the way. 

In another hadith, Holy Prophet 
(PBUH) has forbidden to purchase things 
before seeing the fruit is ripped. As Holy 
Prophet (PBUH) has forbidden:

Surely, Holy Prophet (P.B.U.H) forbad 
from ‘Uroban Transaction (advance trans-
actions). 

In another hadith, Holy Prophet 
(PBUH) forbade to such types of  transac-
tions in which chances of  deception is 
lied. As Holy Prophet (PBUH) has said: 

«Holy Prophet (P.B.U.H) forbade from 
‘al-Mulamsa transactions and al-Munabzah 
transactions».

Al-Mulamsa transactions are such 
transactions in which without seeing 
goods, transaction is made only by touch-
ing. Al-Munabzah transactions are such 
transactions in which it is decided that 
each person throws goods to the other 
person which is in front of  him. 

In another hadith, Holy Prophet 
(PBUH) has also forbidden to avoid sell 
and purchase things without measuring 
and weighing. As it is commanded in these 
words: 

«Surely, Holy Prophet (P.B.U.H) for-
bade from al-Muhaqlah and al-Muzabnah 
transactions».

Al-Muhaqlah transactions are such 
transactions in which such goods are sold 
which are still in the fields or has not rip-
ened. While al-Muzabnah transactions in 
which person exchange dates which are 
weighed with those dates which are with-
out weighed or still on the trees.

In another hadith, Holy Prophet 
(PBUH) forbade to charging prices to 
increase their profits because actually 
this is also from the types of  deception. 
As it is narrated from the Holy Prophet 
(PBUH): 
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It was narrated from Ibn Umer that 
the Prophet forbade artificially inflating 
prices. 

In another hadith, Holy Prophet 
(PBUH) has forbidden doing such trans-
action in which speculation and chances 
of  deception are present because in these 
transactions there is uncertainty condition 
present. Therefore, it is has been declared 
as prohibited. As it is narrated from the 
Holy Prophet (PBUH) in these words:

It was narrated that Abu Hurairah said: 
«The Messenger of  Allah forbade Gharar 
transactions and Hasath transaction.» 

As concerned Hasath: A transaction 
that involves throwing pebbles which may 
be understood in three ways: 

1. Seller throws pebbles on goods then 
gives buyer whatever land on. 

2. Seller sells lands then tells purchaser 
that land will gives to buyer as pebbles 
reaches thrown by seller. 

3. The seller tells the buyer he has op-
tions to change the mind until sellers 
throw pebbles. 

As concerned Gharer: Selling goods 
which appear sound but contains some 
hidden fault or concerning which some-
thing is unclear. Therefore all such types 
have been declared as forbidden. 

In another hadith, Holy Prophet 
(PBUH) has forbidden to earn through il-
licit sources of  earnings because dog is pro-
hibited to keep in home. And in another 
hadith, it is commanded that angels of  
blessings does not come in those houses 
where dogs are kept. And earnings of  fe-
male fornicator as well as the fortune teller’s 
income are also prohibited because in these 
earnings, money is earned through illegal 
ways. As Holy Prophet (PBUH) said:

Abu Nas’ud Uqbah bin Amr said: 
«The Messenger of  Allah forbade the 

price of  a dog, the gift of  a female fornica-
tor and fee of  a fortune teller.» 

As it is narrated from the Holy Proph-
et (PBUH) in which the commandment 
shows to avoid from the dealings of  de-
ception and compulsion. In the presence 
of  deception and compulsion, earnings 
become illegal and unfair. As the words of  
narration are as under: 

It is narrated from Hazrat Ali that 
Holy Prophet (P.B.U.H) forbad such trans-
action in which buyer or seller had to do 
transaction in compulsion or such trade is 
also forbidden in which there is fraud or 
wrong doing is involved.

Another hadith shows that Holy Proph-
et (PBUH) forbade selling water because it 
has been provided to all mankind freely wa-
ter, sun and air that are necessity things to 
live. The hadith is narrated as under: 

It was narrated from Jabir that the mes-
senger of  Allah forbade selling of  water. 

Another hadith shows that Holy 
Prophet (PBUH) forbade mixing inferior 
things with the superior things or adopts 
negative ways in business dealings to in-
crease their profit. As Holy Prophet 
(PBUH) said: 

Holy Prophet (P.B.U.H) said, that 
«Whoever did adulteration, whoever de-
ceive the other and whoever did cheating, 
he is not from us. 

Another hadith, Holy Prophet (PBUH) 
cleared that bargaining must be cleared 
and there should be not be mixing in sell-
ing goods. As Holy Prophet (PBUH) said:

Holy Prophet (P.B.U.H) said, that 
«Whoever does adulteration, that person is 
not from me». 

The purpose of  these commandments 
is that business dealings must pure and no 
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inferior things are mixed or no other set-
ting of  goods must be done so that seller 
could hide inferior things and attract the 
customers in setting their goods they feel 
that goods are qualitative. 

Theme of  Hadith Sciences regarding 
prohibited types of  trades 

1. Transaction of  Hasath, Transac-
tion of  Gharar and Transaction of  com-
pulsion, al-muzabnah transaction, al-
muhaqlah transaction, al-mulamsah 
transactions and al-munabzah transac-
tions all are prohibited because in those 
transactions there are clear chances of  
fraud and deception. Therefore, both 
the seller and the buyer must not gain 
the advantage of  other’s compulsion or 
unawareness. 

2. Such transaction in which buyer 
does not know about his purchased 
goods, is also forbidden because in such 
type of  trades, chances of  deception are 
clear. Therefore, it is better not to involve 
such type of  trade for example sell the 
fishes of  pond and canal or sell the flying 
pigeons. 

3. Trader should not mix the low qual-
ity goods with high quality goods. But it is 
better that product of  each quality should 
be kept separately at a separate price be-
cause whoever is committing crime of  

adulteration, that person is not from the 
Muslim ummah due to this sin. 

4. Trader should prepare goods with 
halal and permitted materials and present 
these goods on suitable prices.

5. Traders must not raise their prices 
by inflating prices artificially to raise their 
profit.

6. Trader should not involve such prac-
tices by which he may hide something dur-
ing the weighing or measuring the products. 

7. Traders must not involve in black 
marketing or any other activities to create 
shortage of  goods. 

8. Traders may store their excess goods 
if  there is danger of  being rotten. And it 
may be kept if  there is no danger of  short-
age or there is no trader’s intention to 
present these stored goods in the market 
when prices will be raised. 

9. Traders of  cities should not meet 
the other sellers before the market so that 
they could purchase their goods cheaply or 
lower than the market prices. Therefore, it 
is better that goods must be sold in the 
market where the price will be set with 
power of  demand and supply powers. And 
that price will be called just price.

10. Traders must not involve in taking 
oath for selling of  his goods because this 
is against Allah’s blessings and bounty.
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Постановка проблеми. Існуван-
ня тендерної системи в різних країнах 
світу багато в чому визначається зако-
нодавством, що характеризує еконо-
мічні відносини між учасниками рин-
ку при здійсненні публічних закупі-
вель. Як правило, регулюються умови 
участі в конкурсних відборах, органі-
зованих державними установами; ви-
значається роль і місце держави в за-

гальній системі тендерних закупівель; 
регламентується порядок організації і 
проведення конкурсів, розробляються 
заходи відповідальності сторін за по-
рушення встановлених процедур. 
У багатьох країнах велика увага приді-
ляється боротьбі з недобросовісними 
учасниками (виявлення можливостей 
змови, монополізації ринку окремими 
фірмами і т. д.).
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Однак для більшості економічно 
розвинених країн непорушним є прин-
цип вільної економічної діяльності всіх 
учасників ринку. Важливими передумо-
вами цього є гарантія приватної власно-
сті, правова захищеність громадян, сво-
бода особистості, включаючи свободу 
зборів, вільного пересування і вибору 
місця проживання. Як правило, це ви-
значено основними законами країн, де 
також закріплені і розмежовані повно-
важення і завдання федеральних, регіо-
нальних і місцевих органів влади.

Відмінності в законодавстві окремих 
країн визначаються пріоритетами еко-
номічної політики тієї чи іншої держа-
ви. Істотний вплив робить ступінь цен-
тралізації економіки в країні. Тому на-
працьований розвиненими країнами 
світу досвід організації та проведення 
державних закупівель на тендерних за-
садах може бути корисним для розвитку 
вітчизняної системи конкурсних торгів 
з метою забезпечення їх демократиза-
ції, відкритості та прозорості.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Актуальність досліджуваної 
проблематики підтверджується знач-
ною кількістю наукових досліджень у 
цій сфері. Так, окремі аспекти здійс-
нення закупівель розглядали у своїх 
працях такі вітчизняні та зарубіжні на-
уковці, як В. В. Морозов [1], В. М. Ко-
лотій [2], В. І. Пила [2], О. П. Шатков-
ський  [2],  Д. В. Гризоглазов  [3], 
І. А. Давидов [3], А. Храмкін [4], О. Во-
робйова  [4], О. А. Ганчак [5] та ін. 
Проте, враховуючи динамічні зміни, 
які відбуваються в Україні та світі у 
сфері проведення закупівель на основі 
тендерів ці питання потребують по-
стійного системного дослідження.

Мета статті. Метою цього дослі-
дження є систематизація зарубіжного 
досвіду у сфері здійснення державних 
закупівель на тендерних засадах та вста-
новлення можливостей його імплемен-
тації в практику організації публічних 
закупівель в Україні.

Результати дослідження. На да-
ний момент існує кілька документів, які 
є нормативно-правовою базою для 
здійснення державних закупівель в різ-
них країнах. Розглядаючи їх, можна ви-
явити особливості законодавства в сфе-
рі держзакупівель в цих державах.

Документом, який акумулював весь 
наявний міжнародний досвід і практич-
ні напрацювання в галузі публічних за-
купівель в умовах ринкової економіки, є 
Типовий закон ЮНСІТРАЛ «Про заку-
півлі товарів (робіт) та послуг», прийня-
тий в 1994 р на 27-й сесії комісії ООН 
по праву міжнародної торгівлі. Даний 
закон був розроблений Організацією 
Об›єднаних Націй в якості модельного 
для побудови сучасної ефективної рин-
кової моделі розміщення державного 
замовлення і призначався в першу чер-
гу для країн Східної Європи з перехід-
ним типом економіки, а також для кра-
їн, що розвиваються.

Основними цілями Типового зако-
ну ЮНСІТРАЛ є максимальний розви-
ток конкуренції, забезпечення справед-
ливого ставлення до постачальників і 
підвищення рівня відкритості та об›єк-
тивності при проведенні публічних за-
купівель. Закон рекомендується засто-
совувати у всіх випадках проведення 
публічних закупівель, за винятком заку-
півель, пов›язаних із забезпеченням на-
ціональної оборони і безпеки.

До числа базових положень цього 
документа відносяться:

1. У частині відкритості та прозоро-
сті — ведення звітності про проведення 
закупівель в письмовій формі (звітність 
повинна відображати всі істотні заходи, 
що застосовуються державними замов-
никами при проведенні конкурсів і ін-
ших способів закупівель), а також пу-
блічне повідомлення як про намір дер-
жавних замовників укласти державні 
контракти, так і про підписання цих 
контрактів.

2. У частині кваліфікації — чітка 
регламентація можливих вимог до ква-
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ліфікації постачальників, порядок і 
процедури вивчення кваліфікації, а та-
кож порядок проведення попереднього 
кваліфікаційного відбору.

3. У частині процедур — відкритий 
конкурс в якості основного способу за-
купівель; крім відкритого конкурсу пе-
редбачається закритий конкурс, запит 
котирувань і закупівля у єдиного джере-
ла для простої продукції; двохетапні 
конкурси, конкурентні переговори, за-
пит пропозицій для закупівлі складної 
продукції і консультаційних послуг.

4. Процедура відкритого конкурсу 
передбачає публікацію повідомлення; 
визначення потенційним постачальни-
кам умов конкурсу (конкурсна докумен-
тація); підготовку конкурсних заявок, 
включаючи зміни і роз›яснення; подачу 
конкурсних заявок; публічну процедуру 
розкриття тендерних пропозицій; оцін-
ку заявок; акцепт заявок і вступ договору 
про постачання в законну силу. Закон 
також описує процедури інших способів 
закупівель, досить детальне визначення 
дано процедурами закупівель послуг 
(двохетапні конкурси, запит пропозицій 
і конкурентні переговори).

5. У частині вирішення розбіжнос-
тей сторін законом передбачено право 
постачальника (підрядника) на оскар-
ження розміщення державного замов-
лення в організації, що закуповує, а 
також в адміністративному або судово-
му порядку.

В даний час можна стверджувати, 
що Типовий закон ЮНСІТРАЛ зіграв 
свою роль модельного закону. В основі 
чинного законодавства України лежать 
положення і підходи даного документа.

Другим за значимістю міжнародним 
документом є багатостороння Угода 
про державні закупки (Agreement on 
Government Procurement), прийняте за 
результатами Уругвайського раунду ба-
гатосторонніх торгових переговорів в 
1994 р. Вона є одним з елементів Гене-
ральної угоди по торгівлі та тарифах 
(ГАТТ) і укладена країнами в рамках 

участі у Світовій організації торгівлі 
(СОТ). Підписання Угоди про державні 
закупки не є обов’язковою умовою для 
вступу країни до СОТ, але в останнє де-
сятиліття з’явилася стійка тенденція: 
провідні країни — учасниці СОТ 
(США, країни Євросоюзу, Канада, Ізра-
їль, Японія, Швейцарія) вважають під-
писання даного документа в ході 
двосторонніх переговорів з країна-
ми-претендентами неодмінною умо-
вою. Однак до травня 2008 р тільки 39 з 
152 країн-учасниць СОТ підписали 
Угоду про державні закупки.

Угода повинна сприяти відкриттю 
національних ринків публічних заку-
півель і надання постачальникам з 
країн, які підписали цей документ, 
рівних з національними постачальни-
ками умов участі. Цілями даного доку-
мента є розвиток міжнародної торгів-
лі, заборона дискримінації іноземних 
постачальників, забезпечення прозо-
рості законодавства та процедур, які 
застосовуються в процесі здійснення 
публічних закупівель.

Таким чином, державні замовники 
не повинні надавати будь-яким окре-
мим постачальникам або групам поста-
чальників (сформованим за національ-
ною або іншою ознакою) пільгових 
умов отримання держзамовлень. Забо-
роняється встановлення до продукції, 
що закуповується технічних вимог, що 
обмежують міжнародну торгівлю; тех-
нічні вимоги до купується товарах, ро-
ботах чи послугах повинні базуватися 
на міжнародних стандартах.

Угодою про урядові закупівлі визна-
чені три види процедур розміщення 
держзамовлення: відкриті, селективні і 
обмежені. Відкритими є процедури, 
при яких заявку можуть уявити будь-які 
зацікавлені постачальники товарів або 
послуг. Селективними вважаються про-
цедури, при яких заявку може бути по-
дано тільки постачальники, які отрима-
ли від закуповує відомства відповідну 
пропозицію. Обмежені процедури — 
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дії, при яких закуповує відомство всту-
пає в контакт з постачальниками това-
рів або послуг індивідуально, строго на 
встановлених угодою умовах.

Процедури торгів та інших способів 
закупівлі повинні відповідати певним 
правилам. Зокрема:

1) забороняється надавати будь-
яким постачальникам або групам поста-
чальників інформацію про проведення 
держзакупівель на пільгових умовах;

2) публікація інформації про прове-
дення торгів повинна здійснюватися в 
тому числі в міжнародних виданнях на 
одному з офіційних мов СОТ;

3) кваліфікаційні вимоги повинні 
бути єдиними для всіх постачальни-
ків — учасників процедур закупівель;

4) при проведенні торгів строк під-
готовки тендерних пропозицій не по-
винен бути менше 40 днів, в інших ви-
падках — не менше 25 днів;

5) встановлюються вимоги до змісту 
документації по торгах (конкурсної до-
кументації);

6) визначені умови подачі і розкрит-
тя тендерних пропозицій, що забезпе-
чують дотримання гласності та збере-
ження пропозицій;

7) прийнятий ряд інших умов, спря-
мованих на забезпечення конкуренції 
та прозорості процесу здійснення дер-
жавних закупівель.

Тепер більш детально розглянемо 
організацію проведення держзакупівель 
розвинених країнах світу. Так, загальну 
координацію діяльності в сфері держ-
закупівель США здійснює Управління 
федеральної закупівельної політики 
(Office of  Federal Procurement Policy), 
яке було створено ще в 1974 році як 
консультативно-дорадчий орган при 
Міністерстві управління і бюджету, а в 
1988 р перетворилося в самостійний 
постійнодіючий орган державної влади.

Всі закупівлі, що проводяться феде-
ральними закупівельними агентствами, 
регламентуються Зведенням правил 
державних закупівель (Federal Acqui-

sition Regulation, FAR), розробленим в 
1984 р., яке описує всі етапи проведен-
ня закупівель, починаючи з планування 
і закінчуючи питаннями управління 
укладеними державними контрактами 
(аж до їх завершення). Декларована 
мета FAR — дотримання всіма агент-
ствами, які проводять закупівлі для фе-
деральних державних потреб, єдиної 
закупівельної політики і використання 
єдиних закупівельних правил. Місією 
FAR є надання всім держзамовникам 
продукції з найкращим співвідношен-
ням «ціна/якість» та «ціна/витрати» з 
урахуванням обмеженого часу на про-
ведення закупівель.

Відповідно до FAR при розміщенні 
держзамовлення США застосовуються 
такі процедури:

1) відкриті торги;
2) двохетапні торги;
3) проведення переговорів;
4) спрощені способи закупівель.
Спрощені способи закупівель (Sim-

plified Acquisition Methods), що не зу-
стрічаються в інших країнах, застосову-
ються при невеликій вартості контрак-
тів (до 100 тис. дол.), які сумарно не 
повинні перевищувати 5 млн дол. на 
рік. При цьому накладається заборона 
на штучний поділ обсягу закупівлі. 

Формування і розміщення держав-
них замовлень США здійснюється за 
двома основними напрямками: для по-
точного забезпечення діяльності (мате-
ріально-технічне постачання) і закупів-
лі за профілем роботи конкретного 
державного органу (перш за все НДР і 
ДКР, а також капітальні вкладення).

Для обліку закупівель в галузі націо-
нальної оборони і безпеки в Сполуче-
них Штатах використовується особли-
ве державне регулювання. Даний вид 
держзамовлення розміщується на під-
ставі спеціального документа — допов-
нення до Зведення правил державних 
закупівель для потреб національної 
оборони (Defense Federal Acquisition 
Regulation — Supplement, DFARS). Ці 
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інструкції застосовуються Міністер-
ством оборони США та іншими відом-
ствами при закупівлі продукції виключ-
но військового призначення.

Питання поточного забезпечення 
потреб федеральних органів влади 
США вирішуються централізовано, че-
рез спеціальну організацію — Адміні-
страцію загальних послуг (General 
Services Administration, GSA), завдяки 
якій замовники можуть закупити широ-
кий асортимент товарів, робіт і послуг, 
«єдиних і стандартних» для всіх ві-
домств, незалежно від їх профілю. Дер-
жзамовникам пропонується вибір 
більш ніж з 4 млн найменувань продук-
ції, яка централізовано закуповується 
Адміністрацією загальних послуг. При 
цьому однією з важливих задач GSA є 
зниження витрат на здійснення самих 
закупівельних процедур. Так, витрати 
GSA на проведення закупівель у 2016 р. 
склали 2,07 % від загальних витрат на 
проведені закупівлі.

Сьогодні розміщення державних за-
мовлень в ЄС регламентується, в залеж-
ності від обсягів та інших умов, трьома 
рівнями законодавчого регулювання: 
міжнародним, законодавством Євросо-
юзу і національним.

До міжнародного регулювання заку-
півель Євросоюзу в першу чергу відно-
сяться вимоги Угоди про урядові заку-
півлі Світової організації торгівлі, яка 
розглядалась нами вище. При регла-
ментації на рівні Євросоюзу діє ряд 
правових актів, що забезпечують єдині 
умови проведення закупівель для дер-
жавних потреб. 

ЄС розглядає державні закупівлі як 
інструмент не тільки для задоволення 
поточної діяльності органів державного 
управління, а й для реалізації соціальної 
політики. Зокрема, в комюніке «Про за-
конодавстві Європейського співтовари-
ства в галузі державних закупівель та 
використанні державних закупівель для 
проведення соціальної політики» вказу-
ється, що при укладенні контрактів на 

постачання продукції для державних і 
громадських потреб необхідно брати 
до уваги соціальні цілі. Особливо наго-
лошується, що реалізація соціальних 
програм можлива в рамках існуючого 
законодавства і практики його застосу-
вання. Вказуються і основні підходи до 
здійснення соціального підходу при за-
купівлях, в числі яких:

1) розробка відповідних технічних 
специфікацій і умов контракту, включа-
ючи вимоги до умов роботи;

2) правильний вибір постачальників;
3) виключення з числа постачаль-

ників тих, діяльність яких не відповідає 
законодавству;

4) використання додаткових соці-
альних критеріїв при виборі постачаль-
ників.

Цей же документ передбачає реалі-
зацію екологічної політики при розмі-
щенні держзамовлень:

1) розробку відповідних технічних 
специфікацій;

2) використання певної сировини і 
матеріалів;

3) використання специфічних тех-
нологічних процесів;

4) вибір відповідних постачальників;
5) рекомендації по оцінці пропози-

цій і вибору найкращої пропозиції з 
урахуванням екологічних вимог.

Закупівлі країн, що входять в Євро-
союз, як і раніше здійснюються органа-
ми державного управління згідно з на-
ціональним законодавством. Однак 
при цьому до уваги беруться не тільки 
національні правила закупівель, а й за-
конодавство та рекомендації Європей-
ського співтовариства, встановлені в 
раніше згаданих директивах.

Так, законодавство Німеччини по-
будовано таким чином, що держава, ви-
ступаючи в ролі господарюючого су-
б›єкта, зобов›язана дотримуватися тих 
же юридичних та економічних прин-
ципів, які є обов›язковими і для пред-
ставників приватного сектора економі-
ки. Держава також зобов›язана діяти в 
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ринкових умовах, тобто в конкурентно-
му середовищі. Сказане стосується і сис-
теми розміщення державних замовлень. 
Держава не має ніяких особливих по-
вноважень і привілеїв. Як покупець (спо-
живач) вона конкурує з представниками 
приватного сектора, разом з ними від-
стежує зміни на ринку, а також інформує 
ринок про свої потреби, оголошуючи 
конкурси на закупівлю товарів (послуг). 
Основою врегулювання суперечок при 
цьому служить цивільне право.

Федеральні, регіональні і місцеві ор-
гани влади, а також підпорядковані їм 
установи та організації керуються в сво-
їй діяльності бюджетним правом. При 
виконанні бюджетів вони не залежать 
один від одного. Рамки видаткової ча-
стини бюджетів визначаються обсяга-
ми доходів, що надходять, тобто подат-
кових надходжень, податкових транс-
фертів і плати, що стягується за надані 
послуги. Можливості фінансування 
бюджетних витрат за рахунок кредитів 
дуже обмежені.

Для кожного держустанови щоріч-
но складаються і затверджуються бю-
джетні завдання, які є складовими ча-
стинами федерального бюджету. В кін-
ці кожного бюджетного року перевіря-
ється виконання бюджетних завдань і 
підтверджується правомірність витра-
чання бюджетних коштів. Перевірка 
виконання бюджетів проводиться на-
стільки ж детально, як і їх складання.

Основними принципами бюджет-
ного управління є принципи економ-
ного витрачання коштів і збалансова-
ності бюджету. Дотримання цих пра-
вил щорічно перевіряється рахункови-
ми палатами федерації і регіонів. Вихо-
дячи з вимоги економного витрачання 
бюджетних коштів, держустанови зо-
бов›язані вибирати економічно вигідні 
ринкові пропозиції і надавати їм пере-
вагу. Це означає, що держава, як і будь-
який інший споживач, проводить по-
рівняння цін. Для цієї держустанови 
використовують такий інструмент, як 

відкриті (публічні) торги на поставку 
товарів (послуг) для державних потреб. 
Дана форма забезпечує максимальну 
ступінь відкритості і гарантує дотри-
мання принципу розумного витрачан-
ня бюджетних коштів.

Порядок проведення конкурсів (тен-
дерів) і розміщення держзамовлень 
описані в нормативних документах про 
проведення підрядів на державні замов-
лення, розроблених міністерством еко-
номіки ФРН. Правила формування дер-
жзамовлення на послуги викладені в 
трьох основних нормативних докумен-
тах і враховують специфіку трьох ос-
новних видів послуг:

1) Положення про держзамовлення 
на послуги (VOL), частини «А» і «В» в 
редакції від 12 травня 1997 р.;

2) Положення про держзамовлення 
на будівельні послуги (VOB), частини 
«А» і «В» в редакції від 3 липня 1996 р. 
року; Закон про внесення змін до Зако-
ну про принципи формування бюдже-
ту і Положення про розміщення держ-
замовлень в редакції від 22 лютого 1994 р. 
і Порядок перевірки виконання бюдже-
ту в редакції від 22 лютого 1994 р.;

3) Положення про держзамовлення 
на послуги осіб вільних професій (VOF) 
від 12 травня 1997 р. є доповненням до 
перших двох документів (VOL і VOB) 
(дане Положення регулює питання, 
пов’язані з роботами, які виконуються на 
договірній основі). До «осіб вільних про-
фесій» відносяться, зокрема, архітекто-
ри-проектувальники, інженери та земле-
впорядники, що працюють на договір-
ній основі, адвокати, нотаріуси, лікарі, в 
тому числі зубні та ветеринарні, аптека-
рі, податкові радники, лоцмани, а також 
особи творчих професій, наприклад ди-
зайнери і т. п. Роботою, що виконується 
на договірній основі вважається само-
стійна наукова, письменницька, худож-
ня, викладацька і виховна діяльність. По-
ложення поширюється на «… послуги, 
які не піддаються однозначному і ви-
черпного опису і надаються особами 
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вільних професій…». В інших випадках 
застосовуються правила, що встановлю-
ються Положенням про держзамовлен-
ня на послуги (VOL).

Головним принципом перерахова-
них вище документів є наступний: «За-
мовлення розміщуються, як правило, на 
конкурсних засадах». Під роботами в 
нормативних документах розуміються 
поставки товарів і послуг, за винятком 
будівельних, за якими діють особливі 
правила (VOB). Втім, і в будівництві пе-
ревага віддається принципу змагаль-
ності між підрядниками.

Держава зобов›язується дати всім за-
цікавленим в отриманні замовлення 
фірмам і підприємствам рівні шанси на 
участь в конкурсі та отримання держза-
мовлення. Найкращим інструментом, 
який дозволяє досягти максимальної 
гласності, є відкритий конкурс. Тому 
розміщення держзамовлень відбуваєть-
ся, як правило, у формі відкритого кон-
курсу, до якого допускається необмеже-
на кількість підприємств.

Крім цієї форми держзамовлення 
може розміщуватися за підсумками за-
критого конкурсу. Запрошення на 
участь в ньому розсилаються в установ-
леному порядку обмеженому числу 
можливих виконавців. Це відбувається в 
тих випадках, коли специфіка робіт 
(послуг), що є предметом конкурсу, пе-
редбачає, що вони можуть бути викона-
ні лише обмеженим кола підприємств, 
оскільки вимагають спеціальних знань, 
наявності відповідних виробничих по-
тужностей і т.п.

Крім цього, є можливість розміщення 
держзамовлення без оголошення конкур-
су. До неї вдаються у виняткових випад-
ках, коли цього вимагають особливі об-
ставини. Закритому конкурсу або поза-
конкурсному розміщенню держзамов-
лення по можливості повинно передува-
ти публічне запрошення до участі в кон-
курсі (так званий закритий конкурс з по-
переднім відбором учасників), щоб ви-
явити коло можливих виконавців.

У конкурсах на виконання держза-
мовлення можуть брати участь також 
іноземні фірми, якщо вони за законами 
ЄС мають право виконувати дані робо-
ти. Забороняється надавати перевагу ві-
тчизняним учасникам.

Публікація переліку умов участі в 
конкурсі повинна містити максимально 
докладний опис і точні терміни викону-
ваних робіт. Інформація: про конкурс 
зазвичай публікується в федеральному 
урядовому віснику «Bundesanzeiger». Ці 
публікації, як правило, дублюються в за-
гальнонаціональних газетах і журналах. 
Починаючи з певного обсягу держза-
мовлення обов›язковою умовою стає пу-
блікація в виданнях країн-членів ЄС.

Вимоги до змісту оголошення про 
тендер детально викладені у відповідних 
Положеннях про держзамовлення (VOL, 
VOB, VOF). У них, наприклад, вказу-
ються форма і строки подачі заявок, по-
рядок відшкодування витрат, пов’язаних 
з участю в конкурсі (підготовка та тира-
жування необхідної документації: планів, 
креслень і т.п.), подаються точні реквізи-
ти заявок, порядок їх розгляду, питання 
гарантій і відповідальності.

Визначення переможців конкурсу 
вимагає від замовника оцінки поданих 
заявок та відбір найбільш вигідної еко-
номічної пропозиції. При цьому крім 
чисто цінового в розрахунок прийма-
ються додаткові критерії, наприклад: 
технічні і фінансові можливості поста-
чальника виконати взяті на себе зо-
бов›язання в задані терміни. Для цього 
від учасників конкурсу додатково до ві-
домостей, зазначених у заявці, може 
бути затребувана інша інформація, а 
також документи щодо їх фінансової 
спроможності і професійної компе-
тентності, включаючи фінансові звіти 
за останні роки. Порядок і підстави для 
запиту цієї та іншої документації де-
тально розписані в Положеннях про 
держзамовлення.

