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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ 
Костицький В.В. Інститут юридичної відповідальності у системі забезпечення 
екологічного життєвого простору людини 
ІНСТИТУТ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОГО ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ ЛЮДИНИ 
Костицький В.В. 

(доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук 
України, професор) 

 
Анотація. Інститут юридичної відповідальності досліджується як складова 

забезпечення реалізації державної екологічної політики поряд із управлінням і контролем 
та економіко-правовим механізмом охорони навколишнього природного середовища у 
контексті розгляду охорони довкілля у якості спільного обов’язку держави,  
громадянського суспільства та особи. 

Ключові слова. Юридична відповідальність, державна екологічна політика, 
економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища. 

Аннотация. Институт юридической ответственности исследуется как 
составляющая обеспечения реализации государственной экологической политики наряду 
с управлением и контролем, экономико-правовым механизмом охраны природы и 
рационального использования природных ресурсов в контексте рассмотрения охраны 
окружающей среды в качестве совместных обязанностей государства, гражданского 
общества и гражданина.  

Ключевые слова. Юридическая ответственность, государственная экологическая 
политика, экономико-правовой механизм охраны окружающей природной среды. 

Summary. The Institute of legal liability is examined as a part of ensuring the 
implementation of state environmental policy along with administrative support as well as 
economic and legal mechanisms for environmental protection in the context of environmental 
protection as a common obligation of the state, civil society and individual. 

Keywords. Legal liability, environmental policy, economic and legal mechanism for 
environmental protection. 

 
Екологічна функція держави, вперше це поняття було сформульоване ще 

радянською наукою екологічного права, зокрема О.С.Колбасовим та Ю.С.Шемшученком, 
не є її постійним супутником. Виникнення екологічної функції держави пов’язане з 
поглибленням протиріч між суспільством і природою та необхідністю розширення 
державно-правового втручання у сферу відносин з охорони довкілля. Особливістю 
екологічної функції держави є те, що за своїм змістом вона належить до сфери 
екологічних відносин, а за формою – до системи правого регулювання суспільних 
відносин.  

Основою реалізації екологічної функції держави є економіко-правовий механізм 
охорони навколишнього природного середовища (економіко-правовий механізм охорони 
довкілля), спрямований на реалізацію таких стратегічних цілей: створення системи 
екологічного права; формування  ефективної системи управління екологічним розвитком; 
побудова соціально та екологічно орієнтованої економіки; формування екологічної 
свідомості людей, що, на нашу думку, забезпечує перехід суспільства на шлях сталого 
розвитку[1]. 

Насамперед, зауважимо, що екологічне право як галузь права незалежної України 
розвивалося і розвивається на базі науки екологічного права, перш за все, теоретичних 
розробок українських вчених. У 70-х роках нас було так мало, що ми не тільки в рамках 
України, але й на теренах СРСР знали один одного особисто та підтримували дружні 
особисті стосунки, в центрі яких стояли  О.С.Колбасов, Краснов М.І., Козирь М.І. (три 
«К», як їх по-доброму усі називали «за очі»), Ю.С.Шемшученко, В.В.Петров, а окрім них 
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– уже і маститі вчені, і початківці - В.І.Андрейцев, В.В. Костицький, С.М.Кравченко, 
Н.М.Красилич, Н.Р.Малишева, М.І.Малишко, В.Л.Мунтян, З.А.Павлович, В.К.Попов, 
В.І.Семчик, Н.І.Тітова, а також представники радянської школи екологічного права з 
інших союзних республік –М.М.Брінчук, С.О.Боголюбов, Г.Бистров (Росія, Москва), 
М.М.Сторожев (Білорусія, Мінськ), С.Б.Байсалов (Казахстан, Алма-Ата), В.Яковлєв 
(Молдова) та інших.  

З врахуванням напрацювань вчених останніх поколінь та власних досліджень нами 
було сформульоване визначення екологічного права як  комплексної галузі права, що 
регулює правові відносини у сфері охорони природи, раціонального використання 
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, тобто відносини, пов’язані з 
охороною довкілля у цілому, охороною та використанням природних ресурсів та охорони 
життя і здоров’я людини у зв’язку із негативним впливом людської діяльності на довкілля 
з метою забезпечення збалансованого сталого розвиткук в інтересах нинішнього і 
майбутніх поколінь людей.  

Однак сьогодні, коли довкілля, що оточує людину, уже майже неможливо поділити 
на недоторканну природу та рукотворне природне середовище, коли навіть недоступні або 
малодоступні для людини місцевості на Землі стали об’єктом атропотехногенного впливу, 
у свою чергу впливають на людину, коли людина живе уже у новому довкіллі, необхідно 
говорити про потребу у новому розумінні та завданнях екологічного права. Тут можна 
використати засади теолого-соціологічного розуміння права, в основі якого поєднання 
морального імперативу, дарованого Творцем, та результатів правотворчості суспільства і 
держави у рамках цього імперативу[2]. Звідси, і закон, і інший нормативний правовий акт, 
який суперечить інтересам збереження генофонду людини, життю і здоров’ю людей та 
безпечному для людини стану довкілля, не є правом.  

Соціум та довкілля є єдиними, цілістю. Ця цілісність знаходить свій вищий прояв у 
людині як біосоціальній істоті. Тому екологічне право має стати системою, яка 
забезпечить охорону та підтримання рівноваги, збереження екологічного життєвого 
простору людини. В основі екологічного права тоді буде уже не триєдина система 
«консервативної» охорони природи, забезпечення охорони і раціонального використання 
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, але ще й творення нових та 
удосконалення чинних правових норм, спрямованих на врегулювання правових відносин з 
метою збереження екологічного життєвого простору соціуму. Цей процес має відбуватися 
у рамках трьох відомих інститутів – вдосконалення управління і контролю, розвитку 
економіко-правового механізму охорони довкілля та вдосконалення інституту юридичної 
відповідальності за екологічні правопорушення на засадах розвитку еколого-правової 
культури та екологічного виховання. 

Вирішення екологічних проблем неможливе без чіткого визначення місця і ролі 
економічних інтересів людей, їх синхронізації з екологічними імперативами, а також 
формування еколого-правової культури перш за все осіб, зайнятих в управлінні та 
виробництві. Тому на порядок дня висувається питання узгодження капіталомістких та 
невигідних товаровиробнику вимог екологічної безпеки та охорони довкілля з 
об’єктивними економічними закономірностями, які вимагають вкладати кошти лише в те, 
що дає прибуток та надприбуток.  

Очевидно, що стосовно України перспективним є визначення нової ролі держави за 
умов загострення екологічних проблем її розвитку. В цьому контексті важливою є відмова 
від повного усунення або подальшого послаблення регулюючого впливу держави щодо 
реалізації нею екологічної функції як одного із напрямків діяльності держави[3] з метою 
охорони та збереження довкілля для нинішнього і майбутніх поколінь.  

Останнє десятиліття показало, що відкидати адміністративні можливості у цій 
сфері передчасно. Без ефективного управління, адміністративного контролю і впливу 
неефективно працюють і економічні важелі забезпечення екологічних вимог у 
господарській діяльності. Тому в основу здійснення екологічної стратегії в сучасних 
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умовах слід покласти ефективний економіко-правовий механізм охорони довкілля, 
побудований на взаємодії адміністративних та економічних засобів вирішення 
екологічних проблем і забезпечення сталого розвитку. 

Завдання правового регулювання у цьому контексті має полягати насамперед у 
тому, щоб допомогти розв’язати конфлікт економічних та екологічних інтересів, 
зробивши екологічно некоректну діяльність невигідною також і економічно, а дотримання 
екологічних вимог у господарській діяльності економічно вигідним. Такий підхід має 
стати основою екологічної політики держави як системи намірів, програм та засобів їх 
реалізації з метою досягнення цілей охорони навколишнього природного середовища. 

Відправні положення щодо змісту та спрямованості державної екологічної політики 
України містяться у базовому законодавчому акті, присвяченому питанням охорони 
довкілля, – у Законі України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 
25 червня 1991 р. Цим Законом встановлено, що Україна здійснює на своїй території 
екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої 
природи навколишнього середовища, захист життя і здоров’я населення від негативного 
впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення 
гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і 
відтворення природних ресурсів.  

Разом з тим, сьогодні ми стали свідками необхідності усвідомлення розширення 
використання традиційних методів охорони довкілля та реалізації екологічної функції 
держави. Мова зараз йде про забуту «третю опору» для системи охорони довкілля, якою є 
інститут юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. Саме цьому 
інституту, на сьогоднішній день використовуваному неефективно, поряд з методами 
економічного стимулювання, фінансування охорони довкілля, справляння екологічних 
податків, а також адміністративного регулювання належить значне місце, як важливому 
інституту екологічного права у забезпеченні охорони навколишнього природного 
середовища.  

Інституту юридичної відповідальності за екологічні правопорушення притаманні 
проблеми, що характеризують юридичну відповідальність взагалі. Передусім, мова йде 
про те, що у суспільстві порушується принцип невідворотності юридичної 
відповідальності, яка перестає бути рівною мірою для усіх, що підриває устої права як 
суспільного феномену. 

Не вдаючись до теоретичної дискусії з приводу суті юридичної відповідальності, 
що було вже зроблено у працях таких авторів як В.І. Андрейцев, С.М. Кравченко, В.Л. 
Мунтян, Б.Г. Розовський, Н.І. Тітова, Ю.С. Шемшученко[4], які не втратили своєї 
актуальності, виділимо 10 тез, які ілюструють сучасні теоретико-правові проблеми 
функціонування юридичної відповідальності за екологічні правопорушення як інституту 
екологічного права та однієї із трьох «опор» (поряд з економіко-правовим механізмом та 
адміністративним регулюванням) реалізації екологічної функції держави.  

Зазначимо, що юридична відповідальність за екологічні правопорушення – це 
застосування передбачених законом засобів впливу до порушників законодавства про 
охорону довкілля. 

Інститут юридичної відповідальності займає особливе місце в системі економіко-
правового механізму охорони довкілля, оскільки взаємопов’язаний з усіма його 
підсистемами[5].  

Залишаючись інститутом екологічного права, юридична відповідальність 
включається як вид діяльності по застосуванню санкцій до порушників еколого-правових 
норм усіх елементів інституційної системи, а як їх функція – функціональної підсистеми. 
Значний інтерес становить дослідження застосування інституту юридичної 
відповідальності судами, що, на нашу думку, є предметом окремого дослідження. 

Юридична відповідальність виступає у формі екологічних санкцій, визначених 
законодавством. Тому такі види санкцій, як штрафи за понадлімітне використання 
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природних ресурсів чи понадлімітне забруднення довкілля, є складовими економіко-
правового механізму охорони навколишнього природного середовища і одночасно 
складовими юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.  

Аналіз інституту юридичної відповідальності за екологічні правопорушення дає 
підстави зробити висновок про, щонайменше, три важливі проблеми, які стоять на заваді 
його ефективного використання: окрім еколого-правового нігілізму ще ухилення окремих 
посадових осіб від застосування санкцій щодо порушників, а також слабкість та 
малозначущість цих санкцій. Маються на увазі законодавчі протиріччя, неузгодженості у 
визначенні певних діянь як правопорушення у Законі “Про охорону навколишнього 
природного середовища”, Кодексі про адміністративні правопорушення, Кримінальному 
кодексі України, Законі “Про охорону навколишнього природного середовища” та між 
Земельним, Лісовим, Водним кодексом, Кодексом про надра, іншими законами. І нарешті, 
суперечності між Кодексом про адміністративні правопорушення і Кримінальним 
кодексом України та галузевими законодавчими актами, природоресурсовим 
законодавством у цілому. 

На нашу думку, інститут юридичної відповідальності слід надалі вдосконалювати 
шляхом розширення санкцій майнового характеру, оскільки кримінально-правова 
репресія, навіть смертна кара не забезпечують підвищення ефективності юридичної 
відповідальності у демократичному суспільстві[6]. 

Інститут юридичної відповідальності за екологічні правопорушення, з одного боку, 
є складовою системи екологічного права, а з другого, – поєднує її з інституційною та 
функціональною підставами економіко-правового механізму охорони довкілля, 
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, оскільки 
застосування заходів адміністративного впливу, відшкодування заподіяної шкоди 
(забруднювач платить), притягнення до кримінальної відповідальності за екологічні 
злочини є однією зі складових повноважень ряду органів управління, формою реалізації їх 
компетенції у цій сфері і викликає значний науковий інтерес. 

До екологічних правопорушень належать порушення в галузі 
природокористування, відтворення природних ресурсів і охорони навколишнього 
природного середовища. 

В науковій літературі на сьогодні фактично сформоване усталене розуміння 
поняття “екологічне правопорушення”. Відомі українські вчені Гетьман А.П. і Шульга 
М.В, наприклад, екологічним правопорушенням визнають “винну, протиправну дію 
(бездіяльність), що порушує встановлений державою правопорядок, права і обов’язки 
громадян і організацій у сфері раціонального використання природних ресурсів, їх 
відтворення і охорони навколишнього природного середовища, за вчинення якої законом 
передбачена юридична відповідальність”[7]. 

Сьогодні вчені також виділяють такі види відповідальності за екологічні 
правопорушення, як конституційна та еколого-правова. Якщо конституційна 
відповідальність полягає у застосуванні норм Конституції України щодо державних 
органів та поєднується з політичною відповідальністю суб’єктів політичного процесу, то 
еколого-правова відповідальність зводиться до застосування санкцій, пов’язаних з 
обмеження природокористування.  

Формування інституту конституційної відповідальності за екологічні 
правопорушення відбувається в умовах теоретичних дискусій навколо інституту 
конституційної відповідальності як такого, щодо концептуальних засад якого на сьогодні 
не існує однозначної думки в науковому середовищі. В сучасних дослідженнях можна 
зустріти, зокрема, розгляд конституційної відповідальності з точки зору правової охорони 
Конституції України, або ж як відповідальність влади за стан законності у правотворчій і 
правозастосовчій діяльності державного апарату і його представників, як охоронне 
правове відношення, яке має відображення у застосуванні певних, встановлених 
державою санкцій, чи як відповідальність органів державної влади, в тому числі органів 
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виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових і службових 
осіб за порушення Конституції України і законів України, які регулюють конституційно-
правові відносини[8]. 

Отже, суб’єктами конституційної відповідальності можуть бути держава у цілому, 
державні органи, посадові чи службові особи, але не всі, а тільки призначені на посади 
відповідно до Конституції України, у тому числі і посадові та службові особи, про яких у 
Конституції України не згадується, але ці особи були призначені за результатами виборів 
та домовленостями між політичними партіями в особі фракцій та депутатських груп. 

Останнє твердження, на нашу думку, є підставою для обґрунтування розмежування 
конституційної (у чистому вигляді) та інших видів юридичної відповідальності, у зв’язку 
із чим можна підтримати позицію Л.Бориславського, який пропонує конституційну 
відповідальність розглядати як “самостійний вид юридичної відповідальності, коли 
настання несприятливих наслідків для суб’єктів конституційної відповідальності, 
спрямоване перш за все на захист Конституції України і законів України, які регулюють 
конституційно-правові відносини”[9]. З такого визначення напрошується логічний 
висновок, згідно з яким підставою конституційної відповідальності є вчинення 
конституційного правопорушення. Таким, у свою чергу, може вважатися пряме 
порушення конституційно-правової заборони, або ж невиконання функцій, завдань, 
обов’язків, покладених конституційно-правовою нормою на суб’єктів конституційно-
правових відносин.  

В контексті конституційної відповідальності за екологічні правопорушення можна 
говорити про відповідальність за порушення відповідними суб’єктами норм Конституції 
України прав людини і громадянина – зокрема: права кожного громадянина 
користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до закону (ст. 
13); права кожного на безпечне для життя і здоров’я довкілля (ст. 50), права на 
відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля (ст. 50), права вільного доступу до інформації про стан довкілля та на її 
поширення (ст. 50).  

Таким чином, конституційна відповідальність сьогодні – не тільки теоретична 
конструкція, а конкретна наукова і практична юридична проблема, яка потребує свого 
подальшого обґрунтування і законодавчого вирішення.   

У сучасних конституціях охорона довкілля розглядається як взаємний обов’язок 
особи і держави. Праву на екологічно чисте довкілля відповідає конституційне 
закріплення відповідних обов’язків громадян. Конституція Естонії від 28 червня 1992 р. 
передбачає обов’язок громадян компенсувати шкоду, завдану навколишньому 
середовищу, і встановлює обов’язок кожного дбайливо ставитися до життєвого і 
природного середовища (ст. 53). Винісши у преамбулу Конституції наміри спільно 
захищати і розвивати успадковане природне багатство громадян Чеської Республіки, в 
Богемії, Моравії та Сілезії, які не є суб’єктами унітарної держави, а етнічними 
територіями, автори Конституції таким чином розділили обов’язок здійснення екологічної 
функції між державою і громадянським суспільством. 

Такі положення закріплені прямо або опосередковано конституціями Австрії, 
Македонії, Молдови, Португалії, Словенії, Угорщини, України. Обов’язок кожного 
охороняти природне середовище проголошують конституції Республіки Бєларусь, 
Македонії, Молдови, Російської Федерації, Словенії, Узбекистану. Конституція 
Республіки Польща обов’язок охороняти природне середовище встановлює тільки щодо 
громадян (ст. 72). 

Тому можемо говорити про моральну відповідальність особи і соціуму, юридичну 
відповідальність особи та інститутів громадянського суспільства у  системі охорони 
довкілля.  
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Зазначимо, що суб’єктами моральної відповідальності у системі охорони довкілля є 
громадські організації, політичні партії, професійні об’єднання, інтелектуальна, духовна 
та політична еліта. 

Підставами моральної відповідальності тут можна назвати еколого-правовий 
нігілізм, відхід від екологічно-значимої діяльності представників руху «зелених», які 
вийшли на арену суспільно-політичного життя завдяки участі в громадському 
екологічному русі та інш. 

Кримінальна відповідальність за екологічні злочини (злочини проти довкілля) – це 
накладення передбачених кримінальним законом санкцій за суспільно-небезпечні діяння, 
які посягають на право громадян і суспільства на екологічну безпеку, на безпечне для 
життя і здоров’я навколишнє середовище, встановлений порядок використання природних 
ресурсів. 

Зауважимо, що саме у результаті розвитку кримінального права та з прийняттям 
Кримінального кодексу України у новій редакції набуло подальшого розвитку та 
юридичного закріплення на рівні законодавства запропоноване автором під час 
доопрацювання проекту Конституції України 1996 року у рамках Тимчасової спеціальної 
комісії Верховної Ради України визначення навколишнього природного середовища як 
довкілля. Під довкіллям у кримінально-правовому контексті, слід розуміти середовище, 
яке оточує людину, є доступним і придатним для перебування людини. Поняття довкілля 
закріплене у Конституції України. Синонімом цього терміна може бути поняття 
“навколишнє природне середовище”. Довкілля включає як природне середовище, так і 
створене людиною середовище для її життя (урбанізовані території, агломерації). 
Природне середовище, у свою чергу, об’єднує як незайману, так і рукотворну природу 
(лісонасадження, парки, водосховища, ставки).  

Цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства про охорону 
довкілля обумовлена особливостями об’єкта правопорушення і має на меті відновлення 
довкілля або компенсацію заподіяної екологічними правопорушеннями шкоди. Цивільно-
правова відповідальність за екологічні правопорушення передбачена Цивільним кодексом 
України, положення якого застосовуються до врегулювання відносин, які виникають у 
сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля, а також іншими актами 
законодавства. 

Запровадження інституту цивільно-правової відповідальності пов’язане з 
необхідністю компенсації порушником екологічного законодавства завданої потерпілим 
сторонам матеріальної і моральної шкоди поряд з іншими видами відповідальності за 
порушення екологічного законодавства – адміністративною, кримінальною та 
дисциплінарною. 

Адміністративна відповідальність – один із найбільш поширених видів юридичної 
відповідальності за екологічні правопорушення та найбільш дієвих правових інструментів 
протидії адміністративним проступкам, який передбачає застосування уповноваженими 
органами відповідних санкцій за вчинення адміністративних проступків. 

Під адміністративною відповідальністю за екологічні правопорушення розуміють 
різновид суспільних відносин, у яких застосовуються заходи адміністративного впливу 
(стягнення) за винні і протиправні діяння, що порушують встановлений порядок 
використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, 
забезпечення екологічної безпеки та екологічні права громадян[10].  

Адміністративна відповідальність являє собою застосування уповноваженими 
органами і посадовими особами адміністративних стягнень до суб’єктів, винних у 
вчиненні адміністративного проступку в галузі природокористування і охорони 
навколишнього природного середовища. Ця відповідальність є оперативним засобом 
впливу на правопорушників, оскільки застосовується вона в адміністративному, інколи в 
судовому порядку і для її застосування не вимагається підрахунку збитків. 
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Очевидно, що ми стоїмо перед фактом гострої необхідності кодифікації 
адміністративного законодавства в галузі охорони довкілля, оскільки інститут 
адміністративної відповідальності тут перестав бути важелем впливу в галузі охорони 
довкілля. 

Основним критерієм об’єднання адміністративних правопорушень до групи 
екологічних є визначення об’єкту правопорушення, яке має як теоретичне, так і відповідне 
практичне значення. Без точного визначення об’єкту посягання неможлива правильна 
кваліфікація протиправного діяння, оскільки це не дозволяє розмежувати ті чи інші склади 
правопорушень.   

В умовах сучасної України дуже важливими стають завдання забезпечення 
невідворотності юридичної відповідальності незалежно від політичного, соціального чи 
фінансового становища суб’єктів, застосування санкції як рівної міри для всіх порушників 
норм екологічного права, політичної і моральної відповідальності перед суспільством 
осіб, зусиллями яких деформується як довкілля, так і справедливість та рівноправність 
людей у користуванні екологічним життєвим простором. 

Міжнародно-правовий екологічний імператив (моральний імператив добра) як 
ідеал, до якого ми хотіли би всі разом прагнути для того, щоб зберегти Землю для наших 
дітей і онуків, очевидно, мав би бути передбачений в Екологічній Конституції Землі, чому 
має передувати гармонізація конституційного закріплення права людини на життя у 
сприятливому довкіллі та інших екологічних прав як умови та обов’язку держави 
здійснювати екологічну функцію відповідно до вимог міжнародного і національного 
екологічного права шляхом реалізації економіко-правового механізму охорони довкілля, 
удосконалення адміністративно-правового забезпечення охорони навколишнього 
природного середовища та ефективного застосування інститут юридичної 
відповідальності у системі збереження екологічного життєвого простору. 
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Анотація. Здійснено аналіз основних причин виникнення проблем встановлення 
відповідності торгових марок публічному порядку, принципам гуманності та моралі. 
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Summary. The analysis of the main causes of the problems of a match brands to public 
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Аннотация. Осуществлен анализ основных причин возникновения проблем 
установления соответствия торговых марок публичному порядку, принципам гуманности 
и морали. 

Ключевые слова. Торговая марка публичный порядок, принцип гуманности, 
общественная мораль, принципы морали. 