Остаточне розміщення замовлення 
відбувається у формі укладення догово-
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ру відповідно до чинних юридичних 
нормам. Всі суперечки і розбіжності ви-
рішуються відповідно до норм цивіль-
ного судочинства.

У випадках, коли на виконання робіт 
по конкурсу не надійшло жодної заявки, 
якщо істотно змінилися підстави для 
проведення торгів, а також при наявно-
сті інших вагомих причин конкурс ого-
лошується таким, що не відбувся. Про це 
негайно сповіщають всіх претендентів. 
При проведенні повторного конкурсу 
його умови оголошуються заново.

Відповідно до принципу незалеж-
ності при розміщенні замовлення дер-
жзамовник вправі самостійно контро-
лювати його виконання. Предметом 
подальшого бюджетного контролю є 
як методи контролю, які використову-
ються замовником, так і результат вико-
нання замовлення (технологія контро-
лю докладно викладена в Інструкції з 
проведення ревізій і перевірок).

Специфіка географічного положен-
ня Австралії і Нової Зеландії (велика 
віддаленість від розвинених країн Євро-
пи, а також США і Японії) зумовлює 
високу зацікавленість цих країн в акти-
візації світових інтеграційних процесів. 
Висока вартість доставки продукції на 
світовий ринок вимагає значних зусиль 
щодо зниження непродуктивних ви-
трат. Одним з елементів реалізованої 
програми економічного розвитку регіо-
ну є конкурсний відбір при реалізації 
закупівель. Австралія і Нова Зеландія 
ще у вісімдесятих роках визначили 
свою особливу регіональну політику в 
сфері державних закупівель, засновану 
на пріоритетному розвитку національ-
ного виробництва з використанням 
конкурсних методів закупівель товарів, 
робіт і послуг для забезпечення конку-
рентних позицій і поступального міс-
цевого економічного розвитку.

В юриспруденції Австралії і Нової 
Зеландії, як країнах-членах Британської 
Співдружності, діє прецедентне право. 
Таким чином, відсутні законодавчі акти, 

які спеціально регулюють сферу дер-
жавних закупівель. Разом з тим саме в 
цих країнах широко застосовуються 
конкурсні методи реалізації державних 
замовлень, які регулюються підзакон-
ними нормативними документами ви-
конавчих і адміністративних органів 
влади (перш за все це міністерства фі-
нансів і міністерства робіт як на феде-
ральному рівні, так і на рівні штатів). 
При цьому штати і території користу-
ються значною автономією в рамках 
загальної державної політики закупі-
вель, що проголошується урядом краї-
ни і урядом Співдружності Австралії і 
Нової Зеландії.

Фінансовий контроль над держав-
ними витратами здійснюється по лінії 
казначейства (міністерства фінансів) на 
основі чинного законодавства та судо-
вої практики. Ще в 1986-1989 рр. в рам-
ках Співдружності було укладено пер-
шу Угоду про урядові закупівлі, відпо-
відно до якого забезпечувалися префе-
ренції на користь місцевих постачаль-
ників. Цією угодою передбачалося, що 
з метою обмеження іноземної конку-
ренції (зокрема, з Японії, США, Півден-
ної Кореї, Сінгапуру, КНР та інших 
країн) при розгляді пропозицій учасни-
ків тендерів місцевим підрядникам і по-
стачальникам надавалися значні цінові 
преференції.

Надалі учасники Співдружності під-
писали нову Угоду про урядові закупів-
лі (серпень 1997 року), в якому, у зв›язку 
з вступом в СОТ вони повинні були 
визнати формально своє прагнення до 
скасування дискримінації іноземних по-
стачальників. Проте, в додатках до но-
вої Угоди містяться застереження, що 
свідчать про те, що місцеві постачаль-
ники можуть бути і надалі забезпечені 
підтримкою з боку центрального уряду, 
і особливо урядів штатів і територій.

Австралія і Нова Зеландія вважають 
стратегічною метою досягнення інфор-
маційної прозорості державних закупі-
вель на основі створюваної власної ре-
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гіональної електронної системи. За 
кількістю і якістю конкурсних заходів 
Австралія знаходиться в числі світових 
лідерів. Країна має на рівні урядів шта-
тів і їх міністерств установи, які спрямо-
вують і координують діяльність по реа-
лізації урядових програм. В основі су-
часної державної закупівельної практи-
ки Співдружності Австралії і Нової Зе-
ландії лежать:

1) міжурядові угоди;
2) «Керівництво Співдружності з 

державних закупівель (основоположні 
принципи і політика)»;

3) рекомендації «Конкурсні торги і 
контрактація (керівництво для менедже-
рів)», прийняті міністром фінансів і ад-
міністрації відповідно до Закону «Про 
фінансове управління і бухгалтерський 
облік» 1997 року та відповідними «Пра-
вилами фінансового управління та бух-
галтерського обліку».

Разом з тим в кожному штаті і в те-
риторіях прийняті свої керівництва, ко-
декси та інші нормативно-правові доку-
менти, що регулюють державні закупів-
лі. У цих посібниках сформульовані 
фундаментальні цілі, принципи та ме-
тоди здійснення державної закупівель-
ної політики.

Основною її метою є забезпечення 
виконання урядових програм. Досяг-
нення цієї мети передбачає реалізацію 
основних принципів, розкриття яких і 
становить основний зміст «Керівництва 
Співдружності з державних закупівель».

Основний принцип державних за-
купівель — Value for money — держава 
за виплачені гроші має отримати відпо-
відні цінності (товари, роботи, послуги 
тощо). Державний чиновник для реалі-
зації цього принципу повинен ретель-
но аналізувати витрати, вигоди і альтер-
нативні варіанти виконання замовлен-
ня. Цей принцип служить підставою 
для порівняння різних варіантів рішень. 
Ціна сама по собі часто не служить на-
дійним індикатором. Особи, які беруть 
на себе фінансові зобов›язання за дер-

жавними контрактами, повинні гаран-
тувати, що закупівля не може бути про-
ведена більш ефективно з точки зору 
придбання необхідних цінностей при 
заданих грошових витратах. Покупці зо-
бов›язані відстежувати поставки і пе-
реглядати їх умови, якщо припиняється 
отримання очікуваних вигод; забезпечу-
вати постійне підвищення ефективності 
власної роботи і роботи своїх систем.

«Керівництвом про закупівлі» ви-
значені такі завдання і принципи робо-
ти державних закупівельних органів:

1) забезпечення відкритої та ефек-
тивної конкуренції, дотримання етики 
та справедливості угод;

2) бухгалтерський облік і звітність;
3) пріоритет національного про-

мислового розвитку та конкуренто-
спроможності своєї продукції;

4) підтримка регіональної політики.
Питання про пріоритетний розви-

ток національного виробництва з вико-
ристанням інструментів державних за-
купівель відіграє ключову роль в госпо-
дарському розвитку Австралії і Нової 
Зеландії, проте, залежність їх економіки 
від транснаціональних монополій по-
значається на особливостях практично-
го втілення в життя цього напрямку по-
літики держави. Спочатку ці країни від-
крито прагнули до реалізації регіональ-
ної і національної промислової політи-
ки, заснованої на державному заохочен-
ні місцевих товаровиробників. Пізніше 
в зв›язку з міжнародними торговими 
переговорами вони модифікували свої 
правила і угоди про державні закупівлі 
відповідно до мінливої торгово-полі-
тичної ситуації, не відмовляючись при 
цьому від загальної спрямованості дер-
жавних закупівель на формування соці-
альноорієнтованої економіки та на під-
тримку місцевих товаровиробників.

Специфічною рисою в сфері дер-
жавних закупівель Австралії є відкри-
тість самих державних структур, відпо-
відальних за такі закупівлі. До відома 
зацікавлених організацій та осіб дово-
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диться інформація про політику закупі-
вель, принципи і методи організації 
тендерів. Широко практикуються кон-
сультації і публікація регулярно онов-
люваної методичної бази, в тому числі 
у виданнях загального і спеціального 
характеру. Неналагоджена система від-
критого запрошення до участі в тенде-
рах через спеціалізовані видання і елек-
тронну пошту. Для зниження ризиків 
неетичної поведінки в урядовому агент-
стві існує система контрольних переві-
рок, що є складовою частиною в його 
системі управління та аудиту.

Висновки та перспективи по-
дальших досліджень. Таким чином, 
проведений аналіз зарубіжного досвіду 

здійснення державних закупівель за-
свідчив, що окремі елементи, які мінімі-
зують корупційну складові у цій сфері в 
Україні вже впроваджені. Однак досі 
тендерні процедури є довготривалими і 
у випадку необхідності проведення тер-
мінових закупок унеможливлюють 
вчасне задоволення потреб державних 
підприємств, установ та організацій. 
З цією метою варто скористуватись до-
свідом інших країн щодо спрощення 
тендерних процедур по контрактах, 
вартість яких не перевищує 200 тис. грн, 
а також у виключних випадках для ви-
конання невідкладних функцій та за-
вдань або забезпечення оперативної 
обороноздатності держави.
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Українська національна революція 
1917–1921 років призвела до відновлен-
ня української державності на більшій 
частині українських етнічних земель і 
розпочало новий етап розвитку саме 
українського права, в тому числі і сімей-
ного а не права держав-поневолювачів. 
За короткий час на території України 
виникли декілька держав, таких, як 
Українська Народна Республіка, Укра-
їнська Держава та Західно-Українська 

Народна Республіка, а також велика 
кількість радянських утворень, серед 
яких після 1921 року залишилася Укра-
їнська Радянська Соціалістична Респу-
бліка, яка попри входження до складу 
СРСР як суб’єкта федерації мала певну 
автономію у правовому регулюванні сі-
мейних правовідносин, чого в період 
входження до складу Російської та Ав-
стро-Угорської імперій (за винятком 
ряду особливостей для Полтавської та 
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Чернігівської губерній) Україна до цьо-
го не мала.

Окремим аспектам історіографії сі-
мейного законодавства, яке діяло на 
українських землях, в тому числі з пи-
тань змісту та особливостей джерел сі-
мейного права були присвячені наукові 
праці теоретиків права та істориків, та-
ких як: О. О. Балко, О. М. Бирлюк, 
В. Д. Гончаренко,  М. В. Гримич, 
О. І. Загоровський,  О. П. Івановська, 
О. В. Клименко,  Л. В. Красицька, 
В. С. Кульчицький,  Г. К. Матвєєв, 
О. І. Нелін, О. М. Немков, В. І. Озель, 
Т. О. Подковенко,  Ю. М. Походзіло, 
Р. О. Стефанчук, О. О. Тесля, М. К. Ца-
турова та інші. На жаль, серед наукових 
праць зазначених вчених майже немає 
комплексних наукових досліджень саме 
розвитку джерельної бази правового 
регулювання сімейних правовідносин, 
в тому числі і в період української дер-
жавності після початку Української на-
ціональної революції до проголошення 
незалежності України.

Метою цієї наукової статті є дослі-
дження видів та особливостей джерел 
сімейного законодавства, що діяло на 
українських землях в період існування 
Української Народної Республіки, 
Української Держави та Західно-Укра-
їнської Народної Республіки та Україн-
ської РСР.

Українська національна революція 
1917–1921 років, коли на українських 
землях діяли такі українські держави, як 
Українська народна республіка, Захід-
но-Українська народна республіка та 
Українська держава, істотно не вплину-
ла на сімейне право України — продов-
жувало діяти дореволюційне російське 
та австрійське законодавство. Останнє 
діяло на західноукраїнських землях до 
30-х років ХХ ст.

В той же час, окремі правові акти 
того часу стосувалися сімейно-право-
вих питань. Наприклад, відповідно до 
параграфу 9 Закону Центральної Ради 
«Про громадянство Української Народ-

ної Республіки» від 2 березня 1918 року 
жінки слідують громадянству чоловіків, 
оскільки не заявили противного протя-
гом термінів, вказаних цим Законом в 
відповідних випадках. Діти до повно-
ліття слідують громадянству батька, але 
від 14 (чотирнадцяти) літ можуть заяви-
ти про своє громадянство самостій-
но [1, с. 50]. Відповідно до п. 11 та 12 
Конституції Української Народної Рес-
публіки (Статуту про державний устрій, 
права і вольності УНР), прийнятої 
29 квітня 1918 року (яка хоча і не всту-
пила в силу у зв›язку із проведеним того 
ж дня державним переворотом і усунен-
ням від влади Центральної Ради, однак 
має значення для огляду стану тогочас-
них уявлень про сім’ю, подружжя та 
його місце у сім’ї та суспільстві) перед-
бачено, що немає ніякої різниці між чо-
ловіком та жінкою в УНР, а громадяни 
УНР рівні в своїх громадянських і полі-
тичних правах (хоча сімейних прав се-
ред них немає), незалежно від уроджен-
ня, віри, національності, освіти, майна 
та оподаткування [1, с. 53]. На жаль, ос-
новний конституційний акт Україн-
ської Держави — «Закони про тимчасо-
вий державний устрій України», а також 
конституційні акти Директорії та ЗУНР 
не передбачали даних положень, хоча у 
Відозві Української Національної Ради 
говорилося лише про «горожанську, 
національну і віроісповідну рівноправ-
ність» [1, с. 101].

Основним джерелом сімейного пра-
ва Української народної республіки міг 
стати Закон України «Про шлюб та роз-
від і про реєстрацію актів шлюбу, розво-
ду, народження та смерті» від 14 березня 
1918 р. (який у зв’язку із поваленням 
Центральної Ради чинності не набрав), 
який на думку укладачів став «своєрідним 
компромісом між ідеалом — соціаліс-
тичним поглядом на цю справу і реаль-
ною дійсністю — індивідуалістичними 
поглядами широких верств населення». 
Головне завдання держави у вирішенні 
цього питання було забезпечення інте-
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ресів дітей та жінки. Доречно сказати, 
що пропозиція законодавчо закріпити, 
тобто узаконити нереєстрований шлюб 
(конкубінат) не отримала підтримки при 
голосуванні.

Даний документ був комплексним 
правовим актом, що врегульовува питан-
ня поняття шлюбу, умов його дійсності, 
порядку укладення шлюбу, підстав його 
«неважності» та «перестання», визначав 
взаємні права і обов’язки подружжя, пра-
ва і обов’язки батьків і дітей. При цьому, 
даний закон відходив від ідеї церковного 
шлюбу і переходив до поняття світсько-
го (громадянського) шлюбу, а також пе-
редбачав правовий режим спільності 
майна подружжя, незалежно від того, хто 
його придбав. Норми, закріплені у цьо-
му нормативно — правовому акті були 
спрямовані на забезпечення захисту ін-
тересів дітей у випадках добровільного 
розводу, визнання шлюбу недійсним та 
в усіх інших випадках. Як зазначено в За-
коні: «акт шлюбу, як факт публічно — 
правового порядку повинен бути зареє-
строваним належною державною вла-
дою і тільки такий акт визнається закон-
ним. Релігійні обряди можуть мати місце 
лише після реєстрації цих актів належ-
ною державною владою» [2, с. 99–101]. 

Більш серйозні зміни у питанні вре-
гулювання шлюбних, подружніх, бать-
ківських та опікунських правовідносин 
відбулися у зв’язку із приходом до влади 
в Україні більшовиків і входженням 
України до складу Радянського Союзу.

Після приходу до влади більшови-
ків у жовтні 1917 року розпочалося 
формування соціалістичної системи 
права, у тому числі й сімейного. Відо-
мий радянський вчений В. О. Рясенцев 
зазначає: «У результаті Великої Жов-
тневої соціалістичної революції було 
створено нове сімейне право і відміне-
но царське законодавство, що закрі-
плювало нерівноправність статей, при-
гнічення жінки і інші форми нерівності 
та обмежень у сімейно-шлюбних відно-
синах» [3, с. 28]. Цьому періоду історії 

найбільше має завдячити сімейне пра-
во, яке сформувалось як самостійна га-
лузь права [4, с. 64], оскільки у Росій-
ській Імперії сімейні відносини були 
включені до предмета цивільно-право-
вого регулювання. Наслідком цього 
стало формування нового сімейного 
законодавства, яке, безсумнівно справи-
ло значний вплив і на формування дже-
рельної бази сімейного права. 

18 та 19 грудня 1917 р. ВЦВК і РНК 
РРФСР видали декрети «Про громадян-
ський шлюб і про ведення книг запису 
актів громадянського стану» та «Про 
розлучення». Цими нормативно-право-
вими актами забезпечено юридичну 
рівність жінки та чоловіка в сімейних 
відносинах, усунуто церкву від функції 
реєстрації актів цивільного стану, в 
тому числі шлюбу, замінено батьків-
ську владу над дітьми обов’язком вихо-
вання дітей з урахуванням інтересів як 
самих дітей, так і суспільства в ціло-
му [5, с. 19], урівнено в правах позаш-
любних дітей із дітьми, народженими у 
шлюбі тощо. Положення декретів були 
відтворені й на рівні сімейного законо-
давства Української РСР. Зокрема, від 
20 лютого 1919 року було прийнято де-
крети Раднаркому України «Про грома-
дянський шлюб і про ведення книг за-
пису актів громадянського стану», «Про 
організацію відділів ЗАГС» та Декрет 
УРСР «Про розлучення» [4, с. 4–5].

Декретом Раднаркому УРСР «Про 
громадянський шлюб та ведення книг 
запису актів громадянського стану» ви-
знано єдиним законним шлюбом той, 
який зареєстрований в органах РАГС 
(хоча дію релігійних шлюбів, укладе-
них до набрання чинності Декретом 
«Про громадянський шлюб і про веден-
ня книг запису актів громадянського 
стану» було збережено; також збереже-
но дію попередньо укладених фактич-
них шлюбів), встановлювався принцип 
свободи та добровільності шлюбу, 
встановив єдиний перелік перешкод 
для шлюбу (недосягнення шлюбного 
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віку, родинні відносини, інший зареє-
стрований шлюб, душевна хвороба), 
усунуто релігійні обмеження для укла-
дення шлюбу, встановлено рівність по-
дружжя при обранні прізвища, а також 
передбачено процедуру державної реє-
страції шлюбу в органах РАГС. В іншо-
му декреті — «Про скасування спадку-
вання» від 11 березня 1919 року зазнача-
лося, що позашлюбна спорідненість 
прирівнюється до шлюбної, чим фак-
тично урівняно права шлюбних та по-
зашлюбних дітей. Інший декрет Рад-
наркому — «Про розлучення» передба-
чав свободу розірвання шлюбу в орга-
нах ЗАГС (за спільною згодою подруж-
жя) або в суді (за ініціативою одного з 
подружжя) [4, с. 6–7, 9, 11]. 

Наступною віхою в розвитку радян-
ського сімейного законодавства стало 
прийняття кодифікованих норматив-
но-правових актів: Кодексу законів про 
акти громадянського стану, про сім›ю та 
опіку (1919 р.) та Кодексу законів про 
сім›ю, опіку, шлюб і акти громадянсько-
го стану УРСР від 30 травня 1926 року. 
Якщо перший мав лише історичну цін-
ність з огляду на той факт, що так і не 
набрав чинності, то другий мав суттєве 
значення в частині регламентації суб›єк-
тів сімейних правовідносин. 

У сфері сімейних відносин було за-
фіксовано новий підхід відносно укла-
дення шлюбу та його правових наслід-
ків, який відображався в згаданому ко-
дексі 1926 року. Розглядаючи положен-
ня Сімейного кодексу встановлено, цю 
він в окремих випадках, надавав судам 
право враховувати реальні відносини, а 
тим самим і вирішувати питання щодо 
прав чоловіка і дружини відносно май-
нових відносин між ними. Дослідники 
роблять висновок, що укладачі Сімей-
ного кодексу мали на меті захистити жі-
нок, які перебували у реальному шлюбі, 
працювали в господарстві своїх чолові-
ків, а коли такий шлюб припинявся, то 
жінки позбавлялись можливості захи-
стити свої інтереси майнового характе-

ру. Було багато випадків використання 
чоловіками жінок не з метою створення 
сім’ї, а з метою використовувати остан-
ніх як робітників. Фактичні шлюбні від-
носини були визначені і Кодексом про 
сім›ю, опіку, шлюб РСФСР від 
19.07.1926 р. (Сімейний кодекс УРСР їх 
визнавав лише при вирішенні справ про 
утримання непрацездатного подружжя 
або про розподіл спільного майна), а та-
кож Указом від 08.07.1944 р., відповідно 
до яких такий шлюб прирівнювався до 
зареєстрованого, відповідно, і майно, 
набуте в такому шлюбі визнавалося 
спільним, наступало право на стягнен-
ня аліментів, на одержання спадку після 
смерті одного з такого подружжя, на 
пенсію та інше. З прийняттям указу від 
10.11.1944 р. таке право втрачалося, 
якщо  «шлюб»  не  був  зареєстрова-
ний [6, с. 28–29, 123–124; 7, с. 58; 8, с. 38].

Відповідно до ст. 125 Кодексу про 
сім›ю, опіку, шлюб та акти громадян-
ського стану УPCP: «Майно, нажите по-
дружжям спільною працею в період 
шлюбу, вважається належним обом чле-
нам подружжя на засадах спільної влас-
ності (ст. 61–65 ЦК УРСР) в рівних част-
ках. Інше ж майно складає окрему влас-
ність кожного з них». Таким чином, на-
веденою нормою проголошувалися: а) 
принцип спільності майна, створеного 
спільною працею подружжя в період 
шлюбу; б) принцип рівності часток у 
спільному майна; в) принцип розділь-
ності дошлюбного майна та майна, не 
нажитого подружжям спільною працею 
(отриманого, зокрема, в дар, в порядку 
спадкування) [9, с. 27]. В цьому полягає 
відмінність від принципу роздільності 
майна подружжя, який визнавався Сі-
мейним кодексом УРСР 1919 року, хоча 
судова практика вже з 1920-х років 
ХХ ст. при вирішенні сімейних спорів 
виходила із принципу спільності майна 
подружжя, придбаного у шлюбі [4, с. 15]. 

У Кодексі про сім›ю, опіку, шлюб та 
акти громадянського стану УPCP 1926 р. 
містилася ще одна стаття щодо майно-
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вих відносин між подружжям в сфері їх 
договірних повноважень. Так, в ст. 127 
говорилося, що «дружини можуть укла-
дати між собою всі дозволені законом 
майнові правочини проте їх угоди, 
спрямовані до зменшення майнових 
прав одного з дружин або дітей, недійс-
ні і необов’язкові ні для третіх осіб, ні 
для самого подружжя» [9, с. 28]. 

Аналізуючи російське законодавство 
радянський вчений О. М. Нєчаева зазна-
чає, що за Сімейним кодексом 1927 року 
батько дитини записувався на підставі 
заяви матері, а чоловікові надсилали від-
повідне повідомлення. Якщо протягом 
одного року він своє батьківство не ос-
порював, вважалось, що він батько дити-
ни. Аналогічні норми були передбачені 
й в українському законодавстві. Слід за-
значити, що Кодекс допускав реєстра-
цію шлюбу за схожою процедурою — 
один з наречених подавав заяву про реє-
страцію шлюбу в ЗАГС, який в триден-
ний термін повідомляв іншого з подруж-
жя, який повинен був у місячний термін 
підтвердити правильність поданої заяви 
або подати позов до суду. Неподання та-
кого позову призводила до визнання 
шлюбу укладеним. До 1937 року існува-
ла норма ст. 12 Сімейного кодексу, що 
визначала, що у випадках, коли мати в 
період зачаття знаходилася в статевих 
зносинах з кількома чоловіками, суд ви-
знавав одного з них батьком, а інші нес-
ли солідарну відповідальність по утри-
манню дитини [4, с. 28–29, 31–32]). Крім 
того, ст. 16 Кодексу законів про сім’ю, 
опіку, шлюб і про акти громадянського 
стану УСРР від 31 травня 1926 р. перед-
бачала, що батьки зобов’язані турбува-
тися про особистість неповнолітніх ді-
тей, про їхнє здоров’я і фізичний розви-
ток, про виховання їх у напрямі, що від-
повідає цілям держави і державним 
завданням виховання, про навчання і 
підготовку їх до суспільно корисної ді-
яльності. Отже, обов’язки батьків з вихо-
вання дітей були спрямовані на задово-
лення, перш за все, публічних інтересів 

радянської держави [10, с. 49–50]. Також 
Сімейним кодексом 1926 року відновле-
но інститут усиновлення, скасований 
1919 року [4, с. 32].

Сімейний кодекс 1926 року надавав 
подружжю рівні права: на обрання 
спільного прізвища або прізвища, що 
складалося б з прізвища чоловіка та 
дружини; на спільне та роздільне май-
но; на самостійне укладення договорів 
та інших угод; на утримання іншим по-
дружжям у разі непрацездатності (без 
обмеження терміну). Встановлено, що 
зміна місця проживання одного із по-
дружжя не призводить до виникнення 
обов’язку в іншого подружжя слідувати 
за ним. Право на розлучення доповни-
лося можливістю фактичного (позасу-
дового) розлучення [4, с. 36–38].

В подальшому, було прийнято по-
станову від 27 червня 1936 року, якою 
було внесено зміни до сімейного зако-
нодавства України, яким було передба-
чено обов’язковість особистої присут-
ності обох з подружжя при розірванні 
шлюбу через ЗАГС, удосконалено нор-
ми про стягнення аліментів, зокрема 
встановлено, що стягується 1/4 вартості 
заробітку на одну дитину, 1/3 — на 
двох дітей, 1/2 — на трьох та більше 
дітей [4, с. 40–41; 8, с. 39].

Після прийняття Конституції СРСР 
1936 р. та Конституції УРСР 1937 р. 
найважливішою подією в сфері регу-
лювання сімейних відносин стало при-
йняття Указу Президії Верховної Ради 
СРСР від 8 липня 1944 р. «Про збіль-
шення державної допомоги вагітним 
жінкам, багатодітним і одиноким мате-
рям, посилення охорони материнства 
та дитинства, про встановлення почес-
ного звання «Мати-героїня» і заснуван-
ня ордена «Материнська слава» та меда-
лі «Медаль материнства». Однією з іс-
тотних новел Указу від 8 липня 1944 р. 
стало визнання юридичної сили лише 
за зареєстрованими в органах реєстра-
ції актів громадянського стану шлюбах. 
Однак цьому правилу була надана зво-
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ротна юридична сила, а особи, які пе-
ребували в фактичних шлюбних відно-
синах до прийняття цього Указу, мали 
право оформити свої відносини, зареє-
струвавши шлюб з зазначенням термі-
ну фактичного спільного проживання. 
Водночас, в Указі містилася норма про 
те, що в тих випадках, коли фактичні 
шлюбні відносини, які існували до ви-
дання Указу Президії СРСР від 8 липня 
1944 р., не можуть бути зареєстровані 
внаслідок смерті чи внаслідок пропажі 
без вісті на фронті одного з осіб, що пе-
ребували в таких відносинах (а відповід-
но до постанови Пленуму Верховного 
Суду СРСР від 7 травня 1954 р. — також 
у зв’язку із іншими об’єктивними обста-
винами), друга сторона має право звер-
нутися з заявою про визнання її дружи-
ною померлого чи зниклого без вісті на 
підставі раніше діючого законодавства. 
Даним Указом було встановлено, що 
походження дитини визначається ви-
ключно на основі встановлення того, 
чи народжена вона у зареєстрованому 
шлюбі (в такому випадку батьком дити-
ни була особа, що знаходилася із ма-
тір’ю дитини у шлюбі) чи без такого (в 
такому випадку дитина записувалася за 
прізвищем матері дитини з по батькові 
за вказівкою матері, а остання не вправі 
була в судовому порядку вимагати вста-
новлення батьківства та вимагати спла-
ти аліментів на утримання дитини з 
особи, яка не перебуває у шлюбі з ма-
тір’ю дитини). Указ позбавив батька 
права добровільно визнавати народже-
ну поза шлюбом дитину своєю. Інши-
ми словами, біологічне батьківство пе-
рестало породжувати соціальне, тобто 
фактичний батько не мав ніяких прав і 
звільнявся від будь-яких обов’язків щодо 
своєї дитини. Позашлюбна дитина не 
мала права на прізвище батька та його 
по батькові, була позбавлена права на 
аліменти, пенсію у зв›язку із втратою го-
дувальника, права спадкування тощо. В 
той же час, розширено аліментні права 
щодо неповнолітніх братів та сестер, не-

повнолітніх пасинків та падчерок, непо-
внолітніх онуків та онучок, а також непо-
внолітніх дітей, взятих на утримання 
сторонніми особами. Цим же Указом 
було запроваджено виключно судовий 
порядок розірвання шлюбу [1, с. 450–451; 
3, с. 36; 4, с. 56–57; 10, с. 50]. 

Завершальним етап розвитку радян-
ського сімейного законодавства було 
прийняття 27 червня 1968 року Основ 
законодавства Союзу РСР і союзних 
республік про шлюб та сім›ю, на основі 
яких 20 червня 1969 р. було прийнято 
Кодекс про шлюб та сім›ю України. Ко-
декс чітко визначив сферу сімейно-пра-
вового регулювання, до якої включив 
особисті немайнові та майнові відноси-
ни, які виникають в сім›ї між подруж-
жям, між батьками та дітьми, між інши-
ми членами сім›ї; відносини, які виника-
ють у зв›язку з усиновленням, опікою та 
піклуванням, прийняттям дітей на вихо-
вання (ст. 2). У ньому визначено на-
ступних суб›єктів сімейних правовідно-
син: подружжя (чоловік, дружина), діти, 
батьки, інші члени сім›ї (брати, сестри, 
дід, баба та ін.), усиновитель, усиновле-
ний, опікун, піклувальник, підопічний 
тощо.  Встановлювалися  порядок 
(спільна письмова заява, пред›явлення 
документів, які посвідчують особу, пе-
ребіг відповідного строку після подання 
заяви з метою перевірки серйозності 
намірів тих, хто вступає у шлюб тощо) і 
умови (взаємна згода, досягнення 
шлюбного віку, неперебування одно-
часно в іншому шлюбі, дієздатність, 
відсутність близької спорідненості) 
укладення шлюбу, дійсним визнавався 
тільки шлюб, укладений в органах 
РАЦС, а релігійний обряд одруження 
юридичної сили не мав; регулювалися 
особисті і майнові відносини (підтвер-
джувалась спільність майна, надбаного 
подружжям під час шлюбу, рівність 
права володіння, користування і розпо-
рядження цим майном) між подружжям 
(батьками і дітьми); визначалися основ-
ні обов›язки батьків щодо виховання 
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дітей (піклування про їх здоров›я, фізич-
ний, духовний і моральний розвиток, 
навчання, підготовку їх до праці), поря-
док усиновлення (удочеріння), опіки і 
піклування; встановлювалися порядок і 
умови припинення шлюбу [11, с. 93–94]. 

Кодекс про шлюб та сім’ю УРСР 
1969 року підстави створення сім’ї не 
визначав, встановлюючи лише декла-
раційні положення стосовно захисту 
сім’ї державою (ст. 5 «Захист сім’ї дер-
жавою. Охорона і заохочення материн-
ства»). Як можна побачити із самої наз-
ви Кодексу — сімейний і шлюбний 
союз розрізняються, тобто йдеться про 
концепцію, за якою існування саме сім’ї 
пов›язувалося з наявністю дітей. Такий 
висновок підтверджується і тим, що 
розділ ІІ зазначеного кодексу, який ре-
гулює питання укладення шлюбу, його 
розірвання, а також права та обов’язки 
подружжя, має назву «Шлюб», а розділ 
ІІІ, у якому йдеться про виникнення 
батьківських правовідносин та права та 
обов’язки батьків та дітей, має назву 
«Сім’я». До цього ж Розділу включалися 
питання, пов’язані з аліментними відно-
синами інших членів сім’ї, а також пи-
тання усиновлення. Щодо фактичних 
шлюбних відносин, то вони не набули 
самостійного визнання, проте віднов-
люється можливість встановлення бать-
ківства [12, с. 67]. 

Кодекс про шлюб та сім’ю УРСР від 
20 червня 1969 р., який набрав чинності 
з 1 січня 1970 р., повернувся до поло-
ження про добровільне та судове вста-
новлення батьківства щодо дітей, на-
роджених поза шлюбом. Стаття 53 
КпШС УРСР виділяла три групи обста-
вин, якими могло бути підтверджено 
батьківство, за позовами про встанов-
лення батьківства в судовому порядку: 
1) спільне проживання та ведення 
спільного господарства матір’ю дитини 
та відповідачем до народження дитини; 
2) спільне виховання та утримання 
ними дитини; 3) докази, що з достовір-
ністю стверджують визнання відповіда-

чем батьківства (будь-яка із названих 
обставин мала самостійне значення для 
встановлення  батьківства).  КпШС 
УРСР закріпив такі особисті права та 
обов’язки батьків та дітей, як права та 
обов’язки щодо визначення прізвища, 
рені, по батькові дитини; права та 
обов’язки щодо виховання дітей; щодо 
визначення місця проживання дітей; 
право батьків на відібрання дітей. Стат-
тя 77 КпШС УРСР закріплювала прин-
цип роздільності майна батьків і дітей, у 
ст. 78 було вдало закладено принцип 
управління батьками майном неповно-
літніх дітей як опікунами та піклуваль-
никами без спеціального на те призна-
чення, але з додержанням відповідних 
правил про опіку і піклування. Гла-
вою 12 КпШС УРСР визначалися алі-
ментні обов’язки батьків і дітей, виходя-
чи з обов’язку батьків утримувати своїх 
неповнолітніх дітей і непрацездатних 
дітей, які потребують матеріальної до-
помоги, та з обов’язку повнолітніх дітей 
утримувати непрацездатних батьків, які 
потребують допомоги [10, с. 51–52]. 

Положення Кодексу про шлюб та 
сім’ю УРСР були конкретизовані у 
правових актах, зокрема в постановах 
Ради Міністрів УРСР або в Указах 
Президії Верховної Ради УРСР, якими 
зокрема затверджені види заробітку, 
що враховуються при утриманні алі-
ментів; порядок реєстрації актів грома-
дянського стану; порядок зміни пріз-
вищ, імен та по батькові, правила 
управління майном неповнолітніх пі-
допічних тощо [3, с. 41; 8, с. 44–45].

Певне значення мали також постано-
ви Пленуму Верховного Суду СРСР від 4 
грудня 1969 року «Про практику застосу-
вання судами Основ законодавства Сою-
зу РСР та союзних республік про шлюб 
та сім’ю», від 7 грудня 1979 ро ку «Про 
практику застосування судами законо-
давства при вирішенні спорів, пов’яза-
них із вихованням дітей», від 28 листопа-
да 1980 року «Про практику застосуван-
ня судами законодавства при розгляді 
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справ про розірвання шлюбу», а та-
кож постанова Пленуму Верховного 
Суду УРСР від 15 липня 1973 року 
«Про деякі питання, що виникають у 
судовій практиці щодо застосування 
Кодексу про шлюб та сім’ю Україн-
ської РСР» [8, с. 45–46].

Крім того, вперше починаючи із 
Конституції УНР джерелом сімейного 
права стала конституція. Зокрема, в 
ст. 51 Конституції УРСР 1978 року було 
визначено, що: «сім’я перебуває під за-
хистом держави. Шлюб ґрунтується на 
добровільній згоді жінки та чоловіка; 
подружжя є повністю рівноправним у 
сімейних відносинах. Держава виявляє 
піклування про сім’ю …» [1, с. 574]. 

Таким чином, в період існування 
Української Народної Республіки, За-
хідно-Української Народної Республі-
ки та Української Держави продовжує 
діяти російське та австрійське цивільне 
законодавство, а законодавчі акти, що 
приймалися в цей час лише епізодич-
но стосувалися сімейних правовідно-
син (за винятком Закону УНР «Про 
шлюб та розвід і про реєстрацію актів 
шлюбу, розводу, народження та смер-
ті», який діяв обмежений час). В той же 
час, вже Конституцією УНР деклару-
валася рівність прав чоловіка та жінки, 
яке отримало своє втілення у Законах 
про громадянство та про шлюб. В той 
же час, нетривалий характер існування 
українських держав в 1917–1921 роках 
не змінив істотно існуючого правово-
го регулювання. 

В період існування Радянської Укра-
їни з 1917 по 1991 роки (спочатку на 
рівні сепаратистських державних утво-
рень — Радянської УНР, радянських 
утворень Півдня і Сходу України, а зго-
дом — Української РСР) було істотно 
змінено сімейне законодавство і оста-
точно виключено із переліку джерел 
сімейного права релігійні і певною мі-
рою звичаєві норми. Основним джере-
лом сімейного права спочатку стають 
урядові декрети, а після 1919 року — сі-

мейні кодекси, які повною мірою по-
чинають врегульовувати навіть ті пи-
тання, які завжди врегульовувалися 
церковними та звичаєвими нормами 
(умови шлюбу, перешкоди перед укла-
денням шлюбу, процедура реєстрації 
шлюбу, підстави розірвання шлюбу, 
правовідносини між батьками та діть-
ми), установили рівність подружжя у 
шлюбі та в користування ними сімей-
ними правами та виконання ними сі-
мейних обов›язків; скасували поняття 
батьківської влади та передбачили по-
рядок визначення походження дитини 
від батьків і обов’язок батьків утримува-
ти своїх дітей, навіть тих, які народжені 
не у зареєстрованому шлюбі. Інші пра-
вові акти мали другорядне значення по 
відношенню до сімейного кодексу — 
вони приймалися лише на основі і від-
повідно до його положень. В цей час 
певне значення починає грати судова 
практика, яка на початковому етапі 
(у 20-і роки ХХ ст.) навіть передбачала 
інше правове регулювання, ніж те, що 
було передбачене сімейним законодав-
ством, а в другій половині ХХ ст. віді-
гравала значення усунення суперечно-
стей у правовому регулюванні та тлума-
чення змісту правових актів. Зважаючи 
на загальний характер регулювання 
правових відносин сімейними кодекса-
ми, збільшується роль підзаконних 
правових актів, зокрема Указів Президії 
Верховної Ради УРСР і постанов Ради 
Міністрів УРСР, які врегульовували ряд 
питань, не врегульованих кодексами, в 
тому числі визначення видів заробітку, 
що враховуються при утриманні алі-
ментів; порядок реєстрації актів грома-
дянського стану; порядок зміни пріз-
вищ, імен та по батькові, правила 
управління майном неповнолітніх пі-
допічних тощо. В той же час, зважаю-
чи на знаходження Української РСР у 
складі СРСР значення мали і загально-
союзні акти — так Кодекс про шлюб 
та сім’ю УРСР 1969 року був прийня-
тий на Основі законодавства про 
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шлюб та сім’ю СРСР та союзних рес-
публік, істотні зміни до українського 
сімейного права 1936 та 1944 років 
спричинили Укази Президії Верховної 
Ради СРСР, якими обмежено право на 

розлучення та права позашлюбних ді-
тей, а також передбачено, що єдиним 
законним шлюбом залишається ви-
ключно той, що зареєстрований орга-
нами реєстрації актів цивільного стану. 
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У статті досліджується поняття іпо-
теки, основні принципи іпотечного зо-
бов’язання, виникнення права розпоря-
дження і користування майном, обста-
вини повернення боргу та обов’язки 
кредитора і боржника. 

Отже, з огляду на викладене, мета 
даного дослідження полягає в тому, що 
іпотечне зобов’язання займає унікальне 
становище в національній економіці. 
По-перше, нині іпотечне зобов’язання 
у більшості економічно розвинених 
країн є основною формою поліпшення 
житлових умов та істотно впливає на 
економічну ситуацію в цілому. По-дру-
ге, система іпотечного зобов’язання 
представляє сьогодні дуже складний ме-

ханізм, що складається з взаємозалеж-
них підсистем.

Історія іпотеки, на думку дослідни-
ків, починається в Древній Греції. Тер-
мін «іпотека» пов’язують з Архонтом 
Солоном. Архонт Солон в VI cтоліт-
ті до н. е. видав закони для вирішення 
внутрішньої кризи в афінському су-
спільстві. Саме завдяки Солону було 
введено термін «іпотека», що з грець-
кого переводиться як «підставка». Пі-
зніше цей термін стали пов’язувати із 
заставою нерухомого майна. Іпотека 
була засобом реалізації процесу «сісах-
фія». Суть цього процесу полягала в 
списуванні боргів та відміни боргового 
рабства афінян.
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Солон розумів, що боргове рабство 
призведе до бунту в державі і тому його 
негайно потрібно відмінити. Для того, 
щоб гарантувати позичальнику його 
вкладення і була введена іпотека. Завдя-
ки неї боржник ніс відповідальність 
тільки своїм майном. Процедура була 
наступна, кредитор ставив на землі 
боржника стовп, на якому писали, що 
це майно являється забезпеченням по-
вернення боргу. Саме стовп і називався 
іпотекою. 

Кредитор був зобов’язаний повер-
нути майно, коли боржник розрахуєть-
ся з боргом, разом з тим за боржником 
зберігалось право розпорядження і ко-
ристування при деяких обмеженнях. 

Широке застосування іпотека отри-
мала в четвертому столітті до нашої 
ери. Про це свідчить велика кількість 
заставних написів на каміннях. Заставні 
каміння являли собою древній аналог 
іпотечних книг [1, с. 3–4].

Руська правда теж регулювала бор-
гові відносини. Слід зазначити, що ба-
гато питань по відшкодуванню боргів в 
Руській правді не розкрито. Почнемо із 
статті п’ятдесят чотири: «Якщо якийсь 
купець попаде в кораблекрушіння або 
його корабель розграбують вороги, або 
ж корабель згорить, то не слід творити 
насилля над купцем та його майном. Не 
потрібно продавати його майно для по-
вернення боргу, а слід дати йому час, 
щоб він мав можливість виплачувати 
щорічно борги. Пояснюється це тим, 
що купець попав в неприємність із-за 
посланих Богом випробувань, а сам він 
не винний. 

Якщо ж ці події стались по винні 
купця із-за того, що він пропив товар, 
програв його в азартні ігри або з влас-
ної ініціативи знищив, то в цьому ви-
падку купець несе відповідальність пе-
ред позичальниками і ті на свій розсуд 
вирішують долю винного у втраті това-
ру. Вони можуть зачекати, поки борж-
ник поверне гроші або продати майно 
боржника разом із ним. [2, с. 128].

Проаналізуємо цю статтю. Отже, 
законодавець має два вирішення даного 
питання. В першому випадку, боржни-
ку надається час на погашення боргу в 
обов’язковому порядку, а в другому — 
доля боржника вирішується власника-
ми товару. Якщо власники не мають 
бажання чекати, то вони продають май-
но і купця, щоб покрити борг. 

Отже зрозуміло, що купець бере у 
власників товар, відвозить його за море, 
продаючи по завищених цінах, отри-
мує прибуток, повертається назад та від-
дає їм гроші за товар. Позичальники 
мають бажання отримати не сам товар, 
а його еквівалент в грошах. Із цього ви-
ходить, що між купцем і власниками 
товару укладеться не позика, так як 
купець не повертає їм товар, який у них 
взяв, а повертає гроші, з великою ймо-
вірністю, більші ніж коштував сам то-
вар. Навіщо позичальнику передавати 
купцеві товар і тим самим ризикувати 
ним? Адже купець може не покрити 
вартість позики своїм майном та особи-
сто собою. Єдине пояснення чому 
власник товару ризикує — це його ба-
жання отримати більшу ціну за товар на 
зовнішньому ринку, чим він міг отри-
мати на її внутрішньому ринку. 

Отже, виходить, що власник товару 
не позичає, а кредитує купця. Зрозумі-
ло, що він бажає отримати більшу ціну 
за товар. Заради прибутку власник гото-
вий ризикнути терміном повернення 
вигоди від товару, за виключенням фо-
смажорних обставин, за якими пози-
чальник може у встановлені строки не 
повертати борг. Але й і в цьому випадку 
він змушений повернути суму за втра-
чений товар, просто термін повернен-
ня збільшується. Позичальник платить 
процент за товар, який позичив. Вказу-
ється на що позичається товар, а саме 
його реалізацію. Тобто, позичальники, 
надаючи свій товар розуміють, що цей 
товар буде проданий купцем, а за виру-
чені гроші той розрахується з ними, за-
плативши їм більшу суму. Повернення 
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грошей забезпечується майном купця і 
його власною волею. 

В законі України «Про іпотеку» 
2003 року в статті першій надається ви-
значення, що є іпотекою.

Іпотека — вид забезпечення вико-
нання зобов’язання нерухомим майном, 
що залишається у володінні і користу-
ванні іпотекодавця, згідно з яким іпоте-
кодержатель має право в разі невико-
нання боржником забезпеченого іпоте-
кою зобов’язання одержати задоволен-
ня своїх вимог за рахунок предмета 
іпотеки переважно перед іншими кре-
диторами цього боржника у порядку, 
встановленому цим Законом [3, ст. 1].

Купець і є іпотекодавець, адже він, 
фактично, заставляє своє нерухоме 
майно, яке переходить до власників то-
вару, якщо він їм не поверне гроші. Але 
разом із тим майно залишається у воло-
дінні та користуванні купця до моменту 
необхідності повернення боргу. Адже в 
статті не вказано, що позичальники за-
бирають власність купця. Це означає, 
що тільки тоді, коли купець не може 
повернути борг вони починають роз-
поряджатися його майном.

А як визначається іпотекодавець у 
вітчизняному законодавстві?

Іпотекодавець — особа, яка передає в 
іпотеку нерухоме майно для забезпечен-
ня виконання власного зобов’язання або 
зобов’язання іншої особи перед іпотеко-
держателем. Іпотекодавцем мо же бути 
боржник або майновий поручитель.

Власниками товару є іпотекодержа-
телі, адже саме вони виступають креди-
торами за основним зобов’язанням, так 
як вони передають свій товар і наклада-
ють на боржника обов`язок повернен-
ня грошового еквіваленту в більшому 
розмірі за свій товар.

Що про це каже українське законо-
давство?

Іпотекодержатель — кредитор за 
основним зобов’язанням [3].

Тепер визначимо, що є предметом. 
Відповідь на це питання ми отримаємо 

в статті п`ятій, адже саме там вказаний 
предмет іпотеки. Предметом іпотеки 
можуть бути один або декілька об’єктів 
нерухомого майна [3].

Отже житло, та присадибна ділянка 
землі купця, підходить під це визначення. 

Особливо для нас цікавими є обста-
вини, при яких купець втрачає свій то-
вар по «волі Бога» (події), а не із-за своїх 
здійснених дурощів (дій). Строк випла-
ти боргу розтягується на довгий час, за 
який купець кожного року має виплачу-
вати борг поки не поверне гроші. Отже, 
виникають обставини, за яких правові 
відносини більш розтягаються в часі, 
тобто стають більш довгостроковими. 

В статті п’ятдесят п’ятій вказується 
пріоритетність повернення боргів. 
Першим мають повернути борги кня-
зю. Наступні ідуть іногородні та інозем-
ні купці, які не знали, що їхній пози-
чальник уже є боржником і не може за-
безпечити відшкодування боргу. У цьо-
му випадку розраховуються з ними і 
тільки потім з місцевими купцями.

Якщо ж хтось за борги уже не нео-
дноразово брав проценти з боржника, 
то він більше нічого не отримує при 
забиранні майна [2, с. 128].

В цій статті розкривається ситуація, 
коли боржник втратив товар і було 
прийнято рішення, що він має поверну-
ти борг за певний час. Але боржник 
зміг ще позичити товар в іноземців або 
іногородніх, які не знали, що купець 
уже боржник. В такому випадку вже не 
вони, а іноземці або іногородні мають 
пріоритетні умови при поверненні бор-
гу. А, якщо вони отримували неоднора-
зово річні проценти за борг, взагалі в 
такому випадку мати нічого не будуть із 
забраного у боржника майна. Цей випа-
док вказує на ризик для позичальника, 
адже він може не в повній мірі отрима-
ти борг. Ризик можна пояснити тільки 
тим, що він отримає від позики дохід.

Стаття п’ятдесята регулює питання 
щодо процентів. В ній вказано, що той, 
хто дає під проценти гроші, мед з умо-
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вою наддачі, зерно з умовою надбавки, 
то йому слід виставити свідків і як домо-
вились, хай так і буде [2, с.127]

Ця стаття вказує про надання під 
проценти не тільки грошей але й і това-
ру і що умови договору можуть бути 
різними, головне щоб були свідки, які 
могли підтвердити ці домовленості.

Питання лихварських процентів ре-
гулювалися спочатку наступним чи-
ном. Якщо хтось мав борг в шість гри-
вень, то він повертав кожен рік відсоток 
в розмірі трьох гривень. Боржник му-
сив платити кожний рік п’ятдесят відсо-
тків від боргу, допоки не сплатить борг. 
І якщо боржник не міг окрім проценту 
виплатити сам борг, то строки виплат 
процентів до його погашення були не 
обмежені [2, c. 126–128]. 

Пізніше, у зв’язку з повстанням в 
Києві, Володимиром Мономахом були 
внесені зміни до законодавства. Був 
встановлений точний термін повернен-
ня боргу. Наприклад, шість гривень 
боргу виплачувалось на протязі трьох 
років по три гривні проценту. Отже, 
боржник мав виплатити ще додатково 3 
гривні, тобто 6 гривень боргу і три 
гривні «росту». Ці зміни вирішили про-
блему «вічного боргу» [4, c. 195].

Ми вважаємо, що ці умови частко-
во мали відношення і до статті п’ятде-
сят четвертої та п’ятдесят п’ятої. Якщо 
боржник не міг виплатити борг при 
умові втрати товару. Приймалось рі-
шення про виплату боргу на протязі 
довго часу. Він повинен був виплачу-
вати не тільки вартість втраченого то-
вару, але й процент, який регулювався 
статтями 51–53. Отже, ці статті регу-
лювали питання застави майна під свої 
зобов’язання.

Перша спроба утворити державні 
кредитні заклади в Росії була здійснена 
при імператриці Анні Іоанівні в 1733 ро-
ці. В цей рік були відкриті кредити із 
Монетної контори під вісім процентів 
річних і під заставу золота. Але села та 
двори заставляти заборонялося.

Велику роль в розвитку іпотеки віді-
грав створений Катериною другою в 
1786 році Державний позиковий банк. 
Банк надавав позику під заставу помі-
щицьких маєтків (разом з кріпаками по 
40 рублів за чоловічу душу), населених 
гірськозаводських маєтків, кам’яних бу-
динків, фабричних будівель. 

Дворянські позики видавались на 
двадцять років під вісім процентів річ-
них. Позики містам видавались на двад-
цять два роки під сім процентів. В разі 
несплати та пільгової відстрочки, яка 
тривала три місяці, маєток брався в опіку. 

Маніфест Павла першого утворив 
Допоміжний банк для дворян, який мав 
два роки надавати їм кредити для негай-
ного погашення боргів. До речі, банк 
видавав не гроші, а п’яти проценті бан-
ківські білети під заставу маєтків. При 
отриманні білету боржник мав внести 
вісім процентів, з яких два процента 
платив сам, а шість закривав білетом. 
Банківський п’яти процентний білет 
погашався двадцять п’ять років і пови-
нен був прийматись всіма кредиторами. 
Для цієї мити було виділено 50084000 
рублів [4, c. 8-11].

В 1861 році в Російській імперії 
було розпочату селянську реформу. Го-
ловні її положення були викладені у 
царському маніфесті від 19 лютого 
1861 року та в Загальному положенні 
про селян, звільнених із кріпосної за-
лежності. Дана реформа відміняла крі-
посне право, а селяни викуповували 
собі землю. Укладаючи викупну угоду 
селянин особисто вносив одразу 20 % 
від викупної суми, а на решту його кре-
дитувала держава на 49 років, яка за ньо-
го сплачувала поміщикам [5, c. 268–269]. 
Ці події продовжували розвиток інсти-
туту іпотеки за рахунок селян.

Створення двох земельних банків 
було подальшим розвитом іпотеки на 
українських землях.

В 1882 році був створений селян-
ський, а в 1885 році — дворянський. 
Поява цих банків була пов’язана з відмі-
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ною кріпосного права. Селянський 
банк був створений для вирішення 
проблеми селян. На момент його ство-
рення було дві думки щодо вирішення 
проблем. Перша думка зводилась до 
того, що треба допомогти малоземель-
ним селянам, друга ж думка пропону-
вала допомогу більш заможним селя-
нам, як перспективніших за бідних. 
Кредити банк надавав тільки для купів-
лі землі. Кредити надавалися від 24 ро-
ків та шести місяців до 36 років та ше-
сти місяців. 

Разом із цими тенденціями була 
думка допомоги дворянам. Для цієї 
мети і був створений Дворянський 
банк. Що цікаво, створення цього банку 
негативно вплинуло на кількість креди-
тів в Селянському банку. Наприклад: в 
селянському банку у 1883 році було взя-
то кредитів на 900 тисяч, а в 1884 році 
9600000 карбованців. В 1885 році — 

13800000 карбованців. Але як тільки був 
створений Дворянський банк, то креди-
тів уже в 1886 році було взято 11100000 
карб., в 1887 році 5100000 карб., в 1988 
р. 3700000 карб. Дворянський банк на-
впаки нарощував кількість взятих кре-
дитів і у 1886 році склав 688000000 карб., 
в 1867 році 71000000 карб. В 1886 ро ці від-
бувся спад — 33700000 карб. Але в 
1887 ро ці  знову  почали  рости  — 
36700000 карб.

Для дворян з’явилася можливість не 
продаючи землі придбати на вигідних 
умовах під заставу кредит [6, с. 1–5]. 

Отже, в Царській Росії завдяки від-
міні кріпосного права, отримали по-
дальший розвиток кредитні установи, 
які займалися земельними питанням.

Революція 1917 року зневілювала 
інститут іпотеки, який зміг далі розвива-
тись тільки після отримання незалеж-
ності України.
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Либерализация международной тор-
говли наряду с преимуществами в усло-
виях неравномерности развития нацио-
нальных рыночных хозяйств, расшире-
ние позиций ТНК, распространение 
недобросовестной коммерческой пра-
ктики и влияния других факторов, уси-
ливает риски и создает угрозу отечест-
венным товаропроизводителям и потре-
бителям. Поэтому одновременно требу-
ется совершенствование регулирования 
внешней торговли, формирование сис-
темы мероприятий коммерческой и эко-
номической дипломатии на основе меж-
дународных организаций.

С присоединением в 2008 году к 
Всемирной торговой организации (да-
лее — ВТО) Украина стала стороной 
заключенных в ее рамках соглашений 
одной из которых является Договорен-
ность о правилах и процедурах разре-
шения споров — Dispute Settlement 
Understanding. Соответственно, для Ук-
раины вступил в силу существующий в 
ВТО механизм разрешения споров.

DSU характеризует созданный ею 
механизм разрешения споров как цент-
ральный элемент предсказуемости мно-
госторонней торговой системы. В то же 
время этот механизм не является типич-

ным для международного права, по-
скольку существенно отличается от 
других известных институциональных 
механизмов, например, Международ-
ный суд ООН или суда ЕС. Он сочета-
ет в себе как юридические так и поли-
тические черты. Причем преимущество 
остается на стороне последних. Прояв-
ляется это в названиях составляющих 
данного механизма сознательно избега-
ют тождества с судебными органами, в 
его структуре, порядке формирования 
и принятия решений, обеспечение их 
выполнения

Решение органов разрешения спо-
ров ВТО по юридической природе от-
личаются от решений национальных и 
международных судебных органов. Во-
первых, они называются «отчет» 
(report). Во-вторых, содержат рекомен-
дации сторонам спора, окончательное 
утверждение и выполнение которых 
зависит от воли членов ВТО. Меха-
низм DSU также ставит акцент на нахо-
ждении взаимоприемлемого для сто-
рон спора решения, является проявле-
нием принципа суверенного равенства 
государств. Поэтому его можно охарак-
теризовать как квази-юридический или 
квази-судебный.
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Единственный механизм разреше-
ния споров ВТО применяется к спорам 
между членами ВТО по всем соглаше-
ниями ВТО (т. н. Covered agreements). 
К таким сделкам относится Генераль-
ное соглашение о тарифах и торговле 
(GATT) и Генеральное соглашение по 
торговле услугами (GATS). При этом 
некоторые из соглашений предусма-
тривают специальные правила, кото-
рые имеют преимущество относитель-
но механизма DSU. Институциональ-
ный механизм разрешения споров ВТО 
состоит из трех органов: 1) групп экс-
пертов (panels), 2) Апелляционного ор-
гана (Appellate Body), 3) Органа разре-
шения споров (Dispute Settlement Body, 
далее — DSB).ВТО требует детального 
изучения всех этих мероприятий для 
овладения технологией их применения. 
Цель — развитие экспорта и защиты 
внутреннего рынка от некачественного 
или чрезмерного импорта, углубление 
международной специализации и ин-
тернационализации экономики, проти-
водействия ее криминализации.

В таких условиях разработка подхо-
дов к использованию процессуальных 
механизмов ВТО по урегулированию 
торговых споров и учитывая коммерче-
ские политики стран-членов имеет зна-
чительную актуальность, интерес и 
практическую ценность.

Ведущие страны мира выделяют на 
мероприятия коммерческой и экономи-
ческой дипломатии значительные бюд-
жеты. Это дает им возможность дер-
жать миллионные армии лоббистов в 
международных организациях и и госу-
дарственных монополиях. Конфликт 
двух или нескольких таких стран, свя-
занных с другими подобными странами 
различными соглашениями и союзами, 
может автоматически превратиться в 
глобальную войну.

В связи с этим возникает необходи-
мость поиска безопасного средства ре-
шения конфликтных ситуаций кото-
рый не приведет к негативным глобаль-

ным последствиям. Гибридная торговая 
война представляет собой комбиниро-
ванное, интегрированное политиче-
ское и экономическое противостояние 
в виде без статусного и часто скрытого 
конфликта . Среди ключевых составля-
ющих новой концепции торговых 
войн отмечается увеличение роли ди-
пломатических методов давления на 
противника, прежде всего с помощью 
политических (дипломатических), эко-
номических и гуманитарных элемен-
тов. Информационная составляющая 
определялась как основа деятельности 
на всех этапах конфликта от его подго-
товки к постконфликтного периода. 

Новые торговые конфликты давно 
вышли за рамки государственных 
внешне торговых политик. На нацио-
нальном уровне они решаются доволь-
но сложно. Об этом свидетельствуют 
инструменты новейших торгово-эко-
номических конфликтов на основе 
концепции экономической и торговой 
дипломатии.