 
В последние годы в Украине, как и во всем мире, продолжается глобальный 

процесс социальной информатизации. В ходе демократизации общества все меньше 
используются методы защиты общественной морали, характерные для тоталитаризма. 
Защита свободы слова, творчества, интересов и других прав граждан после принятия в 
1996 году Конституции Украины стала одной из основных задач государства. Запрет на 
демонстрацию или ее ограничение любого произведения рассматривается их авторами как 
нарушение права на свободу самовыражения, предусмотренного статьей 10 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод. Все это вызывает определенные 
трудности при установлении соответствия торговых марок публичному порядку, 
принципам гуманности и морали. 

Вопросы соотношения норм права и морали на протяжении нескольких последних 
десятилетий вызывает дискуссии среди юристов, философов, психологов, социологов, 
педагогов и др. специалистов. Еще в 1910 году в Париже подписано действующее и 
сегодня международное соглашение о прекращении распространения порнографических 
изданий. Сегодня для людей всех возрастных категорий (в т.ч. – детей) широко 
доступными являются ресурсы мирового информационного пространства благодаря сети 
Интернет, содержащей большое количество материалов, противоречащих принципам 
морали. Иногда в свободной продаже можно увидеть печатную продукцию с элементами 
порнографии, пропагандой насилия и жестокости, разжигания межнациональной и 
межрелигиозной вражды и т.д. В Украине демонстрируются телепередачи и кинофильмы 
(например, кинофильм «Пила»), открываются различные заведения (например, «Мазох-
кафе» во Львове), проводятся выставки современного искусства (например, выставки 
картин «Утилитарный дарвинизм» и «Соц-арт»), используются рекламные материалы, 
печатается литература (в т. ч. учебная), в которых имеется информация, не 
соответствующая принципам морали общества. Возмущение общественности вызвало 
распространение утвержденного МО Украины учебника украинской литературы для 8  

                                                 
1 Действующий Гражданский кодекс Украины использует термин "торговая марка", а в Законе Украины «Об охране 
прав на знаки для товаров и услуг» этот объект интеллектуальной собственности указан как «знак для товаров и услуг». 
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класса, в который включена новая интерпретация сказки «Красная шапочка», главная 
героиня которой (Красная Шапочка) пьет вино и курит сигареты. 

Защита общественной морали является одним из основных направлений 
деятельности значительного количества государственных органов, среди которых – 
Государственный департамент интеллектуальной собственности.  

Так, пункт 1 ст. 5 действующего Закона Украины «Об охране прав на знаки для 
товаров и услуг» содержит такую диспозицию: «Правовая охрана предоставляется знаку, 
который не противоречит публичному порядку, принципам гуманности и морали.». 
Подобного рода нормы и ранее были включены в законодательство нашей страны (с 
учетом особенностей каждого исторического этапа развития государства и права). 

В частности, в пп. 1 п. 3.  Закона «О товарных знаках (фабричных и торговых 
марках и клеймах)» от 1896 г. имеется запрет на «использование товарных знаков с 
надписями и изображениями, которые противоречат общественному порядку, 
нравственности и благопристойности»[1]. 

В пп. «в» п. 4. Постановления ЦИК и РНК СССР от 12.02.1926 «О товарных 
знаках» указано, что «запрещается пользоваться товарными знаками 
контрреволюционного и порнографического характера»[2].  

В пп. «д» п. 1 Положения о товарных знаках от 23.06.1962 г., разработанного на 
основе Постановления Совета Министров СССР № 442 от 15.05.1962 «О товарных 
знаках» и утвержденным Комитетом по делам изобретений и открытий при Совете 
Министров СССР 23.06.1962 г. имеется такая норма: «не применяются в качестве 
товарных знаков и не могут быть принятыми крегистрации изображения, которые 
противоречат общественным интересам, требованиям социалистической морали»[3]. 

В пп. «ж» п. 15 Положения о товарных знаках, утвержденного Комитетом по делам 
изобретений и открытий при Совете Министров СССР 08.01.1974. указано, что «не 
допускается к регистрации в качестве товарных знаков обозначения, которые 
противоречат по своему содержанию правопорядку или социалистической морали». 

Согласно пп. 3 п. В ст. 6-quinquies Парижской конвенции не подлежат регистрации 
в качестве товарного знака или элемента знака обозначения, противоречащие «морали или 
общественному порядку»[4. 

Сегодня в соответствии с законодательством многих стран может быть отказано в 
регистрации обозначений, противоречащих общественной морали[5]. 

В п. 4.3.1.1. «Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу 
свидетельства Украины на знак для товаров и услуг» указано, что основанием для отказа в 
регистрации знака является его принадлежность к обозначениям порнографического 
характера и/или таким, которые содержат антигосударственные, расистские лозунги, 
эмблемы и наименования экстремистских организаций, нецензурные слова и выражения, 
и т.п. Известно, что изображение порнографического характера, нецензурные слова и 
изображения, противоречат принципам гуманности и морали общества. 
Антигосударственные и расистские лозунги, эмблемы и/или наименования 
экстремистских организаций, противоречат принципам гуманности и общественному 
порядку. 

Установление факта наличия в проверяемых обозначениях изображений 
порнографического характера, нецензурных слов и обозначений предполагает 
установление содержания этих терминов и их соотношения с понятиями «принципы 
гуманности и морали».  

Сегодня этические, гуманистические и моральные нормы часто являются 
оценочными категориями и не имеют формального отображения в нормативно-правовых 
актах национального и международного законодательства, представления общества о 
нормах морали не имеет четких границ и критериев. Поэтому при определении наличия в 
обозначениях элементов, противоречащих нормам морали, обязательно присутствует доля 
субъективизма. Кроме того, нормы морали в различных странах мира различаются.  
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В большинстве западных стран «лёгкая» порнография легализована и разрешена к 
просмотру лицами, которым на момент просмотра исполнилось 16 лет, однако 
порнографические материалы, как правило, запрещены к показу по центральному 
телевидению. Существуют также платные кабельные каналы «для взрослых», просмотр 
которых разрешен только лицам старше 18 лет.  

В большинстве восточных стран порнография, в том числе «лёгкая», противоречит 
нормам общественной морали. К числу стран, где порнография запрещена, относятся 
Саудовская Аравия, Иран, Сирия, Бахрейн, Египет, Объединённые Арабские Эмираты, 
Кувейт, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Кения, Индия, Куба и Китай.  

Методики, используемые при рассмотрении заявки на выдачу  свидетельства 
Украины на знак для товаров и услуг с целью установления факта наличия (отсутствия) 
оснований для отказа в регистрации, к сожалению, не всегда позволяют провести четкую 
дифференциацию существенных признаков изображений, поскольку при этом 
используются оценочные категории, не закрепленные в законодательстве Украины. 

По мнению большинства ученых такое препятствие регистрации является 
сомнительным потому, что оно может просто отображать предубежденность 
администрации регистрационной службы. С развитием терпимости во взглядах на мораль 
в наше время значительно уменьшилось количество торговых марок, которым отказано в 
регистрации по этим основаниям. Отказы в регистрации распространяются сегодня, в 
основном, на рисунки порнографического характера,  для определенных групп лиц 
надписи и изображения, призывы и лозунги к военным, расистским или антирелигиозным 
действиям и т. п. 

Некоторые авторы термин «публичный порядок» верно отождествляют с основами 
общественного  Украины[6], т.к. «общественный  — это организация и деятельность 
общества, предусмотренные и гарантированные Конституцией и законами Украины»[7]. 

Предыдущая редакция закона Украины «Об охране знаков для товаров и услуг» от 
16 июня в 1999 г. вместо условия не противоречия “публичному порядку» содержала 
соответствующее требование относительно не противоречия «общественным интересам». 

Ряд авторов справедливо указывает, что термин «общественный интерес» является 
очень близким по содержанию к термину «общественный порядок» (основы 
правопорядка)[8]. 

Сущность и признаки обозначений, противоречащих «общественному порядку, 
принципам гуманности и морали» не определены ни в действующем законодательстве 
Украины, ни в юридической литературе, что обусловлено подвижностью границ 
моральных норм во времени и пространстве и их тесной связью с такими понятиями, как 
«общественные интересы», «правопорядок», «правосознание», «гуманность», «мораль», 
являющимися предметом исследования различных отраслей общественных наук. Мы 
считаем, что при отсутствии четких критериев (признаков)т отнесения обозначений и их 
элементов к таким, которые противоречат «общественному порядку, принципам 
гуманности и морали», установить факт «аморальности» обозначения сложно из-за 
постоянной подвижности представлений общества относительно норм морали. Поэтому 
часто при такой проверке обозначений присутствует доля субъективизма. 

В комментарии к Закону Украины «О рекламе» указано, что «этические, 
гуманистические и моральные нормы достаточно часто являются оценочными 
категориями и не имеют формального отображения в нормативно-правовых актах 
национального законодательства или международных правовых актах, что делает 
невозможным однозначное их применение» [9]. 

В частности, в США изображения обнаженного тела само по себе не является 
основанием для отказа в регистрации знака. Аморальным является обозначение, 
включающее элемент неприличного содержания. Суд Великобритании отметил, что 
патентное ведомство не должно выступать в роли цензора и устанавливать моральные 
нормы, а должно лишь учитывать потенциальную реакцию потребителей товаров с таким 
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обозначением[10]. И, наоборот, в Канаде изображение обнаженной фигуры человека 
считается непристойным[11]. 

Некоторые авторы считают, что «в понимании Закона о товарных знаках понятия 
«общественный порядок» и «принципы морали» являются тождественными по 
содержанию»[6]. Однако, между данными понятиями существуют определенные 
различия. Мы считаем, что термин «общественный порядок» является очень близким по 
содержанию к термину «правопорядок». 

Рассмотрим толкования понятий терминов «правопорядок», «мораль», 
«нравственность», «нормы морали», «гуманизм» и др. 

Правопорядком является система общественных отношений, установленная по 
результатам точного и полного соблюдения правовых норм всеми субъектами права, 
составная часть общественного порядка в целом. Содержание правопорядка предполагает 
правомерное поведение субъектов[12].  

Мораль (от лат. мoralis - моральный) — это система этических ценностей, которые 
признаются человеком, важнейший способ нормативного регулирования общественных 
отношений, общения и поведения людей в различных областях общественной жизни – 
семье, быту, политике, науке, труду и т. п.[13]. Термины «мораль» и «нравственность»  в 
научной литературе и быту часто используются в качестве идентичных понятий[14]. 

Нормы морали являются правилами поведения, установленными в соответствии с 
представлениями людей о добре и зле, справедливости и несправедливости, обязанности, 
чести, достоинстве, которые охраняются силами общественной мысли или внутренним 
убеждением[15]. 

Гуманность - (от лат. humanus - человеческий, человечный) - доброе отношение ко 
всем людям вообще и к каждому конкретному человеку в частности[16]. Принципы 
гуманности являются основными идеями в сфере реализации человеческих интересов и 
ценностей. 

Гуманизм (от лат. humanus – человечный, человеческий) в праве — одна из самых 
существенных, органично свойственных праву качеств. Из таких социальных ценностей, 
как свобода, равенство, справедливость состоит сущность гуманизма[7]. 

Таким образом, если содержание термина «общественный порядок», в основном, 
совпадает с содержанием термина «правопорядок», а человеческие (общечеловеческие) 
интересы и ценности (принципы гуманности) всегда находят свое отражение или 
закрепление в нормах морали, то к обозначениям, которые противоречат публичному 
(общественному) порядку, принципам гуманности и морали, можно отнести обозначения, 
которые представляют собой или содержат слова, выражения, изображения, объемные или 
другие обозначения и их комбинации, которые, как сами по себе, так и в случае их 
использования в качестве торговых марок, противоречат правовым основам 
общественного строя (порядка) и могут возмущать членов общества, ориентирующихся на 
общепринятые нормы морали.  

К порнографическим (от грец. porne – развратница и grapho – писать) относятся 
произведения, печатные издания, изображения, компьютерные программы, программы, 
фильмы, видео- и звукозаписи, теле- и радиопередачи, в которых детально и открыто 
натуралистически изображен или описан процесс полового акта в разных его проявлениях 
и которые не имеют художественной или научной ценности[17] 

Нецензурными словами являются неприличные слова[18], противоречащие 
принципам нравственности человека.  

Установить, относятся ли слова или выражения к нецензурным, можно, в 
частности, путем их поиска в толковом словаре ненормативной лексики[19], в котором 
приведены нецензурные слова (около 16 тыс. слов) и фразеологические единицы (свыше 
4 тыс.). В словарь включены словосочетания из блатного и уличного жаргона  - реплики, 
угрозы, оскорбления, «пожелания» (не только фразы, употребляемые в нецензурном языке 
в наши дни, но и те, которые давно изъяты из современного языка). Все статьи словаря 
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имеют описание содержания каждого выражения.  
Установления факта наличия в обозначениях антигосударственных и расистских 

лозунгов, эмблем и/или наименований экстремистских и террористических организаций 
требует исследования содержания этих лозунгов и эмблем на предмет наличия 
(отсутствия) в них обозначений, противоречащих общественным интересам. 

Рассмотрим толкования понятий терминов «лозунг», «эмблема», «расизм», 
«терроризм», «экстремизм» и др. 

Лозунгом (нем. Losung) является призыв, выражающий в краткой форме 
руководящую идею, задачу, требование[20]. 

Эмблема (греч. emblema - рельефное украшение) - это условное или символическое 
изображение какого-либо понятия, идеи[20]. 

Расизм - теория, приписывающая преимущество или неполноценность отдельным 
расовым или этническим группам, обосновывающая право людей господствовать над 
другими или отвергать других, якобы низших по отношению к ним[17]. 

Антигосударственный - направленный против государства, наносящий вред 
государству, противоречащий ее интересам[15]. 

Преступлениями против государства являются наиболее тяжкие преступления, 
посягающие на важнейшие интересы государства[21] - преступления против мира, 
безопасности человечества и международного правопорядка. К таким преступлениям 
относят пропаганду войны, геноцид, публичные призывы к геноциду, терроризм и 
другие[22]. 

Экстремизм (франц. extremisme, лат. extremus - крайний) - приверженность к 
крайним взглядам и мерам (обычно в политике)[21]. 

Терроризм (terrorism) – терроризм – это публично совершаемые общеопасные 
действия или угрозы таковыми, направленные на устрашение населения или социальных 
групп, в целях прямого или косвенного воздействия на принятие какого-либо решения или 
отказ от него в интересах террористов. Субъектами террористического насилия являются 
отдельные лица или неправительственные организации. Объект насилия – власть в лице 
отдельных государственных служащих или общество в лице отдельных граждан (в том 
числе иностранцев, или госслужащих иных государств). Кроме того – частное и 
государственное имущество, инфраструктуры, системы жизнеобеспечения. Цель насилия 
– добиться желательного для террористов развития событий – революции, дестабилизации 
общества, развязывания войны с иностранным государством, обретения независимости 
некоторой территорией, падения престижа власти, политических уступок со стороны 
власти и т.д.[23]/ 

При выявлении в обозначениях лозунгов и эмблем экстремистских и 
террористических организаций часто возникают проблемы толкования как юридически-
правовых дефиниций, так и общетеоретического осмысления терроризма. Формы и 
методы террористической деятельности существенно менялись во времени. С одной 
стороны, существует тенденция неоправданно расширенной трактовки понятия 
«терроризм», когда некоторые политические силы без достаточных оснований называют 
террористами своих противников. С другой – неоправданного сужения. Сами террористы 
склонны называть себя солдатами, партизанами, диверсантами в тылу противника и т.д.  

Составить список террористических и экстремистских организаций неоднократно 
пытались представители многих государств и международных объединений, однако все 
они сталкивались с проблемой отсутствия единых норм в национальных 
антитеррористических законодательствах, единого подхода к определению понятий 
«терроризм» и «экстремизм», поскольку данные термины часто связывают с политикой. 
Первый такой список из 30 организаций был опубликован в октябре 1997 года в США. По 
состоянию на середину 2005 года в США террористическими и экстремистскими 
организациями признаны 40 группировок, в ЕС - около ста человек и организаций, в 
Канаде - 26, в Великобритании - 25. Сводный список по состоянию на 2005 год включает 
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более 450 человек и организаций[23]. 
Установить, содержат ли проверяемые обозначения эмблемы, лозунги и/или 

наименования экстремистских организаций, возможно лишь путем их сравнения с 
эмблемами и названиями известных в мире экстремистских организаций. 

Детальное изучение содержания терминов «публичный порядок», «общественный 
порядок», «правопорядок», «мораль», «нормы морали», «гуманность», «порнография», 
«лозунг», «эмблема», «расизм», «экстремизм», «нецензурные слова» и др. и выделение их 
существенных признаков может служить основой для разработки методики исследования 
обозначений на предмет их соответствия публичному порядку, принципам гуманности и 
морали. 
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Актуальність теми обумовлена тим, що в сучасних умовах проблема зміни клімату 
є глобальною. Внаслідок науково-технічного прогресу технічне і енергетичне озброєння 
людства зростає, але його залежність від клімату не зменшується, а, навпаки, різко 
зростає. Кліматичні зміни можуть відбуватись не лише внаслідок впливу технічного 
прогресу, а й внаслідок зміни поверхні землі. Зменшення лісів призводить до зниження 
випаровування й збільшення прямої тепловіддачі, що впливає на циркуляцію шарів 
атмосфери. Отже, зміна клімату обумовлена діяльністю людини і відображається на 
умовах її життя й має незворотній характер. 

Про актуальність проблеми свідчать наукові праці як вітчизняних, так й 
закордонних вчених: Будико М.І., Вольчина І.А., Ізраеля Ю.А., Єфімова Н.А., Кароля І.Л., 
Костицького В.В., Лугіна К.М., Потапова А.А., Ропова А.Б., Яншина А.Л. та інших.  

Слід відмітити, що  у зв’язку з загостренням сучасних глобальних проблем, дедалі 
більшого значення набуває досвід міжнародної спільноти щодо розв’язання проблеми 
зміни клімату. Зважаючи на вищезазначене, автор ставить мету дослідити існуючі 
міжнародно-правові механізми  вирішення проблеми глобальної зміни клімату та виявити 
існуючі проблеми в цьому питанні. 

Зазначимо, що для України ця проблема також актуальна у зв’язку із тим, що за 
підрахунками вчених, якщо динаміка глобального потепління  не уповільниться 
найближчим часом, то за 10 років значно збільшиться посушлива зона в середніх 
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широтах, де розміщені зернові райони України - клімат тут стане надто сухим і врожаї 
зерна різко скоротяться [1, c.20]. 

Не випадково Україна є активним учасником міжнародних форумів, присвячених 
проблемі зміни клімату. 

Ще у 1988 р. в Торонто відбулася перша Міжнародна конференція з проблеми 
антропогенної зміни клімату, на якій вчені дійшли до висновку , що наслідки посилення 
парникового ефекту через зростання вмісту в атмосфері вуглекислого газу поступаються 
лише наслідкам світової ядерної війни. Тоді ж при Організації Об’єднаних Націй була 
утворена Міжурядова група експертів з проблем зміни клімату – МГЕЗК. Вона вивчає 
вплив підвищення приземної температури (парниковий ефект) на клімат, екосистему 
Світового океану, біосферу в цілому, зокрема на життя і здоров’я населення планети. 

Вже у червні 1992 р. на Конференції ООН з навколишнього середовища в Ріо-де-
Жанейро (Бразилія) 155 держав, у тому числі й Україна, підписали Рамкову конвенцію 
ООН про зміну клімату (РКЗК ООН). Вона набула чинності 21 березня 1994р., через 90 
днів після отримання офіційного повідомлення від 50-ї держави, яка ратифікувала 
Конвенцію. Україна ратифікувала Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату 29 жовтня 
1996р. і, згідно з процедурами ООН, є її Стороною з 11 серпня 1997 р. До початку ХХІ 
століття Конвенцію ратифікували 189 країн. В цілому, в переговорному процесі щодо 
виконання Конвенції , беруть участь  або спостерігають за ним 196 країн [2]. 

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату є визнанням спільного занепокоєння 
людства про глобальний характер змін клімату, що вимагає максимально широкого 
міжнародного співробітництва й участі всіх країн у діяльності з ефективного 
міжнародного реагування на зміну клімату та пом’якшення наслідків такого процесу. При 
цьому слід враховувати принцип спільної, але диференційованої відповідальності та 
реальних соціально-економічних можливостей країн. Цей принцип червоною стрічкою 
проходить крізь текст Конвенції, встановлюючи різний обсяг зобов’язань і пільг для 
розвинених країн та країн, що розвиваються, оскільки розвинені країни відповідають за 
80% викидів парникових газів [ 3]. 

Також всі сторони Конвенції були поділені на: Cторони, які є розвиненими 
країнами та країнами з перехідною економікою (включені до Додатку 1); Cторони, які є 
розвиненими країнами (включені до Додатку 2); Cторони, які не включені у додатки і є 
країнами, що розвиваються. 

Відповідно до положень Конвенції Cторони, які є розвиненими країнами, повинні 
відігравати головну роль у боротьбі зі зміною клімату та її негативними наслідками, 
надаючи фінансову допомогу Сторонам-країнам, що розвиваються, для покриття усіх 
витрат, котрі виникають при виконанні Конвенції та адаптації до негативних наслідків. 
Повною мірою має враховуватися той факт, що соціальний розвиток і подолання 
зубожіння - домінуючі пріоритети країн, що розвиваються [4]. 

Сторони, які є розвиненими країнами, мають здійснювати практичні кроки задля 
заохочення і фінансування передачі новітніх екологічних безпечних технологій та “ноу-
хау”; вони мусять підтримувати розвиток і зміцнення національного потенціалу країн, що 
розвиваються чи здійснюють процес переходу до ринкової економіки. Зміцнення 
потенціалу - це процес, спрямований на розробку, зміцнення та вдосконалення існуючих 
наукових і технічних навичок, можливостей та інститутів в країнах, не включених у 
Додатки 1 та 2 – з метою оцінки, адаптації, забезпечення функціонування і розробки 
екологічно безпечних технологій (ЕБТ) та ноу-хау. 

На 7-й сесії Конференції Сторін було прийнято рішення створити міжнародний 
кадастр і координаційно-інформаційний центр з питань передачі технологій. Всі Сторони, 
а особливо ті, що є країнами, що розвиваються, або країнами з перехідною економікою, 
закликані вдосконалювати стимулюючі умови для передачі ЕБТ шляхом усунення 
бар’єрів, зміцнення правового регулювання в галузі охорони довкілля, забезпечення 
справедливої торгової політики, використання податкових пільг, охорону інтелектуальної 
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власності, транспарентність затвердження експорту та податкові пільги для передачі ЕБТ, 
включаючи передачу ЕБТ у свою національну політику, в тому числі у сфері охорони 
довкілля, наукових досліджень і розробок. 

Було вирішено створити міжурядову групу наукових і технічних експертів з 
передачі технологій, які обираються Конференцією Сторін. 

Сторонам Конвенції необхідно вживати попереджувальні заходи з метою 
прогнозування, запобігання чи зведення до мінімуму причин зміни клімату і пом’якшення 
його негативних наслідків. 

Слід зазначити, що зобов’язання Сторін у Конвенції розглядаються в контексті 
концепції сталого розвитку. Оскільки Сторони мають право на сталий розвиток і повинні 
йому сприяти, їх політика і заходи в галузі захисту клімату від антропогенних змін мають 
відповідати конкретним умовам кожної зі Сторін і бути інтегрованими у національні 
концепції сталого розвитку чи програми економічного розвитку [5,]. 

Відповідно до ст.8 Конвенції Сторони зобов’язані розробити, періодично 
поновлювати, публікувати та надавати Конференції Сторін національні кадастри 
антропогенних викидів із джерел і адсорбцій поглиначами усіх парникових газів, які не 
регулюються Монреальським протоколом від 16 вересня 1987 р. При цьому вони 
використовують порівняльні методології, узгоджені Конференцією Сторін. 

Сторони також подають Конференції Сторін (через Секретаріат) інформацію про 
політику і заходи, вжиті або передбачені Стороною для реалізації Конвенції. Крім того, 
кожна Сторона, яка є розвиненою державою, включає детальну інформацію про заходи, 
застосовані відповідно до ст.4 пп. 3,4,5 Конвенції (щодо фінансової допомоги країнам, що 
розвиваються  і особливо потерпають від негативних наслідків зміни клімату, для 
адаптації до цих змін, а також передачі екологічно безпечних технологій і “ноу-хау”). 

Сторони формулюють, публікують, регулярно поновлюють і здійснюють 
національні (у окремих випадках-регіональні) програми, що містять заходи з пом’ 
якшення наслідків зміни клімату. 

До зобов’язань Сторін відноситься співробітництво у розробці, застосуванні та 
поширенні методів, процесів і технологій, які дають можливість знизити або припинити 
викиди парникових газів у всіх відповідних секторах, включаючи енергетику, транспорт, 
промисловість, сільське господарство і видалення відходів. 

Сторони мають сприяти раціональному використанню поглиначів і 
нагромаджувачів усіх парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом. 
Поглиначами та нагромаджувачами є ліси, океани та інші надземні, прибережні й морські 
екосистеми. 

Сторони мають співпрацювати і сприяти проведенню наукових, технічних, 
технологічних, соціально-економічних та інших досліджень, систематичних спостережень 
і створення банків даних, пов’язаних зі зміною клімату, з метою зменшення до мінімуму, 
негативних наслідків для здоров’я людей, економіки, навколишнього середовища. Вони 
повинні сприяти повному відкритому й оперативному обміну відповідною науковою, 
технічною, технологічною, соціально-економічною та юридичною інформацією з питань 
зміни клімату та різних стратегій реагування. 

Сторони не можуть ефективно виконати взяті на себе зобов’язання без належної 
освіти, підготовки кадрів і просвіти населення з питань зміни клімату, без широкого 
залучення у цей процес громадськості, у тому числі неурядових організацій. З цією метою 
ст.6 Конвенції передбачає розробку програм просвіти й інформування громадськості з 
питань зміни клімату та її наслідків, доступ громадськості до цієї інформації, участь 
громадськості у розгляді питань зміни клімату і її наслідків та в розробці відповідних 
заходів реагування. У цій статті також передбачено підготовку наукового, технічного та 
управлінського персоналу; розробку міжнародних програм у галузі освіти та підготовки 
кадрів у цій сфері, особливо в інтересах країн, що розвиваються [6]. 
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Відповідно до Рамкової конвенції кожна зі Сторін проводить національну політику 
і здійснює відповідні заходи у пом’якшенні негативних наслідків зміни клімату шляхом 
обмеження викидів парникових газів і захисту та підвищення якості своїх поглиначів і 
нагромаджувачів парникових газів. Сторони погодилися скоротити викиди двоокису 
вуглецю та інших парникових газів до рівня 1990 року. 

Кожна зі Сторін протягом шести місяців після набрання чинності для неї 
Конвенції, а згодом на періодичній основі, має надавати детальну інформацію про 
політику і заходи щодо обмеження своїх викидів парникових газів та підвищення якості їх 
поглиначів і нагромаджувачів. 

Україною підготовлено проект Національної стратегії зі зміни клімату, створено 
Міжвідомчу комісію з забезпечення виконання конвенції, а також направлено в 
Секретаріат конвенції Перше національне повідомлення з питань зміни клімату [7]. 

Найвищим органом Конвенції є Конференція Сторін, яка має законодавчі 
повноваження створювати та приймати додаткові протоколи і доповнення, а також 
рішення, необхідні для ефективного застосування конвенції, що дозволяє зробити процес 
право творення неформальним, а механізм рамкової конвенції -  динамічним. 

У ст.6 Конвенції визначено повноваження Конференції Сторін. Вона регулярно 
розглядає питання про здійснення і виконання конвенції, проводить періодичний огляд 
зобов’язань Сторін, полегшує обмін інформацією та координацію заходів, здійснює 
керівництво у справі розробки і періодичного уточнення порівняльних методологій, 
зокрема для підготовки кадастрів викидів із джерел та їх абсорбції поглиначами 
парникових газів, а також для оцінки заходів з обмеження викидів і збільшення 
поглинання газів. 

Конференція Сторін розглядає і затверджує регулярні доповіді про здійснення 
конвенції і вносить рекомендації з питань покращення виконання зобов’язань Сторонами. 
Відбулося сім сесій Конференції Сторін. Засідання сесій проходили складно і були 
насичені як кардинальними рішеннями, так і протиріччями, оскільки питання зміни 
клімату тісно пов’язані з економічними, з питаннями сталого розвитку, боротьби зі 
злиднями. Це особливо стосується першої половини 6-ої сесії, яка відбувалася в Гаазі 15 
жовтня-15 листопада 2000 р. З багатьох питань в процесі переговорів не було досягнено 
консенсусу[8].  

У ході другої половини 6-ої сесії Конференції Сторін у Бонні (18-27 липня 2001 р.) 
було досягнуто Боннських угод про впровадження Буенос-Айреського Плану дій, 
затверджених в якості проекту рішення Конференції Сторін для прийняття його 
наступною сесією. Цей план зосереджений на активізації фінансової та технологічної 
підтримки і зміцненні потенціалу країн, що розвиваються, та країн з перехідною 
економікою з метою включення змін клімату у Національні стратегії сталого розвитку; а 
також на затверджені Правил функціонування Кіотського проколу з метою обмеження 
викидів парникових газів, питаннях фінансування згідно з Конвенцією та відповідно до 
Кіотського протоколу. 

Сьома сесія Конференції Сторін відбулася в Маракеші (Марокко) 29 жовтня – 9 
листопада 2001 року. Вона затвердила Боннські угоди про впровадження Буенос-
Айреського плану дій і розглянула питання фінансових засобів передачі технологій та 
зміцнення потенціалу (п.8,9 ст.4 Конвенції, п.14 ст.3 Кіотського протоколу), механізми 
дотримання Кіотського протоколу, питання землекористування, зміни землекористування 
і лісового господарства. 

Оскільки питання зміни клімату є складним і міждисциплінарним, Конвенцією 
передбачено створення допоміжного органу для консультування з наукових і технічних 
аспектів (ст.9 ). Цей орган був створений у 1988 р. Всесвітньою метереологічною 
організацією спільно з Програмою ООН з навколишнього середовища. Він складається із 
компетентних (у питаннях зміни клімату) представників урядів. Даний орган оцінює стан 
наукових знань у цій галузі, проводить наукову оцінку впливу заходів, які вживаються для 
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реалізації Конвенції; виявляє нові, ефективні і найсучасніші технології та вносить 
рекомендації щодо їх розробки, впровадження й передачі; дає відповіді на наукові, 
технічні й методологічні питання, поставлені Конференцією Сторін та її допоміжними 
органами. 

Конвенцією також передбачено створення допоміжного органу з здійснення 
Конвенції, який складається із представників урядів, котрі є експертами у питаннях, 
пов’язаних зі зміною клімату (ст. 10). Цей орган допомагає Конференції Сторін в 
оцінюванні й огляді ефективного здійснення Конвенції. 

З метою дієвої реалізації Конвенції та надання фінансових ресурсів безоплатно або 
на пільгових умовах, в тому числі для передачі технологій, створений фінансовий 
механізм (ст.11), який підзвітний Конференції Сторін і функціонує під її керівництвом. 
Конференція Сторін визначає його політику, програмні пріоритети та критерії відбору. 
Фінансовий механізм передбачає справедливе та збалансоване  представництво Сторін для 
прийняття рішень відкрито й прозоро. 

Кількісні зобов’язання з обмеження та скорочення викидів парникових газів були 
визначені у Кіотському протоколі, який було узгоджено на третій сесії Конференції 
Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (грудень 1997 р., Кіото, Японія) [9]. 

Згідно із Статею 3 п.1 Кіотського протоколу розвинені країни, до яких відповідно 
до економічних показників 1990 року належить і Україна, повинні з 2008 по 2012 рр. 
знизити принаймні на 5% порівняно з 1990 роком загальні викиди шести газів, які 
спричиняють парниковий ефект [10]. 

Для забезпечення досягнення цієї мети були узгоджені диференційовані кількісні 
зобов’язання щодо скорочення або обмеження викидів. 

Таким чином, Україна, Росія, Нова Зеландія мають стабілізувати викиди на рівні 
1990 року, Норвегія може їх збільшити на 1%, Австралія-на 8%. Офіційні дані 
Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату свідчать, що США, Японія та 
інші розвинені країни повинні скоротити протягом 2008-2012 р.р. свої фактичні викиди 
більш ніж на 20-25%.[11,с.27 ]. 

Кіотський протокол передбачає запровадження ряду механізмів, відомих як гнучкі 
механізми. Торгівля квотами на викиди, спільне впровадження (СВ) та механізми чистого 
розвитку (МЧР) сприятимуть досягненню кінцевої мети Конвенції. 

Спільне впровадження (ст.6 Кіотського протоколу) передбачає здійснення викидів 
парникових газів або збільшення абсорбції поглиначами у будь-якому секторі економіки, 
розвиненими країнами та країнами з перехідною економікою, які мають кількісні 
показники скорочення або обмеження викидів. 

Механізм чистого розвитку (ст. 12 Кіотського протоколу) передбачає виконання 
розвиненими країнами та країнами з перехідною економікою проектів, спрямованих на 
скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів та сприяння сталому 
розвитку в країнах, що розвиваються.  

Торгівля квотами на викиди (ст. 17 Кіотського протоколу) здійснюється тільки 
розвиненими країнами та країнами з перехідною економікою і передбачає можливість 
передачі/отримання частини визначеного обсягу викидів. 

Згідно із Статтями 5,7,8 Кіотського протоколу, Сторони, які є розвиненими 
країнами або країнами з перехідною економікою, повинні виконувати вимоги щодо 
звітності та перевірки виконання зобов’язань, а також щодо створення національних 
систем та використання методологій підготовки інвентаризації викидів парникових газів. 

Крім того, ст.18 Кіотського протоколу передбачає запровадження ефективних 
процедур та механізмів для визначення випадків невідповідності зобов’язанням і 
реагуванням на такі випадки.  

Отже, міжнародна система забезпечення відповідності має передбачати заходи, які 
вживатимуться у випадках невідповідності прийнятим зобов’язанням. 
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Україна підписала Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну 
клімату 15 березня 1999р., а 04 лютого 2004 р. ратифікувала його. 

Слід підкреслити, що активний переговорний процес щодо умов запровадження 
Кіотського протоколу розпочався під час Четвертої сесії Конференції Сторін, яка 
відбулася у 1998 р. у Буенос-Айресі. Було прийнято так званий “Буенос-Айреський план 
дій”, що передбачав, перш за все, досягнення згоди щодо практичних деталей 
впровадження Кіотського протоколу та ефективного здійснення положень Конвенції, 
включаючи розробку та узгодження на міжнародному рівні норм, правил і процедур 
запровадження гнучких механізмів, правил і процедур забезпечення дотримання 
зобов’язань відповідно до вимог Кіотського протоколу, включаючи заходи стосовно 
покарання або примусу. 

Протягом часу від Четвертої до Шостої сесії Конференції Сторін було виконано 
величезний обсяг підготовчої роботи, проведені численні міжнародні переговори, проте 
не вдалося зблизити позиції окремих країн та груп країн. Саме на останній Конференції 
Сторін передбачалося завершити процес виконання Буенос-Айреського плану дій. Шоста 
сесія Конференції Сторін повинна була узгодити низку ключових питань, включаючи 
норми та правила реалізації гнучких механізмів; облік поглинання та утримання вуглецю 
(стоки) внаслідок змін у лісовому господарстві та землекористуванні; створення 
потенціалу у країнах, що розвиваються, та країнах з перехідною економікою, для 
вирішення питань, пов’язаних із зміною клімату; процес передачі технологій країнам, що 
розвиваються; надання допомоги країнам, найбільш вразливим до зміни клімату або дій 
розвинених країн, спрямованих на пом’якшення впливу на зміну клімату. 

Слід зазначити, що незважаючи на це, досягти політичного рішення з ключових 
проблем Кіотського протоколу та ефективної імплементації Конвенції на вдалось у зв’язку 
з суттєвим розходженням позицій різних груп країн. 

Варто звернути увагу, що Європейський Союз підписав Кіотський протокол, згідно 
з яким він має зменшити свої викиди на 8% до 2012 р. в порівнянні з 1990 роком. Проте 
ЄС має орієнтацію на досягнення екологічної мети Конвенції переважно за рахунок 
внутрішніх заходів з обмеженим застосуванням ринкових гнучких механізмів [12, c.23 ]. 

Країни ОПЕК потребують гарантій щодо відшкодування недоотриманих прибутків 
від продажу нафти внаслідок скорочення споживання палива, що власне і призводить до 
зменшення викидів парникових газів. 

Така група країн, як країни з перехідною економікою мають різні позиції, залежно 
від того, до якої більш впливової групи вони намагаються приєднатися, або не мають 
чітко визначених позицій. 

Оцінюючи результати шостої Конференції Сторін та ефективність 
загальносвітового переговорного процесу, можна зробити висновок щодо наявності 
проблем з ратифікацією Кіотського протоколу. В той же час слід підкреслити, що Рамкова 
конвенція ООН про зміну клімату є чинною і вимагає сумлінного виконання взятих 
зобов’язань.  

Щодо країн з перехідною економікою, то вони можуть отримати допомогу для 
виконання своїх зобов’язань та досягнення сталого розвитку . Україна в умовах 
структурної перебудови економіки також має унікальну можливість надбання досвіду в 
принципово новому сегменті світового ринку. 

Оцінюючи переговорний процес з проблеми зміни клімату слід наголосити, що в 
умовах глобальної фінансово-економічної кризи ця проблема загострилася. Так, у період з 
7 грудня до 18 грудня 2009 р. тривали міжнародні переговори ООН зі зміни клімату у 
Копенгагені, Данія. 

Проект тексту для переговорів був оприлюднений. Вже 28 січня 2009 р. 
Європейська комісія випустила документ з викладом проблеми. Згодoм, з 1 по 12 червня 
2009 р., делегати з 183 країн зібралися в Бонні. Мета полягала в обговоренні ключових 



 22

положень для переговорів. Переговори відбувалися з 28 вересня до 9 жовтня в Бангкоку, 
Таїланд, а також з 2 по 6 листопада в Барселоні, Іспанія. 

Конференція у Копенгагені вже з самого початку побила усі рекорди попередніх 
конференцій. Для участі у переговорах приїхали представники 192 країн світу,  
зареєстровано 25000 учасників. У переговорах взяли участь близько 100 президентів та 
прем’єр - міністрів різних країн світу. Мета переговорів-прийняття нової угоди, що 
прийде на зміну Кіотському протоколу у 2013 році [13]. 

На самміті в Копенгагені в 2009 р. розвинені країни домовилися направити на ці 
цілі 30 млрд. дол. в 2010-2012рр., а до до 2020р. довести щорічний обсяг ресурсів до 100 
млрд. дол. на рік [14]. 

Слід відмітити, що в той же час переговорний процес затягнувся через небажання 
держав брати на себе зобов’язання та знижувати викиди парникових газів. Це повною 
мірою стосується й України. Ось чому небезпека підвищення температури на нашій 
планеті не зникає. 

В той же час Україна разом з іншими 34 країнами світу погодилася щодо другого 
періоду виконання зобов’язань Кіотського протоколу, який набере чинності з 1 січня 2013 
року, тоді як Росія, Канада та Японія офіційно вже відмовились від приєднання до другого 
періоду Кіотського протоколу. Необхідно підкреслити, що на противагу позиції 
Європейського Союзу, який проводить політику глобальної кліматичної кооперації, США  
не захотіли взяти участь у визначені спільних цілей кліматичної політики. 

Отже, світове співтовариство стоїть перед викликом - необхідно захистити клімат 
як глобальне суспільне благо. Але в міжнародних відносинах після переговорів в Канкуні 
(2010р.) спостерігається певний зсув сил на користь великих порогових держав – Китаю, 
Бразилії, Індії, ПАР. Як уявляється, семе цей зсув буде визначати кліматичну політику і, 
відповідно, принципи, які в майбутньому можуть бути покладені в основу формулювання 
цілей в галузі світової кліматичної політики.  
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Анотація. У статті аналізуються правові основи державної політики України у 

сфері питного водопостачання. 
Ключові слова: державна екологічна політика; державна водна політика; 

державна політика питного водопостачання; державна програма 
Summary. Analyzed the legal basis for public policy in the sphere of drinking water and 

drinking water supply in Ukraine. Indicated gaps of legal regulation in this area and suggest 
ways to address them. 
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Аннотация. В статье анализируются правовые основы политики Украины в сфере 
питьевого водоснабженя. 

Ключевые слова: государственная экологическая политика, государственная 
водная политика, государственная политика в сфере питьевого водоснабжения, 
государственная программа. 

 
Зростання матеріального виробництва, чисельності населених пунктів призводить 

до збільшення обсягів споживання водних ресурсів, забруднення і виснаження вод. 
Особливо це відчувається в Україні, де немає великих запасів власних прісних вод, а 
територіальний розподіл водних ресурсів не збігається з розміщенням водоємних галузей 
господарського комплексу. Окрім того, високий рівень господарського освоєння території 
в Україні (природні землі становлять лише близько 35% площі країни) призводить до 
порушення рівноваги в природі, умов формування стоку, погіршення якості води. Велику 
шкоду населеним пунктам і сільськогосподарським угіддям та іншим господарським 
об’єктам заподіюють повені, підтоплення, водна ерозія, руйнування берегів водосховищ 
тощо. Особливо руйнівними є паводки в басейнах річок Тиси, Прута, Дністра, Західного 
Бугу, Прип’яті, Сіверського Донця, а також річок Одеської області вздовж Дунаю [1, с. 
353-354]. 

Незадовільна якість питної води – це проблема, характерна на даний час для 
багатьох великих і промислово розвинених населених пунктів України. Покращення 
якості води, яка споживається населенням, визнано Верховною Радою України одним із 
основних пріоритетів охорони довкілля та раціонального використання природних 
ресурсів. 

Забезпечення якості питної води у відповідності з європейськими стандартами 
передбачено Кабінетом Міністрів України в числі основних завдань національної 
екологічної політики. Отже, обрана для дослідження тема є надзвичайно важливою та 
актуальною. 

Метою даної статті є дослідження правових основ державної політики у сфері 
питної води та питного водопостачання в Україні. 



 24

Початок радикальної економічної реформи в Україні загострив питання про зміну 
ролі екологічного фактора в розвитку суспільства. При загальній спрямованості державної 
стратегії переходу на засади сталого розвитку особливої актуальності набуває управління 
охороною довкілля, раціональним використанням природних ресурсів та безпекою 
життєдіяльності людини. Його значущість зростає в умовах децентралізації управління та 
підвищення ролі соціально-економічного розвитку регіонів. Але в останні роки 
погіршення стану навколишнього природного середовища стало реально впливати на 
якість життя населення, лімітувати можливості соціального та економічного розвитку 
великих промислових регіонів і міст. У зв’язку з цим в умовах трансформації економічної 
системи виникає потреба у розробці нової державної екополітики на різних рівнях 
управління. 

Ветвицький Д.О. визначає державну екологічну політику як комплекс засобів і 
заходів, спрямованих суспільством і державою на охорону та оздоровлення довкілля, 
ефективне поєднання природокористування і охорони природи, забезпечення нормальної 
життєдіяльності громадян, який має два виміри – нормативний (система правил і норм) та 
регуляційний (конкретні дії для охорони навколишнього середовища) [2, c. 7]. 

У нашому розумінні, державна екологічна політика – це цілеспрямована діяльність 
органів державної влади і управління, яка направлена на впровадження заходів щодо 
забезпечення охорони навколишнього середовища, раціонального та ефективного 
використання і відтворення природних ресурсів, екологічної безпеки в державі в цілому та 
в окремих регіонах. 

В основу формування екологічної політики України було покладено базовий 
принцип, згідно з яким екологічна безпека держави стала важливим елементом і 
складовою національної безпеки. Відповідно до статті 16 Конституції України 
забезпечення екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території 
України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного 
масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави [3]. 

Мета реалізації національної екологічної політики полягає в стабілізації і 
поліпшенні екологічного стану території держави шляхом утвердження національної 
екологічної політики як інтегрованого фактора соціально-економічного розвитку України 
для забезпечення переходу до сталого розвитку економіки та впровадження екологічно 
збалансованої системи природокористування.  

Важливою складовою державної екологічної політики є водна політика, яка 
спрямована на захист водних ресурсів від забруднення та виснаження, раціональне 
використання водних ресурсів, забезпечення сталого функціонування екосистем у 
басейнах річок України, запобігання шкідливій дії води і ліквідація її наслідків. 

Діючим водним законодавством України не закріплено поняття водної політики. 
Разом з тим, проектом Закону України „Про внесення змін до Водного кодексу України” 
визначено, що державна водна політика – це здійснення органами державної влади 
заходів, спрямованих на раціональне використання і охорону вод, відтворення водних 
ресурсів та регулювання водних відносин [4]. Ми підтримуємо пропозицію В.О. Джуган 
щодо доцільності закріплення поняття водної політики у статті 1 Водного кодексу 
України [5, с. 39]. 

Державна політика у сфері питної води та питного водопостачання, у свою чергу, є 
важливою складовою водної політики і має на меті забезпечення гарантованих 
Конституцією України прав громадян на остатній життєвий рівень та екологічну безпеку 
шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених 
нормативів.  

Прогалиною у водному законодавстві вважаємо відсутність поняття державної 
політики у сфері питної води та питного водопостачання. Пропонуємо усунути зазначену 
прогалину шляхом доповнення ст. 1 Закону України «Про питну воду та питне 
водопостачання» таким поняттям, а саме: державна політика у сфері питної води та 
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питного водопостачання - це здійснення органами державної влади заходів, спрямованих 
на раціональне використання і охорону питної води, гарантоване забезпечення населення 
якісною та безпечною для здоров’я людини питною водою. 

Принципи державної політики у сфері питної води та питного водопостачання 
закріплено у 6 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» [6].  

Основною з функцій державної політики в галузі охорони довкілля є розробка та 
реалізація програм. Статтею 6 Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» визначено мету розробки і прийняття таких програм: проведення ефективної 
та цілеспрямованої діяльності України по організації і координації заходів щодо охорони 
навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального 
використання і відтворення природних ресурсів на перспективу, здійснення 
цілеспрямованої і ефективної діяльності щодо задоволення потреб населення і галузей 
економіки у воді, збереження, раціональне використання і охорона вод, запобігання їх 
шкідливій дії [7]. 