Важным элементом современной 
международной торговой системы яв-
ляется механизм разрешения споров, 
применяемый в рамках Всемирной тор-
говой организации. Он вносит доста-
точно серьезный вклад в обеспечение 
стабильности мировой экономикиСо-
зданный по результатам Уругвайского 
раунда Генерального соглашения по 
тарифам и торговле (ГАТТ). В работе 
он основывается на единых правилах 
для всех участников, независимо от их 
политического влияния и экономиче-
ской мощи. Такой подход очень суще-
ственное значение для формирования 
отечественной системы мероприятий 
коммерческой и экономической дипло-
матии. Небольшие государства при 
разрешении спора на двусторонней ос-
нове с более сильным противником 
оказываются в менее выгодном положе-
нии. С момента формирования ВТО 
страны достаточно часто обращались к 
этому механизму. По состоянию на на-
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чало 2017 было зарегистрировано 780 
обращений для консультаций, 531 до-
клад третейских групп по итогам разби-
рательств, 126 докладов Апелляцион-
ного органа. Еще 123 споры находи-
лись на стадии расследования. По со-
стоянию на конец сентября 2017 года в 
ВТО было зарегистрировано 1369 спо-
ров. В течение всего срока существова-
ния ВТО наиболее активными участни-
ками споров являются США, Канада и 
Европейский союз. Однако развиваю-
щиеся страны все чаще обращаются к 
данному механизму. Еще в прежних 
рамках этого соглашения была заложе-
на возможность урегулирования торго-
вых споров согласно которой оппонен-
ты могли самостоятельно урегулиро-
вать вопросы, связанные с тем, что 
меры, применяемые одной из них, ве-
дут к ухудшению условий доступа на 
рынок другой [5]. Также оппоненты мо-
гли направлять свои жалобы в рабочие 
группы, а позже — в группы экспертов, 
которые давали рекомендации по поводу 
того, как должен был решаться спор [5].

В конечном счете это привело к 
формализации процесса решения спо-
ров. Третейские группы определяли 
действует сторона в соответствии со 
своими обязательствами или нет, име-
ло место ухудшение условий доступа на 
рынок. В течение 70-80хх годов в систе-
ме произошли существенные сдвиги, 
сфера компетенции третейских групп 
расширилась. Они стали участвовать 
также и в интерпретации положений 
ГАТТ. Новые принципы были зафик-
сированы в Токийском раунде ГАТТ 
(1973–1979 гг.) Важным шагом в разви-
тии механизма разрешения споров по-
служило создание юридического отде-
ла в секретариате ГАТТ, который ока-
зывал поддержку третейским группам. 
Так как члены третейских групп выби-
рались по принципу «ad hoc» (для осо-
бого случая) юристы секретариата 
ГАТТ обеспечивали преемственность 
и «институциональную память». Рас-

сматривая подобную практику как явле-
ние в целом положительное, следует 
отметить, что помощь в подготовке от-
четов третейским группам могла сопро-
вождаться воздействием на позицию 
последних. Кроме того, следует отме-
тить достаточно серьезные проблемы, 
возникающие при принятии решений. 
Так, нередко можно было наблюдать 
затягивание процесса на разных этапах 
его проведения. В частности, создание 
группы экспертов могло быть блокиро-
вано стороной, к которой предъявля-
лись претензии. Назначение членов 
третейских групп могло проходить в 
течение достаточно длительного пери-
ода времени (несколько месяцев), а вы-
несение решения — затянуться на до-
статочно долгий срок (более двух лет). 
У сторон не было возможности пода-
вать апелляцию, а доклад группы экс-
пертов подлежала внедрению, только 
если достигался консенсус среди стран, 
присутствующих на его утверждении. 
Иными словами, проигравшая сторона 
имела возможность наложить вето на 
решение, принятое не в ее пользу [5]. 
Отсутствие определенности в том, что 
доклады будут приняты, считалась се-
рьезным недостатком этой системы, и 
страны обращались к третейским групп 
ГАТТ довольно редко.

Характерные черты системы урегу-
лирования споров ВТО заключаются в 
следующем. Во-первых, концепция ан-
нулирования выгод и преимуществ яв-
ляется центральной в системе урегули-
рования споров в рамках ВТО и уста-
навливает презумпцию того, что нару-
шение правил влечет неблагоприятные 
последствия для других членов. В таких 
случаях член, на которого подана жало-
ба, должен опровергнуть жалобу. Если 
установлено, что мера аннулирует или 
затрудняет достижение целей соответ-
ствующего охваченного соглашения, 
не нарушая его, то обязательство устра-
нить эту меру, не возникает. Во-вторых, 
взаимоприемлемые решения — систе-
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ма поощряет решения, принятые по 
взаимному согласию, совместимые с 
соглашениями ВТО, и способствует 
тому, чтобы стороны разрабатывали 
взаимоприемлемые решения даже ког-
да дело представлена   на рассмотрение 
третейским группой. В-третьих, соот-
ветствие соглашениям ВТО — реко-
мендации и решения ОРС принимают-
ся в соответствии правами и обязатель-
ствами членов, вытекающих из Согла-
шения о ВТО. В-четвертых, отмена не-
совместимых мероприятий — при от-
сутствии взаимоприемлемого решения, 
первая цель системы урегулирования 
споров, как правило, заключается в том, 
чтобы обеспечить отмену принятых 
мер, если они несовместимы с Согла-
шением о ВТО [5]. В-пятых, запрет од-
носторонних действий. ДРС способст-
вует применению многосторонней сис-
темы урегулирования споров вместо 
использования принципа односторон-
ности в вопросах урегулирования тор-
говых конфликтов: «Если члены стре-
мятся получить возмещение в случае 
нарушения ... они прибегают к прави-
лам и процедурам этой договоренности 
и твердо их придерживаются. В таких 
случаях члены не должны принимать 
решение о том, что нарушение имело 
место ... иначе как путем урегулирова-
ния споров в соответствии с правилами 
и процедурами этой договоренности. 
В-шестых, эффективность решения 
споров. Для эффективного функцио-
нирования ВТО и сохранения надлежа-
щего баланса между правами и обяза-
тельствами членов ВТО необходимо 
безотлагательное надежное и эффек-
тивное урегулирование [5].

Однако такие задекларированные 
принципы как показывает опыт не сра-
батывали и необходимость дальней-
шей реформы механизма разрешения 
споров была очевидной для всех дого-
варивающихся сторон.

В ее основе лежит Договоренность 
о правилах и процедурах урегулирова-

ния споров (ДРС). Она основывает Ор-
ган по разрешению споров (ОРС), ко-
торый имеет полномочия создавать 
группы экспертов, принимать отчеты 
групп и Апелляционного органа, 
контролировать выполнение решений 
и рекомендаций и решать прекраще-
ния уступок и других обязательств, вы-
текающих из охваченных соглашений. 
Постоянно действующий Апелляцион-
ный орган стал новшеством по сравне-
нию с ГАТТ. Таким образом, группы 
экспертов и Апелляционного органа 
отвечают за решение споров по всем 
соглашениям ВТО, в том числе и по са-
мой ДРС. Секретариат ВТО оказывает 
поддержку деятельности ОРС и третей-
ских групп. Следует отметить, что ни 
частные лица, ни компании не имеют 
непосредственного доступа к МРС. 
Участвовать в спорах могут только 
страны — члены организации, но ини-
циировать споры должны националь-
ные компании. Как правило, междуна-
родные торговые споры начинаются с 
жалобы отечественной отрасли в спе-
циальный уполномоченный орган в на-
циональном правительстве на ухудше-
ние условий для бизнеса как следствие 
изменения торгового режима ино-
странного государства [4; 5]. Однако да-
леко не каждая жалоба доводится до 
формальной юридической процедуры. 
Во-первых, страной должно быть при-
нято принципиальное решение об 
инициировании спора. Перед этим ей 
нужно четко представлять себе, что она 
получит в случае своего выигрыша или 
проигрыша.

 Возможно, оспаривая мероприятия 
страны-члена, находятся в противоре-
чии с решениями ВТО, страна инициа-
тор расследования, выиграв спор, ри-
скует оказаться ситуации ответчика по 
аналогичным судебным делам. Во-вто-
рых, правительство может решить, что 
проблема не стоит затраченных уси-
лий. В-третьих, прежде чем доводить 
дело до суда, исходя из положений 



Тихончук Л. Х. 
Механизмы разрешения споров в результате гибридных торговых войн

45

ДРС, страна инициатор обязана прове-
сти консультации со стороной, которая 
нарушает положения ВТО. Острые во-
просы могут быть урегулированы уже 
на этой стадии. Это позволяет не отвле-
кать значительные финансовые и чело-
веческие ресурсы на ведение дела. Если 
сторонам не удается достичь компро-
мисса путем переговоров, страны обра-
щаются к механизму разрешения спо-
ров, сформулированному в ДРС. Очень 
важным является то обстоятельство, что 
в договоренности установлены четкие 
временные рамки на каждый из этапов 
судебной процедуры. Это дает четкие 
ориентиры всем участникам спора, 
предотвращает его надо затяжки. Не-
смотря на вышеуказанные проблемы, 
механизм разрешения споров в ВТО 
работает. Развивающиеся страны при-
соединившиеся к ВТО постепенно 
учатся применять его механизмы для 
отстаивания своих интересов. Так, на-
пример, Китай сразу же сначала присо-
единения активно участвовал в спорах в 
качестве третьей стороны, что позволи-
ло более глубоко изучить элементы про-
цедуры эмпирически. Ключевым мо-
ментом успешной работы этого меха-
низма является то обстоятельство, что 
многие стороны, проиграв дело, стре-
мятся по возможности выполнить реше-
ние ОРД. Это следует из того всеми 

странами — членами ВТО тот факт, что 
система разрешения споров будет эф-
фективно функционировать только в 
том случае, если все участники будут иг-
рать по правилам. Как следствие, даже 
политически и экономически мощные 
игроки, такие как США, Канада, Евро-
пейский союз, устраняют меры, по при-
менению которых они проиграли.

Однако для украинских реалий госу-
дарственного управления коммерческой 
и экономической дипломатией на осно-
ве процессуальных механизмов ВТО 
прежде всего нужна имплементация 
международных стандартов путем им-
порта институтов, так как рассматривае-
мые страны пользуются процессуальны-
ми механизмами ВТО, в своем роде за-
щищены на двух уровнях. Во-первых, 
это региональные судебные органы, ко-
торые защищают экспортеров в мелких 
и средних по своей стоимости спорах, а 
также в ВТО они имеют значительное 
лобби. В таких условиях существует на-
сущная необходимость именно разра-
ботки новой концепции государствен-
ного управления коммерческой и эконо-
мической дипломатией в Украине . По 
сравнению со странами первого мира 
Украина не имеет аналогичных государ-
ственных институтов которые могли бы 
квалифицированно лоббировать инте-
ресы страны на международном уровне.
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Постановка проблеми у загаль-
ному вигляді та її зв’язок із важливи-
ми науковими та практичними за-
вданнями. Формування доктрини фі-
нансової безпеки України, вимагає 
ґрунтовних наукових досліджень її ок-
ремих складових. Вирішення цього пи-
тання, в свою чергу, потребує комплек-
сного аналізу структури фінансової без-
пеки, яка відображає її внутрішню будо-
ву, функціональну спрямованість та 
суспільну роль. У зв’язку з цим виникає 
необхідність розширення теоретичних 
уявлень про структурні елементи фі-
нансової безпеки України. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій, в яких започатковано роз-
в›язання даної проблеми і на які 
спирається автор. Окремі питання 
структури фінансової безпеки держави 
досліджували такі вчені, як: Н. В. Ар-
хірейська, Л. В. Вакарюк, М. М. Єрмо-
шенко, Б. Ю. Кишакевич, Л. С. Омель-
ченко та інші. Однак, враховуючи змі-
ни у соціально-політичній ситуації в 
державі та часткову втрату актуальності 
законодавчими і підзаконними актами у 

безпековій сфері, питання структури 
фінансової безпеки потребують онов-
лення теоретико-правових уявлень. 

Виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття. 
В умовах, коли індивідуалізація фінан-
сової безпеки в окрему складову націо-
нальної безпеки України є лише питан-
ням часу, постає проблема комплексно-
го наукового опрацювання її структури, 
яка на сучасному етапі залишається не-
однозначною та недостатньо розро-
бленою категорією. 

Формулювання цілей статті. Мета 
статті полягає у комплексному теорети-
ко-правовому аналізі структури фінан-
сової безпеки України, проблемних пи-
тань її визначення, а також окремих 
елементів. 

Виклад основного матеріалу до-
слідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. 
Наявність структури у будь-якого пра-
вового явища, є достатньо закономір-
ним питанням, адже вона забезпечує 
цілісність системи, яка логічно відобра-
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жає основні філософсько-правові ха-
рактеристика цього явища, передусім 
його суспільне призначення. 

На підтвердження цього, слід наве-
сти тезу Л. В. Вакарюк, яка зазначає, що 
«структурність забезпечує, так би мови-
ти, еластичність, динамічність фінансо-
вого права як суспільного феномену в 
цілому, є запорукою спеціалізації та ін-
теграції усіх якісно виокремлених маси-
вів фінансово-правових норм» [1, с. 87]. 
З огляду на те, що фінансова безпека 
держави є об’єктом дослідження фінан-
сового права, її структура повинна бути 
досліджена саме з позиції специфічно-
сті фінансово-правових норм, які регла-
ментують окремі аспекти захисту фі-
нансових інтересів держави. 

У своїй роботі, Н. В. Архірейська про-
понує до структури фінансової безпеки 
держави відносити: безпеку бюджетного 
сектору (бюджетна та боргова безпека), 
безпеку грошово-кредитного сектору 
(грошово-кредитна безпека, банківська 
безпека, валютна безпека) та безпеку не-
банківського фінансового сектору (безпе-
ка страхового ринку, безпека ринку фі-
нансових послуг) [2, с. 922]. Слід підкрес-
лити, що таке бачення структури фінан-
сової безпеки є дещо не прийнятним з 
позиції юридичної науки, адже:

1) науковцем не враховано окремих 
аспектів, які мають значення при забез-
печенні захисту національних інтересів 
у фінансовій сфері;

2) виділення складових відбувається 
на підставі доктрин економічної теорії, 
а не з урахування специфічності засобів 
правової регламентації.

З  урахуванням  вищенаведеного,  
досить  вдалою  вважається  позиція 
Б. Ю. Кишакевича, який виділяє на-
ступні складові фінансової безпеки дер-
жави: бюджетну, боргову, страхову, 
фондову, податкову, кредитну, валют-
ну, інвестиційну, банківську, митну, а 
також безпеку грошового ринку [3, с. 205]. 
Пропонуємо виділити наступні струк-
турні складові фінансової безпеки дер-

жави: бюджетна безпека; боргова без-
пека; безпека фондового ринку; страхо-
ва безпека; кредитна безпека; податкова 
безпека; валютна безпека; банківська 
безпека; інвестиційна безпека; безпека 
грошового ринку; митна безпека.

Пріоритетність бюджетної безпеки 
для сфери фінансових інтересів держа-
ви визначена на найвищому рівні полі-
тичної влади, зокрема у Рішенні Ради 
національної безпеки і оборони Украї-
ни від 12 вересня 2014 року «Про комп-
лекс заходів щодо зміцнення обороноз-
датності держави та пропозиції до про-
екту Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2015 рік» по статтях, 
пов’язаних із забезпеченням національ-
ної безпеки і оборони України» зазна-
чається про необхідність вжиття заходів 
щодо посилення фінансової дисциплі-
ни у сфері управління бюджетними 
асигнуваннями та забезпечення цільо-
вого, ефективного і результативного 
використання визначеного бюджетом 
обсягу коштів [4]. 

З приводу належності бюджетної 
безпеки до числа складових безпеки 
фінансової, доволі слушною є теза 
А. В. Кулінської, яка зазначає, що «без-
пеку бюджетної політики треба розгля-
дати як такий стан складових бюджет-
ної системи, при якому забезпечується 
збалансований розвиток і захист націо-
нальної економіки, фінансової системи 
і сукупності взаємопов›язаних сфер або 
ланок фінансових відносин, що відо-
бражають особливості мобілізації та 
використання ресурсів для задоволення 
економічних і соціальних потреб. Тому 
бюджетна безпека, як один із найваж-
ливіших факторів економічного роз-
витку держави виступає своєрідним 
критерієм ефективності її бюджетної 
політики та організації і реалізації бю-
джетного процесу» [5, с. 29]. 

Л. С. Омельченко та І. В. Суміна на-
голошують, що «у широкому розумінні 
під борговою безпекою держави слід 
вважати певний рівень внутрішньої і 
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зовнішньої державної заборгованості з 
урахуванням вартості обслуговування та 
ефективності використання внутрішніх 
і зовнішніх запозичень й оптимального 
співвідношення між ними, достатній 
для вирішення нагальних соціально-е-
кономічних потреб, що не загрожує 
втраті суверенітету та руйнуванню ві-
тчизняної фінансової системи. У вузь-
кому розумінні боргову безпеку держа-
ви можна визначити як оптимальне 
співвідношення між внутрішніми та зо-
внішніми запозиченнями з урахуван-
ням сумарної величини державного 
боргу та вартості обслуговування його 
складових» [6, с. 310]. Вбачається, що 
боргова безпека відображає стан залеж-
ності фінансової системи держави від 
зовнішніх та внутрішніх запозичень. 
Утім, принципове значення має можли-
вість впливу боргової безпеки на суве-
ренітет держави, про що вище зазнача-
ють науковці. На нашу думку, цей аргу-
мент свідчить на користь віднесення 
боргової безпеки до числа складових 
фінансової безпеки держави.

На фінансову природу боргової без-
пеки вказує і політика законодавця, зо-
крема у ст. 2 Бюджетного кодексу Украї-
ни державний борг визначено як: загаль-
на сума боргових зобов’язань держави з 
повернення отриманих та непогашених 
кредитів (позик) станом на звітну дату, 
що виникають внаслідок державного за-
позичення. В свою чергу, місцевий борг 
визначено як: загальна сума боргових зо-
бов’язань Автономної Республіки Крим 
чи територіальної громади міста з по-
вернення отриманих та непогашених 
кредитів (позик) станом на звітну дату, 
що виникають внаслідок місцевого за-
позичення [7]. Враховуючи усе вищена-
ведене, боргову безпеку необхідно роз-
глядати у якості неодмінної складової 
фінансової безпеки держави.

У чинному законодавстві фондовий 
ринок визначено як сукупність учасни-
ків фондового ринку та правовідноси-
ни між ними щодо розміщення, обігу та 

обліку цінних паперів і похідних (дери-
вативів) (ст. 2 Закону України «Про цін-
ні папери та фондовий ринок» від 
23 лютого 2006 р. № 3480-IV) [8]. Вра-
ховуючи той факт, що цінні папери є 
об’єктом фінансових правовідносин, 
безпека фондового ринку має вважати-
ся складовою саме фінансової безпеки, 
оскільки ринок цінних паперів безпе-
речно можна віднести до сфери фінан-
сових інтересів держави. Обов’язково 
слід зазначити, що стан безпеки фон-
дового ринку визначає ефективність 
інвестиційної політики держави, яка в 
свою чергу формує вектор фінансо-
во-економічного розвитку країни в ці-
лому. Таким чином, безпека фондового 
ринку є неодмінною структурною скла-
довою фінансової безпеки держави. 

На думку Л. І. Губанової, страхова 
безпека являє собою «рівень забезпече-
ності страхових компаній фінансовими 
ресурсами, який дав би їм змогу в разі 
потреби відшкодувати обумовлені в до-
говорах страхування збитки їх клієнтів і 
забезпечити ефективне функціонуван-
ня» [9, с. 59]. Аналіз такого визначення 
вказує на неоднозначність позиції 
щодо віднесення страхової безпеки до 
числа структурних складових безпеки 
фінансової. 

На боці віднесення страхової безпе-
ки до числа фінансової безпеки держа-
ви, стоять і М. М. Єрмошенко та 
К. С. Горячева, які не тільки вважають 
нерозвиненість страхового ринку за-
грозою фінансової безпеки, а й наголо-
шують на тому, що «страховий сектор 
посідає важливе місце у системі захисту 
економічних прав і інтересів громадян, 
підприємців, підтриманні соціальної 
стабільності у суспільстві» [10, с. 124]. 
Саме тому, пропонуємо вважати стра-
хову безпеку складовою фінансової 
безпеки держави, яка відображає специ-
фіку процесів в окремій сфері фінансо-
вої діяльності (страхуванні).

Під кредитною безпекою розумієть-
ся створення таких умов функціонуван-
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ня фінансово-кредитної системи, за 
яких виключається як можливість пере-
направлення фінансових потоків, так і 
зловживання фінансово-кредитними 
коштами, а кредитною безпекою регіо-
ну — не тільки захищеність фінансо-
во-кредитних інтересів регіону, а й го-
товність і здатність регіональної адміні-
страції створити механізм реалізації і 
захисту інтересів фінансово-кредитної 
системи регіону для забезпечення соці-
ально-економічної стабільності, спря-
мованої на розвиток продуктивних сил 
регіону [11, с. 198]. 

Вбачається, що кредитування, як і 
страхова діяльність, пов’язане з пере-
розподілом відповідних фінансових ре-
сурсів, які мають достатньо специфічне 
джерело походження та цільове при-
значення. На нашу думку, кредитна без-
пека є протилежністю безпеки борго-
вої, адже у першому випадку необхідно 
забезпечити дисципліну при наданні 
грошових коштів, а у другому — при їх 
поверненні. Хоча підкреслимо, що 
природа цих коштів істотно відрізня-
ється, як і суб’єкти відповідних право-
відносин, що також повинно бути вра-
ховано при забезпеченні законності та 
стабільності.

Податкова безпека — це такий стан 
податкової сфери держави, для якого 
характерним є захищеність інтересів 
суб’єктів податкових відносин, стійкість 
і економічна незалежність податкової 
системи, що проявляється у стабільнос-
ті податкового законодавства; здатність 
податкової системи до розвитку і вдо-
сконалення, спроможність своєчасного 
виявлення та запобігання потенційних 
загроз у сфері оподаткування та здат-
ність системи оподаткування в повній 
мірі реалізовувати усі функції податків, 
як фіскальної так і регулюючої та соці-
альної, з метою максимального уз-
годження інтересів держави та платни-
ків податків [12, с. 3]. Податкова складо-
ва фінансової безпеки держави є оче-
видною, оскільки захищеність націо-

нальних інтересів у фінансовій сфері 
не можлива без стабільності та збалан-
сованості податкової системи.

Варто підкреслити, що податкова 
безпека має певне системоутворююче 
значення в системі фінансової безпеки 
держави, адже вона передбачає переду-
сім наявність ефективної податкової 
системи як основного і достатнього 
джерела бюджетних коштів: для здійс-
нення державних функцій; для здійс-
нення виваженої податкової політики, 
яка стимулює підприємницьку діяль-
ність; для підтримки податкового тягаря 
на рівні, що сприятиме економічному 
зростанню [13, с. 36]. 

На науковому рівні питання сутності 
валютної безпеки опрацьовано достат-
ньо змістовно, однак це стосується лише 
економічної теорії. В свою чергу юри-
дична наука дещо оминає увагою озна-
чену проблему, що безумовно є суттє-
вим недоліком. Отже, вчені-економісти 
пропонують під валютною безпекою 
розуміти «такий стан валютного регулю-
вання, який забезпечуватиме достатній 
рівень валових міжнародних резервів, 
додержання позитивного сальдо платіж-
ного балансу, створення такого стану 
курсоутворення, який сприятиме зрос-
танню прямих іноземних інвестицій, 
експортно-імпортній активності країни 
та її інтеграції у світову економічну си-
стему при максимальній захищеності від 
потрясінь на зовнішніх валютних рин-
ках» [14, с. 81]. На нашу думку, таке ви-
значення вказує на необхідність відне-
сення валютної безпеки до числа струк-
турних складових фінансової безпеки 
держави, адже захищеність системи ва-
лютного регулювання від зовнішніх та 
внутрішніх загроз є умовою стабільності 
фінансової системи держави. Правова 
характеристика валютної безпеки, буде 
здійснена у наступному розділі дисерта-
ційного дослідження.

Сутність категорії «інвестиційна без-
пека» доволі чітко розкриває О. М. Юр-
кевич, зокрема у своїй роботі він зазна-
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чає, що вона являє собою «стан захище-
ності інтересів у сфері інвестування 
(зростання виробництва, підвищення 
його технічного та технологічного рів-
ня, недопущення морального і фізично-
го зносу основних засобів), яка забезпе-
чується створенням належних умов для 
формування інвестиційних ресурсів та їх 
ефективним використанням» [15, с. 405]. 
Вважаємо, що інвестиційна політика 
держави значно впливає на її фінансову 
систему, адже визначає фінансово-еко-
номічні та правові засади міжнародного 
співробітництва у сфері інвестування. 

Безпека грошового ринку відобра-
жає: рівень інфляції та монетизації; об-
сяг готівки до проценту ВВП; питому 
вагу довгострокових кредитів у загаль-
ному обсязі кредитів, наданих комер-
ційними банками; обсяг кредитування 
банками реального сектору економі-
ки  [16, с. 236]. Зазначені показники 
безумовно входять до переліку інтере-
сів держави у фінансовій сфері, а їх не-
стабільність — є прямою загрозою 
фінансової безпеки держави. Потреба 
у збалансованості та стійкості цих по-
казників, прописана і на норматив-
но-правовому рівні. 

Митна безпека України — це стан 
захищеності національних інтересів 
України в митній галузі, який дає змогу 
в різних зовнішніх і внутрішніх умовах, 
незалежно від будь-яких загроз, забез-
печити: переміщення через митний 
кордон товарів і транспортних засобів; 
здійснення митного регулювання, 
пов’язаного з встановленням та справ-
лянням податків і зборів; застосування 
процедур митного контролю та митно-
го оформлення із застосуванням захо-
дів із митно-тарифного й нетарифного 
регулювання; проведення боротьби з 
контрабандою та порушеннями мит-
них правил, а також виконання інших 
покладених на митні органи завдань че-
рез ефективну реалізацію митної спра-
ви» [17, с. 22]. Вбачається, що митна 
безпека є умовою реалізації державної 

митної справи, тобто вона визначає 
ефективність державної політики у 
сфері регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності.

Зрозуміло, що митна безпека є 
складовою фінансової безпеки держа-
ви, на користь цього свідчать наступні 
аргументи: митна справа є одним з ос-
новних джерел надходжень до Дер-
жавного бюджету України, фінансові 
показники якого становлять основу 
стабільності фінансової системи дер-
жави; забезпечення національної без-
пеки не можливе без захисту митного 
кордону, який позиціонується на зако-
нодавчому рівні як категорія, яка майже 
повністю збігається з державним кор-
доном України, що яскраво підтвер-
джує значимість державної митної 
справи; нейтралізація окремих зовніш-
ніх та внутрішніх загроз фінансовій 
безпеці України, досягається саме на 
рівні митної території держави при ви-
користанні засобів тарифного та нета-
рифного регулювання зовнішньоеко-
номічної діяльності. 

Висновки з даного дослідження 
і перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Аналіз структу-
ри фінансової безпеки держави доз-
воляє усвідомити правову природу 
цієї категорії, адже передусім вона по-
зиціонується саме через засоби пра-
вового регулювання. Структура допо-
магає встановити сфери та напрями 
правового забезпечення, які вказують 
на характер впливу загроз та систему 
суб’єктів фінансової безпеки держави. 
Проаналізована вище структура фі-
нансової безпеки, візуалізується на 
рівні специфіки суспільних відносин 
та засобів їх фінансово-правового ре-
гулювання. Перспективним напрямом 
подальшого наукового пошуку зали-
шається питання взаємообумовлено-
сті структури фінансової безпеки та 
системи відповідних суб’єктів, які за-
безпечують захист національних ін-
тересів у фінансовій сфері.
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Постановка проблеми у загаль-
ному вигляді та її зв’язок із важливи-
ми науковими чи практичними за-
вданнями. Неспроможність органів 
державної влади і органів місцевого са-
моврядування повністю вирішити пи-
тання фінансування розроблених регіо-
нальних інвестиційних проектів за ра-
хунок бюджетних коштів, а також недо-
статність у підприємств галузі власних 
фінансових ресурсів вимагають удоско-
налення механізмів реалізації програм. 
Довготривалий ефективний розвиток 

області можна забезпечити не лише 
прямим бюджетним фінансуванням 
підприємства і галузей, а й за умови під-
вищення їх інвестиційної діяльності 
привабливості. Важливо залучити до 
співпраці не лише іноземних, але в пер-
шу чергу національних інвесторів. Най-
кращим засобом забезпечення такої ді-
яльності фінансовими ресурсами, як 
підтверджує зарубіжний досвід, є пу-
блічно-приватне партнерство. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій, у яких започатковано 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ 

СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ

Arziantseva D. A., Zakharkevych N. P. The Organizational Aspects of  the Imple-
mentation of  Public and Private Partnership in the System of  Realization of  Re-
gional Social Investment Programs

Abstract. The prospects of  implementation of  public and private partnership in the system 
of  realization of  regional social investment programs have been considered. The areas of  
focus for improvement of  the mechanism of  realization of  regional investment programs 
have been developed; the areas of  focus for increasing the entrepreneurial potential as a 
component of  the financial support for the implementation of  regional investment programs 
of  the region have been presented. The paper presents the model (example) of  public and 
private partnership implementation in the sphere of  resource saving / environmental activity 
as the priority areas of  focus for modernization of  the region’s economy. Based on the 
scheme, the model of  public and private partnership can be implemented in other areas of  
investment in accordance with the regional development priorities. 
Key words: partnership, interaction, public and private partnership, regional social investment programs.
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розв’язання цієї проблеми, виділен-
ня невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячу-
ється дана стаття. Серед зарубіжних 
вчених, що досліджували цю проблему: 
Б. Акітоі, М. В. Вілісова, В. В. Пучкова, 
І. М. Трофімову, С. М. Сильвестрова, 
Р. Хеммінга, Г. Шварц. В Україні мето-
дологію формування і розвитку публіч-
но-приватного партнерства (ППП), до-
сліджують А. Л. Бержанір, Е. Я. Вай-
сман, В. Г. Варнавский, А. В. Климен-
ко,  В. А. Королев,  М. В. Пасічник, 
О. Е. Сімсон,  П. І. Шилепницький, 
Ф. В. Узунов та інші вчені. Незважаючи 
на вагомі дослідження вищезгаданих ав-
торів, є необхідність вироблення дієвих 
механізмів реалізації регіональних соці-
альних інвестиційних програм в Украї-
ні на принципах публічно-приватного 
партнерства.