Основні напрями державної екологічної політики у сфері питної води та питного 
водопостачання в Україні визначені у державних програмах або у концепціях державних 
програм. Можемо їх класифікувати на три групи: 1) такі, що визначають основні напрями 
екологічної політики держави загалом та її природоохоронної політики зокрема (водна 
політика та політика у сфері питної води та питного водопостачання виступають 
складовими цих програмних документів); 2) такі, що визначають основні напрями водної 
політики держави (їх складовою є державна політика у сфері питної води та питного 
водопостачання); 3) такі, що визначають основні напрями державної політики у сфері 
питної води та питного водопостачання. 

Серед найбільш важливих нормативно-правових актів програмного характеру, що 
визначають основні напрями екологічної політики держави загалом та її 
природоохоронної політики зокрема, доцільно виділити такі: 

- Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, 
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затверджені 
Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. № 188/98-ВР [8], які нинішню 
екологічну ситуацію в Україні характеризують як кризову, що формувалася протягом 
тривалого періоду через нехтування об’єктивними законами розвитку і відтворення 
природно-ресурсного комплексу України. Порушення норм якості води досягло рівнів, які 
ведуть до деградації водних екосистем, зниження продуктивності водойм. Значна частина 
населення України використовує для своїх життєвих потреб недоброякісну воду, що 
загрожує здоров’ю нації. 

- Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на 
період до 2020 року, затверджені Законом України від 21 грудня 2010 року № 2818-VI [9]. 
У Стратегії зазначається, водокористування в Україні здійснюється переважно 
нераціонально, непродуктивні витрати води збільшуються, об’єм придатних до 
використання водних ресурсів внаслідок забруднення і виснаження зменшується. 
Практично всі поверхневі водні джерела і ґрунтові води забруднені. 

За рівнем раціонального використання водних ресурсів та якості води Україна, за 
даними ЮНЕСКО, серед 122 країн світу посідає 95 місце. 

- Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі 
України на 2000-2015 роки, затверджена Законом України від 21 вересня 2000 р. № 1989-
ІІІ [10]. 

Основними завданнями Програми у питаннях охорони та відтворення водних 
ресурсів є екологічне оздоровлення природних територій та акваторій, особливо витоків 
річок, поліпшення стану заплавних екосистем у межах басейнів річок Дніпра, Дністра, 
Південного і Західного Бугу, Сіверського Дінця, Дунаю, в тому числі шляхом створення 
захисних смуг уздовж берегів водних об’єктів, особливо крутосхилих ділянок, 
впровадження заходів щодо збереження водно-болотних угідь, посилення їх водозахисної 
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та водорегулювальної здатності, ренатуралізації та поліпшення охорони природних 
комплексів водоохоронних зон водних об’єктів. 

- Програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні 
(«Заповідники»), затверджена Постановою Верховної Ради України від 22 вересня 1994 р. 
№ 177/94-ВР [11]. У Програмі, зокрема, зазначається, що з метою розширення мережі 
територій та об’єктів природно-заповідного фонд мають бути проведені додаткові наукові 
дослідження з метою пошуку можливостей посилення охорони великих та малих річок, 
морських акваторій шляхом включення найбільш цінних ділянок до природно-заповідного 
фонду. 

- Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року, 
схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 880-р [12] 
серед основних завдань національної екологічної політики визначає підвищення якості 
поверхневих і підземних вод. 

- Концепція Загальнодержавної програми розвитку заповідної справи на період 
до 2020 року, схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 р. 
№ 70-р [13]. 

Мета Програми полягає у створенні належних умов для реалізації єдиної державної 
політики у сфері розвитку заповідної справи, зокрема мережі територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду, вдосконалення управління природними, біосферними 
заповідниками та національними природними парками, іншими територіями та об’єктами 
природно-заповідного фонду, доведення обсягу площі природно-заповідного фонду до 10 
відсотків загальної площі держави прискорення формування національної екологічної 
мережі як складової Пан’європейської екологічної мережі, забезпечення проведення 
комплексних довгострокових наукових досліджень типових та унікальних екосистем, 
забезпечення раціонального природокористування. А велика кількість водних об’єктів, що 
є джерелами питного водопостачання, як відомо, є важливою складовою екологічної 
мережі.  

Спорудження, оптимізація та реконструкція централізованих систем 
водовідведення є одним із пріоритетних завдань соціально-економічної політики держави 
та важливим фактором зниження соціальної напруженості в суспільстві.  

Водна політика держави загалом та політика у сфері питної води і питного 
водопостачання зокрема є важливими складовими сталого розвитку держави. Основні 
принципи такої політики мають знайти своє відображення у Концепції переходу до 
збалансованого (сталого) розвитку, Національній стратегії та Національному плані дій 
збалансованого (сталого) розвитку України, розроблення і прийняття яких у найближчій 
перспективі є нагальною необхідністю відповідно до взятих Україною міжнародних 
зобов’язань. 

Отже, нагальною необхідністю сьогодні є оптимізація правових основ державної 
політики у сфері питної води та питного водопостачання, основні напрями якої визначені 
автором цієї статті. 
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Анотація. У статті досліджено погляди вчених щодо питання поняття юридична 
відповідальність як в історичному так і в сучасному аспектах.  

Ключові слова: відповідальність, юридична відповідальність, ретроспективна 
відповідальність, позитивна та двохаспектна відповідальність.   

Summary. This article explores the views of scientists on matters of legal responsibility 
as the historical and contemporary perspective. 

Keywords: liability, legal liability, retrospective responsibility, positive and two aspect 
responsibility. 

Аннотация. В статье исследованы взгляды ученых по вопросу понятие 
юридическая ответственность в историческом и в современном аспектах. 

Ключевые слова: ответственность, юридическая ответственность, 
ретроспективная ответственность, позитивная и двоаспектная ответственность. 

  
Актуальність дослідження юридичної відповідальності зумовлена тим, що інститут 

юридичної відповідальності в Україні має ряд гострих питань, котрі на сьогоднішній день 
є досить дискусійними. Даній проблематиці присвячено багато статей, монографій, 
збірників. Дискусія навколо поняття «юридична відповідальність» актуальна вже давно, 
але й досі не знайдено такого визначення, яке б задовольнило потреби всіх дослідників та 
практиків.   

Такі автори як С.С.Алєксєєв, І.А.Безклубий, М.І. Брагінський, С.М. Братусь, А.С. 
Васильєв, В.В. Вітрянський, В.П. Грибанов, М.С. Малеїн, В.В. Копєйчиков, Й.О. 
Покровський, А.А. Піонтковський, З.В. Ромовська, І.С. Самощенко, О.Ф. Скакун, Р.О. 
Стефанчук, В.О. Тархов, Р.Й. Халфіна, Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Ю.С. Червоний, 
М.Д. Шаргородський, Г.Ф. Шершеневич, С.І. Шимон, В.С. Щербина, О.С. Іоффе та інші 
питанню юридичної відповідальності приділяли значну увагу в своїх працях. 

Для дослідження поняття юридичної відповідальності спробуємо дослідити точки 
зори вчених, які в різні часи аналізували такий феномен як відповідальність досить 
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неоднаково. Світоглядні основи дають змогу визначити вихідні методологічні підходи для 
дослідження проблеми юридичної відповідальності, а саме, знайти більш альтернативний 
підхід до розуміння поняття юридичної відповідальності.  

Феномен відповідальності почав активно аналізуватися філософами ще в античний 
період. В античний період наявні два підходи до осмислення сутності категорії 
«відповідальність», що знайшли своє вираження у філософських системах «розплата - 
справедливість - обов’язок» та «причинність - свобода - совість» [4,185]. Аристотель 
зазначав, що лише повна свобода вибору, яка супроводжується виваженням цілей та 
засобів, є умовою відповідальності людини за свої вчинки. Вирішення проблеми 
відповідальність полягає у вченні про добровільні і мимовільні дії. Відповідальність 
виникає там, де існує свобода вибору під час прийняття рішення. Постає питання за які ж 
вчинки людина відповідає, а за які ні. Аристотель класифікує вчинки на довільні і 
мимовільні, навмисні і ненавмисні та вчинки через невідання. Мимовільний вчинок не є 
дією, що здійснюється під впливом пристрасті чи сильного прагнення. А при довільних 
діях головну роль відіграє мотив - щось внутрішнє. Доброчесні дії завжди є довільними; 
для їх аналізу Аристотель вводить поняття наміру. Намір ґрунтується на попередньому 
виборі різних варіантів поведінки, в ході чого відбувається зіткнення, боротьба мотивів. В 
«Нікомаховій етиці» Аристотель зазначає, що доброчинність полягає у відношенні до 
своїх обов’язків, добросовісне виконання їх. [10,119]. Платон ставить питання в якій мірі 
людина свідомо та добровільно є творцем своїх вчинків та якою мірою вона за них 
відповідає. Слід зазначити, що Платон заперечував родову відповідальність. Конкретна 
людина несе відповідальність тільки за свої вчинки, а не за вчинки інших, так званий 
принцип індивідуалізації відповідальності. 

Філософи епохи Середньовіччя, не дивлячись на пояснення багатьох питань 
наявністю Бога, формують цілісну концепцію залежності відповідальності людини від її 
свободи-волі-розуму. Даній проблемі приділяли увагу С.Боецій, А.Аврелій, Августин, 
Оріген, Ф. Аквінський та інші. Проблема відповідальності розглядалась в контексті 
християнської філософії. Наприклад, Оріген досліджує відповідальність в контексті з 
такими поняттями, як розум, свобода, рівність, чуттєвість, гріховність[10,121]. Створіння, 
яких створив Бог однакові. Вони мають свободу волі, але є певна відмінність, яка полягає 
в тому, що одні вірні богові, а інші впадають в гріх. Причина цього тільки у свободі самих 
розумних істот. Людина сама несе відповідальність завдяки волі та свободі, але джерелом 
свободи залишається Бог. Фома Аквінський аналізує ідею відповідальності, звернувшись 
до моральної особистості через з'ясування відношення божественного приречення до 
свободи волі людини. Однак, на відміну від Августина, який спирався в ідеї про 
відповідальність на вчення Платона, погляди Аквінського ґрунтуються на постулатах 
Аристотеля.   

В епоху Відродження та Нового часу також розглядається проблема 
відповідальності, властива людині як особистості, і актуалізується через свободу та 
відповідальний вибір (Л. Б. Альберті, Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Юм, Дж. Мілль та інші). При 
розкриті проблем відповідальності все більше звертається увага на розум людини, адже 
саме він формує волю вчиняти так чи інакше. Людина через розум відповідає за наслідки 
свого вибору та, аналізуючи практику, дізнається за що саме нестиме відповідальність. 
[10,131]. Основою відповідальності людини є її власні вчинки. Наприклад, Дж. Локк 
поділив закони на три види: громадянські, божественні та моральні й намагався визначити 
різні форми буття через їх специфіку. Він ототожнював поняття розумності та свободи, 
розумності та відповідальності. Таким чином розумність зливається з активними, 
вільними, свідомими діями людини, а її можливість регулювати свої бажання ведуть до 
відповідального вибору і є проявом свободи[4,186]. Філософ аналізує трактування 
пізнавального розуму у процесі прийняття рішень, моральної мотивації та морального 
самовизначення індивідів. Пояснення ролі розуму конкретизує і обґрунтовує механізми 
моральної та правової свободи і відповідальності людини. Ідеал морального виховання, 
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який досліджений Дж. Локком, мав на меті формування особистості, яка здатна підкоряти 
свої бажання та волю власному розуму, що наперед розраховує наслідки вибору, 
реалізуючи цим самим можливу свободу[9,124]. Слід зазначити, що Дж. Локк впевнений, 
що усвідомлення відповідальності виникає з різних джерел. Совість не є носієм 
вроджених моральних правил, вона є судженням про моральну правильність. Совість 
докоряє нас за порушення певних моральних правил. Філософ наголошує, що  
усвідомлення через досвід є основою відповідальності.  

Слід зазначити, що саме Дж. Мілль перший хто застосував термін 
«відповідальність» саме в ретроспективному значенні.    

І.Кант був одним із перших серед філософів, що використали вже у XIII ст. терміни 
«відповідальний» і «відповідальність». Досить цікавою є думка І. Канта, що людина 
покликана брати на себе ризик самостійного рішення і відповідальність за наслідки свого 
вчинку, тобто діяти так, ніби від цього залежить доля всієї світобудови[8,378]. Він 
пов’язує поняття відповідальності з поняттям обов’язку. Відповідальність може бути 
зовнішня та внутрішня [10,127]. У вченні про внутрішнє ставлення до обов’язку І. Кант 
доводить, що людина підкоряє власну волю зовнішній необхідності, приймає її як 
внутрішній моральний закон. I. Кант розглядав проблему відповідальності у зв’язку з 
філософською проблемою свободи. Свобода, за І. Кантом, підносить людину над усім 
світом. Слід зазначити, що філософ не ототожнює свободу зі свавіллям, пригніченням, а 
визнає її як форму прийняття моральної потреби. «Бути вільним означає бути рабом 
обов’язку»[3]. Моральним є лише той вчинок, що здійснюється на основі обов’язку, 
пов’язаного лише з розумом, без почуттєвості. Основний принцип виховання І.Кант 
вбачає у вихованні обов’язку, що є єдиною основою людської моральності.    

Для М. Вебера відповідальність «є відношення, що виводить за межі 
суб'єктивного» [2, 695]. Він зазначає, що ми повинні усвідомити, що будь-яке етично 
орієнтоване діяння може підкорятися двом фундаментально різним, непримиренно 
протилежним максимам: воно може бути орієнтованим або на «етику переконання», або 
на «етику відповідальності». Дії за «етикою переконань» не передбачають звітування за 
їхні результати. Коли людина діє за максимою «етики відповідальності», вона розуміє, що 
«необхідно розплачуватися за (передбачувані) наслідки своїх дій. [2, 697].     

З кінця 50-х початку 60-х років ХІХ століття увага науковців до проблем 
юридичної відповідальності, саме у загальнотеоретичному плані зросла. Вагомий внесок 
щодо даного питання зробили вчені радянського періоду. На сьогоднішній день чим 
більше вчених досліджують це питання тим більше думок і дискусій щодо даного 
питання. Можна погодитись з твердженням, що відсутність встановленого законом 
визначення юридичної відповідальності створює об'єктивні складності для аналізу даної 
правової категорії. Наведемо деякі сучасні визначення вчених, які досліджують поняття 
юридична відповідальність. Наприклад, О.В. Зайчук та Н.М. Оніщенко стверджують, що 
відповідальність є юридичним фактом, який тягне за собою виникнення чи зміну 
правовідносин [5, 18]. І.С.Самощенко, М.Х.Фарукшин, М.Д. Шаргородський, О.А 
Красавчиков та ін. визначають юридичну відповідальність як вид і міру примусового 
позбавлення правопорушника певних благ, які безпосередньо йому належать. Інші 
пов’язують розуміння юридичної відповідальності з протиправною поведінкою, 
правопорушенням, що спричинило державний примус, покарання. Правомірні дії 
суб’єктів у розуміння юридичної відповідальності не входять. Ця позиція визначає 
ретроспективний, негативний аспект юридичної відповідальності. Інші розглядають 
юридичну відповідальність в якості різновиду обов’язку, хоча відповідальність - це 
одночасно і обов’язок для суб’єкта, на якого вона покладена. Доцільно вважати, що 
обов’язок за деякими ознаками має подібність із відповідальністю, але визначити 
юридичну відповідальність тільки через обов’язок не потрібно (обов’язок, як і санкція, 
передує відповідальності та саме за невиконання обов’язку може наступити юридична 
відповідальність). 
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Слід ще раз підкреслити, що поняття юридичної відповідальності досі є досить 
дискусійним питанням. Сталим фактом є те, що в юридичній науці є три підходи до 
визначення юридичної відповідальності: ретроспективний, позитивний, двохаспектний.   

Поширеним підходом є ретроспективний. Його можна розглядати як обов’язок 
суб’єкта перетерпіти несприятливі для нього наслідки правопорушення та як заходи 
державного примусу за скоєне правопорушення, які полягають у тому, що винна особа 
позбавлена майнових чи особистісних благ. Так, деякі вчені вважають, що ретроспективна 
юридична відповідальність є встановлений в процесуальному порядку обов’язок суб’єкта, 
який скоїв правопорушення, перетерпіти адекватні позбавлення особистого, майнового, 
організаційного характеру, що передбачені санкцією юридичної норми [9,322]. Існує 
думка, що ретроспективна відповідальність пов'язується з негативною реакцією з боку 
суспільства (держави) на поведінку особи, яка ухиляється від покладених на неї 
обов'язків, що має вираження в засудженні цього вчинку й примусовому впливі на 
суб'єкта, який його скоїв.   

О.С. Іоффе і М.Д. Шаргородський розглядають юридичну відповідальність як міру 
державного примусу, що заснована на юридичному і громадському засудженнях 
поведінки правопорушника і виражається у встановленні для нього певних негативних 
наслідків у вигляді обмежень особистого чи майнового порядку [7,315]. О.С. Іоффе 
зазначає, що відповідальність «це визнана державою можливість особи надавати звіт про 
свою протиправну поведінку і обов’язок перетерпіти міри державно-примусового впливу 
у формі позбавлення певних благ, які безпосередньо йому належать» [6,38]. За 
твердженням О.С.Іоффе, специфіка юридичної відповідальності полягає в покаранні, карі 
за скоєний делікт. Ця основна риса відрізняє юридичну відповідальність від будь-яких 
інших владно-примусових засобів державного впливу. Отже, на його думку, правова 
відповідальність - це особливий, державно-примусовий захід, що покладає на 
відповідального суб’єкта істотно нові, додаткові обмеження, які полягають або у 
позбавленні права, або в покладенні обов’язку (наприклад, сплатити неустойку), або у 
позбавленні права, поєднаного з покладенням обов’язку. Відповідальність як форма 
державного примусу, на відміну від інших державно-примусових засобів, зазначена лише 
в штрафних (каральних) санкціях. Тому реалізація їх не що інше, як юридична 
відповідальність. 

Розглянемо підхід, який являє собою певну реакцію держави та суспільства на 
здійснене соціально корисне правомірне діяння особи у вигляді застосування різних 
заходів правового заохочення (особистого, майнового та організаційного характеру), 
тобто позитивну юридичну відповідальність. Ідея позитивної відповідальності виникла в 
60-ті роки та розглядалася як ознака розвитку соціалістичних суспільних відносин 
представниками радянської філософської науки. Представниками позитивної юридичної 
відповідальності є Р.І. Косолапов, В.С. Марков, М.І. Матузов, М.С.Строгович, П.О. 
Недбайло, Н.О. Слободніков та багато інших. М.С.Строгович констатує, що розуміння 
юридичної відповідальності виражено, перш за все, у позитивному значенні, тобто як 
відповідальність за правильне, добросовісне, ефективне виконання особою своїх правових 
обов'язків [11,73]. 

С.С.Алексєєв зазначає, що даний підхід передбачає досконале ініціативне 
виконання своїх обов’язків чи осмислення особою власного обов’язку перед суспільством 
та розуміння, в світлі цього обов’язку, змісту і значення своїх дій, корегування дій своїх з 
покладеними на неї обов’язками, що виникають з суспільних зв’язків людини[1, 371]. 
Юридична відповідальність являє собою правове явище, що існує й реалізується в межах 
особливого, охоронного правового відношення. Зауважимо, що С.С. Алексєєв, вважав, що 
не слід обмежувати поняття відповідальності лише випадками правопорушень, пов’язаних 
із суспільним осудом правопорушника, винними діями тощо[1,381–382]. 

Не всі сприймають позитивне розуміння юридичної відповідальності, акцентуючи 
увагу на тому, що позитивна юридична відповідальність розглядається поза логічним 
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зв’язком: норма права - правопорушення - санкція - відповідальність.  Позитивна 
відповідальність - явище соціальне, а не правове, оскільки вона не має ознак формальної 
визначеності, державної примусовості та процесуальної форми реалізації. Так, Л.О. 
Морозова аналізує ідею про відсутність юридичного характеру в позитивній 
відповідальності. Її існування породжує припущення, що правом регулюється не лише 
поведінка, а внутрішній духовний світ людини. Випливає це з того, що позитивна 
юридична відповідальність пов’язана з емоційно-психологічним усвідомленням свого 
обов’язку перед суспільством [9,366].  

Морозова Л.О. стверджує, що сучасний підхід до юридичної відповідальності є 
двохаспектним і складається з традиційного ретроспективного розуміння та позитивного 
чи перспективного підходу [9,336]. Двохаспектний підхід є особливий правовий стан, 
який передбачає наявність обов’язку, що закріплений у законі, розуміння необхідності 
його виконання, а також можливість виникнення несприятливих наслідків у випадку 
порушення обов’язку. Але такі вчені як М.Н. Марченко, О.Е. Лейст, С.В. Поленіна та інші 
заперечують двохаспектну юридичну відповідальність. Також, є вчені, які не менш 
категорично говорять про її наявність - це В.В.Лазарев, А.С. Піголкін, В.С.Нерсесянц та 
інші.  

Двохаспектний підхід краще розкриває сутність та зміст юридичної 
відповідальності. А. Машков стверджує, що використання цього підходу для формування 
сучасної теорії юридичної відповідальності та втілення її у життя не спричинить 
негативних наслідків для існуючої юридичної практики. Цей підхід може сприяти 
позитивним зрушенням у розвитку інституту юридичної відповідальності як у теорії так і 
на практиці. Та саме головне, сприяти подоланню розриву, що існує зараз між теорією і 
практикою в юридичній сфері[10,82]. 

Але навіть в цих сталих підходах є велика кількість дискусійних питань. 
Розглянувши філософське бачення категорії «відповідальність» та проаналізувавши 
сучасні підходи до розуміння юридичної відповідальності можна стверджувати, що 
відсутність встановленого законом визначення та наявність дискусійних питань, які з 
часом все більше зростають, створюють об'єктивні складності для аналізу інституту 
юридичної відповідальності.  
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Анотація У статті висвітлюється проблема державного регулювання 

ціноутворення в Україні та в зарубіжних країнах. Автор намагається за допомогою методу 
порівняльного правознавства запропонувати ефективні шляхи подолання цінової кризи, 
яка існує у сучасній українській державі.  

Ключові слова: ціна, ціноутворення, вільна ціна, правове регулювання, правова 
охорона. 

Summary. In the article the author studies the problem of government control of pricing 
in Ukraine and in some foreign countries. An author using the method of comparative 
jurisprudence aimed to offer the effective ways of overcoming of price crisis which exists in the 
modern Ukrainian state. 

Key words: price, pricing, free price, legal adjusting, legal safeguard. 
Аннотация. В статье рассматривается проблема государственного регулирования 

ценообразования в Украине и зарубежных странах. Автор пытается с помощью метода 
сравнительного правоведения предложить эффективные пути преодоления ценового 
кризиса, который существует в современном украинском государстве. 

Ключевые слова: цена, ценообразование, свободная цена, правовое регулирование, 
правовая охрана. 

 
На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки проблема функціонування і 

стратегічного розвитку процесу ціноутворення є однією з найважливіших для 
нормального функціонування української економіки й забезпечення стабільного 
економічного зростання, підйому виробництва. Від цін залежать рентабельність, 
життєздатність і фінансова стабільність підприємств країни. Тому важливість дослідження 
загальних теоретичних проблем ціни і ціноутворення, питань практичного ціноутворення 
в Україні, зокрема, застосування позитивного досвіду державного регулювання 
ціноутворення в зарубіжних країнах підкреслює актуальність обраної теми дослідження. 