Формулювання цілей досліджен-
ня (постановка завдання). Врахову-
ючи вищезазначене, метою цього 
дослідження є розробка практичних 
рекомендацій щодо удосконалення ме-
ханізму реалізації регіональних інвес-
тиційних програм із використанням 
інструментів публічно-приватного 
партнерства.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Рівень взаємодії влади і біз-
несу є важливим індикатором стану су-
спільства в цілому. Відносини між ними 
впливають на характер влади, стиль і 
технології управління. Для того щоб за-
безпечити стратегічний альянс бізнесу і 
органів публічної влади, необхідно, 
щоб кожен підприємець відчував зв›я-
зок між загальнорегіональними та влас-
ними інтересами. Для цього необхідно 
проголосити загальні ціннісні орієнти-
ри, з якими погодиться суспільство. На 
їх основі і слід будувати стратегічні пла-
ни влади і бізнесу і здійснювати кон-
кретні дії з їх реалізації.

Обізнаність щодо питань публіч-
но-приватного партнерства є факто-
ром, який прямо відноситься до приват-

ного сектору, але це не означає, що ор-
гани публічної влади не можуть при-
йняти певних заходів, які сприяли б 
більшої доступності інформації для 
потенційних партнерів. Вирішення та-
кої проблеми вимагає деяких витрат, 
наприклад на створення структурного 
підрозділу у складі Департаменту еко-
номічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури обласної державної ад-
міністрації, який буде займатися безпо-
середньо інформаційною забезпечені-
стю та поширенням інформації про 
публічно-приватне партнерство. Для 
ефективної діяльності такого підрозді-
лу необхідно поставити перед ним низ-
ку задач, таких як: 

1) вивчення переліку потенційних 
об’єктів публічно-приватного партнер-
ства та приватних партнерів;

2) розсилання електронною пош-
тою потенційним партнерам інформа-
ції по основам публічно-приватного 
партнерства у вигляді презентацій або в 
іншій доступній формі; 

3) запрошення представників при-
ватного сектору до участі у семінарах, 
на яких посадовці органів публічної 
влади, що займаються проектами пу-
блічно-приватного партнерства, змо-
жуть викладати як базові поняття про 
публічно-приватного партнерства, так і 
більш поглиблено розглядати окремі 
питання;

4) розробка циклу семінарів для за-
цікавлених представників, що дозво-
лить вивчити не тільки основи публіч-
но-приватного партнерства, але й 
більш докладніше вникнути у сутність 
та форми публічно-приватного парт-
нерства, розглядаючи конкретні при-
клади різних країн;

5) надання можливості приватному 
партнеру запропонувати по його ба-
жанню зустрічі для проведення індиві-
дуальних бесід як по загальним питан-
ням публічно-приватного партнерства, 
так і по конкретному перспективному 
співробітництву; 
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6) оперативне оповіщення потен-
ційних приватних партнерів про успіш-
ні проекти, що відбулися [10, с. 134]. 

Основний перелік здач інформа-
ційного підрозділу та результати і пере-
ваги від їх вирішення наведені на рис. 1. 

Створення такого інформаційного 
підрозділу спрямовано на активізацію 
контактів з приватним сектором. На да-
ний час існує тенденція відходу від осо-
бистих зустрічей в бік інтерактивного 
обміну інформацією, але практика про-
ведення сумісних або індивідуальних 
навчальних семінарів буде більш ефек-
тивною, оскільки вона надасть змогу 
вже на початкових етапах визначити 
ступінь зацікавленості приватного сек-
тору у підвищенні рівня обізнаності та 
окреслити перелік питань, які є най-
більш складними стосовно отримання 
інформації. Індивідуальна робота з 
представниками приватного сектору 
має показати потенціальним партнерам 
зацікавленість держави у співпраці та 
намір оказати всебічну підтримку при-
ватного партнера. В подальшому при 
докладному ознайомленні приватного 
сектору з основами публічно-приват-
ного партнерства та підвищенні його 

обізнаності до рівня, при якому вони 
будуть потребувати тільки консультацій 
по окремим питанням, слід надати при-
ватному сектору змогу користуватися 
онлайн-консультуванням. З такою ме-
тою необхідна наявність електронного 
ресурсу, який дозволить отримати ін-
формацію щодо змін у норматив-
но-правовій базі, ознайомлюватися із 
актуальними проектами публічно-при-
ватного партнерства тощо.

Успішний розвиток публічно-при-
ватного партнерства як механізму акти-
візації інвестиційної діяльності та залу-
чення приватних інвестицій у страте-
гічно важливі для регіону сфери мож-
ливий лише за умови, коли буде забез-
печено баланс інтересів влади і приват-
ного інвестора. Правова форма здійс-
нення публічно-приватного партнер-
ства повинна забезпечити для інвестора 
привабливість, безпеку вкладення ко-
штів в комунальну власність і реалізува-
ти основну мету проекту, тобто розви-
вати ту сферу, яка стратегічно важлива 
для регіону. Оскільки, співробітництво 
влади і приватного сектора у фінансо-
вому забезпеченні інвестування у ви-
робничу та соціальну сферу є новим 

Рис. 1. Напрями удосконалення інформаційного забезпечення  
реалізації публічно-приватного партнерства (ППП).

Примітка. Розроблено авторами

 

Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 

інфраструктури ОДА 
Результат 

 Інформаційний підрозділ  
Задачі:  Приватний сектор  

Переваги: 

     
Створення реєстру об’єктів 

ППП та розробка бази 
приватних партнерів 

 
Створення реєстру об’єктів ППП 

та розробка бази приватних 
партнерів 

  

     
Стимулювання приватного 
сектору в ознайомленні з 

питаннями ППП 
 

Розсилання потенційним 
партнерам інформації у вигляді 

презентацій 
 

Отримання інформації без 
витрат часу на здійснення 

пошуку 
     

Активізація участі приватного 
сектору в перспективних 

проектах 
 

Розробка семінарів з 
поглибленою тематикою та 

наявністю прикладів 
 

Отримання відповідей на 
актуальні питання по 

співпраці 
     

Формування зв’язків з 
представниками приватного 

сектору 
 Проведення індивідуальних бесід 

по конкретному співробітництву  
Можливість обговорення 

конкретних напрямів 
співпраці 

     

Підвищення зацікавленості 
приватного сектору  Оперативне оповіщення 

партнерів про успішні проекти  
Своєчасне отримання 

інформації для перспектив 
співпраці 

 
 



Арзянцева Д. А., Захаркевич Н. П. Організаційні аспекти впровадження публічно-приватного 
партнерства в системі реалізації регіональних соціальних інвестиційних програм

57

явищем для України, це вимагає виро-
блення конкретних форм партнерських 
взаємовідносин, засобів їх реалізації та 
принципів співробітництва. Зокрема, 
недостатньо дослідженими залишають-
ся питання розробки механізмів реалі-
зації ППП для промисловості і для ок-
ремих галузей із врахуванням їх ролі в 
регіональній економіці: стратегічні га-
лузі (енергетика, машинобудування), 
інфраструктурні (транспорт, постачан-
ня), такі, що задовольняють споживчий 
попит (сільське господарство, харчова 
промисловість, легка промисловість).

Пріоритетним об’єктом інвестуван-
ня в різних галузях регіональної еконо-
міки має стати впровадження енергое-
фективних і енергозберігаючих техно-
логій, заходів природоохоронної діяль-
ності, що дозволить створити синерге-
тичний ефект в економіці [9, с. 123]. 
Для цього необхідно залучати кошти 
для проведення науково-дослідних та 
дослідно-конструкторських робіт у 
сфері виробництва енергоносіїв із від-
новлюваних джерел енергії та альтер-
нативних видів палива, впровадження 
маловідходних і безвідходних техноло-
гій, використання вторинних ресурсів 
(у т. ч. за рахунок переробки відходів 
промислового і побутового походжен-
ня), введення в дію нових потужностей 
з виробництва нетрадиційних та від-
новлюваних джерел енергії. Тому роз-
глянемо практичні аспекти реалізації 
інструментів  публічно-приватного 
партнерства на прикладі реалізації 
спільних проектів з ресурсозбереження 
та природоохоронної діяльності.

Для забезпечення активізації ресур-
созбереження/природоохоронної ді-
яльності на регіональному рівні необ-
хідно зробити кроки в напрямі інститу-
ціоналізації партнерських відносин між 
суб’єктами господарювання, зокрема: 
чіткого визначення для сторін партнер-
ства спільних цілей, виходячи з регіо-
нального інтересу; забезпечення рівно-
правних взаємовідносин між сторона-

ми партнерства; об’єднання внесків для 
досягнення спільних цілей партнерів 
суб’єктів господарювання; чітку фікса-
цію в офіційних документах (угодах, 
контрактах та ін.) взаємовідносин сто-
рін; визначення умов розподілу видат-
ків та ризиків, а також використання 
отриманих результатів сторонами парт-
нерства; забезпечення умов вільного 
представлення у партнерських утворен-
нях як регіональних владних структур, 
так й корпоративних та приватних 
суб’єктів економічної діяльності. Щодо 
забезпечення цілеспрямованості управ-
лінських дій необхідним є розробка 
комплексу стимулів і механізмів розвит-
ку  ресурсозберігаючої/природоохо-
ронної діяльності. Для цього пропонує-
мо наступну схему управління іннова-
ційною ресурсозберігаючої політикою, 
в якій виділено рівень координації від-
повідних програм у мережі регіональ-
них центрів ресурсозбереження/при-
родоохоронної діяльності (рис. 2).

Для розвитку у регіоні ресурсозбері-
гаючої/ природоохоронної діяльності 
вважаємо за потрібним створення спе-
ціалізованого суб’єкту — наприклад Ре-
гіонального центру ресурсозбережен-
ня/ природоохоронної діяльності (аль-
тернативні назви — регіональна агенція 
ресурсозбереження, регіональна енер-
госервісна компанія) з наданням йому 
повноважень з ресурсозбереження/ 
природоохоронної діяльності та вико-
ристання місцевих джерел енергії в ко-
мунальних підприємствах, бюджетних 
установах та житлових будинках. 

Пропонована структуру співпрацю-
ватиме з органами виконавчої влади, 
місцевого самоврядування та іншими 
зацікавленими залученими до процесу 
розвитку сторонами, організовуватиме 
впровадження ресурсозберігаючих тех-
нологій. Ініціювання створення такого 
центру повинно здійснюватись органа-
ми місцевого самоврядування (у тому 
числі ОТГ), механізм створення може 
передбачати проведення конкурсу се-
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ред претендентів, що потребуватиме 
визначення критеріїв відбору. 

Цільові групи — державні та місцеві 
органи влади, державний та приватний 
сектори (промисловість, середній та ма-
лий бізнес), житлово-комунальне гос-
подарство, домогосподарства.

Сферами діяльності Регіонального 
центру ресурсозбереження/природо-
охоронної діяльності є:

1) планування та впровадження ре-
сурсозберігаючих/природоохоронних 
заходів на окремих об’єктах;

2) фінансування окремих проектів, 
опрацювання оптимальних схем фі-
нансування;

3) детальні консультації/концепції/ 
планування

4) первинні консультації, мотивація, 
інформація (робота з пресою та гро-
мадськістю, індивідуальні консультації);

5) посередництво (посередництво 
при виборі підрядників, інформація 

щодо програм фінансування, допомога 
при виборі моделі експлуатації, посе-
редництво при виборі спеціалістів з 
планування).

Суть цієї моделі полягає в тому, що 
ресурсоефективні/природоохоронні 
заходи в державних і муніципальних 
будівлях впроваджуються ресурсо/
енергосервісною компанією за власні 
чи запозичені кошти на умовах енерго-
сервісного договору.

Оплата послуг безпосередньо зале-
жить від рівня економії (рівня скоро-
чень витрат на споживання паливно-е-
нергетичних ресурсів і комунальних 
послуг), досягнутого в результаті здійс-
нення ресурсооефективних/природо-
охоронних заходів. Така структура от-
римуватиме оплату за надані послуги 
виключно у разі досягнення економії і, 
що найважливіше, з коштів, що вивіль-
няються в результаті такої економії. Від-
повідно, така концепція передбачає 

Рис. 2. Модель розвитку ресурсозбереження (природоохоронної діяльності) в регіоні  
в рамках створення спеціально уповноваженого органу.

Примітка. Складено автором
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впровадження ресурсо/енергоефек-
тивних заходів на першому етапі без-
коштовно (за рахунок компанії), але 
результат цих заходів буде найбільш 
відчутним після закінчення договору 
(протягом дії договору розпорядник 
бюджетних коштів повертатиме зеко-
номлені кошти в рахунок оплати по-
слуг компанії).

Муніципальна будівля, наприклад, 
школа чи дитсадок, отримує теплі при-
міщення (за рахунок інвестора без ви-
трачання коштів з місцевого бюджету), 
а по закінченні договору бюджет у 
свою чергу отримує економію коштів.

Зауважимо, що описана нами діяль-
ність має законодавче підґрунтя, зокре-
ма подібні заходи та ініціативи відбува-
тимуться в рамках Закону «Про запро-
вадження нових інвестиційних можли-
востей, гарантування прав та законних 
інтересів суб’єктів підприємницької ді-
яльності для проведення масштабної 
енергомодернізації» [6] та Закону «Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо запровадження нових ін-
вестиційних можливостей, забезпечен-
ня прав і законних інтересів суб›єктів 
підприємницької діяльності, для прове-
дення масштабної енергомодерніза-
ції» [5] тощо. Також, як зазначалось 
вище, місто Хмельницький є учасником 
міжнародного проекту технічної допо-
моги Агентства з міжнародного розвит-
ку США (USAID) «Муніципальна енер-
гетична реформа в Україні» (МЕР) [7]. 

Розглянемо механізми співпраці ре-
гіонального центру ресурсозбереження 
з підприємствами, які можуть бути 
суб’єктами реалізації ресурсозберігаю-
чих інструментів (рис. 3). 

В розглянутій моделі публічно-при-
ватне партнерство будується на такій 
формі як контракт на виконання робіт, 
що узгоджується із Законом України 
«Про публічно-приватне партнерство». 
При використанні такої форми публіч-
но-приватного партнерства, як контрак-
ти на виконання робіт підприємствами у 

сфері ресурсозбереження, доцільно вра-
ховувати такі організаційно-економічні 
аспекти: сформувати перелік робіт для 
укладення контрактів на виконання ро-
біт; провести зональне, технологічне та 
процес не подрібнення робіт проектів; 
сформувати докладний обсяг робіт за 
контрактом; установити межі відпові-
дальності сторін; провести конкурс се-
ред приватних підприємств для укладен-
ня контрактів на виконання робіт.

Слід відмітити, що комунальні під-
приємства Хмельницької області ста-
ють рівноцінними партнерами у роз-
глянутій схемі публічно-приватного 
партнерства, при цьому вони можуть 
виступати і як замовники ресурсозбері-
гаючих заходів, так і їх безпосередніми 
виконавцями у відповідній галузі. В пер-
шу чергу мова йде про комунальні під-
приємства, оскільки вони, в переважній 
більшості, є збитковими, тому в першу 
чергу зацікавлені у зниженні витрат та 
впровадженні ресурсозаощадливих тех-
нологій. Однією з основних причин 
збитковості цієї частини комунальних 
підприємств є невідповідність тарифів 
на комунальні послуги їх вартості та не-
достатність компенсації з державного 
бюджету на цю мету. Не менш важли-
вим фактором збитковості підприємств 
є також низька ефективність викори-
стання покупних енергоресурсів через 
застосування застарілих технологій ви-
робництва енергоресурсів, використан-
ня застарілого і зношеного обладнання 
та інші причини. Найбільше втрат 
енергоресурсів допускають теплопоста-
чальницькі підприємства, які в свою 
чергу ускладнюють діяльність бюджет-
них організацій та функціонування 
житлового фонду територіальних гро-
мад області. Сучасний стан переважної 
більшості комунальних підприємств 
вимагає значних інвестицій для їх тех-
нічної і технологічної переоснащено-
сті, які в умовах обмежених фінансових 
ресурсів місцевих бюджетів та суб’єктів 
господарської діяльності, можливо за-
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безпечити в умовах публічно-приват-
ного партнерства. Крім того, суб’єктами 
реалізації проектів є підприємства усіх 
форм власності, які пропонують насе-
ленню, бізнесу, бюджетним установам 
відповідне забезпечення для реалізації 
ресурсозберігаючих технологій (енер-
гозберігаючі вікна, матеріали для уте-
плення фасадів, сонячні колектори, 
твердопаливні котли та ін.).

Таким чином, замовниками послуг з 
ресурсозбереження у сфері теплопо-
стачання виступають суб’єкти підпри-
ємництва усіх форм власності, домо-
господарства, об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку, бюджетні 
установи. При цьому зазначені суб’єкти 
можуть виступати також співінвестора-
ми виконання проекту. Комунальні під-
приємства, установи і організації є ваго-
мим сегментом власності місцевих ор-
ганів самоврядування та важливим дже-
релом надходжень до місцевих бюдже-
тів. Основну частину комунальної влас-

ності місцевого самоврядування форму-
ють бюджетні установи, які фінансу-
ються з відповідних місцевих бюджетів 
і здійснюють свою діяльність з надання 
послуг без отримання прибутку. Тому 
зниження витрат цих підприємств 
(в нашому випадку енерговитрат) є важ-
ливим чинником зниження витрат бю-
джетних коштів.

Підприємства — суб’єкти реалізації 
проектів — забезпечують здійснення 
енергоаудиту будівель, ресурсоаудиту, 
екологічного аудиту виробничих про-
цесів, приймають участь у розробці 
проектів ресурсозбереження (як щодо 
споживачів послуг, так і щодо процесів 
їх надання як виробник таких послуг). 
Крім того, спільно з регіональним цен-
тром ресурсозбереження може надава-
ти повний спектр послуг з розробки та 
реалізації інвестиційних проектів. Під-
приємство також може фінансувати ре-
алізацію відповідних заходів межах сво-
їх повноважень за рахунок власних ко-

Рис. 3. Забезпечення реалізації проектів ресурсозбереження/ 
природоохоронної діяльності на регіональному рівні.

Примітка. Запропоновано автором
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штів (зокрема амортизаційних відраху-
вань, прибутку тощо). Важливим мо-
ментом, на нашу думку, повинно стати 
те, що регіональний центр ресурсозбе-
реження/ природоохоронних заходів 
повинен здійснювати техніко-еконо-
мічне обґрунтування доцільності таких 
проектів за участю коштів відповідних 
бюджетів, тобто визначати пріоритет-
ність об’єктів комунальної власності, 
інших об’єктів, які підлягатимуть енер-
госанації у першу чергу (за рахунок пря-
мого фінансування або пільгового кре-
дитування). По суті мова йде про аут-
сорсінг, тобто передачу власником під-
приємства (у тому числі комунального) 
певних бізнес-процесів чи виробничих 
функцій на обслуговування приватно-
му підприємству, яке спеціалізується у 
відповідній галузі.

Слід зазначити, що головним обме-
жувачем в застосуванні механізму ППП 
є дефіцит професійних кадрів, здатних 
забезпечити якісне опрацювання та су-
проводження проекту. Одним із спосо-
бів подолання цього недоліку, на нашу 
думку, є залучення ЗВО до організацій-
ного та аналітичного супроводу реалі-
зації проекту (участь у техніко-еконо-
мічного обґрунтуванні проекту, підго-
товки договорів тощо). 

Органи місцевого самоврядування 
через реалізацію відповідних програм-
них документів, прямого фінансування 
підпорядкованих організацій, надання 
пільгових кредитів приватним суб’єктам 
забезпечує реалізацію інвестиційних 
проектів ресурсозбереження. Таким чи-
ном, органи місцевого самоврядування 
виступають замовником та своєрідним 
гарантом якості послуг з підвищення ре-
сурсоефективності/ природоохорон-
них заходів, що надаються підприєм-
ствами — суб’єктами реалізації проектів 
та центром. Також, на органи місцевого 
самоврядування покладається необхід-
ність зниження податкового тиску на 
суб’єктів малого підприємництва, а саме 
зниження рівнів оподаткування за інно-

ваційними та ресурсоефективними на-
прямками діяльності (наприклад, змен-
шення або звільнення від сплати єдино-
го податку протягом перших 1–3 років 
існування таких підприємств).

Для реалізації інвестиційних проек-
тів на договірних засадах можуть бути 
залучені також інші інвестори (кредитні 
банки, інвестиційні фонди, кредитні 
спілки, громадські та благодійні органі-
зації тощо), підрядні організації (для ви-
конання тих чи інших робіт з ресурсо-
збереження). 

Як вже зазначалось вище, основною 
перевагою подібної моделі є те, що за-
мовники можуть здійснювати оплату 
послуг ресурсозбережної компанії за 
рахунок отримання економічної вигоди 
(зокрема економії) після реалізації про-
екту. Ефективність реалізації інвести-
ційних проектів буде слугуватиме своє-
рідною рекламною діяльності та сти-
мулюватиме попит на впровадження 
ресурсозберігаючих технологій інши-
ми суб’єктами. 

Важливим кроком для забезпечення 
ефективності діяльності новоствореної 
структури має стати налагодження 
співпраці не лише із представниками 
влади, але і з місцевими засобами масо-
вої інформації, навчальними закладами 
регіону, бізнесовими структурами та ін-
шими інституціями. Така співпраця 
дозволить популяризувати діяльність 
цієї організації, стимулюватиме попит 
на ресурсозберігаючі (у тому числі при-
родоохоронні) заходи.

У таблиці 1 нами систематизовано 
завдання основних учасників ППП в 
рамках досліджуваного напряму ресур-
созбереження. 

Таким чином, впровадження меха-
нізмів публічно-приватного партнер-
ства у сфері ресурсозбереження/при-
родоохоронної діяльності дозволить 
досягти таких ефектів: підвищити ре-
сурсоефективність діяльності підпри-
ємств, житлових будівель відповідного 
регіону; впровадити техніко-техноло-
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гічні, управлінські, еколого-економічні 
інновації; залучити додаткові фінансо-
ві, матеріальні та інформаційні ресурси; 
забезпечити підвищення якості надан-
ня послуг комунальних підприємства та 

підвищити їх потенціал платоспромож-
ності; знизити негативний вплив на на-
вколишнє середовище; збільшити їх 
інвестиційну привабливість та окремих 
інвестиційних проектів; забезпечити 

Таблиця 1
Функції суб’єктів публічно-приватного партнерства  

у сфері ресурсозбереження/природоохоронної діяльності

Суб’єкти ДПП Функції
Органи місцевого самоврядування - фінансова підтримка та організаційно-методичне 

забезпечення діяльності ДПП;
- нагляд за реалізацією проектів ресурсозбереження/ 
природоохоронної діяльності (в першу чергу щодо 
комунальних та бюджетних організації);
- розробка та організація реалізації заходів, 
спрямованих на розвиток ДПП;
- звернення за методичною, інформаційною, 
організаційною допомогою до інших засновників та 
зацікавлених сторін. 

Департамент економічного 
розвитку, промисловості та 
інфраструктури

Вищі навчальні заклади регіону - консультаційне та методичне забезпечення 
діяльності учасників ППП (бізнес-планування, 
юридичні послуги); 
- організація навчальних програм з основ ДПП;
- інформування молодих науковців та студентів 
про перспективні напрями розвитку ДПП, що 
відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);
- надання можливості студентам (на період практики,  
стажування) навчитись практичним основам реаліза-
ції регіональних інвестиційних програм, ДПП.

Фінансові установи - надання допомоги у формуванні фінансових 
ресурсів, у т.ч. на пільгових умовах, пошук інвесторів;
- консультаційні послуги з питань бухгалтерського 
обліку, аудиту, оподаткування.

Замовники (суб’єкти 
господарювання, 
домогосподарства тощо)

- ініціювання проекту та участь у його техніко-
економічному обґрунтуванні;
- співфінансування реалізації бізнес-проекту 
відповідного до умов укладеного договору;
- реалізація заходах, передбачених програмою.

Виконавці проекту:

Інвестори - фінансування (часткове чи повне) забезпечення 
діяльності замовників відповідно до договору;

Фізичні особи - волонтерство та благодійна допомога реалізації 
проектів;

Підприємства-партнери - надання в лізинг обладнання; сприяння у 
матеріально-технічному забезпеченні;
- виконання робіт, послуг;

ЗМІ - розповсюдження інформації про діяльність ППП 
та заходів ресурсозбереження/ природоохоронної 
діяльності; 
- популяризація ППП в регіоні;
- сприяння пошуку партнерів для реалізації проектів.

Примітка. Складено авторами.
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економію бюджетних та приватних ко-
штів тощо.

У рамках реалізації регіональних ін-
вестиційних програм на місцевому рівні 
дієвим є впровадження механізмів під-
тримки суб’єктів малого підприємництва, 
зокрема за рахунок часткового відшкоду-
вання з місцевих бюджетів процентів за 
кредити, залучені суб’єктами малого та 
середнього підприємництва для реаліза-
ції інвестиційних проектів. При цьому 
перевага повинна надаватися тим суб’єк-
там господарювання, які створюють нові 
робочі місця, впроваджують новітні тех-
нології виробництва товарів, використо-
вують місцеві сировинні ресурси. 

При розробці заходів з підтримки 
суб’єктів малого підприємництва слід 
враховувати наступне:

1) покращення ефективності вико-
ристання бюджетних коштів на програ-
ми розвитку підприємництва повинно 
передбачати розроблення та реалізацію 
заходів стимулюючого впливу для 
суб’єктів підприємництва, вид діяльно-
сті яких для розвитку окремої адміні-
стративно-територіальної одиниці є 
пріоритетним. Посилення контролю за 
раціональним та ефективним викорис-
танням коштів відповідного бюджету 
дозволить підвищити ефективність ви-
користання бюджетних коштів на про-
грами розвитку підприємництва та 
сприятиме зниженню рівня непрозоро-
сті процесів їх освоєння;

2) заходи з підвищення фінансової 
забезпеченості регіонів повинні перед-
бачати зниження масштабів тонізації 
заробітної плати (за оцінками вітчизня-
них аналітиків, економія підприємств в 
умовах нелегальних розрахунків із най-
маними працівниками становить не 
менше п’ятої частини фонду оплати 
праці, а це по суті — недоотримані бю-
джетні надходження) і включати моні-
торинг економічної та фінансової ді-
яльності суб’єктів господарювання, які 
мають або можуть мати відносини з 
офшорними компаніями;

3) управлінські рішення органів міс-
цевого самоврядування у сфері реаліза-
ції власних повноважень щодо місцево-
го оподаткування суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, які є платниками 
єдиного податку, необхідно приймати 
на основі визначених стратегічних на-
прямів підвищення фінансової забезпе-
ченості регіонів. Для цього слід удоско-
налити облік платників податків — 
суб’єктів підприємницької діяльності, 
розробити комплекс заходів щодо за-
побігання приховуванню доходів від 
оподаткування.

Для подальшого розвитку підпри-
ємництва у регіонах необхідно вжити 
низку заходів на рівні органів державної 
влади та місцевого самоврядування. На-
прямками, на які необхідно активно 
впливати, є:

1) розвиток підприємницьких та 
управлінських навиків серед населення 
за допомогою таких заходів: удоскона-
лення системи підготовки та перепідго-
товки кадрів у відповідності до специ-
фіки соціально-економічного розвитку 
регіону; надання фінансової підтримки 
організаціям, які реалізують просвіт-
ницькі заходи щодо формування спри-
ятливого підприємницького клімату;

2) фінансова підтримка пріоритет-
них сфер підприємницької діяльності. 
На наш погляд, найбільш привабливи-
ми сферами підприємницької діяльно-
сті у Хмельницькій області є: перероб-
на промисловість, легка промисловість, 
машинобудування та аграрний бізнес;

3) формування мотивації вкладення 
коштів у пріоритетні сфери підприєм-
ницької діяльності шляхом надання 
кредитних пільг та податкових канікул;

4) концентрація зусиль органів влади 
та галузевих об’єднань на підвищенні 
ефективності заходів з просування ві-
тчизняних товарів і послуг на зовнішніх 
ринках та захисту внутрішнього ринку;

5) зниження податкового тиску на 
суб’єктів підприємництва шляхом змен-
шення кількості податкових платежів, 
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та надання податкових пільг для під-
приємств, що започатковують свою ді-
яльність у пріоритетних секторах еко-
номіки регіону;

6) гарантування участі малого під-
приємництва в державних закупівлях;

7) скорочення корупції в органах 
державної влади тощо.

Конкретними заходами для реаліза-
ції визначених напрямів можуть стати 
наступні (табл. 2).

Реалізація зазначених заходів та їх 
широке обговорення з представниками 
бізнесу сприятиме взаємоузгодженню 
інтересів особи, суспільства і держави 
шляхом збільшення кількісних та якіс-
них показників розвитку підприємни-

цтва в регіоні, забезпечить нарощуван-
ня його бюджетного та фінансового 
потенціалу. 

Крім того, важливим напрямом ак-
тивізації підприємницької діяльності з 
метою підвищення доходів бюджету є 
реформування і структурна перебудова 
промислового комплексу регіону, у 
процесі якого слід враховувати, що 
стратегічним напрямом регіональної 
промислової політики є підтримка міс-
цевих стабільно працюючих підпри-
ємств. Це вимагає, перш за все, іденти-
фікацію перспективних підприємств, 
що реалізують проекти і програми з 
реальним платоспроможним попитом 
на ринку і без суттєвих труднощів залу-

Таблиця 2
Заходи активізації розвитку підприємництва в регіону

Заходи Характеристика
Фінансово-кредитна 
підтримка сектора малого та 
середнього підприємництва 
на регіональному рівні

Створення фондів підтримки підприємництва
Об’єднання фінансово-економічного та науково-
технічного потенціалу бізнесу, органів влади, наукових 
закладів для розробки і здійснення програм та проектів, 
спрямованих на всебічний розвиток та підвищення 
ефективності підприємницької діяльності в області
Надання суб’єктам підприємницької діяльності 
фінансової підтримки на розвиток господарської 
діяльності в пріоритетних напрямах

Підвищення ефективності 
використання ресурсного 
потенціалу регіону (зокрема 
фінансових ресурсів, які 
виділяються на підтримку 
підприємництва) 

Сприяння використанню місцевими суб’єктами 
малого та середнього підприємництва державних та 
недержавних фінансових, матеріально-технічних та 
інформаційних ресурсів міста, в тому числі приміщень 
(споруд), обладнання, інформаційних матеріалів, 
а також науково-технічних розробок і технологій, 
необхідних для здійснення підприємницької діяльності

Сприяння розвитку 
інфраструктури сектора 
малого та середнього 
підприємництва

Територіальна підготовка регіону до розвитку 
виробничого сектора (очищення занедбаних територій 
і відновлення ділянок для нового будівництва) 
Будівництво технопарків і спеціальних виробничих 
приміщень 

Підвищення інформаційної 
обізнаності, надання 
бізнес-консультацій, 
інформаційно-довідкової, 
навчально-освітньої та 
ресурсної підтримки суб’єктам 
підприємництва

Розробка та втілення обласних програм, зменшення 
соціальної напруженості за рахунок створення 
сприятливих умов для залучення до підприємницької 
діяльності місцевих соціально незахищених категорій 
населення — безробітних, звільнених у запас 
військовослужбовців, молоді, жінок, інвалідів та ін., 
створення робочих місць. 
Реалізація науково-освітніх програм з розвитку 
підприємництва на місцевому рівні.

Примітка. Запропоновано авторами.
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чають до сфери своєї діяльності фінан-
сові, трудові і інші ресурси тим самим 
формуючи «секторі зростання» [8, с. 69].

Таким чином, нарощування інвес-
тиційного потенціалу в регіоні, на наш 
погляд, вимагає формування системи 
заходів, що забезпечують стимулюван-
ня інвестиційної активності; підтримку 
«локомотивних» галузей промисловості 
в регіоні, стимулювання розвитку мало-
го та середнього підприємництва, що в 
свою чергу формуватиме можливість 
активного залучення ефективних під-
приємств до спільного фінансування 
важливих інвестиційних програм у різ-
них сферах економіки регіону.

Крім того, сучасний стан місцевої 
соціальної політики недостатньо відо-
бражає ті соціальні пріоритети, обов’яз-
ковість яких проголошена на найвищо-
му рівні. У соціальній сфері без належ-
ної уваги залишається значна кількість 
деструктивних процесів і явищ. Їх лікві-
дація є нагальною потребою і вимагає 
від суспільства масштабних фінансо-
вих, трудових, інтелектуальних й інших 
ресурсів, мобілізувати які традиційними 
інструментами державного регулюван-
ня і лише державними зусиллями вияв-
ляється вкрай важко. За таких умов по-
дальша розбудова ефективної моделі 
соціального розвитку на місцевому рів-
ні залежить від того, наскільки успіш-
ним буде пошук інноваційних механіз-
мів реалізації її соціальної політики. 
Указана необхідність синтезує комплек-
сне завдання застосування нових підхо-
дів до здійснення соціальної інвестуван-
ня на місцевому рівні.

Перехід до інноваційної соціаль-
но-орієнтованої економіки передбачає 
побудову ефективних механізмів взає-
модії громади, бізнесу та держави, спря-
мованих на координацію зусиль усіх 
сторін, забезпечення врахування інте-
ресів різних соціальних груп суспіль-
ства та бізнесу при розробці та прове-
денні соціально-економічної політики. 
Задачу розвитку міжсекторної соціаль-

ної взаємодії покликані вирішувати 
партнерства розвитку місцевості, які є 
загальновизнаними унікальними фор-
мами взаємодії громади, бізнесу та дер-
жави, що спрямовані на координацію 
зусиль усіх сторін, забезпечення враху-
вання інтересів різних соціальних груп 
суспільства та бізнесу при розробці та 
проведенні соціально-економічної по-
літики. Партнерства соціального роз-
витку місцевості можуть створюватись 
у різноманітних формах: зони соціаль-
ного підприємництва, публічно-при-
ватне партнерство, соціальне замовлен-
ня, фонди соціально відповідальних 
інвестицій, фонди місцевих громад 
тощо. Як правило, до таких партнерств 
входять представники: місцевих органів 
влади, бізнесу, депутати у парламент від 
зазначеного округу, представники на-
вчальних закладів, громадських органі-
зацій, діючих агентств регіонального 
розвитку та інших інститутів розвитку 
територій, торгових та промислових 
палат, служб зайнятості тощо [4, с. 126].

Упровадження міжсекторного парт-
нерства як пошук шляхів оптимальної 
взаємодії органів місцевого самовряду-
вання з територіальними громадами 
потребує обґрунтування напрямків 
його подальшого розвитку для підви-
щення результативності інвестування у 
розвиток соціальної сфери (табл. 3). 

Збалансoваний рoзвитoк систeми 
сoцiальнoгo iнвeстування в рeгioнi мoж-
ливий лишe за умoви участi в ньoму 
всiх сeктoрiв рeгioнальнoї eкoнoмiки, 
щo рeалiзується чeрeз iнститут сoцiаль-
нoгo партнeрства та сoцiальнoї вiдпoвi-
дальнoстi.  Сoцiальнo  вiдпoвiдальнi 
бiзнeс-структури рeгioну, для яких 
рeалiзацiя сoцiальних iнвeстицiйних 
прoeктiв та прoграм є нeвiдємнoю ча-
стинoю гoспoдарськoї дiяльнoстi, пo-
трeбують oцiнки такoї активнoстi. 

На покращення матеріального ста-
новища та підвищення рівня якості 
життя в сучасних складних соціально-е-
кономічних умовах доцільно спрямува-
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Таблиця 3
Забезпечення розвитку міжсекторного соціального партнерства  

як механізму удoскoналeння реалізації соціальних інвестиційних проектів

Напрям Заходи/Результати

Сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу

Створення організацій-
но-інституційної бази 
для реалізації соціальних 
проектів 

Створення (на конкурсній основі) Центру корпоративної со-
ціальної відповідальності для забезпечення систематичної та 
планової роботи у сфері реалізації соціальних проектів та добро-
чинності на місцевому рівні на основі сформованої ресурсної 
та інституційної бази. Формування концепції та планів роботи 
Центру, формування банку проектів тощо.

Впровадження конкурсу 
«Корпоративний донор 
області»

Необхідним є розробка порядку організації та проведення кон-
курсу (номінації умови участі, критерії оцінки, система стимулю-
вання переможцям тощо).
Результатом конкурсу стане рейтинг компаній, складений на 
основі даних за обсягом виділених благодійних коштів, сегмен-
тований за розмірами компаній, галузей економіки тощо. За 
підсумками конкурсу виявляються кращі практики та переможці 
номінацій у сфері реалізації благодійних програм і соціальних 
інвестицій компаній. На основі матеріалів зібраних в ході реалі-
зації конкурсу, необхідним є підготовка брошури з описом кра-
щих практик корпоративної благодійності.

Удосконалення механізму 
соціального 
замовлення

Деталізоване опрацювання усіх практичних процедур розробки 
та реалізації цільових соціальних програм і формування соціаль-
ного замовлення; визначення 
критеріїв і норм оцінки додержання процедур і контролю якості 
надання соціальних послуг; контроль та моніторинг ефективнос-
ті соціального замовлення

Удосконалення механізму підтримки розвитку соціального підприємництва
Формування організацій-
но-інституційний умов

Створення Центру підтримки та розвитку соціального підпри-
ємництва, формування планів роботи центру, формування бази 
соціальних підприємств, розробка процедур відбору підприємств 
з метою надання підтримки тощо.

Визначення механізмів 
стимулювання 

Стимулювання соціального підприємництва шляхом погашення 
відсотків за кредитами соціальних підприємств чи соціально-орі-
єнтованих підприємств, на розвиток діяльності за рахунок облас-
ного бюджету

Забезпечення методичної 
та інформаційної під-
тримки

Розробка та реалізація програм навчальних заходів для потенцій-
них або зацікавлених підприємців
Поширення позитивної інформації про соціальне підприємни-
цтво, про міжнародний досвід і здобутки нечисленних соціаль-
но-підприємницьких ініціатив в Україні

Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері реалізації соціальних інвестиційних проектів
Визначення пріоритетних 
об’єктів соціальної інф-
раструктури, які можуть 
бути учасниками спільної 
діяльності 

Визначення кола можливих об’єктів та суб’єктів такого парт-
нерства, уточнення питання розподілу сфер відповідальності та 
ризиків між приватними та державними партнерами тощо

Удосконалення орга-
нізаційно-правових 
інструментів реалізації 
публічно-приватного 
партнерства

Об’єднання технічних, фінансових, трудових і управлінських 
ресурсів бізнесу та держави з метою реалізації суспільно значи-
мих проектів у соціальній сфері, що дозволить залучити додат-
кові джерела інвестицій, оптимізувати витрати та створити умови 
для прискореного інноваційного розвитку галузі, забезпечити 
становлення конкурентного середовища на ринку соціальних 
послуг, підвищити їх якість та доступність

Примітка. Запропоновано авторами.
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ти й першочергові завдання з активіза-
ції зусиль навколо ідей соціальної від-
повідальності і підтримки критичних 
сфер життєзабезпечення на місцевому 
рівні, що потребує [1, с. 30; 2, с. 15; 3]:

1) змінення суспільної свідомості 
щодо розуміння змісту, значимості со-
ціальної відповідальності для розвитку 
соціально орієнтованої держави, а се-
ред самих підприємців — стратегічного 
значення соціально відповідальної по-
зиції для зміцнення конкурентоспро-
можності компаній на ринку та довго-
строкового сталого розвитку;

2) формування нормативної бази, 
яка забезпечить зацікавленість бізнесу у 
впроваджені соціальних програм, а та-
кож розробка економічних механізмів, 
які стимулюють розвиток соціальної 
відповідальності;

3) розробки і впровадження страте-
гії і програми зростання соціальної від-
повідальності бізнесу у Хмельницькій 
області на період до 2020 року, де були 
б визначені мета, цілі, завдання та захо-
ди зі створення належних умов для роз-
витку соціальної відповідальності бізне-
су на місцевому рівні, вибудування 
партнерських відносин бізнесу, суспіль-
ства і держави;

4) реалізації сукупності організа-
ційно-економічних заходів, спрямова-
них на формування соціально-орієн-
тованого бізнес-середовища: надання 
податкових (місцеві податки і збори) 
та інвестиційних стимулів; здійснення 
інформатизації суб’єктів підприємни-
цтва про доцільність дотримання і 
перспективи соціальної відповідально-
сті; дослідницька і навчально-мето-
дична підтримка; використання прин-
ципів соціальної відповідальності під-
приємництва у системі держаних заку-
півель; сприяння розвитку систем 
управління, пов’язаних із соціальною 
відповідальністю; розробка кодексів 
поведінки; підтримка нефінансової 
звітності; заохочення соціально відпо-
відального інвестування;

5) створення партнерської мережі, в 
рамках якої учасники отримують широ-
кі можливості для просування корпора-
тивної репутації на місцевому та макро-
економічному рівнях;

6) реалізації просвітницьких заходів 
з поширення інформації про соціальну 
відповідальність, обміну досвідом і по-
зитивними практиками у цій сфері 
з-поміж населення, суб’єктів господа-
рювання та влади, надання консульта-
тивної та інформаційної підтримки для 
осіб, які планують створити соціальне 
підприємництво, особливо на субрегіо-
нальному рівні; впровадження методо-
логічних основ надання допомоги у 
плануванні та реалізації конкретних со-
ціальних проектів та програм, реалізації 
корпоративних систем соціальної від-
повідальності;

7) формування регіональної та міс-
цевої інфраструктури підтримки соці-
альної відповідальності, у т. ч. шляхом 
створення центру підтримки та розвит-
ку соціального підприємництва, фор-
мування банку даних соціальних та еко-
логічних ініціатив, в реалізації яких 
могли б взяти участь державні органи 
влади, громадські організації та підпри-
ємницькі структури;

8) впровадження в області пілотних 
проектів та розробки механізму вико-
ристання коштів районних конкурсних 
програм для співфінансування проектів 
соціально відповідальних компаній;

9) запровадження механізму надання 
об’єднаннями роботодавців, профспіл-
ками, громадськими об›єднаннями та 
благодійними організаціями області со-
ціальних послуг на конкурсних засадах.

В умовах обмежених фінансових 
ресурсів актуалізується завдання пошу-
ку додаткових фінансових джерел для 
забезпечення власних повноважень ор-
ганів місцевого самоврядування. Це пе-
редбачає пошук резервів збільшення 
бюджетного потенціалу регіонів, а та-
кож ефективне використання наявних 
фінансових ресурсів за умови плану-
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вання видатків місцевих бюджетів із за-
стосуванням нових методів бюджету-
вання. З огляду на зазначене важливо, з 
одного боку, вирішити проблему під-
вищення фінансової самодостатності 
адміністративно-територіальних оди-
ниць, а з іншого — забезпечити вирі-
шення соціальних проблем. Одним із 
напрямів її розв’язання стає розширен-
ня повноважень місцевих органів влади 
щодо наповнення місцевих бюджетів, а 
також пошук і практичне застосування 
механізмів залучення до формування 
відповідних бюджетів невикористаних 
бюджетних ресурсів тощо. Не останню 
роль при цьому відіграє сектор підпри-
ємництва, адже надходження від суб’єк-
тів підприємницької діяльності частко-
во включені до джерел доходів, закрі-
плених за відповідними місцевими бю-
джетами, і трактуються як власні доходи 
бюджетів місцевого самоврядування.

Як засвідчує досвід розвинених кра-
їн, бізнес спроможний взяти на себе 
значну частину соціального тягаря, який 
нині несе держава, в обмін на створення 
для нього сприятливих умов та надання 
прозорих гарантій стабільного і безпе-
решкодного розвитку. У цьому аспекті є 
актуальним розвиток і функціонування 
соціального підприємництва як одного з 
інструментів соціального розвитку, яке 
ґрунтується на посиленні ролі економіч-
но активних учасників регіонального 
ринку в підтримці соціально вразливих 
категорій громадян та вирішенні соці-
ально значущих питань.

Соціальні підприємства покликані 
задовольнити ті потреби членів грома-
ди, які не може задовольнити держав-
ний сектор, а приватний — ігнорує. 
Саме місцеві громади отримують осно-
вну користь від розвитку соціального 
підприємництва. Соціальне підприєм-
ництво допомагає надавати державні 
послуги в новий спосіб та задовольняти 
потреби громади; створювати робочі 
місця; збагачувати професійний досвід 
людей, які працюють у соціальних під-

приємствах, задля подальшого працев-
лаштування за сучасних ринкових умов; 
розвивати громади, залучаючи до гро-
мадського життя соціально вразливі та 
маргіналізовані групи населення, забез-
печуючи їх членів роботою; розширю-
вати активність громадян, які можуть 
самостійно розв’язувати свої проблеми 
та брати відповідальність за своє життя; 
посилювати увагу до соціально неза-
безпечених груп населення, не стільки 
надаючи їм благодійну допомогу, скіль-
ки забезпечуючи їх корисною соціаль-
но значущою роботою; відроджувати 
сільські та міські території і поліпшува-
ти їх соціальну інфраструктуру тощо.

Соціальне підприємництво поши-
рене у різних галузях національного 
господарства. Тому ефективні підпри-
ємницькі процеси у пріоритетних галу-
зях економіки можуть забезпечити не 
лише вирішення соціальних проблем, 
але надходження від підприємницького 
сектору поповнять дохідну частину міс-
цевих бюджетів власними доходами. 

У рамках реалізації місцевих програм 
дієвим є впровадження механізмів під-
тримки суб’єктів соціального підприєм-
ництва, зокрема за рахунок часткового 
відшкодування з місцевих бюджетів про-
центів за кредити, залучені суб’єктами 
такого підприємництва для реалізації ін-
вестиційних проектів. При цьому пере-
вага повинна надаватися тим суб’єктам 
господарювання, які функціонують у 
соціально значущих для відповідної міс-
цевості сферах (наприклад, виробни-
цтво товарів повсякденного вжитку, по-
шиття недорого одягу та взуття для дітей; 
надання медичних послуг тощо). 

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Такий підхід може 
бути застосований і до реалізації пу-
блічно-приватного партнерства і щодо 
інших напрямів інвестування згідно 
пріоритетів регіонального розвитку: ре-
формування інших галузей соціальної 
сфери та економічного комплексу на 
регіональному рівні.
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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 
усвідомленні, що їх ігнорування обу-
мовлює появу низки дестабілізуючих 
явищ і виникнення рецидивів тоталіта-
ризму. Можливо тому, що, у національ-
ному законодавстві дано, на жаль, два 
різних за своєю суттю визначення по-
няття «інформаційна безпека» — в за-
коні «Про основні засади розвитку ін-
формаційного суспільства в Україні на 
2007–2015 роки» та в Законі «Про теле-
комунікації».

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-
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ференціюються відповідно до природи 
правових норм, що складають їх нор-
мативно-правову базу. По- перше, це 
інформаційна безпека людини і су-
спільства, яка базується на нормах при-
родного права і вимірюється ступенем 
свободи від втручання держави та інших 
осіб, можливостями самореалізації та са-
мовизначення. По-друге, це інформа-
ційна безпека держави, яка побудована 
на позитивному праві, пов›язана із засто-
суванням обмежень, заборон, жорсткою 
регламентацією, 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-
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їв обмеження держави у виборі спосо-
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 
здійснення громадського екологічного 
контролю за діяльністю підприємства, 
оскільки мала підстави вважати, що пе-
ревід виробництва із природного газу 
на інші види палива збільшив негатив-
ний вплив діяльності заводу на довкіл-
ля, що, у свою чергу, негативно впливає 
на життя і здоров›я населення, а прихо-
вування підприємством цієї документа-
ції 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 безпе-
ка особи є різновидом загальної інфор-

маційної 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 
України «Про об›єкти підвищеної не-
безпеки» від 18 січня 2001 року не тіль-
ки закріплює основні вимоги щодо ін-
формування, визначає зобов›язальних 
осіб у цій частині, але й передбачає ре-
алізацію 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 
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екологічну інформацію та тісно пов›яза-
не з правом на екологічну безпеку, і в 
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 інформу-
вання громадян на цих умов виступає 
гарантувальним чинником реалізації 
суб’єктивного права на екологічну без-
пеку, беручи до уваги ту юридичну об-
ставину, за якої інформування про 
стан об›єктів підвищеної екологічної 
небезпеки становить імперативний 
обов›язок спеціально уповноважених 
органів держави, місцевого самовряду-
вання та фізичних осіб, які на праві 
власності чи праві користування екс-
плуатують такі об’єкти.

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

1) 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;

2) повідомлення суб’єктами екологіч-
но небезпечної господарської діяльності 
спеціально уповноваженим централь-
ним органам виконавчої влади функціо-
нальної компетенції у сфері охорони 
праці, захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, екологічної без-
пеки та охорони довкілля про всі аварій-

ні ситуації, розвиток яких призвів або міг 
призвести до аварій;

3) 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 
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підвищеної небезпеки. Однак, владні та 
самоврядні інституції в такому випадку 
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 уповнова-
женими органами у сфері захисту насе-
лення і територій від надзвичайних си-
туацій техногенного та природного ха-
рактеру і екологічної безпеки й охорони 
довкілля, принаймні, варто зазначити, 
яку конкретно інформацію доводить до 
відома населення кожний із цих органів 
та через які саме засоби масової інфор-
мації здійснюється її обнародування з 
тим, щоб громадяни мали більш вірогід-
ну можливість реалізувати надане зако-
ном право та забезпечити його захист у 
судових органах. Також потребує кон-
кретизації оціночне поняття «негайно», 
трактування якого може залежати від 
вправності адвоката чи іншого 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 без-
пеку не обмежується лише інформуван-
ням стосовно об›єктів підвищеної не-
безпеки. Весь комплекс дій, які законо-
давство дає можливість здійснити особі 
на забезпечення своєї інформаційної 
безпеки в екологічній сфері в кінцево-
му рахунку направлені за охорону жит-
тя та здоров›я людини від несприятли-
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вих природних факторів, тобто на за-
безпечення екологічної безпеки. Так, 
якщо особа звертається з інформацій-
ним запитом про якість певного водно-
го ресурсу у місцевості проживання, то 
така інформація їй, як правило, потріб-
на для оцінки можливості здійснювати 
загальне водокористування (купання, 
рибальства і т. д.) без загрози для її жит-
тя 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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Постановка проблеми
Сьогодення України супроводжу-

ється глибокою економічною та полі-
тичною кризою, перманентною швид-
кістю реформ, відсутністю дієвої взає-
модії між усіма гілками влади та їх інсти-
туціями, відсутністю застосування реін-
жинірингу для адміністративної рефор-
ми, аморфністю влади та суспільства 
щодо здійснення реформ, визначених, 
зокрема, Стратегією «Україна — 2020», 
незначним досвідом державного будів-
ництва та повільними темпами розбу-
дови демократичної держави та грома-
дянського суспільства. Зазначеними 
факторами можна пояснити високий 
рівень корупції в Україні. 

У світовому Індексі сприйняття ко-
рупції від Transparency International за 
2017 рік [1] Україна отримала лише 

30 балів зі 100 можливих, її сусідами у 
рейтингу є країни Гамбія, Іран, М’янма 
та Сьєрра-Леоне. Україна покращила 
свій торішній результат на один бал, 
причинами покращення позиції міжна-
родна організація Transparency Inter-
national вбачає: направлення антико-
рупційними органами до суду справ 
щодо підозр у корупції високопостав-
лених чиновників, реформу ринку газу, 
роботу реєстру електронних деклара-
цій, перший рік реформи державних 
закупівель і використання системи 
електронних державних закупівель 
ProZorro; зниження рівня корупції в 
поліції та зменшення кількості випад-
ків, коли бізнес змушений давати хаба-
рі. Водночас, повільне зростання індек-
су України у міжнародній громадській 
організації Transparency International, 
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пояснюють браком політичної волі ке-
рівництва країни до боротьби з коруп-
цією і низьким рівнем довіри до україн-
ських судів та прокуратури.

Вирішення завдань щодо попере-
дження та боротьби з корупцією по-
винно ґрунтуватися на фундаменталь-
них вітчизняних та зарубіжних науко-
вих розвідках з питань дослідження 
феномену корупції, аналізі дискурсного 
простору наукових праць присвячених 
дослідженню корупційних проявів та 
механізмів боротьби з нею.

Стан дослідження проблеми
Проблематика феномену корупції 

постійно перебуває у полі зору вітчиз-
няних та зарубіжних дослідників. Мож-
на відзначити роботи таких дослідни-
ків, як: М. Азаров, О. Бандурка, В. Бі-
лоус, Ю. Грошовий, В. Тацій та інші. 
Генезу, сутність соціального феномену 
корупції та його характеристики вивча-
ли  Л. Андрущенко,  Л. Білинська, 
Є. Вдовиченко, М. Попов, О. Савчук, 
Г. Кохан, М. Мельник, М. Михальчен-
ко. Серед зарубіжних авторів, які роз-
глядали проблеми корупції, слід відзна-
чити К. Уоллеса, Ш. Філпа, К. Ріда, 
Л. Йохансена, Б. Демідова, С. Бонда-
ренко, М. Горний, Е. Панфілова. Меха-
нізмам протидії корупції присвячені 
роботи В. Бакуменка та А. Михненка, 
О. Ленкевича, М. Месюка, Е. Невмер-
жицького, О. Радченка та С. Серьогіна.

Метою дослідження є аналіз кон-
цептуальних підходів до визначення 
понять «корупція» та її чинників в нау-
ковому дискурсі. 

Виклад основного матеріалу
Аналізуючи наукові розвідки з про-

блематики дослідження корупції, мож-
на зазначити, що не існує єдиного під-
ходу щодо визначення поняття «коруп-
ція», оскільки вона постає багатовимір-
ним феноменом в структурі суспільних 
відносин як правова, політична, еконо-
мічна, етична та культурна проблема. 
Також, слід зазначити, що корупція є 
складним динамічним явищем, що при-

стосовується до будь-яких змін у всіх 
сферах життєдіяльності держави і су-
спільства, застосовуваних до неї меха-
нізмів попередження та боротьби. 

Але основною сферою розповсю-
дження корупції є публічне управління, 
органи державної влади та місцевого 
самоврядування; виникає при взаємодії 
приватного сектора (як юридичних так, 
і, фізичних осіб) з посадовими особами 
органів публічної влади в процесі на-
дання адміністративних послуг: реє-
страції підприємств та організацій, лі-
цензуванні діяльності економічних 
об’єктів, надання дозволів та соціаль-
них послуг тощо. Також каналами роз-
повсюдження корупції є сфера розпо-
ділу бюджетного ресурсного забезпе-
чення, економічних та податкових 
пільг, надання «режиму найбільшого 
сприяння» суб’єктам господарської ді-
яльності. Процесам розповсюдження 
корупції сприяє також системна криза, 
зокрема політична та економічна криза, 
відсутність інституту відповідальності 
влади та нерозвинутість громадянсько-
го суспільства.

Науковці досліджують феномен ко-
рупції, використовуючи різні методо-
логічні підходи, завдання та сфери інте-
ресів. Розглянемо, як розуміли поняття 
«корупція» в стародавні часи: давньо-
грецький філософ та вчений Аристо-
тель розглядав корупцію як «моральне 
псування» державних правителів, котре 
зумовлює виродження «правильних» 
держав у «неправильні», внаслідок того, 
що керманичі держави починають ста-
вити власні інтереси й потреби над 
суспільними, перетворюють державне 
управління в інструмент особистої на-
живи та на шкоду суспільному бла-
гу  [2,  с. 124]. Італійський державний 
діяч Макіавеллі визначав корупцію як 
явище використання публічних можли-
востей в приватних інтересах [3]. 

В рамках морально-етичного підхо-
ду витоки корупції становлять егоїстич-
ні прагнення та індивідуалізм людини: 
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англійський філософ Т. Гоббс у трак-
таті «Левіафан, або Суть, будова і пов-
новаження держави церковної та ци-
вільної» [4] причину корупції вбачає у 
егоїстичних прагненнях людини, що 
протиставлені державі як «суспільному 
тілу» та уособленню суспільних інтере-
сів; французький політичний мисли-
тель Шарль-Луї Монтеск’є зазначає, що 
«відомо вже з досвіду віків, що будь-яка 
людина, яка володіє владою, схильна 
зловживати нею, і вона буде йти в цьо-
му напрямку, доки не досягне належної 
їй межі» [5, с. 280].

Визначення поняття «корупція» ши-
роко представлено в наукових словни-
ках, як:

1) підкуп хабарами, продажність по-
садових осіб, політичних діячів (слов-
ник Ожегова [6]);

2) (від. лат. сorruptio — підкуп) — 
пряме використання посадовою особою 
свого службового становища з метою 
особистого збагачення. Як правило, су-
проводжується порушенням законності 
(Великий енциклопедичний словник [7]);

3) підкуп, спокушання, розбещення 
хабарами посадових осіб (словник 
Ушакова [8]);

4) підкуп хабарами, продажність по-
садових осіб, політичних діячів. Коруп-
ціонер — той, хто схильний до коруп-
ції (словник іноземних слів [9]);

5) злочинна діяльність у сфері полі-
тики або державного управління, яка 
полягає у використанні посадовими 
особами довірених їм прав і владних 
можливостей для особистого збагачен-
ня. Сьогодні слово «корупція» має «по-
двійного призначення»: — це ярлик, 
який можна навісити на політика, дер-
жавного посадовця або підприємця, за 
що згодом будуть проведені деякі ка-
ральні дії; — використання терміну «бо-
ротьба з корупцією» для підвищення 
рейтингу політика або посадової особи 
(Політичний словник [10]);

6) розкладання економічної і полі-
тичної систем в державі, що виражаєть-

ся в продажності посадових осіб і гро-
мадських діячів [10]; 

7) злочин, що виражається у вико-
ристанні посадовою особою прав, на-
даних йому за посадою, з метою особи-
стого збагачення [10];

8) продажність, продажність, ха-
барництво, розповсюджені серед по-
літичних діячів, великих чиновників і 
інших посадових осіб в державному 
апараті [10];

9) злочинна діяльність в самих різ-
них сферах, що здійснюються поса-
довими особами з метою особистого 
збагачення. Корупція завжди носить 
таємний, тіньовий характер, здійсню-
ється в результаті змови суб›єктів 
управління політичної, господарської 
та інших сфер суспільного життя, 
тому її досить складно виявити і лікві-
дувати [10];

10) діяння, яке вчиняється з намі-
ром надати деякі переваги, що несу-
місні з офіційними обов’язками поса-
дової особи і правами інших осіб; ді-
яння посадової особи, яка неправо-
мірно використовує своє становище 
чи статус для одержання будь-якої 
переваги для себе або іншої особи в 
цілях, які суперечать обов’язкам і пра-
вам інших осіб (юридичний словник 
Генрі Блека [11]).