Стосовно ціни, ціноуторення існують напрацювання багатьох вітчизняних та 
зарубіжних вчених: В.М. Василенка, В.М.Гайворонського, Н.М. Дятленко, Р.М.Ентова, 
В.К. Мамутова, В.С. Мартем’янова, Н.О.Саніахметової, В.С.Щербини та ін. Правове 
регулювання ціноутворення є актуальною проблемою дослідження зарубіжних авторів: 
Х.А. Хайєка, М. Кемпера, Дж. Фліка, Х. Рудольфа, К. Маттіса, С. Гібсона, Дж. Купера, Б. 
Болла, Р. Фішера та ін. 

Метою статті визначено дослідження досвіду процесів ціноутворення в зарубіжних 
країнах та розробка практичних рекомендацій з удосконалення державного контролю за 
ціноутворенням в Україні. Об’єктом даної статті є суспільні відносини, пов’язані з 
ціноутворенням. Предметом роботи автор висуває суспільні відносини, що визначають 
особливості держаного регулювання ціноутворення у зарубіжних країнах. 
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Існує найбільш поширена думка про те, що найефективніше свої регулюючі 
функції ціна може виконувати лише тоді, коли вона формується під впливом ринкових 
чинників, тобто лише за умови вільного ціноутворення [1, с. 52]. Але практика свідчить, 
що вільна ціна не здатна врахувати всієї різноманітності цілей та умов соціально-
економічного розвитку країни і тому не можу бути універсальним засобом регулювання 
економічних процесів. Отже, ефективність цінової політики в Україні є сумнівною, тоді як 
очевидно успішним є досвід державного цінового втручання у економічно розвинутих 
країнах як з потужним державним сектором економіки (Австрія, Німеччина, Франція, 
Японія), так і у країнах, відомих лібералізацію економічної ролі держави у контрольно-
наглядових процесах економіки (Австралія, США).  

Головною проблемою, як свідчить світова практика, вільного ціноутворення є не 
врахування всіх соціально-економічних факторів, зокрема, пенсійного забезпечення 
громадян, утримання непрацездатних, безплатну освіту, екологію, оборону країну; не 
враховуються при вільному ціноутворенні показники платоспроможного попиту. 
Безсумнівно, «дозволити» вільне ціноутворення можуть собі лише економічно розвинуті 
країни. Звичайно, вільне цінотворення у мінімальні строки надає максимальні можливості 
для стрімкого зростання виробництва, розвитку конкурентоздатного господарського 
середовища, що веде до забезпечення якості вироблених в країні товарів, наданих послуг 
та робіт. Але при цьому те ж вільне ціноутворення є благодатним підґрунтям для 
стрімкого інфляційного росту, для зростання безробіття та для інших негативних 
економічних наслідків.  

Закон України «Про ціни та ціноутворення», прийнятий 3 грудня 1990 року, 
проголосив, що державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи встановлюються на 
ресурси, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, на товари 
і послуги, що мають вирішальне соціальне значення, а також на продукцію, товари і 
послуги, виробництво яких зосереджено на підприємствах, що займають монопольне 
(домінуюче) становище на ринку. шлях на вільне цінотворення в державі (ст.9 Закону) [2]. 
Зокрема, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 
Севастопольської міської державної адміністрації регулюють (встановлюють) граничні 
торговельні надбавки до оптової ціни виробника на борошно, хліб і хлібобулочні вироби, 
макаронні вироби, цукор, яловичину, свинину і м'ясо птиці, ковбаси варені, молоко, сир, 
масло тваринне та олію (п. 12 Додатку до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 
грудня 1996 р. № 1548) [3]. Цим же Додатком зазначається, Національна комісія 
регулювання електроенергетики регулює тарифи на електроенергію, встановлює роздрібні 
ціни на газ природній, що використовується для потреб населення тощо (п.8 Додатку). 
Варто зазначити, що існує Перелік соціально значущих товарів і послуг, за яким органи 
державного цінового контролю проводять постійний моніторинг цін на споживчому ринку 
регіонів [4]. До цього Переліку, зокрема, входять і хліб з борошна пшеничного вищого та І 
сортів, рис, пшоно, свинина, сало, молоко; дизельне паливо, бензин (А-76, А-95); 
електрична енергія, послуги міського пасажирського транспорту тощо. При цьому 
цікавою є аргументація аналітичних звітів Департаменту макроекономіки Міністерства 
економіки щодо причин інфляційних процесів, що відбуваються в країні: психологічний 
фактор (щодо «гречаної» кризи серпня-вересня 2010 року), світове дорожчання цін (щодо 
ситуації на паливному ринку України), але звичайно не розглядаються можливості 
допущення неефективної цінової політики держави [5] 

Крім того, постійно підкреслюється, що відбувається зростання мінімальних 
заробітних плат та відповідно прожиткового мінімуму. Наприклад, середня мінімальна 
заробітна платня у 2008 році складала приблизно 525 гривень, а прожитковий мінімум у 
2008 році дорівнював приблизно 610 гривень, а у 2011 середня мінімальна заробітна 
платня складає приблизно 955 гривень, а прожитковий мінімум – приблизно 925 гривень. 
Можна сказати, що рівень заробітної платні та прожиткового мінімуму збільшилися 
майже вдвічі, але це лише видимість. Насправді і ціни виросли вдвічі, і навіть на деякі 
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товари - втричі. Вартість хліба у 2008 р. становила – хліб «Український» 1,64 гривен, хліб 
«Білий» - 1,68 гривні, батон «Нива» - 1,4 гривні, у 2011 році ціни на хліб збільшилися 
майже втричі, мінімальна вартість буханки хліба складає 3 гривні, деякі види хлібу 
коштують і 4 гривні за одну одиницю товару (дані з сайту Міністерства статистики 
України) [6]. Це свідчить про мало ефективну державну цінову політику і підкреслює 
неспроможність українського ринка до саморегулювання.  

Отже, без світового досвіду покращити державне регулювання ціноутворення в 
Україні виявляється неможливим. Оскільки сучасна ринкова економіка є гнучкою 
системою пристосування виробництва до споживача, системою державного контролю за 
дотриманням принципів конкуренції та соціального захисту, то державне регулювання 
виявляється в різноманітних формах. На мікрорівні - це антитрестівське законодавство, 
тобто закони, які забороняють монополізацію, таємні домовленості у торгівлі і таємні 
угоди між фірмами, що дає можливість підвищувати ціни та зменшувати конкуренцію (в 
тому числі й у ціноутворенні, яке є основою ринкової економіки). Незважаючи на дію 
ринкових законів, держава регулює ціни на окремі групи товарів (сільгосппродукцію, 
продтовари, деякі види сировини і матеріалів), поштово-телеграфні та комунальні тарифи 
тощо [7, c. 116-129]. 

У регулюванні ринкового механізму використовують певні непрямі методи: «ціни 
втручання», «ціни підтримування», запровадження кількісних обмежень на імпорт, 
встановлення «рекомендованих цін», проведення закупівель у буферні запаси під час 
спаду цін, розпродаж товарів із запасів у період зростання цін. 

До методів прямого регулювання цін належать адміністративно-юридичні методи. 
У деяких країнах на ціноутворення помітно впливає податкове законодавство. Уряд 
контролює і регулює ціни на товари і послуги, що мають особливо важливе значення для 
підтримання життєвого рівня населення або є результатом діяльності монополізованих 
виробництв. Наприклад, в Австралії, де відсутня система державного регулювання цін, у 
деяких штатах діє контроль за цінами на певні продовольчі товари - хліб, яйця, молоко. 
Штати країни регулюють максимальний рівень цін на ці товари, хоча обмеження 
поширюється тільки на оптові ціни. Стосовно інших масових сільгосптоварів і деяких 
видів сировини чинне законодавство встановлює мінімальні закупівельні ціни [8, с.51]. 

В усіх країнах державне регулювання цін не є разовою дією, а відбувається 
постійно з чередуванням періодів його посилення та послаблення. Під час кризових 
ситуацій, руйнування грошово-фінансових систем, значного дефіциту товарів і великого 
надлишку грошей в обігу, державне втручання в цінові процеси є більш жорстким та 
об'ємним. Так, у перші післявоєнні роки у Великобританії державне регулювання цін 
охоплювало до 60 %, а в Австрії - практично 100 % товарів та послуг [9, с.50]. 

За умов стабілізації економічної ситуації і переходу до розвинутого ринку 
державний контроль за ціноутворенням поступово зменшується і в основному 
обмежується відповідним впливом на передумови та побічні наслідки вільного 
ціноутворення. 

Але і після проведення лібералізації, уряди розвинутих капіталістичних країн 
продовжують здійснювати регулювання цін на товари та послуги, що мають особливе 
значення для підтримки життєвого рівня населення. 

У Греції державне регулювання в галузі ціноутворення здійснюється за допомогою 
механізму визначення цін і контролю за їх дотриманням та політики цін і доходів на 
конкретних етапах розвитку країни. Ціна приблизно 20% найменувань споживчих товарів 
і послуг регулюється державними органами. Контроль за дотриманням цін здійснює 
спеціальна служба — ринкова поліція. 

У Данії система ціноутворення формується під впливом вільної конкуренції. 
Питома вага встановлюваних безпосередньо державою твердих (регульованих) цін у 
загальній структурі цін виробників, а також оптової і роздрібної торгівлі становить 
приблизно 6%. 
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В Іспанії держава здійснює регулювання і контроль цін на товари першої 
необхідності, а також товари і послуги, виробництво яких монополізоване. Питома вага 
регульованих і встановлених державою цін — 10%. 

В Італії держава в періоди галопуючої інфляції вдається до прямого контролю за 
цінами. У «кошик» контрольованих за цінами товарів відібрано 33 види продовольчих 
товарів і 3 види товарів домашнього вжитку, які є основною частиною споживання 
середньої італійської сім'ї. Для уряду Італії політика прямого контролю за цінами є 
актуальною у зв'язку з безперервною інфляцією. Основним нормативно-правовим актом у 
цій сфері є «Закон з контролю за цінами» (1973 р.). 

У Канаді відсутня єдина система регулювання цін. На більшість товарів і послуг їх 
встановлюють, орієнтуючись на попит і пропозицію. На думку канадських спеціалістів, 
існуюча система регулювання цін далека від досконалості й охоплює лише до 10% товарів 
і послуг. 

У Норвегії ціни і торгова конкуренція регулюються законом про контроль за 
цінами, прибутком і обмеженням конкуренції від 1953 р. У країні заборонено 
індивідуальні та колективні угоди між виробниками і продавцями про встановлення 
підвищених цін на товари. Заборонено також будь-які угоди про встановлення 
несправедливих (підвищених) цін. 

У США більшість цін формується на основі саморегуляції. Державні ціни 
зберігаються в галузях зі штучною монополією. Державою регулюється 5-10% цін, 
контроль цін і аналіз їх динаміки в Міністерстві сільського господарства США 
відбувається щомісячно. Щорічним є контроль і облік цін на продукцію фермерів і цін на 
засоби виробництва для сільського господарства. Спеціальне законодавство - 
Антитрестовські закони Шермана (1890 р.) та Клейтона (1914 р.), також Закон про 
фермерські ціни (1985 р.). 

У Франції діє принцип вільного встановлення цін. Однак держава може регулювати 
ціни на сільгосппродукцію, газ, електроенергію, транспорт. До 20% цін регулюються 
Постановою про лібералізацію цін (1986 р.). 

У Швейцарії законодавчо фіксуються ціни майже на 50% обсягу товарної продукції 
сільського господарства. Особливу увагу держава приділяє ціноутворенню в галузях, які 
вона фінансує. 

Ціноутворення в Японії є тією сферою економіки, де пряме втручання держави 
мінімальне. Адміністративно регулюються до 20% споживчих цін, у тому числі на рис, 
пшеницю, м'ясо, молоко, продукти із них, воду, електроенергію, газ, залізничний 
транспорт, освіту і медичне обслуговування [10, с.55-65] 

Таким чином, механізм державного регулювання цін повинен бути збалансованою 
системою заходів впливу на процеси ціноутворення, спрямованих, зокрема, на 
забезпечення:  

- рівних економічних умов і стимулів для розвитку всіх форм власності, 
- економічної самостійності підприємств і регіонів; 

- збалансування ринку засобів виробництва і предметів споживання; 
- протидії монопольним тенденціям виробництва товарів; 
- об'єктивних співвідношень у цінах на промислову і сільськогосподарську 
- продукцію, що сприяє еквівалентному обміну; 
- розширення сфери застосування вільних цін; 
- підвищення якості продукції; 
- соціальних гарантій, у першу чергу - для малозабезпечених прошарків 

населення; 
- створення необхідних економічних гарантій для виробників; 
- орієнтації цін внутрішнього ринку на рівень світових цін. 
Враховуючи світовий досвід державного регулювання ціноутворення реалізації 

вище зазначених завдань можливе за умови запровадження порядку всебічного 
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використання методів непрямого регулювання цін та тарифів (за рахунок ПДВ, 
збільшення імпортних поставок, субсидування (агропромисловий комплекс) та ін.). Разом 
з тим варто підкреслити, що у зарубіжних країнах створений ефективний механізм гнучкої 
системи відстеження (моніторингу) внутрішніх цін на основні види продукції, і що 
головне – є система заходів притягнення до юридичної відповідальності порушників 
цінової дисципліни. 

І нарешті, очевидною і невирішеною проблемою є застарілість законодавства про 
ціноутворення, зокрема, є необхідним прийняття нового Закону України «Про ціни та 
ціноутворення». Адже категорії, що містять в ньому, застаріли, не відповідають 
сучасному цивільному та господарському законодавству, і в силу цього не тільки не 
сприяють, а й активно перешкоджають розвитку ринкових відносин у державі. 
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Анотація. У статті розглядаються поняття принципів екологічного прав, 

можливість їх поділу на галузеві, підгалузеві та інституційні.  
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие принципов экологического права, 
возможность их деления на отраслевые, подотраслевые и институциональные. 

Ключевые слова: принципы экологического права, отраслевые, подотраслевые и 
институциональные принципы экологического права. 

 
Обґрунтування поняття та специфічних ознак принципів екологічного 

законодавства України з необхідністю порушує питання щодо їх систематизації. Ця 
проблема має ключове значення для розуміння сутності принципів у еколого-правовому 
регулюванні відповідних суспільних відносин, для розв’язання методологічних проблем 
науки екологічного права, а також для досягнення цілей і завдань еколого-правового 
регулювання загалом.  

Так, нині в юридичній науці загалом і в науці екологічного права України зокрема 
модель системи принципів законодавства ще не відпрацьована як загальновизнана, 
однозначна та усталена правова категорія. Навіть у поодиноких спеціальних 
дослідженнях, присвячених аналізу принципів екологічного права та законодавства, 
питання щодо системи відповідних принципів чітко та недвозначно не порушена.  

Якщо аналізувати наведені в академічних та навчальних виданнях переліки 
принципів екологічного права, то не можна не помітити, що різні дослідники називають 
різні переліки та по-різному інтерпретують сутність того чи того принципу, його місце в 
системі правового регулювання екологічних правовідносин тощо.  

Поділ принципів екологічного законодавства України на галузеві, підгалузеві та 
інституційні відбиває внутрішню структуру галузі екологічного права та законодавства у 
вимірі співвідношення відповідних принципів. Науково обґрунтоване, об’єктивне 
визначення цих принципів та їх структурування на галузеві, підгалузеві й інституційні 
передбачає виокремлення у структурі галузі екологічного законодавства України 
відповідних підгалузей та інститутів з визначенням системних зв’язків між цими 
структурними внутрігалузевими законодавчими утвореннями.  

Через аналіз галузевих, підгалузевих та інституційних принципів екологічного 
законодавства виявляє себе ознака структурності внутрішньої побудови системи 
принципів цієї галузі у “вертикальному” її розрізі. Таке структурування принципів 
екологічного законодавства відбиває підхід до “вертикальної градації” (О.В. Скурко)[1] і 
ґрунтується саме на вертикальній (ієрархічній) структурі відповідної галузі національного 
законодавства. В основі розрізнення таких принципів лежить не що інше, як логіко-
філософський прийом сходження від загального до часткового, а також співвідношення у 
відповідних принципах екологічного законодавства засад синтетичності та аналітичності.     

Говорячи про екологічне законодавство, Петров В.В. і Панкартов І.Ф. відзначали, 
що відповідні принципи, будучи сформульовані в загальній формі, знаходять подальшу 
конкретизацію у відповідних законодавчих актах екологічного профілю, “пронизують” їх 
зміст[2]. Тобто підгалузеві принципи екологічного законодавства України конкретизують 
галузеві, а інституційні конкретизують підгалузеві принципи. 

Натомість у розрізі еволюції зазначених законодавчих принципів, з точки зору 
динаміки їх становлення і розвитку, відбувається зворотній процес – спочатку 
формулювання і відповідне формування принципів більш часткових з наступним виходом 
суб’єкта нормотворчої (зокрема, законодавчої) діяльності на формулювання принципів 
більш загального порядку. Тобто спершу відбувається формування принципів інститутів 
екологічного законодавства з наступним їх абстрагуванням і втіленням у формули більш 
загального порядку – у принципи підгалузей екологічного законодавства, а надалі – 
формування галузевих принципів екологічного законодавства України як найбільш 
загальних, універсальних для даної галузі законодавства положень. У цьому плані 
переваги такого формування мають місце як з точки зору юридичної техніки, так і в 
розрізі поступового ускладнення законодавчого масиву, наповнення його новими 
блоками. 
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Чаусова Л.Л. у своєму дослідженні принципів екологічного права України цілком 
справедливо відзначала, що спеціалізація принципів екологічного права і законодавства 
України, зокрема, на підгалузеві ґрунтується на певних об’єктивних та суб’єктивних 
чинниках[3]. Не врахувати їх не можна, якщо, звичайно, не вважати принципи 
законодавства продуктом довільного конструювання з боку законодавців. При цьому до 
числа об’єктивних факторів формування принципів екологічного права України вона 
віднесла існування природних об’єктів, що відрізняються один від одного природними 
характеристиками, до суб’єктивних же – необхідність правового врегулювання 
відповідних правовідносин з приводу користування чи охорони певних природних 
об’єктів (водних, земельних тощо). Тобто специфічність кожного природного об’єкту, з її 
точки зору, обумовлює особливості правового врегулювання, а відтак і специфікацію 
відповідних принципів цього регулювання.  

На наш погляд, таке уявлення про об’єктивні та суб’єктивні чинники спеціалізації 
принципів екологічного законодавства України, зокрема класифікація таких принципів на 
галузеві, підгалузеві та інституційні є неповним та страждає на певний суб’єктивізм. 
Справа в тому, що і специфікація природних об’єктів і їх груп, і відповідне правове 
опосередкування їхнього регулювання є об’єктивними явищами правового життя. 
Натомість суб’єктивним (до певної міри) є лише конкретне втілення відповідних правових 
принципів у тканину реальних (чинних) законодавчих актів.  

Водночас не можна скидати з рахунку і об’єктивні тенденції щодо диференціації та 
інтеграції в структурі самого екологічного законодавства України, появу в ньому 
протягом останнього часу нових структурних утворень, подальше збільшення, зростання 
законодавчого масиву, а відтак і суттєву деталізацію рівня правового регулювання 
відповідних правовідносин. Все це не є довільною творчістю законодавця, а, швидше, 
його відповіддю на реальні запити і потреби суспільної дійсності, яка об’єктивно вимагає 
докорінних змін у правовому опосередкуванні відповідних суспільних відносин.  

Таким чином, об’єктивними передумовами існування системи галузевих, 
підгалузевих та інституційних принципів екологічного законодавства України, з нашої 
точки зору, є такі: 

диференціація екологічного права як змісту та екологічного законодавства України 
як форми (втілення цього змісту) на підгалузі й інститути та доктринальна посилка про 
функціонування екологічного законодавства як комплексної галузі у системі 
законодавства України в цілому; 

внутрішня диференціація правових норм та законодавчих актів у структурі 
відповідного правового масиву (екологічного права та екологічного законодавства 
України відповідно) як наслідок їх достатньо динамічного розвитку у відповідь на 
суспільні потреби вдосконалення правового регулювання екологічних правовідносин; 

наявність різноманітних природних об’єктів, їх видів і комплексів, які мають 
достатньо відмінні умови розвитку, відтворення та функціонування у режимі їх 
використання людиною, що зумовлює відмінності у правовому регулюванні відповідно їх 
використання, відтворення, охорони тощо; 

набуття особливої гостроти проблеми забезпечення екологічної безпеки в Україні 
як країні з “перехідною”, кризовою економікою. 

Таким чином, специфічність об’єктів правового регулювання виступає як 
об’єктивна передумова виникнення та диференціації законодавчих актів, які, своєю 
чергою, дедалі докладніше, конкретніше, диференційованіше врегульовують різноманітні 
суспільні відносини, пов’язані з використанням, відтворенням відповідних природних 
об’єктів та їх груп, а також з їх охороною та забезпеченням (гарантуванням) екологічної 
безпеки країни в цілому. 

Щоправда, при цьому при формулюванні підгалузевих та інституційних принципів 
екологічного законодавства України слід уникати суперечності цих принципів 
загальногалузевим принципам екологічного законодавства України.  
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Між тим, у спеціальній юридичній літературі вертикальний аналіз (як варіант 
структурного аналізу) галузевих, підгалузевих та інституційних принципів екологічного 
законодавства часто ігнорується, недооцінюється або ж – у кращому випадку підміняється 
аналізом лише галузевих, тобто притаманних для усієї галузі екологічного законодавства, 
принципів (або ж принципів галузі екологічного права), що не можна вважати коректним і 
адекватним підходом з урахуванням домінування тенденції до диференціації в рамках 
розвитку цієї галузі законодавства України.  

Задля повноти аналізу відповідного класифікаційного “зрізу” принципів 
екологічного законодавства України слід спершу виокремити відповідні підгалузі та 
інститути даної галузі національного законодавства України.  

В.В. Костицький вважає, що екологічне законодавство України грунтується на 
поєднанні субсидіарності та диференційованого-поресурсного підходу. При цьому він 
зазначає про те, що до згідно з висунутої та обґрунтованої ним концепцією “екологічного 
дерева” відповідних підгалузей належать земельне, гірниче, водне, лісове, фауністичне і 
атмосфероохоронне законодавство України, які складають природоресурсну його частину. 
Окремо слід розглядати природоохоронне законодавство (законодавство про охорону 
довкілля) як підгалузь екологічного законодавства України. При цьому таким підгалузям, 
на думку цього вченого, властиві відповідні принципи, що реалізуються як на рівні тих 
законодавчих актів, в яких вони закріплюються, знаходячи продовження, розгортання і 
конкретизацію у відповідних нормах, так і в нормах інших законодавчих актів еколого-
правового циклу. Найбільш фундаментальні з них знайшли втілення в нормах Закону 
України “Про охорону навколишнього природного середовища”.  

Отже, в таких рамках можна говорити про існування трьох функціонально 
відокремлених принципів комплексних підгалузей екологічного законодавства України: 
принципів законодавства про використання природних ресурсів (природоресурсного 
законодавства); принципів законодавства про охорону довкілля (природоохоронного 
законодавства); принципів законодавства про забезпечення екологічної безпеки. 

При цьому ми погоджуємося з думкою вчених (М.М. Брінчука, І.А. Ігнатьєвої, В.В. 
Костицького та ін.), які вважають, що принципи охорони довкілля можна вважати 
принципами природоохоронного законодавства як підгалузі екологічного законодавства. 
Свого часу такі принципи докладно досліджувалися О.С. Колбасовим, а пізніше – М.М. 
Брінчуком, С.О. Боголюбовим, В.В. Костицьким, а також О.М. Абаніною, О.В. 
Зенюковою, О.Є. Суховою. Також окреме висвітлення в еколого-правоій літературі 
отримали принципи державного управління в екологічній сфері. 

Водночас у юридичній доктрині були сформульовані і позиції, згідно з якими 
принципи земельного, водного, лісового, надрового законодавства, тобто принципи 
відповідних підгалузей екологічного законодавства України, мають виходити з загальних 
принципів, властивих правовому режиму відповідних об’єктів: зокрема, з посилки про те, 
що у природному стані вони залежать один від одного і використання їх повинно 
провадитися комплексно. Неправильне використання одних з них може завдати 
непоправної шкоди іншим. При цьому принципи природоресурсних підгалузей 
екологічного законодавства повинні формуватися, принаймні в ідеалі, за висновками 
науковців, з урахуванням тієї закономірності, що комплексне використання цих 
природних ресурсів передбачає використання кожного їх виду не однобічно, а з 
урахуванням властивостей і якостей окремих природних об’єктів, їх значущості для всієї 
економіки країни і її окремих галузей. Якщо нині наукою й виокремлені певні принципи 
права природокористування, то вони поки що залишаються доктринальними висновками.  

Чинне екологічне законодавство України дещо по-різному формулює відповідні 
підгалузеві принципи: то як принципи та основні вимоги охорони, раціонального 
використання і відтворення відповідних природних об’єктів (Закон України “Про 
тваринний світ”), фактично уникаючи розмежування між принципами та основними вимогами, 
що провокує питання про те, який нормативний зміст вкладав законодавець у таке 
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розмежування і якими є юридичні наслідки цього розмежування; то лише як основні вимоги 
(Закон України “Про рослинний світ”); то як принципи державної політики у відповідній 
сфері суспільних відносин (Гірничий закон України, Закон України “Про відходи”). При 
цьому саме принципам державної політики у відповідних сферах невластива найбільша 
конкретизація, а їх побудові – більш високий рівень системності (ієрархічності), як це 
простежується, наприклад, у порівнянні з російським екологічним законодавством. До 
того ж у всіх наведених формулюваннях таких принципів змішуються принципи охорони 
відповідних природних ресурсів, з одного боку, та принципи їх раціонального 
використання і відтворення, з другого.  

Окрім того, можна констатувати, що у формулюванні підгалузевих принципів 
природоресурного законодавства України загалом відсутній єдиний, уніфікований підхід, 
що вказує на слабке опрацювання відповідних питань у ході конструювання таких 
законодавчих текстів.  

Порівняно з природоресурсною підгалуззю екологічного законодавства України 
підгалузь забезпечення екологічної безпеки має відносно нетривалий період свого розвитку. 
Фактично її становлення і розвиток припали на час існування незалежної Української держави. 
Тому закономірно, що і принципам законодавства про забезпечення екологічної безпеки 
характерні такі риси, як відносна новизна; неусталеність цих принципів у відповідних 
законодавчих актах; розпорошеність зазначених принципів по різних правових актах відповідної 
підгалузі тощо.  

Таким чином, галузеві та підгалузеві принципи екологічного законодавства 
України є відправними у формулюванні інституційних принципів цієї галузі 
законодавства України та втіленні положень цих принципів у нормах відповідної галузі 
права. Нині їх формування далеке від завершення, як далеким від завершення є 
формування і самої галузі екологічного законодавства України.  
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На сьогоднішній день під впливом нових здобутків у теорії податкового права, 
податкової інформатики, теорії державного управління, теорії адміністративного права, 
теорії інформаційного права та інших юридичних галузевих наук сформувалася 
законодавча база правового регулювання інформатизації податкової служби.  

Мета статті полягає в аналізі сучасного законодавства наукового моніторингу 
ієрархії правового регулювання інформатизації податкової служби України, відповідності 
його законодавству про інформацію, інформатизацію. 

Питаннями дослідження інформаційного законодавства займаються вітчизняні вчені: 
Арістова І.В., Новицький А.М., Баранов О.О., Брижко В.М., Кормич Б.А., Цимбалюк В.С., 
Швець М.Я. та інші. 

Це знайшло практичне відображення у такому системоутворюючому законодавчому 
акті податкового права як Податковий Кодекс України (на далі ПКУ) [6].  

Як зазначено у пункті 1.1 статті 1 де визначається сфера дії Податкового кодексу 
України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, так 
і визначає організаційно-правові положення щодо порядку їх адміністрування, у тому 
числі здійснення податкового контролю. Все це знаходить вираз у інформаційному 
забезпечення податкових правовідносин. 

З точки зору інформаційної функції слід  відзначити високий рівень легальної 
(законодавчої) інкорпорації Податкового кодексу України: який має 755 пов’язаних 
документів (нормативно-правових актів: законів, інших нормативно-правових актів). Із 
застосуванням комп’ютерної системи інформаційно-аналітичного забезпечення 
«Законодавство» було виявлено, що в Податковому кодексі інформація є не тільки 
предметом забезпечення податкових правовідносин, але застосовується як поняття при 
визначенні змісту окремих категорій предметів та об’єктів оподаткування.  

Безпосередньо термін «інформація» присутній у пункті 14.1.171 ПКУ у складі 
категорії «податкова інформація». При цьому зазначено юридичний гіперзв’язок норми у 
формулюванні, що як категорія «податкова інформація» розуміється у значенні Закону 
України «Про інформацію» [7]. Зазначене прямо свідчить як про високий рівень 
консолідованого зв’язку податкового права з інформаційним законодавством, так і про 
високий рівень розуміння розробниками ПКУ системних ознак національного 
законодавства в цілому.  

У контексті комунікативної функції законодавства пропонується звернути увагу на 
легальну інкорпорацію податкового законодавства на прикладі його зв’язку з митним 
законодавством. Стосовно цього можна відзначити положення пунктів 1.2 та 1.3 статті 1 
ПКУ, де визначається гіперзв’язок його з Митним кодексом України та іншими законами 
з питань митної справи, а також із Законами України: «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про банки і банківську 
діяльність» щодо розмежування сфер правовідносин.  

У змісті інформаційного забезпечення податкових правовідносин, для прикладу, 
пропонується звернути увагу на деякі положення підпунктів статті 16 ПКУ, де визначені 
обов’язки (зобов’язання) платника податків: стати на облік у контролюючих органах в 
порядку, встановленому законодавством України (16.1.1); вести в установленому порядку 
облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та 
зборів (16.1.2); подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим 
та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з 
обчисленням і сплатою податків та зборів (16.1.3).  

У змісті інформаційно-податкових правовідносин, що можуть здійснюватися із 
застосуванням здобутків інформатики пропонується розглянути положення окремих 
підпунктів стаття 17 ПКУ, де визначені права платника податків: безоплатно отримувати в 
органах державної податкової служби та в органах митної служби, у тому числі і через 
Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, 
порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов’язки платників податків, 
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повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового 
контролю (17.1.1). 

Аналізуючи дослідження слід відзначити окремі положення статті 20 ПКУ, де мова 
йде про права органів податкової служби у змісті інформаційних правовідносин, серед 
них: запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності 
нарахування та своєчасності сплати податків та зборів, дотримання вимог іншого 
законодавства, здійснення контролю за дотриманням якого покладено на органи 
державної податкової служби. При цьому, у п.п. 20.1.1 чітко регулюється процедурні 
(процесуально-правові) складові правовідносин з внутрішньою консолідацією на 
положення статті 42 ПКУ та зовнішньою консолідацією із Законом України «Про банки і 
банківську діяльність» (у п.п. 20.1.3).  

Для здійснення функцій, визначених податковим законодавством, органи податкової 
служби мають право отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі 
благодійних та інших неприбуткових організацій, у порядку, визначеному ПКУ.  

Велике забезпечувальне значення діяльності податкової служби  має положення про 
те, що під час проведення перевірок уповноважені податкові органи мають право 
вимагати від посадових або службових осіб платника податків надання повноважних осіб 
для спільного з представниками податкової служби  зняття показань внутрішніх та 
зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у 
процесі провадження ним діяльності, що перевіряється (п.п. 20.1.10). Інформаційне 
забезпечення податкової служби визначається правом користуватися у службових справах 
засобами зв’язку, що належать платникам податків, з їх дозволу або дозволу посадових 
осіб таких платників (20.1.25). 

У аспекті безпосередніх правовідносин щодо інформатики в податковій службі 
необхідно звернути увагу на право податкових органів одержувати безоплатно необхідні 
відомості для ведення Єдиного реєстру податкових накладних, формування 
інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб – платників податків від 
платників податків, а також Національного банку України та його установ – про суми 
доходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків та зборів (обов’язкових 
платежів), від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію суб'єктів, а також 
видавати ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають 
ліцензуванню відповідно до закону [8], – про державну реєстрацію та видачу ліцензій 
суб'єктам господарської діяльності, від органів внутрішніх справ – про громадян, які 
прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього, від відділів 
державної реєстрації актів цивільного стану – про фізичних осіб, які померли (20.1.30).  

Стосовно інших законодавчо визначених прав податкової служби  необхідно далі 
звернути увагу на положення щодо права надавати інформацію з Державного реєстру 
фізичних осіб – платників податків іншим органам державної влади та органам фондів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до закону 
(20.1.35). У даному випадку також визначається недостатня інкорпорованість ПКУ зі 
спеціальним законодавством.  

У контексті правового забезпечення інформаційних правовідносин у податковій 
сфері пропонується відзначити положення стосовно права податкової служби  приймати 
рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників податків на 
облік у спеціалізовані органи державної податкової служби та знімати їх з обліку і 
переводити до інших органів ПС (п.п.20.1.37). Зазначене положення є прикладом вдалого 
застосування законодавцем рамкової норми для подальшого розвитку її у відповідному 
підзаконному нормативно-правового акту. 

Інформація як предмет реалізації податкових правовідносин також визначена в ряді 
інших статей ПКУ, зокрема: у частині 2 пункту 39.2; у частині 2 пункту 39.4; у пунктах 
60.7, 70.1, 70.2, 72.1, 73.1, 73.2, 73.3, 73.4, 74.1, 74.2, 95.16, 95.17, 95.18, 179.9, 179.11, 
183.12, а також у підпунктах 70.3.5, 72.1.1, 72.1.2, 72.1.2.1, 72.1.3, 72.1.6, 73.2.1, 73.2.2, 
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73.2.3, 73.2.4, 83.1.2, 100.12.2, 159.3.3, 170.2.6(б), 170.4.2, 170.2.6, 170.4.2. Окремо у статті 
68 ПКУ визначаються положення щодо інформації, що подається для обліку платників 
податків органами державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та іншими 
органами. У статті 72 ПКУ мова прямо йде про такий вид інформаційної діяльності у 
податкових правовідносинах як збір податкової інформації.  

У ряді норм ПКУ термін «інформація» подається як складова категорій, наприклад: 
у пункті 66.1.2 (інформація банків та інших фінансових установ про відкриття (закриття) 
рахунків платників податків); у пункті 66.1.3 (документально підтверджена інформація, 
що надається платниками податків); у пункт 66.1.4 (інформація суб'єктів інформаційного 
обміну, уповноважених вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно платника податків); у 
статті 68 (інформація, що подається для обліку платників податків органами державної 
реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та іншими органами).  

У пункті 48.2 ПКУ, визначаючи дефініцію «обов'язкові реквізити» - законодавець 
зазначає їх як інформацію, що повинна містити форма податкової декларації та за 
відсутності чого документ втрачає визначений цим Кодексом статус із настанням 
передбачених законом юридичних наслідків. У статті 64 ПКУ мова йде про таку функцію 
ПС, що має ознаки виду інформаційної діяльності як облік – взяття на облік юридичних 
осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб. При цьому, як зазначено у пункті 64.1 
ПКУ, при взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб та їх відокремлених 
підрозділів як платників податків та зборів в органах державної податкової служби 
здійснюється у взаємозв’язку з положеннями іншого спеціального законодавчого акту: на 
підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців» [9]. 

У Главі 1 Розділу ІІ, де визначаються загальні положення щодо адміністрування 
податків, зборів (обов’язкових платежів), у статті 42 КПУ подана така форма 
інформаційних відносин податкової служби як листування з платником податків. 
Безпосередньо застосування здобутків інформатики зазначено у пункті 42.4 статті ПУК із 
визначенням легальної інкорпорації з інформаційним законодавством. Платниками 
податків, які подають звітність в електронній формі листування з органами державної 
податкової служби може здійснюватися засобами електронного зв’язку в електронній 
формі з дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний 
документообіг» [10] Закону України «Про електронний цифровий підпис» [11]. Cлід 
зазначити, що розробники ПКУ застосували не досить коректний правовий гіперзв’язок 
між законодавчими актами: не у повному обсязі визначили назву законодавчого акту, що 
не дозволяє застосувати здобутки правової інформатики для підвищення рівня 
інформаційного забезпечення – гіпертекстову індексацію, зокрема щодо Закону України 
«Про електронні документи та електронний документообіг». Це викликало необхідність 
робити зв’язок між законодавчими актами на доктринальному рівні.  

Згідно статті 3 Закону України «Про електронні документи та електронний 
документообіг», де визначається законодавство про електронні документи та електронний 
документообіг дозволяє визначити додаткову легальну інкорпорацію інформаційного 
законодавства, що має застосовуватися у податкових правовідносинах. Зокрема у цій 
статті визначається, що відносини, пов’язані з електронним документообігом та 
використанням електронних документів, регулюються поряд з цим Законом, а також з 
Конституцією України, Цивільним кодексом України, законами України «Про 
інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про державну 
таємницю», «Про телекомунікації», «Про обов’язковий примірник документів», «Про 
Національний архівний фонд та архівні установи», а також іншими нормативно-
правовими актами.  

Стосовно Закону України «Про захист інформації в автоматизованих системах» 
слід зазначити про недостатню інкорпорацію інформаційного законодавства, адже цей 
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Закон має у новій редакції і нову назву: Закон України «Про захист інформації в 
інформаційно-телекомунікаційних системах» [12]. У даному випадку спостерігається не 
доопрацювання розробників законопроекту стосовно формування прикінцевих положень 
нової його редакції. 

Центральний орган виконавчої влади, відповідальний за процеси інформатизації в 
Україні і, що впроваджує та утримує автоматизовану систему «Єдине вікно подання 
електронної звітності» (на далі АС «ЄВПЕЗ»). Ця АС призначена для надання послуг за 
допомогою Інтернет в електронному вигляді: звітності, що обов’язково подається за 
законодавством до міністерств, інших органів державної влади та фондів 
загальнообов’язкового державного страхування. За змістом така норма є бланкетною і 
такою, що при формуванні була спрямована на перспективу у контексті розвитку 
законодавства про електронне урядування. У даному випадку спостерігається 
прогностично-стимулююча функція податкового законодавства щодо формування та 
розвитку вітчизняної інформатики пов’язаної з  АС «ЄВПЕЗ». 

Як зазначено у ПКУ, АС «ЄВПЕЗ» має забезпечувати підтримку роботи засобів 
електронного цифрового підпису всіх акредитованих центрів сертифікації ключів, що 
працюють на ринку України відповідно до чинного законодавства. Опис форматів 
(стандартів), структура електронних документів, що забезпечує подання електронної 
звітності до АС «ЄВПЕЗ», повинні розміщуватися та підтримуватися в актуальному стані 
на безоплатній основі для користувачів на загальнодоступних інформаційних ресурсах 
Міністерства фінансів України та тих органів державної влади, до яких обов’язковість 
подання звітності встановлена законодавством.  

Відповідно до пункту 63.4 статті, взяття на облік платників податків – юридичних 
осіб та їх відокремлених підрозділів здійснюється після їх державної реєстрації чи 
включення відомостей про них до відповідних державних реєстрів на умовах, що 
визначаються законодавчими актами України, крім випадків, визначених цим Кодексом, 
коли органами реєстрації є органи державної податкової служби .Аналізуючи цю норму 
слід відмітити високий рівень законодавчої невизначеності стосовно гіперзв’язку 
відповідних законодавчих актів, іншого законодавства. На наш погляд, це як проблема має 
становити окрему тему дослідження пов’язану з правовим забезпеченням протидії 
бюрократизму у відносинах між громадянами та органами державної влади. По суті ця 
норма дещо дисонує з положеннями створення системи електронного урядування за 
принципом «Єдине вікно подання електронної звітності» та створення відповідної АС. 

У пункті 63.5 статті  зазначається, що всі фізичні особи – платники податків та 
зборів реєструються в органах податкової служби шляхом включення відомостей про них 
до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків у порядку, визначеному цим 
Кодексом. Фізичні особи – підприємці та особи, які мають намір провадити незалежну 
професійну діяльність, підлягають взяттю на облік як самозайняті особи в органах 
податкової служби згідно з Податковим Кодексом.  

Пункт 63.6 статті визначає інформаційні правовідносини, що мають досить 
високий рівень соціальної напруженості, що зумовлюється релігійним чинником. Цей 
чинник за сутністю має коріння у недовірі окремих громадян до сумлінності застосування 
їх персональних даних у діяльності органів влади. На загальних підставах облік платників 
податків в органах податкової служби ведеться за податковими номерами. Порядок 
визначення податкового номера встановлюється центральним органом податкової служби. 
Проте, облік осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 
відповідний орган податкової служби, ведеться за прізвищем, ім'ям, по батькові і серією 
та номером паспорта громадянина. У паспортах громадян зазначених осіб органами 
державної податкової служби робиться відмітка про наявність у них права здійснювати 
будь-які платежі за серією та номером паспорта. Порядок внесення відмітки визначається 
центральним органом податкової служби .  
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У даному випадку також спостерігається застарілість концепції застосування 
здобутків інформатики. Сучасні комп’ютерні технології та електронно-обчислювальна 
техніка дозволяють здійснювати облік платників податків – фізичних осіб без надання 
додаткового документу у номері, а лише за паспортними даними. По суті – надання 
ідентифікаційного коду платника податків для фізичних осіб як окремого документу, на 
мій погляд, це є рудимент, що залишився з часів низького рівня розвитку можливостей 
комп’ютерної техніки. Але традиція збереглася, а отже і збереглися правовідносини на 
законодавчому рівні. Положення пункту 63.7 статті, стосовно того, що орган ПС зазначає 
податковий номер або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та повідомили про це відповідний орган податкової служби і мають 
відмітку у паспорті) у всіх свідоцтвах, довідках, патентах, в інших документах або 
повідомленнях, що видаються платнику податків або надсилаються йому. Кожен платник 
податків зазначає податковий номер або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ПС і мають 
відмітку у паспорті) в усіх податкових деклараціях (розрахунках, звітах), платіжних 
документах щодо податків і зборів, у фінансових документах, а також в інших випадках, 
передбачених законодавством. На мою думку ідентифікаційний документ правовими 
засобами має бути відмінений взагалі, а ідентифікаційний код платника податків має 
проставлятися у паспортах всіх громадян на сторінці «особливі відмітки» з настанням 
відповідної події у часі: отримання прибутку, що обкладається податком. 
Ідентифікаційний номер може присвоюватися з наданням відповідного документу лише у 
тих випадках, коли фізична особа має прибуток до 16 років, коли у неї ще немає паспорта 
громадянина держави. 

Далі, у пункті 63.8 статті 63 ПКУ визначається особливості обліку платників 
податків за окремими податками, а також окремих категорій платників податків, що 
встановлюються відповідними розділами Податкового  Кодексу. У змісті інформатики 
зазначену норму можна розглядати як приклад правової установки до здійснення введення 
певних реквізитів електронного обліку в податкової служби . 

Аналізуючи  пункт 63.10 статті 63 ПКУ, де Центральному органу податкової 
служби законодавцем делеговано визначення: порядок обліку платників податків і зборів 
(п.п.63.10.1); перелік документів, які подаються для взяття на облік платників податків, а 
також порядок подання таких документів (п.п.63.10.2). Зазначені норми також десонують 
з положеннями пункту 12 статті 92 Конституції України. На мій погляд, порядок обліку та 
перелік документів має бути закріплений у ПКУ. 

Із положень пункту 63.11 статті випливає, що Органи податкової служби 
забезпечують достовірність даних про платників податків в Єдиному банку даних про 
платників податків – юридичних осіб та Державному реєстрі фізичних осіб – платників 
податків, реєстрі платників податку на додану вартість, реєстрі неприбуткових організацій 
та інших реєстрах, що формуються та ведуться органами державної податкової служби 
згідно з цим Кодексом, їх захист від несанкціонованого доступу, оновлення, архівування 
та відновлення даних. У контексті конструктивної критики слід зазначити, що ця норма 
також конфліктує із пунктом 12 статті 92 Конституції України. У зазначеній нормі ПКУ 
слід чітко перерахувати і визначити правовий статус всіх автоматизованих 
(комп’ютерних, комп’ютеризованих) обліків ПС. У разі створення нової АІС в податкової 
служби відповідні законопроекти змін та доповнень до ПКУ мають готуватися у міру 
введення таких АІС в експлуатацію. 

Досить багатозначними за сутністю є положення пункту 63.12 статті, де визначено 
норми правовідносин про інформацію, що збирається, використовується та формується 
органами податкової служби служби у зв’язку з обліком платників податків і вноситься до 
інформаційних баз даних, та використовується з урахуванням обмежень, передбачених 
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для податкової інформації з обмеженим доступом. З цієї норми незрозумілим є 
положення: чи всі інформаційні бази даних податкової служби є автоматизованими, 
електронними, комп’ютерними, комп’ютеризованими та чи на всі ці бази 
розповсюджується однаковий правовий режим доступу до них.  

У статті 64 ПКУ визначаються положення щодо взяття на облік юридичних осіб та 
відокремлених підрозділів юридичних осіб. При цьому зроблено юридичний гіперзв’язок 
із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців». Такою правовою нормою додатково здійснюється загальна, легальна 
інкорпорація законодавства пов’язаного із застосуванням здобутків інформатики. 

У пункті 68.4 статті також спостерігається колізія стосовно інформаційних 
правовідносин при оподаткування. Законодавець зазначив, що державні органи повинні 
подавати органам податкової служби іншу інформацію у випадках, передбачених цим 
Кодексом та іншими нормативно-правовими актами України. Виникає питання, а чи не 
буде у «інших нормативно-правових актах України», зокрема у відомчих чи міжвідомчих 
ігноровано положення ПКУ та Конституції України, зокрема умовою щодо розвитку 
негативних проявів бюрократії, як загрози національним інтересам, у тому числі в 
економічній сфері суспільства?  