Аналізуючи визначення корупції в 
енциклопедичних словниках, можна 
констатувати про варіативність коруп-
ційність проявів з точки зору системи 
цінностей суспільства, моральних та 
правових норм, економічної та вироб-
ничої сфер. 

Щодо ціннісно-нормативного під-
ходу до визначення корупції можна ви-
ділити роботи Ю. Нісневича, М. Кіна-
ша, Ю. Куца, В. Мамонової. Дослідник 
Ю. Нісневич розглядає корупцію у пу-
блічній сфері як «протиправне викори-
стання посадовою особою управлін-
ських ресурсів публічної влади не для 
реалізації функцій держави в забезпе-
ченні цілей суспільного розвитку, а для 
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отримання будь-якої неправомірної ви-
годи, отримання особистої і (або) гру-
пової, в тому числі і на користь третіх 
осіб, вигоди, що має як матеріальне, так 
і нематеріальне вираження» [12, с. 67]. 
М. Кінаш зазначає, що корупція поро-
джується соціумом і стосунками в ньо-
му, коли відособлення управлінських 
функцій в різних сферах (господар-
ських, суспільних і тому подібне) поро-
джує у посадової особи можливість роз-
поряджатися ресурсами, приймати рі-
шення не на користь цього ж суспіль-
ства, а виходячи зі своїх корисливо-его-
їстичних мотивів [13, с. 458]. Вчені 
Ю. Куц та В. Мамонова відмічають, що 
корупція — це не просто сукупність 
певних протиправно-корисливих діянь, 
а особливо небезпечне «соціальне зло, 
породжене глибинними соціальними 
протиріччями суспільства, держави та її 
інститутів», коли такі ключові цінності 
як право, мораль, соціальна справедли-
вість, почуття жалю вихолощуються 
або зовсім йдуть з повсякденного жит-
тя. Благополуччя людини, недоторкан-
ність власності, юридичну рівність, со-
ціальна справедливість, свобода втрача-
ють свій початковий сенс, підміняють-
ся вседозволеністю, спрагою збагачен-
ня, зарозумілим ставленням до людини 
праці, принизливим поділом на «бага-
тих» і «бідних»[14, с. 303]. 

Розгляд багатоплановості феномену 
корупції дозволяє стверджувати про 
системний і тотальний характер коруп-
ції в загальнодержавному масштабі, оз-
наками систематичного цілеспрямова-
ного використання національного ба-
гатства і суспільних благ, службового 
становища й соціального статусу поса-
довою особою в особистих та групових 
інтересах; стійкими корупційними 
зв’язками для гарантії забезпечення зло-
чинної діяльності, використанням на-
бутих злочинним шляхом фінансових і 
матеріальних цінностей для досягнення 
політичної влади; імплементацією сво-
їх структурних елементів у легітимні ін-

ститути державної влади, що дозволяє 
легально контролювати всі сфери жит-
тєдіяльності держави і суспільства з ме-
тою отримання незаконних доходів, 
фінансів та цінних паперів, матеріаль-
них ресурсів суб’єктів господарювання, 
майнових послуг на безоплатній осно-
ві, соціальних та податкових пільг. 

Дослідником А. Сафоненко розгля-
нуто корупцію як сукупність незакон-
них дій морально деформованих дер-
жавних або політичних діячів, що, 
зловживаючи з корисливих міркувань 
посадовими повноваженнями та вла-
дою, пропонують в якості товару певні 
матеріальні блага, послуги, пільги, 
зв’язки, інформацію, кар’єрне зростан-
ня та інші переваги [15]. Корупцію 
можна пов’язати з доступом до дефі-
цитних благ або політичних переваг, 
волею конкретного чиновника або тер-
міновістю послуги, бажанням скороти-
ти власні витрати або збільшити витра-
ти конкурента. На його думку, рівень 
корупції відображає ступінь викривлен-
ня суспільства і є показником відсутно-
сті партнерства між ним та владою, ви-
ступає реакцією на економічні та соці-
ально- політичні процеси. 

О. В. Терещук зазначає стійкий 
зв’язок представників владно-управ-
лінських структур зі злочинним серед-
овищем і сприяння йому у проведенні 
протиправної діяльності за рахунок 
використання наданих їм державою 
повноважень та наголошує про стійку 
тенденцію  криміналізації  владно-
управ лінської сфери [16, с. 14]. Коруп-
цією можна вважати використання в 
будь-якій формі посадовими особами 
органів державної влади, комерційних 
підприємств, громадських об’єднань 
свого службового становища для одер-
жання майна, послуг чи пільг для себе 
або третіх осіб. 

Наші співвітчизники О. Радченко та 
С. Задорожний наголошують на тому, 
що найбільш загрозливим є той факт, 
що в корупційні відносини сьогодні ви-
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являється втягнутим чи не все україн-
ське суспільство, де в число корупціо-
надавців (тобто тих, хто дає хабарі або 
іншим чином сплачує корупціонерам 
за отриману послугу) входять представ-
ники чи не усіх верств та прошарків на-
шого суспільства. Це є логічною реак-
цією суспільства на неефективну й не-
стабільну економічну та соціальну полі-
тику держави [17]. 

Дослідник Є. Вдовиченко наголо-
шує на сприйнятті корупції на повсяк-
денному рівні як суспільної норми, хоча 
на рівні вербальних висловлювань 
більшість населення декларативно під-
тримує думку про небезпечність цього 
явища … це одразу легітимізує відпо-
відні соціальні структури, до речі, тіньо-
ві, як результат відповідних соціальних 
практик…» [18, с. 15]. 

На думку О. Сахань — «корупція 
стала одним із основних джерел де-
структивності влади, наслідки діяль-
ності якої можуть бути трагічними для 
функціонування політичної системи 
суспільства та життя людей» [19, с. 113]. 
В українському суспільстві в умовах 
планово-олігархічного капіталізму, 
де влада трансформується у бізнес, і 
навпаки, корупція набуває зовсім ін-
шого змісту, характеру і іншої страте-
гії реалізації. Останню можна визна-
чити як «захват» або «скупку» держа-
ви. «Олігархи були названі олігарха-
ми, тому що вони мають реальну 
владу, державну владу. Вони форму-
вали «правила гри». Вони призначали 
міністрів, інколи уряди повністю, та 
слідкували за задоволенням власних 
інтересів. Вони формували новий 
правлячий, законодавчий і бюрокра-
тичний клас у центрі, регіонах та за-
кордоном» [20, с. 1].

Можна констатувати, шо в Україні 
корупція набула «ендемічного харак-
теру» [21, с. 130]. Сьогодні корупційні 
прояви пронизують сферу національ-
них інтересів, сферу публічної полі-
тики та управління, впливають на 

процеси підготовки, прийняття та 
впровадження політичних і управлін-
ських рішень; сферу виробництва та 
фінансів; становлять небезпеку зро-
щення бізнесових структур і політич-
ної влади, яка відстоює або лобіює 
власні інтереси, а не державні; зумов-
люють кризи, що пов’язані із прізви-
щами відомих політиків та державних 
діячів (наприклад: енергетичні, про-
дуктові, автомобільні, податкові, при-
ватизаційні). Як, зазначено в Антико-
рупційній стратегії на 2018–2020 ро-
ки, багаторічне існування корупції в 
України виключає можливість швид-
кого її подолання, вона є явищем ди-
намічним, має високий рівень латент-
ності. Недієвість антикорупційних за-
ходів спричиняє відчуженість суспіль-
ства і держави, недовіру та негативне 
ставлення громадян до владних інсти-
туцій, що підтверджується соціологіч-
ними дослідженнями ставлення (дові-
ри) громадян України до суспільних 
інститутів, проведені соціологічною 
службою Центру Разумкова в 2017 ро-
ці [22], які дали такі результати: Прези-
денту України довіряють лише 22 % 
опитаних, не довіряють — 71,9 %, 
Уряду — відповідно 12,8 % і 81,9 %, 
Національному банку — відповідно 
11,7 % і 81,5 %), Верховній Раді — 
відповідно 9 % і 86,6 %, прокурату-
рі  — відповідно 9,5 % і 83,3 %, су-
дам — відповідно 7 % і 86,6 %. Націо-
нальному антикорупційному бюро 
України довіряють 21,3 % опитаних, 
не довіряють — 64,8 %. Довіру до 
державного апарату (чиновників) ви-
словили 7,9 % опитаних, не довіря-
ють — 87 %. Вкрай низький рівень 
довіри мають також політичні партії 
(відповідно 8,6 % і 83,5 %), комерцій-
ні банки (відповідно 10,4 % і 83,9 %), 
засоби масової інформації Росії (від-
повідно 3,4 % і 85,2 %). Дії Президен-
та України повністю підтримують 
4,4 % опитаних, підтримують окремі 
дії — 39,1 %, не підтримують — 
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51,7 %. Дії Уряду — відповідно 2,4 %, 
29 %, 61,9 %, дії Прем’єр-міністра — 
відповідно 3,9 %, 31,3 % і 57,9 %, Вер-
ховної Ради України — відповідно 
1,9 %, 25,2 %, 67,5 %, Голови Верхов-
ної Ради України — відповідно 2,7 %, 
25,1 %, 62 %, Національного банку 
України — 2,3 %, 17,3 %, 67,3 %. 

Високий рівень корупції в нашій 
державі забезпечують: відсутність полі-
тичної волі щодо запровадження дієвих 
механізмів протидії корупції; надмір-
ний вплив окремих олігархічних груп 
на прийняття державних рішень і ка-
дрові призначення; непрозорість та за-
критість діяльності органів державної 
влади та органів місцевого самовряду-
вання, неефективна участь правоохо-
ронних органів (а, часом, і протидія) у 
антикорупційних заходах; неврегульо-
ваність конфлікту інтересів; низький 
рівень забезпечення захисту прав влас-
ності; недосконалість системи су-
доустрою; недотримання законодавства 
у сфері протидії корупції; недотриман-
ня правил професійної етики та добро-
чесності на публічній службі; відсут-
ність публічного контролю за дохода-
ми та видатками державних службовців, 
а також ефективних механізмів участі 
суб’єктів громадянського суспільства у 
формуванні та реалізації антикорупцій-
ної політики. 

Також однією з головних причин 
корупції в Україні є відсутність інсти-
туту політичної, правової, історичної 
та моральної відповідальності полі-
тичних лідерів та високопосадовців за 
корупційні правопорушення. В норма-
тивно-законодавчій базі чітко не про-
писано визначення повноважень орга-
нів державної влади, юридичних осіб і 
громадських організацій у сфері запо-
бігання та протидії  корупції; адміні-
стративні процедури і процеси надан-
ня публічних послуг; можливості при-
тягнення до відповідальності юридич-
них осіб за вчинення їх уповноважени-
ми особами корупційних правопору-

шень; порядок притягнення до відпо-
відальності за вчинення корупційних 
правопорушень осіб, які користуються 
недоторканністю.

Для досягнення успіхів у подолан-
ні корупції необхідна практична 
імплементація положень нового анти-
корупційного законодавства, яка має 
передбачити здійснення комплексу 
організаційно- правових, мораль-
но-етичних та інших заходів щодо 
подальшого вдосконалення існуючої 
системи протидії корупції.

Висновки та напрями подальших 
досліджень. У наведених вище визна-
ченнях корупції увага наукової спільно-
ти фокусується на правовому, ціннісно-
му, політологічному та економічному 
підходах. Корупція виступає виміром 
управлінської неефективності органів 
публічної влади та їх посадових осіб в 
окремих галузях, сферах життєдіяль-
ності держави і суспільства. Корупція 
розглядається як соціально-психологіч-
ний феномен та форма соціальних від-
носин, що передбачає аналіз її як фор-
ми взаємодії суб’єктів у межах різнома-
нітних інститутів як нормативних сис-
тем. Дослідники також зосереджують 
основну увагу на взаємозв›язок корупції 
та політичного впливу в ході реалізації 
суспільно-владних відносин, коли ко-
рупційні відносини стають формою 
використання влади державними служ-
бовцями, промислово-фінансовими 
групами, партіями, суспільно-політич-
ними рухами як інструменту впливу на 
політичні процеси в країні. Наголошу-
ється про злиття економічної та полі-
тичної корупції, що вражають всі рівні 
ієрархії органів публічної влади, і, як 
наслідок, делегітимізують інституції пу-
блічної влади.

В подальших наукових розвідках 
пропонується охарактеризувати й сис-
тематизувати дискурсний простір нау-
кових праць і публікацій щодо на-
прямків попередження та боротьби з 
корупцією.
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Постановка проблеми. Девіантні 
форми поведінки в наш час не тільки 
стрімко поширюються, але й набува-
ють особливих рис, незвичних і на-
віть лякливих для суспільства. А ще 
через те, що девіації іноді прямо ве-
дуть до протиправних і злочинних 
дій, стає зрозумілим інтерес до цього 
феномена і з боку фахівців, і суспіль-
ства загалом [1, с. 190].

Невизначеним є комплекс причин 
та факторів, що детермінують соціальні 
відхилення, особливості девіантної по-
ведінки у молодіжному середовищі. Ці 
обставини істотно актуалізують необ-

хідність всебічного наукового пізнання 
соціального феномена девіації, причо-
му в узагальненому та систематизовано-
му взаємозв`язку всіх видів девіантної 
поведінки [2, с. 91].

Виклад основного матеріалу. 
Сучасні знання про девіантну пове-
дінку особистості дозволяють ствер-
джувати, що ми маємо справу з над-
звичайно складною формою соціаль-
ної поведінки особистості, яка детер-
мінується системою взаємопов’язаних 
факторів.

Суть девіантної поведінки полягає в 
тому, що людина не дотримується ви-
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мог соціальної норми, вибирає відмін-
ний від вимог норми варіант поведінки 
в тій чи іншій ситуації, що веде до по-
рушення процесу взаємодії особистості 
та суспільства. В основі відхилень у по-
ведінці переважно лежить конфлікт ін-
тересів, цінностей, розбіжність потреб, 
деформація засобів їх задоволення, по-
милки виховання, життєві невдачі та 
прорахунки [3, с. 629].

Дослідниця Є. В. Змановська визна-
чає групи факторів, що детермінують 
девіантну поведінку особистості:

1) зовнішні умови фізичного сере-
довища;

2) зовнішні соціальні умови;
3) внутрішні спадково-біологічні і 

конституційні передумови;
4) внутріособистісні причини і ме-

ханізми девіантної поведінки.
До зовнішніх фізичних умов деві-

антної поведінки відносять такі факто-
ри, як кліматичний, геофізичний, еко-
логічний та ін. Наприклад, такі явища, 
як шум, геомагнітні коливання, можуть 
стати неспецифічними причинами 
агресивної або іншої небажаної пове-
дінки. Навпаки, благоприємні умови 
зовнішнього середовища можуть зни-
жувати вірогідність девіацій.

Більш важливим фактором, який діє 
на поведінку особистості, є зовнішні 
соціальні умови. До них відносяться:

1) суспільні процеси (соціально-е-
кономічна ситуація, державна політика, 
традиції, мода, засоби масової інформа-
ції та ін.);

2) характеристики соціальних груп, 
в які включена особистість (расова при-
належність, етнічні установки, субкуль-
тура, соціальний статус, приналежність 
до навчально-професійної групи, ре-
ферентна група);

3) мікросоціальне середовище (рі-
вень і стиль життя сім’ї, психологічний 
клімат у сім’ї, особистості батьків, ха-
рактер взаємовідносин у сім’ї, стиль сі-
мейного виховання, друзі, інші значимі 
люди) [4, с. 26–27].

Ю. А. Клейберг трактування при-
чин девіантної поведінки тісно пов’язує 
з розумінням самої природи цього соці-
ально-психологічного явища. Відомо, 
що в людській поведінці поєднуються 
компоненти різного рівня — біологіч-
ні, психологічні і соціальні. Залежно від 
того, якому з них в рамках тієї чи іншої 
теорії приділяється важливе значення, 
визначаються й основні причини цієї 
поведінки [3, с. 631; 5]. 

Різними авторами називаються й 
інші фактори соціальних девіацій: ін-
дивідуальні відмінності між учасниками 
соціальної взаємодії, невиконання соці-
альних очікувань, невідповідність між 
особистими якостями людей і розподі-
лом благ, вплив норм девіантної суб-
культури тощо. Разом з тим соціологи 
того часу виявили зв’язок між соціаль-
но-економічними умовами існування 
суспільства і девіантною поведінкою, 
не змогли до кінця диференціювати та 
пояснити природу цих відхилень.

У рамках вітчизняних досліджень 
проблеми девіантної поведінки в основ-
ному пояснюються двома причинами: 
суперечністю між вимогами норми і ви-
могами життя, з однієї сторони, і невідпо-
відністю вимог життя інтересам даної 
особистості — з другої. Це викликано 
протиріччям розвитку суспільства. Ос-
новним тут є протиріччя між стабільні-
стю і мобільністю суспільства як системи.

Деякі дослідники вважають, що го-
ловною причиною всіх соціальних від-
хилень є соціальна нерівність. Вона по-
роджує протиріччя між потребами і не-
рівними можливостями їх задоволення 
в залежності від того, до якої соціальної 
групи відноситься індивід, який соці-
альний статус він має. Соціологічні тео-
рії не пояснюють, чому в одних і тих же 
соціальних умовах різні люди демон-
струють різну поведінку. Слід відзначи-
ти, що соціальні умови дійсно визнача-
ють характер соціальних девіацій 
(масштаб поширення даних явищ у су-
спільстві чи соціальній групі). Проте їх 



Eurasian Academic Research Journal
2019. № 4 (34)

88

недостатньо для пояснення причин і 
механізмів девіантної поведінки кон-
кретної особистості [3, с. 631].

У дослідженні Т. З. Гарасиміва деві-
антна поведінка розглядається у контек-
сті уявлень про особливості людської 
поведінки взагалі. Акцент, найперше, 
робиться на її внутрішніх детермінан-
тах, бо, як відомо, внутрішнє зумовлює 
зовнішнє, хоча зовнішнє, за принци-
пом зворотного зв’язку, також впливає 
на внутрішнє. В основному аналізують-
ся причини виникнення та специфіка 
девiантної поведінки як такої. І тут не 
можна не погодитись iз тим, що загаль-
на теорія соціальних відхилень перебу-
ває ще в процесі становлення i форму-
ється на основі низки наукових дисци-
плін: філософії, соціології, теорії права, 
кримінології, психології, біології та ме-
дицини. А тому дослідження механізмів 
соціальних відхилень необхідно прово-
дити на підставі комплексного методу 
пізнання [1, с. 291]. Девіантна поведінка 
часто стає наслідком негативного пси-
хотерапевтичного і психічного впливу. 
Так, у випадку, коли соціальна терапія 
проводиться без урахування індивіду-
альних рис особистості, цей вплив 
може призвести до найрізноманітні-
ших результатів, іноді прямо протилеж-
них [1, с. 296]. Одним iз них є так зва-
ний «ефект бумеранга», коли людина, 
сприймаючи iнформацію, спрямовану 
на зміну її соціальних настанов, ще біль-
ше у них зміцнюється. Суб’єктивно-ін-
дивідуальна особливість сприйняття ін-
формації в таких ситуаціях пояснюється 
не тільки відносною психологічною не-
спроможністю людини до об’єктивнос-
ті, але й упередженим ставленням її до 
джерел інформації, коли ворожість до 
неї, що виникла, або існує, лише зміц-
нює вихідні позиції. Ефект бумеранга 
можна спостерігати у взаєминах типу: 
«батьки і діти», «вчитель і учень», «лектор 
і аудиторія», «керівник і підлеглий», «лі-
дер і маса населення», «правоохоронець і 
правопорушник» [6, c. 174] тощо.

При ефекті бумеранга не тільки 
спостерігається протилежний очікува-
ному результат, але й, як протест, мо-
жуть виникати і девіантні форми пове-
дінки. Нетрадиційні дії девіанта осо-
бливо характерні у дитячому та юнаць-
кому віці. Під час поєднання з впливом 
сильного стресора, а також при дефек-
тах морального і правового виховання, 
як і дефектах психіки, започатковують-
ся й складніші, явно небезпечніші риси 
девіантності, загалом формується осо-
бистість делінквента, злочинця.

Отже, загалом стан здоров’я, психі-
ки має велике значення для формуван-
ня потреб і мотивації поведінки особи. 
А з уваги на те, що на фоні науково-тех-
нічного прогресу у людей стрімко зро-
стає кількість нервово-психічних розла-
дів, що ріст психічних захворювань у 
розвинутих країнах набуває дедалі за-
грозливіших масштабів, не враховувати 
цю обставину під час дослідження про-
блеми людини, її діяльності та поведін-
ки просто неможливо [1, с. 297]. До 
суб’єктивних, психологічних факторів, 
що впливають на формування девіант-
них форм людської поведінки, нале-
жать свідоме і несвідоме ставлення до 
явищ дійсності. Щодо свідомості, то 
вона безпосередньо пов’язана зі знан-
ням про довкілля, його закони.

Удосконалення свідомості К. Юнг 
називав культурним надбанням, що 
«у будь-якому випадку є розвитком люд-
ських можливостей розрізнення і здат-
ності до судження — свідомості взагалі. 
Із збільшенням знань і підвищенням 
критичних здібностей були закладені 
основи для повсюдного подальшого 
розвитку людського розуму з позиції 
інтелектуальних досягнень» [7, c. 592]. 
Стосовно несвідомого свого часу 
З. Фрейд писав, що і дуже важко пере-
конати людей в його реальності та на-
вчити їх тому новому, що суперечить їх 
свідомому знанню [1, с. 298; 8, c. 369]. 
Несвідоме пов’язане з пам’яттю і, відпо-
відно, зі спогадами, які можуть нагадува-
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ти не тільки про щось гарне, приємне, 
але й про ті випадки і вчинки, про які 
особа намагається забути. Так форму-
ються певні комплекси — поєднання 
окремих психічних процесів у специ-
фічну цілісність, а вона зумовлює стій-
кість комплексів, через що вони можуть 
тривалий час впливати на мотиви пове-
дінки, спрямовуючи її в той чи інший 
бік. У будь-якому випадку, комплексам 
властиві ознаки конфлікту, шоку, по-
трясіння, ніяковості, несумісності. Вони 
завжди містять спогади, бажання, побо-
ювання, обов’язки, необхідності або 
думки, яких ніяк не можна позбутися, а 
тому вони постійно заважають і шко-
дять, утручаючись у наше свідоме жит-
тя» [1, с. 298; 7, c. 574].

Висновки. Зазвичай вчені поясню-
ють девіантну поведінку неповнолітніх 
недоліками виховання, внаслідок чого 

формуються стійкі психологічні вла-
стивості, які зумовлюють вчинення не-
схвалюваних суспільством дій. У непо-
внолітньому віці девіації можуть бути 
наслідком незавершеності процесу 
формування особистості, негативного 
впливу сім’ї, залежності від найближчо-
го оточення і прийнятих у ньому цін-
нісних орієнтацій. У більш зрілому віці 
девіантна поведінка може бути резуль-
татом неправильного розвитку особи-
стості або дії несприятливої ситуації, в 
якій вона опинилася [9, c. 38].

Отже, девіація як соціальне явище 
може розглядатися і як форма дезоргані-
зації світогляду та поведінки індивіда, гру-
пи чи категорії осіб, яка характеризується 
невідповідністю моральним і правовим 
нормам та очікуванням суспільства. Від-
повідно, девіантність може розглядатися 
як якісна характеристика суб’єкта девіації.
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Постановка проблеми. Завдання 
судового огляду можуть бути реалізо-
вані за умови, що його зміст та наслід-
ки одержать належну фіксацію. За-
стосування під час судового огляду 
передбачених кримінально-процесу-
альним законом і розроблених кримі-
налістикою засобів і способів фіксації 
забезпечує максимальну повноту та 
об’єктивність відображення об’єктів 
огляду, а також одержання достовір-
них доказів.

Аналіз останніх досліджень. По-
при науково-прикладну важливість ви-
світлення питань, пов’язаних із закрі-
пленням перебігу та наслідків судового 
огляду, ця проблематика не привертає 
належної уваги дослідників. У криміна-
лістиці та доктрині кримінального про-
цесу цей напрям досліджувався опосе-
редковано, здебільшого у зв’язку з ана-
лізом дотичних питань. Фактично фік-

сація ходу та результатів судового огля-
ду розглядалася крізь призму відобра-
ження змісту та підсумків слідчого огля-
ду, зокрема огляду місця події. Питання 
вказаної спрямованості знайшли відо-
браження у роботах П. Д. Біленчука, 
З. Т. Гулкевича,  О. Л. Карабанова, 
В. В. Мальханова,  В. С. Мамонова, 
А. І. Манцвєтової,  С. К. Мелькіна, 
В. В. Степанова, Д. С. Хижняка та ін-
ших дослідників. Однак у них не відо-
бражена специфіка закріплення ходу та 
результатів судового огляду під час кри-
мінального провадження в суді першої 
інстанції. Понад те, у цих роботах з 
об’єктивних причин не враховано ос-
танньої кодифікації кримінально-про-
цесуального законодавства України. 
З огляду на це, особливої актуальності 
набуває наукова розвідка питань, пов’я-
заних з фіксацією ходу та результатів 
судового огляду.
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Мета наукової статті — дослі-
дження правового регулювання та 
практики застосування криміналь-
но-процесуальних норм, що визнача-
ють правила фіксації ходу та результа-
тів судового огляду, а також вивчення 
криміналістичних рекомендацій з цієї 
проблематики. 

Виклад основного матеріалу. Фік-
сація проведення судового огляду — це 
закріплення у встановленій криміналь-
но-процесуальним законом формі об-
становки вчинення кримінального пра-
вопорушення, стану, ознак та власти-
востей об’єктів, інших виявлених судом 
і учасниками кримінального прова-
дження відомостей, а також усіх прове-
дених ними під час судового огляду дій 
та вербальної комунікації.

Ведучи мову про фіксацію ходу та 
результатів процесуальних дій, дослід-
ники слушно пропонують розрізняти 
поняття «засіб фіксації» та «спосіб (ме-
тод) фіксації» [1, с. 133–134]. 

Так, засобом фіксації судового огля-
ду є пристрій, пристосування, необхідні 
для закріплення процесуальної діяльно-
сті суду та учасників кримінального 
провадження (для прикладу, протокол, 
фотоапарат, відеокамера, карта пам’яті, 
схема місця огляду). Натомість під спо-
собом (методом) фіксації судового ог-
ляду розуміється прийом або система 
прийомів, що дають можливість закрі-
пити зміст і результати цієї процесуаль-
ної дії (приміром, протоколювання, 
фотографування, відеозйомка, виготов-
лення схеми місця події). 

Проведення судового огляду згідно 
з ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України та 
ст. 108 КПК України фіксується за до-
помогою технічних засобів, а також у 
журналі судового засідання. За право-
вим значенням такі засоби фіксації є 
обов’язковими. Водночас за обсягом ві-
домостей, що фіксуються, вони є за-
гальними, адже надають можливість за-
кріпити весь перебіг судового огляду, а 
не лише його окремі фрагменти. Нато-

мість за способом відображення інфор-
мації зазначені засоби фіксації нале-
жать до вербальних (складання журналу 
судового засідання) та аудіовізуальних 
(закріплення змісту та наслідків судово-
го огляду технічними засобами). 

Відповідно до п. 4 ст. 108 КПК 
України у журналі судового засідання 
відображається сам факт виконання су-
дового огляду — зазначається час про-
ведення огляду та його вид, а також пе-
редані суду впродовж цієї процесуаль-
ної дії речі та документи.

Окремо у ч. 5 ст. 361 КПК України 
зазначено, що проведення огляду на 
місці і його результати відображаються 
у протоколі огляду місця (основний, за-
гальний і вербальний засіб закріплення 
відомостей) та можуть фіксуватися тех-
нічними засобами. Зокрема для відо-
браження ходу та результатів огляду на 
місці використовуються фотографу-
вання, відеозапис, складання схем, виго-
товлення відбитків та зліпків речей і 
документів. Вони є допоміжними спо-
собами фіксації перебігу та результатів 
огляду на місці, пояснюють і збагачу-
ють зміст протоколу огляду місця. За 
обсягом ці способи можуть бути як за-
гальними (відеозапис), так і окремими 
(фотографування, виготовлення схем, 
моделей предметів). За способом відо-
браження інформації їх можна поділи-
ти на наглядно-образні (фотографуван-
ня, відеозапис), графічні (складання 
схем), а також предметні (виготовлення 
копій, зразків речей і документів).