Далі пропонується зробити правовий аналіз положень статті 70 ПКУ, де мова йде 
про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків. Відповідно до п. 70.1 
Центральний орган податкової служби формує та веде Державний реєстр фізичних осіб – 
платників податків (далі - Державний реєстр). До Державного реєстру вноситься 
інформація про осіб (громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які постійно 
проживають в Україні, іноземці та особи без громадянства, які не мають постійного місця 
проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов’язані сплачувати податки в 
Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України). У статті 70 
ПКУ досить детально регламентується порядок внесення осіб до цього Державного 
реєстру та отримання з нього інформації, що у повній мірі відповідає принципам 
інформаційного права.  

У Главі 7 Розділу II ПКУ прямо визначається як функція першого рівня – 
інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів податкової служби . У п. 71.1 
статті 71 ПКУ здійснено визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 
податкової служби. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності державної 
податкової служби – комплекс заходів із збору, опрацювання та використання інформації, 
необхідної для виконання органами державної податкової служби покладених на них 
функцій та завдань. Далі у статтях Глави визначаються норми щодо: збору податкової 
інформації (Стаття 72). На прикладі цієї статті, у аспекті конструктивної критики слід 
зазначити, що розробники проекту чинного ПКУ не завжди послідовні у структуризації 
статей за пунктами. Зокрема у п.п. 72.1.2.5 абзацами визначені положення, але вони не 
пронумеровані (тобто, висловлюючись мовою інформатики не проіндексовані цифрами 
належним чином). Такий традиційний підхід юридичної техніки виглядає несумісним із 
юридичною технікою інформатики, що дозволяє застосовувати такий метод, як ухилення 
правової інформації, її кодування у пов’язаних з нею інших електронних документах.  

Отже слід відмітити, що податкове законодавство з прийняттям Податкового 
кодексу України має високий рівень систематизації на засадах кодифікації не тільки щодо 
правовідносин пов’язаних із оподаткуванням, але й інформаційних правовідносин, як 
чинника забезпечення функціонування податкової системи країни в єдиному 
законодавчому просторі країни. Проте, можна зазначити, що процес систематизації 
податкового законодавства із інформаційним та іншим галузевим законодавством 
залишається ще недовершеним. Зазначене є проявом відповідного розвитку науки 
податкового права та її інтеграції з наукою інформаційного права, правовою 
інформатикою, через фінансово-правову інформатику та податкову інформатику.  
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Аналіз ПКУ засвідчив, що з прийняттям його кодифікація податкового 
законодавства як процес не є завершеним як у змісті легальної інкорпорації, так і у змісті 
легальної консолідації. І це об’єктивно. На мій погляд перший етап кодифікації 
податкового законодавства – прийняття та введення в чинність ПКУ створив належний 
законодавчий фундамент для розвитку правового забезпечення суспільних відносин щодо 
податків в державі на рівні єдиного консолідованого законодавчого акту.  

Комплексне застосування нових здобутків правознавства, зокрема у його складі й 
здобутків інформаційного права, правової інформатики, дозволяє розвивати наукову базу 
податкового права та податкової інформатики, що має знаходити відображення у практиці 
подальшого удосконалення правового регулювання податкових відносин в Україні. 

В той же час конструктивний критичний аналіз ПКУ визначає певні проблеми, що у 
перспективі, як завдання мають бути вирішені в інформаційному законодавстві та іншому 
галузевому законодавстві.  

 
Література: 
1. Цимбалюк В. С. Інформаційне право: концептуальні положення до 

кодифікації інформаційного законодавства: монографія. /  Цимбалюк В. С.  – К.:  Освіта 
України , 2011. – 426с.  

2. Цимбалюк В. С. Інформаційне права (основи теорії і практики): монографія. 
/ Цимбалюк В.С. – К.:  Освіта України , 2010. – 388 с. 

3. Брезвін А. Найближчим часом електронна звітність охоплюватиме сплату 
всіх податків. / А.  Брезвін // Вісник податкової служби України. – 2007. – № 11. – С. 5. 

4. Новиков Ю. Найближчим часом електронна звітність охоплюватиме сплату 
всіх податків. / Ю. Новиков // Вісник податкової служби України. – 2007. – № 11. – С. 5. 

5. Новицький А. М. Інтеграція інформаційних систем: правовий аспект. 
/ А. М. Новицький //Інформаційно-аналітичні технології в адмініструванні податків: 
збірник матеріалів наук.-практич. круглого столу. – Ірпінь: НУДПСУ, 2010. – С. 51- 56.  

6. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI . //Бібліотека 
баз даних і знань в галузі держави і права. – К.: НДЦПІ НАПрНУ, 2012, січень. 
[Електронний ресурс] на DVD.  

7. Про інформацію: Закон України в редакції від 13 січня 2011 року №2938-VI. 
Режим доступу: raga.gov.ua  

8. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 
червня 2000 року № 1775-III // ВВР. – 2000. – № 36. – Ст. 299 

9. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців: Закон України від 15 травня 2003 року № 755-IV ////Бібліотека баз даних і 
знань в галузі держави і права. – К.: НДЦПІ НАПрНУ, 2012, січень. [Електронний ресурс] 
на DVD, а також: ВВР. – 2003. №31-32. - Ст. 263.  

10. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон 
України від 22 травня 2003 року № 851-IV // ВВР. – 2003. – №36, – Ст. 275.  

11. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 травня 2003 
року № 852-IV //ВВР. – 2003. – №36, – Ст. 276.   

12. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон 
України (в редакції Закону № 2594-IV від 31. 05. 2005 року. // ВВР. – 2005. –№26. – Ст. 
347. 

 
Козирєва В.П., Крощук В.В. Проблемні наукові аспекти визначення правової природи 
мирової угоди та передумов її укладення 

ПРОБЛЕМНІ НАУКОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ 
МИРОВОЇ УГОДИ ТА ПЕРЕДУМОВ ЇЇ УКЛАДЕННЯ 

Козирєва В.П. 



 49

(кандидат юридичних наук, доцент, Юридичний інститут Національний авіаційний 
університет) 
Крощук В.В. 

(студентка Юридичного інститут Національний авіаційний університет) 
 
Анотація. У даній статті аналізуються різні наукові підходи щодо встановлення 

правової природи інституту мирової угоди, проводиться межа між мировою угодою, як 
засобом врегулювання спорів і конкурсною мировою угодою, з’ясовується, що саме 
потрібно вважати передумовами укладення мирової угоди.  

Ключові слова: мирова угода, правова природа мирової угоди, мирова угода як засіб 
врегулювання спорів, конкурсна мирова угода, передумови укладення мирової угоди. 

Summary. The different scientific approaches connected with interpretation of the legal 
nature of the agreement of lawsuit, based on theoretical studies and practical aspects of 
legislation and judicial practice are determined in this article. The difference between the 
agreement of lawsuit as the way of dispute resolution and as bankruptcy settlement agreement is 
determined. It’s defined what must be considered as the prerequisites for the signing of 
agreement of lawsuit.  

Keywords: settlement agreement, the legal nature of the settlement agreement, settlement 
agreement as a means of dispute settlement, competition settlement, a settlement agreement 
conditions. 

Аннотация. В данной статье анализируются различные научные подходы по 
установлению правовой природы института мирового соглашения, проводится граница 
между мировым соглашением, как средством урегулирования споров и конкурсной мировым 
соглашением, выясняется, что именно следует считать предпосылками заключения мирового 
соглашения. 

Ключевые слова: мировое соглашение, правовая природа мирового соглашения, 
мировое соглашение как средство урегулирования споров, конкурсная мировое соглашение, 
предпосылки заключения мирового соглашения 

 
Інститут мирової угоди є досить вагомою частиною в господарському процесі 

України, а також законним способом, за допомогою якого здійснюється захист 
господарюючих суб’єктів. Використання даного правового інституту створює умови для 
забезпечення законних інтересів учасників господарського процесу.  

Мирова угода для сторін господарського процесу - це спосіб захисту своїх прав та 
інтересів на більш вигідних умовах, наприклад, у контексті судових витрат, а також з 
огляду на швидкість розгляду даної справи, а для господарського суду, в свою чергу, 
мирова угода є дієвим способом вирішення спору, котрий виник між сторонами.  

З огляду на те, що наразі відсутній єдиний науковий підхід в контексті встановлення 
правової природи даного інституту господарського права, а також характерним є 
невизначеність деяких правових норм, тож використання інституту правової угоди є 
певним чином ускладненим. 

На практиці зустрічаються випадки, коли після укладення сторонами мирової угоди 
вона іноді не виконується, це призводить до того, що можуть бути застосовані певні 
заходи щодо задля її примусового виконання. Даний аспект має вплив на те, що у 
недобросовісної сторони спору може з’явитися намір щодо оскарження укладеної мирової 
угоди, а це, логічно,  підтверджує актуальність встановлення на законодавчому рівні  саме 
правової природи мирової угоди.  

Інститут мирової угоди та його правові аспекти глибоко вивчалися на рівні 
процесуального законодавства такими вченими, як О. Бєляневич [8], Р.Е. Гукасян [11], 
М.А. Рожкова [13,17], Г.Ф. Шершеневич [15,16], С.А. Якубов [17], В.В. Ярков [18], а 
також багатьма іншими, але все ж таки  науковці досі так і не дійшли єдності щодо 
розуміння поняття та сутності мирової угоди в господарському судочинстві. 
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Наразі в господарському судочинстві поняття мирової угоди на законодавчому рівні 
визначається лише в контексті банкрутства. Так, згідно зі ст.1 Закону України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992р. 
№2343-12, під мировою угодою розуміється домовленість між кредитором (декількома 
кредиторами) і боржником щодо відстрочки та/або розстрочки грошових платежів або ж 
щодо припинення існуючого зобов’язання за угодою сторін спору [1]. В силу відсутності 
встановлення правового поняття мирової угоди в господарсько-процесуальному праві 
України існує наукова дискусія про правову природу даного інституту. Наприклад, деякі 
вчені дореволюційного періоду, зокрема Г.Ф.Шершеневич, вважали мирову угоду видом 
цивільно-правового договору. Він стверджував, що в силу того, що мирова угода-це 
договір, то всі вимоги, котрі стосуються договорів, мають цілком застосовуватись і до 
мирових угод,  через недоліки волі мирова угода стає оспорюванню [15,с.156].        

Дещо схожим до вище описаного підходу є думка науковця В.В.Яркова, який 
вважає, що мирова угода – це різновид цивільно-правового договору, який укладається  
між сторонами спору на умовах,які вони попередньо погоджують, та має бути неодмінно 
затвердженою в судовому порядку [18,c.35].  

Досить вагомою є думка М.А. Рожкова, який, в свою чергу, наполягає на тому, що 
мирова угода є взаємною цивільного-правовою угодою між сторонами судового процесу, 
яка набирає чинності після затвердження її судом,а також породжує певні цивільно-
правові наслідки для сторін цієї угоди [13,c.106]. 

На думку ж В.Є. Бєляневича, мирова угода є договором, що укладається задля 
припинення спору між сторонами, на умовах, які погоджуються ними [8,c.565].  

Науковець Р.Е. Гукасян стверджував, що мирова угода є волевиявленням сторін, 
спрямованим на укладення цієї мирової угоди, з огляду на те, що будь-яка дія, яка 
спрямовується на здійснення процесуальних прав та обов’язків, вважається 
процесуальною дією, тож укладення сторонами мирової угоди - це здійснення 
процесуальних дій [11, с.23]. 

Також заслуговує на увагу точка зору С.А. Якубова: «мирова угода-процесуальне 
право сторін спору, за допомогою якого вони мають можливість розпоряджатися 
належними їм суб’єктивними матеріальними правами та вирішити спір про право за 
допомогою суду і під його контролем» [17, с.172]. 

Наукові представники радянської школи правознавства говорили про те, що мирова 
угода має подвійну правову природу. Наприклад, за словами М.А. Гурвича: «мирова угода 
- це не процесуальний договір у чистому вигляді, а явище зі складним юридичним 
складом, до якого належить договір в значенні угоди, а також деякі елементи, що мають 
процесуальне значення» [10, с.74].  

На сучасному етапі розвитку юриспруденції теж зосереджується значна увага на 
подвійній природі мирової угоди - як процесуальної, так і матеріально-правової. Але 
оскільки регламентація мирової угоди здійснюється процесуальним законодавством, то 
матеріально-правові ознаки даного явища є певною мірою приховані [9,c.135]. 

Описані підходи є доказом того, що наразі не існує єдиної думки про правову 
природу мирової угоди, оскільки різні вчені трактують її по-різному: одні-як договір, 
другі концентрують увагу на процесуальній природі цього явища, а інші дотримуються 
позиції щодо дуалістичної природи мирової угоди. 

Більшість науковців таки вважають, що мирова угода має здебільшого процесуальну 
правову природу. Дана точка зору пояснюється тим, що в діючому українському 
господарському та цивільному законодавстві немає положень щодо мирової угоди як виду 
правової угоди; також відсутні правові положення, що надавали б органам судової 
юрисдикції право визнавати мирові угоди недійсними на загальних підставах, як 
наприклад у Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом» від 14.05.1992р. №2343-12, згідно з ч.1 ст.39 якого, за заявою будь-якого 
з конкурсних кредиторів мирова угода може бути визнана недійсною господарським 
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судом, за умови, якщо наявні підстави для визнання такої угоди недійсною, вказані у 
цивільному українському законодавстві [1]. До того ж, до мирової угоди не 
застосовуються законодавчі положення про односторонню відмову від правочину, на 
мирову угоду не поширюють свою дію правові наслідки недотримання сторонами 
положень закону при здійсненні правочину. 

Для ствердження теорії про процесуальну природу мирової угоди науковець 
В.Є.Бєляневич вказує, що мирова угода безпосередньо в господарському процесі, 
укладається сторонами під час розгляду справи в господарському суді; має бути укладена 
на умовах та у формі, що передбачена українським процесуальним законодавством; така 
мирова угода повинна утверджуватись господарським судом; мирова угода в 
господарському процесі припиняє процесуально-правові відносини між сторонами, 
одночасно певним чином змінюючи матеріально-правові відносини [8,c.565].  

Доказом процесуальної природи мирової угоди також є факт відсутності можливості 
укладення між сторонами мирової угоди під певною умовою,як це є визначальним для 
правової угоди. І навіть незважаючи на те, що на законодавчому рівні така заборона не 
прописана, вважається, що мирові угоди, котрі затверджені в судовому порядку, мають 
бути примусово виконані в незалежності від припинення або ж настання певних обставин 
(у цьому полягає їх схожість з судовими рішеннями). 

Згідно з п.1 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 
09.04.2009р. №01-08\204, мирова угода не може визнаватися як недійсна у порядку 
позовного провадження, в силу того, що порядок її укладання, як і порядок затвердження 
регулюється положеннями українського господарсько-процесуального кодексу. Тож 
Вищий господарський суд вважає недопустимим визнання мирової угоди недійсною у 
рамках господарського процесу [4]. 

Посилаючись на положення ст.78, ч.4 ст.80 і ст.106 ГПК України, сторони спору 
можуть оскаржити не саму мирову угоду, а лише ухвалу господарського суду про 
затвердження мирової угоди, яка може скасуватись лише якщо були допущені порушення 
процесуальних норм [2]. Існують також певні підстави, наявність котрих спричиняє 
відмову у затвердженні мирової угоди, а саме: якщо мирова угода не відповідає 
положенням законодавства; якщо мировою угодою вирішуються майбутні права і 
обов’язки сторін спору; якщо дана мирова угода має відношення до прав і обов’язків осіб 
(як фізичних, так і юридичних), що не беруть участь у даній справ або ж якщо навіть і 
беруть, то не є суб’єктами даної мирової угоди. Вище вказані положення спростовують 
теорію про суто матеріальну правову природу мирової угоди. 

Посилаючись на судову практику, також можна дійти висновку, що мировій угоді 
більш притаманна процесуальна природа, аніж матеріальна. Наприклад, у постанові 
Вищого господарського суду України щодо справи №35\164 від 22.11.2006р. за позовом 
Дочірньої компанії «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» 
до Обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» щодо припинення 
мирової угоди між ними, а також стягнення 39 727 902,82грн. суд постановив, зокрема, що 
мирова угода є договором, що укладається між сторонами спору в цілях його припинення, 
ґрунтуючись на умовах, що узгоджені сторонами. Мирова угода не спричиняє розв’язання 
спору по суті, сторони таким чином лише усувають спірну ситуацію між ними за 
допомогою самостійного врегулювання розбіжностей на визначених ними умовах. За 
таких обставин мирова угода спричиняє не тільки зміну матеріально-правових відносин 
між сторонами спору, але й призводить до припинення процесуально-правових відносин. 
У разі  якщо сторони не дотримуються мирової угоди у добровільному порядку, то вона 
має бути виконана в порядку, який запроваджено для виконання будь-якого судового 
акту[5]. 

Але на практиці мають місце рішення Вищого господарського суду України, в яких 
згідно зі ст.11, 202 Цивільного кодексу України мирову угоду, що затверджена в судовому 
порядку, за правовою природою суд трактує як правочин, що підлягає виконанню за 
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принципами цивільного законодавства, тобто відповідно до положень ст.525, 526 
Цивільного кодексу України [3]. 

Зокрема, у Постанові Вищого господарського суду України № 16\488 від 11.05.2006 
суд вирішує, що будь-яка зі сторін мирової угоди, яка вважає, що її права,  котрі з’явилися 
з мирової угоди, порушено, вправі подати позов щодо виконання зобов’язання в натурі, 
або ж щодо захисту своїх прав у будь-який інший спосіб, який не суперечить закону[6]. У 
Постанові Вищого господарського суду України №12\169 від 02.06.2005 встановлено, що 
ґрунтуючись на ст.11 і ст.202 Цивільного кодексу України, дана мирова угода,що 
затверджена судом, за своєю правовою природою вважається правочином, що має 
виконуватись за загальними засадами цивільного законодавства, тобто на основі статей 
525-526 Цивільного кодексу України [7]. Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов’язання 
повинно бути виконаним відповідним чином згідно з положеннями договору, а також 
вимогами ЦК України, інших цивільно-правових актів, а у разі якщо немає таких 
положень і вимог-згідно зі звичаями ділового обороту або ж будь-яких інших вимог, що 
зазвичай ставляться у таких випадках [3]. Виходячи зі змісту ст. 599 та ст.625 ЦКУ 
боржник не уникає відповідальності через неможливість виконання з його сторони 
грошового зобов’язання, що припиняється виконанням, здійсненим відповідним чином. 

Встановивши правову природу мирової угоди, потрібно також з’ясувати передумови 
її укладення, оскільки вивчення цього аспекту є логічно необхідним етапом у продовженні 
дослідження об’єкта даної наукової статті. 

Особливістю мирової угоди як правового інституту є її акцесорний характер: вона 
завжди ґрунтується на певних правовідносинах сторін є їх продовженням і не може бути 
укладена за їх відсутності [14, с.106].  

Досі немає ясності в питанні про те, що саме є передумовами укладення мирової 
угоди. Найбільш поширеними є такі підходи: 

1) єдиний інститут мирової угоди застосовується як для врегулювання спорів про 
право між учасниками господарського-правового обороту, так і під час відсутності спору 
для спрощення реалізації права. Таким чином, мирова угода допустима, коли є ризик того, 
що суб'єктивне право сторони не буде реалізовано (або тому, що суд може ухвалити 
рішення на користь іншої сторони, або тому, що інша сторона не в змозі виконати 
відповідний обов'язок) [13, с.381]; 

2) мирова угода, що служить засобом врегулювання спору, і мирова угоду, яка 
укладається за відсутності спору - це два різних правових інститути: мирова угода 
допустима тільки в тих випадках, коли є ризик несприятливого судового чи третейського 
рішення з даного спору [13, с.386].  

Обидва підходи беруть початок в одних і тих же положеннях римського права, по-
різному розтлумачених. Одна з ключових відмінностей в тому, які саме концепції мирової 
угоди, вироблені в римському праві, були запозичені тією чи іншою правовою системою, 
є область їх застосування: тільки врегулювання спорів, чи також і врегулювання 
безспірного боргу.  

У римському праві transactio заключалось і в випадку, коли між сторонами був 
сумнів з приводу не наявності, а реалізованості права, тобто так, як воно застосовується в 
сучасному праві у виконавчому і конкурсному провадженнях. У Середні століття 
глосатори обмежили зміст цього інституту лише випадками сумнівів в наявність чи обсязі 
суб'єктивного права. Тим самим було покладено початок розуміння мирової угоди у 
вузькому і широкому значеннях. Підхід, властивий класичному римському праву, був 
згодом сприйнятий німецькою школою права, і закріплений в Німецькому Цивільному 
Уложенні 1896 г.32 Більш вузький підхід, запропонований глосаторами, був запозичений 
французьким та італійським  правом. У Французькому цивільному кодексі 1804 р., 
Італійському цивільному кодексі 1942 поняття мирової угоди дається саме в цьому 
вузькому сенсі [12, с.215]. 
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На сьогоднішній день більш правильною видається друга точка зору: для 
врегулювання спірних і безперечних боргів застосовуються різні правові інститути [13, 
с.386 ]. Як відомо, в українському праві господарський договір укладається у випадках, 
коли між учасниками правового обігу немає розбіжностей з приводу їх прав і обов'язків, 
але одна із сторін сумнівається в реалізованості права або ж бажає прискорити таку 
реалізацію, нехай навіть за рахунок відмови від частини права, теж має назву мирової 
угоди. Вона має інше призначення і сферу застосування, тобто застосовується для інших 
цілей, ніж врегулювання або попередження суперечок. Такий договір відомий у 
законодавстві про неспроможність (банкрутство), укладається між неспроможним 
боржником і його кредиторами при наявності встановлених законом умов і має на меті 
відстрочку або пропорційне зменшення вимог. 

Спільне у неї з мировою угодою, котра врегульовує спір, полягає тільки в тому, що 
обидві вони призначені для усунення сумніву (у першому випадку - в наявності права, у 
другому - в його реалізованості (принаймні, на певний термін) на консенсуальній основі, і 
в тому, що в обох випадках початкова вимога зменшується або замінюється на нову. В 
обох випадках мирова угода виконує регулюючу функцію (спору чи боргу). Вони мають 
ряд істотних відмінностей, несумісних в рамках одного правового інституту, на які не раз 
зверталася увага в науковій літературі. Давайте визначимо основні відмінності.  

Метою укладення мирової угоди як засобу врегулювання спорів є припинення спору 
і примирення сторін, а метою конкурсної мирової угоди є подолання фінансової 
неспроможності боржника і відновлення його платоспроможності; укладення мирової угоди 
як засобу врегулювання спорів у певних випадках можливе без участі деяких із сторін, а при 
укладенні конкурсної мирової угоди обов’язково повинні брати участь всі кредитори; мирова 
угода у першому випадку може містити будь-які умови, що не суперечать закону і не 
порушують права, а конкурсна мирова угода може містити лише положення щодо відстрочки 
\ розстрочки \ пропорційного зменшення платежів; у першому випадку ніхто не вправі 
змусити особу укласти мирову угоду, а у другому випадку кредитори приймають рішення 
більшістю голосів, а боржник є ніби відсторонений від прийняття рішення; мирова угода як 
засіб врегулювання спорів вимагає взаємних поступок, а у випадку укладення конкурсної 
мирової угоди боржник не здійснює жодних поступок. 