На нашу думку, проведення й судо-
вого огляду речових доказів поза межа-
ми приміщення суду також належить 
фіксувати у протоколі. Відповідне до-
повнення слід відобразити у ч. 2 ст. 357 
КПК України: «Хід та результати про-
ведення огляду речових доказів поза ме-
жами приміщення суду відображаються 
у протоколі цієї процесуальної дії з до-
датками, а також на носії інформації, на 
якому за допомогою технічних засобів 
зафіксовано зміст такої дії».
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Кримінально-процесуальний закон 
не встановлює вимог до протоколу ог-
ляду місця та огляду речових доказів 
поза межами приміщення суду. Утім, ст. 
104 КПК України визначає структуру та 
зміст протоколу процесуальної дії, що 
проводиться під час досудового розслі-
дування. Як видається, окреслені у ній 
умови до протоколу можуть бути засто-
совані й до вищезазначених протоколів 
судового огляду, однак з урахуванням 
процесуальних особливостей, передба-
чених главою 28 КПК України. 

Протоколом огляду місця, огляду 
речових доказів є письмовий акт, 
оформлений у передбаченому кримі-
нально-процесуальним законом поряд-
ку, в якому фіксуються зміст та наслідки 
цих різновидів судового огляду, встанов-
люються відомості про обстановку вчи-
нення кримінального правопорушення, 
стан, ознаки та властивості об’єктів, інші 
виявлені судом і учасниками криміналь-
ного провадження дані, що мають зна-
чення для кримінального провадження 
та підлягають доказуванню.

За структурою протокол огляду 
місця, судового огляду речових дока-
зів за їх місцезнаходженням склада-
ється із вступної, описової та заключ-
ної частин.

У вступній частині цього протоколу 
відображаються: назва процесуальної 
дії, час її початку і закінчення; наймену-
вання суду, що проводить відповідний 
вид судового огляду; особи, які беруть 
участь у проведенні судового огляду, із 
зазначенням їх процесуального статусу, 
прізвища та ініціалів; місце проведення 
огляду; відомості про повідомлення 
учасників судового огляду щодо засто-
сування технічних засобів фіксації про-
ведення цієї процесуальної дії; технічні 
характеристики цих засобів (виробник 
та модель фотоапарата чи відеокамери, 
об’єктивів, фотоспалаху), а також носіїв 
інформації, які використовуватимуться 
для фіксування ходу та результатів судо-
вого огляду (виробник і тип носія, обсяг 

пам’яті, серійний номер); умови (пого-
да, температура, освітлення), за яких 
проводився огляд.

Окрім цього, у вступній частині 
протоколу має зазначатися факт роз’яс-
нення головуючим порядку проведення 
судового огляду поза межами примі-
щення суду, права та обов’язків його 
учасників.

Описова частина протоколу огляду 
місця, судового огляду речових доказів 
за їх місцезнаходженням повинна міс-
тити відомості про: координати місця 
огляду (населений пункт, вулиця, номер 
будинку, квартири; відстань до най-
ближчого населеного пункту, якщо міс-
це огляду знаходиться за його межами); 
межі місця судового огляду та його орі-
єнтовні розміри; місце огляду; вид, 
форму, розміри, колір, матеріал, інші 
ознаки та властивості об’єкта судового 
огляду; усі дії суду та інших учасників 
цієї процесуальної дії в тій послідовно-
сті, в якій вони проводилися; суб’єкти, 
умови і порядок застосування техніч-
них засобів, зокрема про об’єкти, мето-
ди і види зйомки; запитання, що були 
поставлені під час судового огляду, в 
тому числі й ті, що були відведені голо-
вуючим; усе, на що звертали увагу суду 
учасники судового огляду; відомості, 
одержані впродовж його проведення, 
зокрема документи, предмети, що були 
вилучені або надані під час огляду. 

У заключній частині протоколу зазна-
чаються: вилучені речі та документи і 
спосіб їх ідентифікації; куди вони ске-
ровані або передані на зберігання; факт 
і спосіб ознайомлення учасників про-
цесуальної дії зі змістом протоколу; до-
датки, що долучаються до протоколу 
(наприклад, фототаблиця, схема місця 
огляду); зауваження і доповнення до 
протоколу з боку учасників судового 
огляду; підписи головуючого та секре-
таря судового засідання.

КПК України не містить припису 
про час складання протоколу судового 
огляду. На наш погляд, цей протокол 
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належить виготовити під час або відра-
зу ж після закінчення огляду. Для цього 
секретар судового засідання впродовж 
судового огляду робить чорнові записи. 
Якщо з об’єктивних причин цього зро-
бити неможливо (дощ, сніг тощо), то 
секретар судового засідання складає 
протокол огляду на підставі чорнових 
записів за першої можливості.

Серед допоміжних способів фікса-
ції перебігу та наслідків судового огля-
ду, насамперед, виокремимо фотогра-
фування та відеозйомку. 

На відміну від протоколювання, такі 
способи мають перевагу наглядності, де-
тальності, об’єктивності відображення та 
швидкості закріплення відомостей. 

Фотографування як спосіб фіксації, 
що використовується під час проведен-
ня процесуальних дій, переважає про-
токолювання здатністю закріпити і від-
творити форму та просторові відно-
шення елементів відображуваного 
об’єкта. У багатьох випадках найдеталь-
ніший опис не здатний замінити фото-
графічного зображення місця, об’єкта, 
ознаки яких необхідно точно зафіксу-
вати [2, с. 111].

Фотозйомка під час судового огляду 
дає можливість закріпити: а) розташу-
вання місця огляду у навколишній об-
становці; б) шляхи підходу до цього 
місця; в) обстановку місця огляду; г) 
розташування елементів обстановки 
місця щодо один одного; д) властиво-
сті, стан та ознаки окремих об’єктів.

Фіксація всього виявленого під час 
судового огляду вимагає дотримання 
методичної послідовності фотографу-
вання. Це досягається виконанням орі-
єнтуючої, оглядової, вузлової і деталь-
ної зйомки.

Орієнтуюча зйомка використовується 
для відображення загального виду міс-
ця, об’єкта судового огляду разом із на-
вколишньою обстановкою. Деталі ото-
чуючої обстановки виконують роль 
орієнтирів для визначення місця огляду 
та його елементів. Цей вид зйомки про-

водиться на початку судового огляду. 
Орієнтуючу зйомку виконують пано-
рамним методом або з використанням 
ширококутного об’єктива (з фокусною 
відстанню 11–24 мм за використання з 
дзеркальних або бездзеркальних фото-
апаратів з розміром матриці 24х36 мм). 

Оглядова зйомка проводиться для фік-
сування місця, об’єкта судового огляду з 
невеликим охопленням навколишньої 
обстановки. Такий вид зйомки дає уяву 
про місце огляду, розташування та взає-
мозв’язок його елементів. Оглядових 
знімків виготовляють декілька, фото-
графуючи місце, об’єкт з різних боків. 

Вузлова зйомка фіксує найважливіші 
частини (ділянки) місця судового огля-
ду, окремі об’єкти обстановки місця. 
Вона покликана розгорнути місце огля-
ду, фотографуючи великим планом де-
які елементи обстановки, показати стан 
групи об’єктів. 

Детальна зйомка призначена для фік-
сації властивостей, стану та ознак окре-
мих предметів великим планом. Деталь-
на зйомка виконується зверху масштаб-
ним способом.

Фотознімки, які відображують про-
цес і результати судового огляду, оформ-
ляються у вигляді фототаблиці, яка ви-
конує згідно з п. 4 ч. 2 ст. 105 КПК Укра-
їни роль додатку до протоколів огляду 
місця чи огляду речового доказу. 

Фототаблиця виготовляється особою, 
яка проводила фотографування, — спе-
ціалістом з дотриманням таких правил:

1) перший аркуш фототаблиці 
містить інформацію про те, що вона є 
додатком до протоколу судового огляду 
та дату його проведення;

2) знімки у фототаблиці розміщу-
ються у відповідному порядку залежно 
від відображених у протоколі судового 
огляду відомостей (орієнтуючі, оглядо-
ві, вузлові, детальні). Усі знімки у фото-
таблиці повинні мати єдину, послідов-
ну нумерацію;

3) знімки у фототаблиці повинні 
бути взаємопов’язані. Тобто, обстанов-
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ка, яка закріплена на оглядовому знімку, 
відтворюється і на вузловому; об’єкт, 
відображений на вузловому знімку фік-
сується також і на детальному. При цьо-
му на орієнтуючих і оглядових фото-
графіях стрілками вказуються місця 
розміщення об’єктів, зафіксованих на 
вузлових і детальних фотозображен-
нях. Стрілки — вказівники нумерують-
ся, а в написах під знімками робляться 
пояснення, на що вони вказують;

4) написи під знімками повинні роз-
кривати їхній зміст, конкретизувати міс-
це і об’єкт зйомки;

5) фотографії рекомендується виго-
товляти форматом 13х18 см (за винят-
ком панорамних, які можуть мати розмір 
9х13 см чи 10х15 см) з мінімальною роз-
дільною здатністю 300 dpi. Їх наклею-
ють на стандартні бланки фототаблиць 
чи на окремі аркуші цупкого паперу;

6) панорама складається з декількох 
знімків і наклеюється на один аркуш па-
перу. Решта фотографій наклеюються 
окремо;

7) з метою підвищення якості зобра-
ження важливих деталей допускається 
обробка цифрових зображень у частині: 
яскравості, контрастності, зміни балансу 
білого, підвищення різкості тощо;

8) кожен знімок скріплюється від-
битком печатки криміналістичного під-
розділу органу досудового розслідуван-
ня, де працює спеціаліст, у такий спо-
сіб, щоб одна частина відбитку була ві-
дображена на фотографії, а інша части-
на — на бланку чи аркуші фототаблиці;

9) якщо фототаблиця виготовляєть-
ся в рамках одного технологічного про-
цесу (вся таблиця виготовляється за до-
помогою кольорового лазерного, стру-
меневого принтера або інших засобів 
друку) печаткою завіряється тільки під-
пис спеціаліста; 

10) кожен бланк чи аркуш фотота-
блиці скріплюється підписом особи, 
яка її виготовила; 

11) на останньому аркуші розміщу-
ється в спеціально наклеєному конверті 

карта пам’яті з вихідними файлами фо-
тографій. Конверт також скріплюється 
печаткою [3, с. 45–46; 4, с. 21; 5, с. 11–14; 
6, с. 25–26; 7, с. 65–67].

Ще одним наглядно-образним спо-
собом фіксації проведення судового ог-
ляду є відеозапис. 

Поєднання звукозапису і кінозобра-
ження, синхронно відображаючи дію і 
мовлення, підвищує інформативність 
протоколу, оскільки дає можливість 
врахувати не тільки зміст слів, але й 
«мову жестів» [2, с. 113].

Цей спосіб сприяє вирішенню та-
ких завдань: а) з документальною точні-
стю фіксувати та досліджувати динаміч-
ні події, процеси з їх звуковим супрово-
дом; б) зберігати інформацію про дина-
мічні ознаки об’єктів та відтворювати її 
під час кримінального провадження; в) 
фіксувати та вивчати недоступні для 
людського зору швидкоплинні проце-
си (наприклад, політ кулі, руйнування 
перепон, момент зіткнення транспорт-
них засобів); г) фіксувати події одночас-
но в динаміці та за часом, що дозволяє 
вирахувати момент конкретних дій, 
швидкість руху або кількість подій за 
одиницю часу [4, с. 22–23; 6, с. 23].

Беручи до уваги припис ч. 2 ст. 361 
КПК України про те, що огляд на місці 
здійснюється згідно з правилами, пе-
редбаченими для огляду під час досудо-
вого розслідування, а огляд житла чи 
іншого володіння особи згідно з ч. 2 
ст. 237 КПК України проводиться за 
правилами, визначеними для обшуку 
житла чи іншого володіння особи, то 
огляд на місці, об’єктом якого є житло 
чи іншого володіння особи, відповідно 
до ч. 2 ст. 107, ч. 10 ст. 236 КПК Украї-
ни обов’язково фіксується за допомо-
гою відеозапису.

Відеозапис застосовується при про-
веденні судового огляду з метою фікса-
ції того ж обсягу інформації, що й при 
фотографуванні, однак з огляду на спе-
цифіку операторських методів, така 
зйомка поділяється на зйомку дрібним 
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(загальним), середнім і великим плана-
ми. Зйомка дрібним планом виконує 
роль орієнтуючої фотозйомки. Най-
частіше з дрібного плану починається 
відеофільм. Ця зйомка вводить у загаль-
ну оточуючу обстановку місця огляду. 
Середній план демонструє безпосеред-
ньо місце судового огляду, фіксує за-
гальне розташування об’єктів, осіб, які 
беруть участь у процесуальній дії, і ви-
конувані ними ролі. Великий план виді-
ляє окремі, найважливіші об’єкти зйом-
ки та дії учасників, фіксує загальні та 
окремі ознаки предметів, що мають 
значення для кримінального прова-
дження та підлягають доказуванню. Ро-
биться це за допомогою таких опера-
торських прийомів як: «панорамуван-
ня», «наїзд», «від’їзд» тощо. Прийом 
«наїзд» служить для виділення із загаль-
ної обстановки того або іншого об’єкта, 
а «від’їзд» дозволяє прив’язати об’єкт, 
зафіксований великим планом, до ото-
чуючої обстановки. З метою досягнен-
ня більшої інформативності, дрібні 
предмети, сліди, особливості поведінки 
та емоційного стану учасників судового 
огляду з числа обвинувачених, потерпі-
лих, свідків фіксуються з акцентуван-
ням уваги на них [4, с. 23; 8, с. 18, 19].

Використання криміналістичного 
відеозапису під час судового огляду на-
буває доказового значення лише за 
умови належного оформлення, що 
включає процесуальний і технічний ас-
пекти. Процесуальний аспект регла-
ментований кримінально-процесуаль-
ним законом. Натомість правила тех-
нічного оформлення вироблені прак-
тикою. При відеозаписі фільмуванню 
підлягає уся процесуальна дія від почат-
ку до кінця. При цьому фільм компону-
ється з трьох послідовних частин: 
вступної,  основної  та  заключної. 
У вступній частині відображається про-
цес з моменту, коли головуючий після 
прибуття складу суду та учасників кри-
мінального провадження на місце огля-
ду оголошує про продовження судово-

го засідання. На початку відеозапису 
необхідно зафіксувати учасників судо-
вого огляду. На цьому етапі у відеофіль-
мі також відображається роз’яснення 
учасникам їх прав та обов’язків, необ-
хідність виконання розпоряджень голо-
вуючого, повідомлення про застосуван-
ня відеозапису під час судового огляду. 
В основній частині відеофільму фіксу-
ється хід судового огляду із синхронним 
звукозаписом висловлювань його учас-
ників. У процесі відеозапису рекомен-
дується давати коментарі: що знімаєть-
ся, внаслідок яких дій встановлені ті або 
інші відомості. Коментарі повинні бути 
зрозумілими та чіткими. З огляду на те, 
що головуючий керує оглядом на місці, 
стежачи за дотриманням вимог кримі-
нально-процесуальної форми, покла-
дення на нього ще й функції коменту-
вання видається надмірним і зайвим. 
Тому саме спеціалісту доцільніше ко-
ментувати хід та результати судового 
огляду. Заключна частина відеофільму 
знімається після демонстрації учасни-
кам судового огляду вступної та осно-
вної його частин. У кадрах, знятих се-
реднім і великим планами, фіксується 
опитування головуючим учасників су-
дового огляду, чи відповідає відеозапис 
змісту та результатам процесуальної дії. 
Завершується фільм відповідями на по-
ставлені запитання та повідомленням 
головуючого про час закінчення цієї 
дії [4, с. 23–24; 8, с. 11, 20].

Як уже зазначалося вище, графіч-
ним способом фіксації змісту та резуль-
татів судового огляду є виготовлення 
схем місця та об’єктів, що мають зна-
чення для кримінального провадження.

Схемою місця, об’єктів є графічне 
зображення місця події, місцевості, 
житла чи іншого володіння особи та 
окремих об’єктів в ортогональній про-
екції з використанням умовних позна-
чень, виконане у відповідному масштабі 
або без нього. Цей засіб фіксації дає 
можливість наглядно зобразити відпо-
відне місце, його елементи, їх розташу-
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вання стосовно один одного, а також 
відносні розміри, форму об’єктів.

Варто зазначити, що у п. 4 ст. 105 
КПК України мова йде тільки про схе-
ми як додаток до протоколу, однак не 
згадується про плани і креслення.

У мовознавстві «схема» тлумачиться 
як спрощене зображення в загальних 
рисах системи, будови чого-небудь, або 
взаєморозташування, зв’язку частин чо-
гось; графічне зображення умовними 
символами структури якого-небудь 
об’єкта. Подібним є трактування слова 
«креслення» — умовне графічне зобра-
ження якогось об’єкта (машини, спору-
ди, виробу тощо), виконане за допомо-
гою креслярських інструментів на папе-
рі, кальці тощо. Своєю чергою, під 
«планом» розуміється креслення, що ві-
дображає на площині в умовних знаках 
і певному масштабі місцевість, предмет, 
споруду тощо [9, с. 1420, 585, 978].

Звідси випливає, що ці поняття ха-
рактеризуються подібним змістом, 
тому з філологічного боку правильно 
стверджувати, що додатком до прото-
колу судового огляду є схема (план, 
креслення). 

У спеціальній літературі пропону-
ється класифікація схем, що виготовля-
ються для фіксації змісту та результатів 
слідчого огляду, за різноманітними 
критеріями  [10,  с. 8;  11,  с. 56–57; 
1, с. 149–150; 12, с. 11]. Вважаємо мож-
ливим використати ці пропозиції й 
щодо групування схем, які складаються 
за наслідками судового огляду.

Так, за обсягом інформації, що відобра-
жається, схеми судового огляду можна 
поділити на орієнтуючі, оглядові, вуз-
лові та детальні. 

На орієнтуючій схемі місце огляду 
зображається поряд з оточуючою його 
обстановкою; на оглядовій — саме міс-
це судового огляду разом з невеликим 
охопленням оточуючої обстановки; на 
вузловій — групи об’єктів, розташовані 
в межах місця огляду; на детальній — 
окремі об’єкти та їх особливості.

За наявністю масштабу, схеми судово-
го огляду можуть бути без зазначення 
масштабу, із обранням масштабу та 
комбіновані. 

У першому випадку схема виготовля-
ється з дотриманням приблизного спів-
відношення між розмірами приміщення, 
території, об’єктів, що оглядаються, а 
також відстані між ними. Натомість у 
другому випадку при складанні схеми 
обирається масштаб і тільки після цього, 
з урахуванням, обраного масштабу, 
об’єкти відображаються на схемі. 

При складанні схеми у певному 
масштабі використовують числовий або 
лінійний масштаб. Числовий масштаб 
позначається у вигляді звичайного дро-
бу, чисельником якого є одиниця, а зна-
менником — число, що показує, у скіль-
ки разів справжній розмір місця огляду 
більший, ніж його зображення. Ліній-
ний масштаб застосовується для відо-
браження обстановки приміщення, коли 
важливо позначити точне розташування 
великої кількості предметів [13, с. 36].

Третіми є схеми, що поєднують 
масштабне і позамасштабне зображення.

За видом об’єкту, що відображається: 
схема місця події, місцевості, житла чи 
іншого володіння особи, окремого 
об’єкта.

За ступенем точності відомостей, що 
відображаються, схеми судового огляду 
можуть бути пласкими (зображаються 
тільки ті елементи обстановки місця та 
окремі об’єкти, проекція яких може 
бути подана зверху) та розгорнутими 
(застосовуються, якщо додатково необ-
хідно відобразити об’єкти, що знахо-
дяться у вертикальних площинах). 

За призначенням схеми, що склада-
ються за наслідками судового огляду, 
поділяються на ситуаційні, загальні та 
окремі.

Ситуаційна схема графічно відобра-
жає розташування місця огляду щодо 
навколишньої обстановки. Загальна 
схема призначена для фіксації обста-
новки самого місця судового огляду. 
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Окремі схеми покликані зображати дея-
кі деталі обстановки місця огляду.

Криміналістикою вироблені прави-
ла виготовлення схеми огляду місця, 
об’єкта: 

1) схема повинна містити: назву; 
вказівку на те, що є додатком до прото-
колу; дату складання; відомості про осо-
бу, яка його склала (процесуальний ста-
тус, прізвище та ініціали); напрям сто-
рін світу (зазначається стрілкою «Пн-
Пд»); пояснювальні написи; розшиф-
рування умовних позначень; підпис 
особи, яка склала схему;

2) у схемі повинна бути повно і точно 
відображена обстановка місця судового 
огляду, але, водночас, не містити деталей, 
що не мають відношення до події, що є 
предметом судового розгляду;

3) схема має включати тільки загаль-
ноприйняті позначення об’єктів на міс-
цевості та у приміщенні;

4) схема повинна бути складена в 
єдиному масштабі з прийнятим змен-
шенням усіх розмірів з таким розрахун-
ком, щоб обраний масштаб забезпечу-
вав відображення відповідних об’єктів;

5) плани приміщень виготовляють-
ся у великому масштабі. При цьому па-
ралельно до країв аркуша загально-
прийнятими умовними позначеннями 
на нього наносять лінії стін приміщен-
ня, дверей, перегородок. Згодом у на-
пряму від стін до центру схеми познача-
ються найважливіші об’єкти і сліди, 
робляться пояснювальні написи та 
здійснюється орієнтування схеми за 
сторонами світу;

6) складаючи схеми багатоповер-
хової будівлі або будівлі з великою 
кількістю кімнат, насамперед, важливо 
визначити, яку геометричну фігуру 
утворює проекція зовнішніх контурів 
цієї будівлі. Потім рекомендується ок-
реслити контури будівлі, вікна, двері та 
інші важливі об’єкти. Після цього схе-
му потрібно зорієнтувати за сторона-
ми світу. Насамкінець, необхідно нане-
сти контури внутрішніх приміщень, 

що дотикаються до зовнішніх стін бу-
дівлі, а потім й інших;

7) схема місцевості виготовляється 
за правилами топографічної зйомки. 
Для цього, зокрема, використовують 
компас та візирну лінійку. Потрібно об-
рати таку вихідну точку, з якої були б 
добре помітні основні орієнтири місце-
вості та об’єкти, що мають значення 
для кримінального провадження;

8) при нанесенні на схему орієнти-
рів та інших об’єктів огляду використо-
вують спосіб засічок та спосіб прикла-
дів за напрямами;

9) при складанні схем лісових ма-
сивів, ділянок доріг, сільськогоспо-
дарських угідь рекомендується кори-
стуватися картами-схемами, що наявні 
у місцевих радах, підрозділах Украв-
тодору,  органах  Держгеокадастру 
[3, с. 23–30;  13, с. 36–40;  1, с. 150; 
12, с. 12–13; 14, с. 40–41]. 

У протоколі судового огляду допус-
кається здійснення посилань на відпо-
відні схеми.

Предметними способами фіксації 
перебігу та результатів судового огляду 
є виготовлення копій, зразків речей і 
документів. 

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 105 КПК Укра-
їни додатками до протоколу можуть 
бути спеціально виготовлені копії, 
зразки об’єктів, речей і документів. Ви-
дається, що, будучи родовим, термін 
«об’єкт» охоплює речі та документи. 
Тому редакцію зазначеного пункту до-
цільно конкретизувати, залишивши у 
ній вказівку на копії та зразки лише ре-
чей і документів.

Слід звернути увагу й на п. 4 ч. 1 
ст. 105 КПК України, у якому як додат-
ки до протоколу процесуальної дії ви-
значені зліпки. Таке виокремлення ви-
дається зайвим, оскільки зліпок тлума-
читься як «копія, зліплена з чого-не-
будь; відбиток чого-небудь» [9, с. 463]. 
Інакше кажучи, зліпок є різновидом 
копії. Ще одним різновидом копії ре-
чей є відбиток сліду певного об’єкту. 
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Якщо зліпок є копією об’ємного сліду, 
то відбиток — поверхневого.

За наслідками огляду на місці може 
виникнути необхідність моделювання 
обстановки та окремих елементів місця 
огляду. Такий спосіб фіксації дає мож-
ливість створити предметний зразок 
об’єкта.

Йдеться про систему наукових по-
ложень і прийомів відновлення та (або) 
відтворення за слідами і даними, за 
участю джерела доказової інформації 
та на її основі, елементів і ознак дослі-
джуваного об’єкта з використанням ма-
кетних моделей з метою отримання ві-
домостей про цей об’єкт. Предметний 
(речовий, наглядний) макет є системою 
об’ємних, масштабних моделей, здат-
ною відновлювати та (або) відтворюва-
ти за слідами і даними, за участю дже-
рела доказової інформації та на її осно-
ві, елементи і ознаки досліджуваного 
об’єкта з метою отримання відомостей 
про цей об’єкт. До переваг макету нале-
жить те, що він дає можливість набли-
жено відтворити ознаки об’єкта, що 
досліджується, а також відображає 
об’єкт як у натуральному, так і в 
будь-якому іншому масштабі. Поряд з 
предметною реконструкцією завдяки 
досягненням науково-технічного про-
гресу можливе використання й оптич-
ної голографії з метою комп’ютерного 
моделювання обстановки місця події та 
її елементів [15, с. 6, 10, 14–15]. 

Водночас, такі додатки до протоко-
лу огляду як копії, зразки речей і доку-
ментів відтворюють не усі, а лише окре-
мі властивості об’єктів, слідів, є замін-
никами оригіналів [2, с. 79].

З огляду на час, що минув з моменту 
події кримінального правопорушення, 
вплив атмосферних явищ, діяльність 
людей, тварин, мікроорганізмів, а також 
беручи до уваги факт проведення слід-
чого огляду під час досудового розслі-
дування, залишається невелика ймовір-
ність збереження на місці судового ог-
ляду слідів пальців рук, долоні, босої 

ноги, слідів ніг у шкарпетках, панчохах, 
взуття, доріжки слідів ніг, слідів протек-
тору транспортних засобів (у тому чис-
лі слідів гальмування), залишків матері-
алів, речовин та виробів з них (тек-
стильних волокон; лакофарбових, по-
лімерних та паливно-мастильних мате-
ріалів; скла та інших силікатних матері-
алів; металів, сплавів та виробів з них; 
ґрунту; біологічних об’єктів тощо), різ-
ного роду мікрослідів. 

Оскільки проблематика виявлення, 
фіксації та вилучення слідів, інших 
об’єктів з місця події всебічно і повно 
висвітлена у криміналістичній літера-
турі [16; 17; 18; 19; 20; 21], то розгляд 
цих питань стосовно огляду на місці 
навряд чи доцільне. Зосередимося на 
етапах фіксації об’єктів судового огля-
ду та на деяких аспектах упаковки ви-
лучених предметів.

Так, застосуванню предметних засо-
бів фіксації об’єктів судового огляду пе-
редують такі етапи: 1) їхнє закріплення 
в описовій частині протоколу із вказів-
кою на їх місце знаходження та індиві-
дуальні ознаки; 2) вказівка у заключній 
частині протоколу про вилучення 
об’єктів з місця огляду, та їх упаковку; 
3) фотографування цих об’єктів з різ-
них ракурсів та (або) відеозйомка се-
реднім та великим планом. 

Кожен предмет, що вилучається за 
наслідками судового огляду, має бути 
упакований у спосіб, який унеможлив-
лює пошкодження або знищення тако-
го предмету чи слідів на ньому. При 
цьому, упаковка має бути максимально 
герметичною (для прикладу, якщо 
предмет поміщається у поліетилено-
вий пакет-струну (gripper) або паперо-
вий конверт, то пакет закривається за-
стібкою Zip-Lock, а конверт заклею-
ється). До того ж, до усіх вилучених 
предметів повинна бути прикріплена 
бірка з пояснювальним написом (місце 
виявлення, під час якої процесуальної 
дії вилучені, дата), а також підписом 
спеціаліста [1, с. 168]. 
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Висновки. Дослідники справедли-
во зазначають, що помилково ставити 
питання про те, яким з окреслених спо-
собів та засобів фіксації огляду нале-
жить віддати перевагу. Деякі з них є 
обов’язковими в силу вимог закону. 
Всеосяжна повнота закріплення обста-
новки місця огляду, стану, ознак і 
властивостей окремих об’єктів може 
бути досягнута тільки шляхом поєднан-
ня застосування різних способів і засо-
бів фіксації. Характерні для кожного з 
розглянутих способів і засобів фіксації 
позитивні властивості доповнюють 
один одного [10, с. 13].

Так, фотографування та відеозапис 
дають можливість зафіксувати обста-
новку місця, об’єкт значно наглядніше, 
ніж найдетальніший опис. На відміну 

від них, протоколювання володіє від-
носною простотою та універсальні-
стю. Крім того, загальнодоступність і 
дешевизна протоколювання, порівня-
но з іншими засобами фіксації (склад-
ність науково-технічних засобів, необ-
хідність навиків роботи з ними тощо) 
робить його поки що незамінним за-
собом фіксації огляду на місці. Засто-
сування під час судового огляду науко-
во-технічних засобів, з одного боку, 
підвищує інформативність протоколів 
за рахунок включення до їх змісту відо-
мостей, одержаних за допомогою за-
стосування науково-технічних засобів, 
а з іншого — до розширення відомо-
стей (переважно технічного характе-
ру), які не мають безпосереднього до-
казового значення.
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