Тож розмежування двох різних, хоча і суміжних правових інститутів, що мають 
назву "мирова угода",  має велике практичне значення, оскільки кожен з них має особливе 
правове регулювання. Угода, що укладається між стягувачем і боржником у виконавчому 
провадженні, також не є мировою, хоча й названа так в законодавстві: вона зводиться до 
врегулювання безспірної вимоги за допомогою її новації і містить односторонню поступку 
стягувача. Однакове найменування угод про врегулювання спору та боргу неприпустимо, 
оскільки ці правові інститути мають різний правовий режим. Тому угоди, укладені в ході 
конкурсного виробництва, не повинні носити назви "мирові", що вимагає внесення до 
законодавства України відповідних змін. 

Таким чином, необхідною передумовою укладення мирової угоди є спір, тобто 
взаємовиключні претензії (або домагання і заперечення) речово-правового або 
зобов'язально-правового характеру. Це може бути не будь-який спір, а тільки спір про 
право або його точний зміст. Наприклад, це не може бути переддоговірний спір про ціну 
при укладенні договору купівлі-продажу, якщо тільки укладення цього договору не є 
обов'язковим для будь-якої зі сторін на підставі раніше укладеної угоди сторін або закону. 
При цьому спір може бути тільки про права та обов'язки сторін відносно одна одної, а не 
до третьої особи (за винятком випадків, коли мирову угоду укладають представники 
сторін). Якщо спір між сторонами відсутній, угода про врегулювання боргу може бути 
угодою про новацію, відступне чи інше, але вона не є мировою угодою. 

Коли між сторонами можна констатувати наявність спору? Найбільш очевидним є 
те, що суперечка є, коли одна сторона пред'являє до іншої позов, а остання не визнає його. 
Однак це не єдиний випадок наявності спору. Видається, що наявність у однієї сторони 
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вимоги правового характеру до іншої сторони, яку та відмовляється задовольнити, означає 
наявність між ними спору. Нарешті, західна доктрина твердо дотримується тієї позиції, що 
заявлення вимог і заперечень не є обов'язковим для укладення мирової угоди, досить 
відмінності в правових оцінках сторонами правової ситуації між ними, тобто наявності 
між ними правової невизначеності (resdubia) [13, с.151]. Такий підхід ґрунтується на 
доктрині Римського права. На ньому був заснований Проект Цивільного Уложення 
Російської імперії, і він видається правильним, оскільки дозволяє не просто врегулювати 
спір, а попередити його виникнення. Таким чином, поряд із суперечками мирова угода 
може врегулювати також і правову невизначеність. 

Видається, що суперечка щодо наявності факту також є передумовою укладення 
мирової угоди, але тільки якщо він спричиняє або може спричинити за собою спір щодо 
питання права. Так, сторони можуть сперечатися про те, чи мала місце дія однієї сторони, 
яка завдала шкоду іншій, причому від його рішення залежить питання про наявність та 
розмір відповідальності. У цьому випадку може бути укладена мирова угода, за якою одна 
сторона визнає факт вчинення даної дії, а інша сторона робить натомість деяку поступку. 
Крім того, в рамках великого і складного спору може виникнути розбіжність з питання 
факту, яку сторони можуть врегулювати мировою угодою. 

Західна доктрина практично одностайна в тому, що як вимога, так і заперечення 
проти неї повинні бути підкріплені певним мінімумом підстав [13,c.162]. Їх відсутність, 
незважаючи на наявність взаємовиключних домагань або незбіжних оцінок сторонами 
своїх взаємних прав і обов'язків, веде до того, що передумова для укладення мирової 
угоди відсутня. Як зазначав у своїй роботі Г.Ф.Шершеневич, "суб'єктивність (сумнівності 
прав) не повинна переходити у повну безпідставність, яка здатна пробудити підозру в 
мотивах, які спонукали сторони до мирової угоди, наприклад, якщо сторона виставляє 
сумнівність безспірного векселя" [16,c.782]. В іншому випадку заохочувалися б 
пред'явлення необґрунтованих вимог, а також необґрунтовані відмови іншої сторони в їх 
задоволенні. Однак, якщо певні правові підстави для заняття позиції з даного питання у 
сторони є, очевидною є і наявність передумови для укладення мирової угоди, навіть якщо 
при правовому аналізі з'ясовується, що позиція будь-якої зі сторін була повністю 
необґрунтованою. Інакше мирова угода втратила б свій сенс тому, що для визнання її 
недійсною було б достатньо довести, що сторона поступилася необґрунтованій вимозі. 
Сенс же мирової угоди полягає в скороченні сторонами різного роду витрат на вирішення 
спору по суті і в сприянні їх примиренню. Таким чином, достатньо, щоб у 
правовідносинах сторін існувала невизначеність у суб'єктивному сенсі, тобто на їхню 
думку, існував ризик того, що суд не визнає обґрунтованість їх позиції. 

Правова суперечка не може бути передумовою для укладення мирової угоди у разі, 
коли з цього питання прийнято судове або третейський рішення, яке не підлягає 
оскарженню і точно встановлює права та обов'язки сторін. Таке рішення є своєрідним 
розмежувачем між ситуаціями, коли спір ще існує і коли він назавжди припиняється. 
Зазначене правило в правових системах існує для того, щоб забезпечити стабільність 
правового обігу. До тих пір, доки таке рішення може бути оскаржене, зберігається 
можливість укладення з даного питання мирової угоди.  

Можливий випадок, коли сторони сумніваються в результаті судового розгляду 
внаслідок того, що є труднощі в доведенні певних прав. Незважаючи на те, що сумнівів в  
наявності таких прав може і не бути, видається, що даний випадок також є передумовою 
для укладення мирової угоди, тому що для сторін зберігається ризик несприятливого 
судового рішення. Отже, правову невизначеність слід тлумачити широко, включаючи в 
неї всі випадки сумнівів у результаті судового або третейського розгляду, тим більше, що 
і в римському праві transactio використовувалося сторонами, коли позивач зазнавав 
труднощів у доведенні своїх вимог, а відповідач також не був впевнений у сприятливому 
для себе судовому рішенні [12, c.218]. Неможливість довести своє право за наявності 
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такого обов'язку має той же результат, що і відсутність права. При цьому мирова угода 
дозволяє домогтися реалізації права хоча б частково. 

Вважаємо, що наявність багатьох наукових підходів щодо розуміння правової 
природи мирової угоди, досить спірна судова практика у даній галузі спричинені 
неналежним ним правовим регулюванням даного правового інституту у Господарсько-
процесуальному кодексі України. Зокрема, зміст мирової угоди є досі невизначеним на 
законодавчому рівні. Тож такі положення мають бути врегульовані законодавством. Є 
об’єктивно необхідним затвердження у ГПК України самого поняття мирової угоди як 
процесуального акту між сторонами, який спрямовуються на припинення спірної ситуації 
на умовах, які  узгоджуються сторонами, і повинен бути затверджений у судовому 
порядку. Це повинно встановити процесуально-правову природу даного інституту,  а 
також усуне можливість сторін спору подати до суду позов про визнання певної мирової 
угоди недійсною або щодо розірвання мирової угоди, і буде якнайкраще сприяти 
безперервному вдосконаленню правового регулювання інституту мирової угоди.  
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Лаговська Н.В. Щодо проблеми застосування дефініцій у податковому праві 

ЩОДО ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕФІНІЦІЙ У ПОДАТКОВОМУ 
ПРАВІ 
Лаговська Н.В. 

(здобувач Національного університету ДПС України) 
 
Анотація: В роботі проаналізовано спільні та відмінні риси податків та зборів, 

внесків, мита та платежів. 
Ключові слова: податок, збір, внесок, мито, платіж. 
Summary: Differencs between taxes, duties, customs duties, payment and fees are 

analyzed. 
Key words: duties, customs duties, payment, fees. 
Аннотация: В работе проанализировано общие и различные черты налогов и 

сборов, взносов, пошлины, платежей. 
Ключевые слова: налог, збор, взнос, пошлина, платеж. 
 
Однією з важливих умов формування ефективної податкової системи в Україні є 

вдосконалення податкового законодавства. Не зважаючи на прийняття Податкового 
Кодексу, механізми нарахування і сплати багатьох податків потребують вдосконалення, а 
також уточнення певних положень з метою усунення неоднозначних трактувань. Крім 
цього, на нашу думку, важливе значення також має вдосконалення податкової 
термінології. 

Мова йде як про визначення самого терміну «податок», так і про розмежування 
таких понять як «податок», «збір», «мито», «плата». Це питання знайшло відображення у 
наукових працях відомих вітчизняних фахівців з оподаткування: Буряковського В.В., 
Кармазина В.Я., Каламбета С.В., Водолазької О.А., Гаврилюк Р.О., Крисоватого А.І., 
Кучерявенка Н.П., Педь І.В., Бабіна І.І., Довгалюка В.І., Ярмоленко Ю.Ю., Гега П.Т., 
Золотько І.А. та інших. 

Не зважаючи на значну кількість публікацій присвячену дослідженню податкової 
термінології це питання не втрачає актуальності і потребує додаткового дослідження.  

Відповідно до Податкового Кодексу України [19], податок – це обов’язковий, 
безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку 
відповідно до Податкового Кодексу. Визначення є досить лаконічним та розкриває 
основне призначення податку: це обов’язків платіж, за рахунок якого формуються 
державні кошти. 

Але це визначення не наголошує на специфічних ознаках податку: примусовому 
характері, односторонності, безоплатності та ін. Тобто це визначення саме податку, а не 
мита чи збору. Незважаючи на те, що ці платежі також виконують фіскальну функцію, 
існують певні відмінності між цими поняттями та поняттям податок. 

Так, ще у 1980 році згідно радянського енциклопедичного словника дано лаконічне 
визначення, що «податки – обов’язкові платежі, що стягуються державою з фізичних та 
юридичних осіб» [1, с. 867]. Останній тлумачний словник сучасної української мови вже 
трактує його як джерело наповнення бюджету, тому згідно нього «податок – встановлений 
державою обов’язковий збір із фізичних та юридичних осіб (населення, підприємств, 
організацій та ін.) в державні і місцеві бюджети» [2, c. 335]. 
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Л. Чернелевський та Т. Редзюк зазначають, що податки визначаються 
законодавчими актами тієї чи іншої країни [3, с. 11]. За словами М. Кучерявенко увага 
концентрується на його обов’язковості, примусовості, безповоротності та нецільовому 
характері [4, с. 72]. А. Крисоватий, О. Десятник [5, с. 15] В. Довгалюк та Ю. Ярмоленко [6, 
с. 6, 7] наполягають на важливість виконання податком своєї основаної фіскальної 
(бюджетної) функції. В. Мельник підкреслює притаманні податку вилучення частини 
доходу для перерозподілу [7, с. 23]. 

Заслуговує окремої уваги думка Д. Вінницького, який розглядає це тлумачення з 
позиції принципів [8, с. 129]. Дуже нетрадиційна фінансова позиція М. Романовського, О. 
Врублевської та Б. Сабанти яка полягає у тому, що податки є імперативними грошовими 
відносинами, у процесі яких створюється бюджетний фонд, без надання суб’єктові 
податку якого-небудь еквівалента [9, с. 279]. Заслуговує на увагу думка І. Головач про 
сприйняття податку як руху грошових коштів для формування грошового фонду [10, с. 
22]. 

Аналізуючи податок з юридичної точки зору І. І. Бабін вказує, що у податку 
представлені засадничі публічні та приватні начала суспільного розвитку, його статика і 
динаміка, дискретність і неперервність, уявлення про суспільну справедливість та їх 
найрізноманітніші втілення [11, с. 69]. 

О. Романенко обумовлює, що податки є фінансовим підґрунтям існування держави 
та знаряддям перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб, найефективнішим 
інструментом впливу держави на суспільне виробництво [12, с. 106-107]. 

В своїх роботах П. Гега та Л. Доля виділяють окремо поняття «податки», «збори», 
«мито» і наводить їх загальне існуюче визначення [14, с. 79, 80]. С. Климчук приділяє 
увагу «миту» як виду «митного платежу» [15, с. 176-180]. На думку С. Онисько, І. Тофан 
та О. Грицина існують «податки», «збори» та «плата», а саме: «податок» - носить 
безспірний характер, «збір» - стягується до цільових фондів, «плата» - повертається 
державі за користування ресурсами [16, с. 11]. 

За словами І. Золотько виділяють «податок», «плату» та «збори» («внески») [17, с. 
6], тобто він вважає, що «збори» та «внески» це одне й теж. Особливо цікава думка В. 
Захожай, Я. Литвиненко, К. Захожай, Р. Литвиненко, так як вони встановили запитання 
для кожного терміна: «плата» («платіж») вноситься за щось, «відрахування» береться на 
щось або від чогось, а «податки» стягуються для чогось[12, с. 79]. О. Романенко теж 
виділяє окремо «плату», «відрахування» та «податки» [17, с. 112, 113]. На відміну від 
інших І. Педь виділяє «податки», «податкові та соціальні збори» [18, с. 16- 21]. 

Т .О. Меліхова в своїй роботі «Проблеми визначення сутності та елементів 
податку» наголошує на тому, що опосередковано існування різниці між поняттями 
доказує те, що формування інформації щодо обов’язкових платежів у платників податків 
відбувається згідно з чинними нормативно-правовими актами з фінансового обліку на 
різних рахунках. Звідси, згідно плану рахунків, податки, збори та плата обліковуються на 
різних субрахунках рахунку 641 «Розрахунки за податками», внески на субрахунках 
рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням», а мито на рахунку 642 «Розрахунки за 
обов’язковими платежами». Також, відмінності між ними є у наявності або відсутності 
форми звітності, органах податкового чи іншого державного контролю, цільового або 
нецільового призначення. 

Податкам і зборам притаманні як спільні, так і відмінні риси, тобто ці платежі за 
своїм спрямуванням відрізняються один від одного. Хоча в ході користування податковою 
законодавчою базою постає багато запитань щодо податку та збору, що призводить до 
різних висновків та їх трактувань, а пересічний громадянин України взагалі не може 
розібратися в тому, яка відмінність між податком і збором, які їхні спільні та відмінні 
риси, і чи дійсно ці платежі є обов’язковими. 

На наш погляд, необхідно звернути особливу увагу на те, що український 
законодавець визначає збір як внесок. Слід зауважити, що збір не може бути внеском, 
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оскільки збір, що справляється з юридичних і фізичних осіб, надходить лише в публічні 
фонди, а внески можуть вноситися на користь громадських організацій (політичних 
партій, профспілок), які не є публічними фондами, вони не сплачуються у бюджети та 
відповідні позабюджетні фонди, і від їх сплати держава не отримує ніякої користі для 
забезпечення свого функціонування. Збір завжди встановлюється нормативно-правовим 
актом і є обов’язковим для всіх. Внесок може вноситися добровільно, встановлюється 
громадською організацією і йде на користь певної установи, а не держави. Наприклад, із 
заробітної плати кожного члена партії, як правило, справляється трипроцентний внесок на 
користь цієї організації. Не сплата його погрожує виключенням із партії. Цей внесок йде 
до каси партії, а не до публічного фонду. Збір, на відміну від внеску, є більш 
імперативним, легітимним і публічним платежем. Внески держава не встановлює - це є 
прерогативою певних громадських організацій. Отже, збір є платежем. Податок також є 
платежем, а не внеском. На жаль, чинне податкове законодавство України не визначає 
всіх особливостей податків і зборів, а також - у чому полягає їх відмінність. 

Французький учений П. М. Годме зазначав, що податок – це порушення свободи і 
права власності платника податку, тому застосування влади у сфері податків повинно 
бути обмежене, щоб запобігти зловживанням з боку владних органів.  

Природно, що тільки законодавцеві надається можливість визначати податки [20, 
с.364-365]. Відповідно до ст. 92 Конституції України, система оподаткування, податки і 
збори встановлюються виключно законами України. Таким чином, і податки, і збори 
можуть встановлюватися лише законами України, тобто вони встановлюються державою 
в односторонньому порядку і завжди у вигляді закону.  

Податкове законодавство не дає відповіді на питання, які платежі належать до 
податкової системи України, зокрема, які з них є обов’язковими.  

Крім того, є збори, які регулюються іншим законодавством України, і їм не 
властивий податковий характер платежів.  

Обов’язкові платежі встановлюються не тільки законами. Неподаткові платежі 
можуть встановлюватися і постановами Кабінету Міністрів України, і Указами 
Президента України. До неподаткових платежів податкове законодавство не 
застосовується. Звідси випливає, що податки і збори можуть бути встановлені тільки 
нормативно-правовим актом. Відмінність між податками і зборами полягає у способі 
нормативно-правового встановлення. Податки можуть бути встановлені тільки 
законодавством про податки і збори, а встановлення зборів дозволяється актами інших 
галузей права. Отже, і податок, і збір встановлюються у законодавчо закріпленій формі. 

Податкам і зборам властива така спільна риса, як обов’язковість. Обов’язковий 
характер цих платежів виявляється в нормативно-правових актах. Так, відповідно до ст. 67 
Конституції України, кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і 
розмірах, встановлених законом. Особа сплачує податок завжди, коли в неї є прибуток, 
дохід та інші об’єкти оподаткування. Збори платнику необхідно сплачувати тоді, коли 
йому потрібне право або дозвіл на щось. 

Ципкін С. Д .зазначав, що податок означає, перш за все, платіж до бюджету [21, с. 
49]. Податок в Україні сплачується лише в бюджети (державний і місцевий), а збір може 
сплачуватися в позабюджетний фонд. Не можна безспірно погодитися також із 
визначенням податку українським ученим М. П. Кучерявенком, який зазначає, що податок 
надходить у бюджет відповідного рівня чи цільовий фонд [22, с.37]. Податок є нецільовим 
платежем, і він може бути зарахований лише до державного та місцевого бюджетів. Отже, 
податок сплачується тільки у бюджет, він є атрибутом держави. Недарма ж, відповідно до 
ст. 74 Конституції України, референдум щодо законопроектів із питань податків є 
неприпустимим. 

Сума платежу може як покривати витрати державного органу з надання послуги, 
так і бути меншою чи більшою, ніж ці витрати. Тобто обов’язковий платіж не є прямим 
еквівалентом вартості послуги, в зв’язку з наданням якої він вноситься. Він має 
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фіксований розмір або ставку, визначені в нормативному акті, і не залежить від фактичних 
витрат, зазначених у кожному конкретному випадку. Платник не отримує від держави, 
уповноваженого державою органу еквівалентну послугу, рівноцінну сплаченому ним 
обов’язковому платежу [23, с.73–74]. Поділяємо позицію, що податкам і зборам властивий 
без еквівалентний характер. Відмінною особливістю зборів від податків є те, що 
обов’язковість сплати збору виникає не імперативно, як у випадку податку (внаслідок 
виникнення певних обставин), а диспозитивно, тобто у зв’язку з виконанням державними 
органами або органами місцевого самоврядування на користь певної особи за її вимогою 
юридично значущих дій. 

Податки завжди сплачуються з метою фінансового забезпечення діяльності 
держави та місцевих органів самоврядування. Зборам також властивий публічний 
характер, але податки зараховуються в бюджет відповідного рівня для задоволення потреб 
держави і знеособлюються в ньому, а збори можуть надходити як до бюджету 
відповідного рівня, так до конкретного фонду або на фінансування певної програми для 
задоволення певних потреб чи витрат установ, які здійснюють юридично значущі дії, і 
тільки на цілі, заради яких вони стягувалися. Отже, податкам і зборам властивий 
публічний характер. 

Однією із суттєвих відмінностей між податками і зборами є така ознака, як 
відплатність. Податок є індивідуально безвідплатним платежем. Його сплата платником 
безпосередньо не створює ніяких чітко визначених обов’язків у отримувача податків – 
держави. Хоча, коли є пільги або податок переплачено, то він повертається. Податки 
стягуються без надання платникові якого-небудь зустрічного особистого задоволення, 
тобто безвідплатно, і не обумовлені обов’язком публічного суб’єкта надати платнику 
послугу або яку-небудь перевагу. На відміну від податків, збори стягуються в 
обов’язковому порядку за надання приватному суб’єкту певних послуг. Сплативши 
податок, платник не отримує від держави нічого. Кошти платника йдуть на задоволення 
суспільних потреб.  

Своєю чергою, зборам властивий деякою мірою відплатний характер. За сплату 
певного збору платник отримує право або дозвіл на щось. Так, за сплату ринкового збору 
особа отримує торговельне місце на ринку. Отже, податки безвідплатні, а збори частково 
відплатні. Збори сплачуються у зв’язку з послугою, яку надає платникам держава.  

Сплативши збір, платник отримує право вимагати від державного органу 
здійснення певних юридично значущих дій, у зв’язку з якими внесено платіж. Відмова від 
виконання або невиконання державним органом відповідної дії є підставою для 
оскарження такого рішення або бездіяльності.  

Тому платіж, який не передбачає зустрічного обов’язку, з боку держави не може 
бути відплатним і не належить до зборів. Але, незважаючи на це, в податковому 
законодавстві наявні випадки, коли податок є збором. Наприклад, збір за забруднення 
навколишнього середовища. На нашу думку, цей збір є податком, оскільки за його сплату 
не передбачено будь-яких інших зустрічних дій з боку органів державної влади. 

Податкам властивий однобічний характер. Вони стягуються на умовах 
безвідплатності. Повернення податку можливе лише у випадку його переплати або як 
пільги, що не суперечить принципу безвідплатності, оскільки ці умови визначаються 
державою в односторонньому порядку і не впливають на характер платежу в цілому. На 
відміну від податків, збори мають індивідуальний характер, і їм завжди властиві суворо 
визначена мета і спеціальні інтереси. Отже, податку притаманний нецільовий характер, 
оскільки він встановлюється з метою отримання доходу бюджету, а зборам – цільовий. 

Податок сплачується до бюджету у грошовій формі, а збір може бути сплачений як 
грошима, так і в інших формах. Наприклад, дорожній збір може бути сплачений 
безпосереднім виконанням дорожніх робіт, виготовленням і поставкою будівельних 
матеріалів і конструкцій, деталей, машин, механізмів у порядку і обсягах, узгоджених із 
відповідними дорожніми організаціями з ремонту автомобільних шляхів. 
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Зборам властивий разовий характер, а податкам – регулярність сплати за наявності 
у платника податків встановленого законодавством об’єкта оподаткування. Податки 
підлягають систематичному внесенню в бюджети відповідних рівнів у встановлені 
законодавством терміни. Податки сплачуються регулярно, періодично. Збір має разовий 
характер, тобто він сплачується за певну послугу чи дозвіл на щось. 

Відповідно до податкового законодавства України, при встановленні податків 
враховується фактична здатність платника до сплати податку. У зв’язку з цим можна 
стверджувати, що розмір податку залежить від платоспроможності платника, із зміною 
бази оподаткування змінюється і податок. Розмір же збору для усіх платників повинен 
бути однаковий щодо дій держави, які здійснюються для платників. Цей розмір 
визначається не індивідуальними характеристиками об’єктів оподаткування, а масштабом 
наданих послуг. При визначенні розміру податку домінуючим принципом виступає 
суб’єкт податку (враховується його платоспроможність). При визначенні розміру збору 
домінує об’єкт оподаткування (враховується характер відносин, у зв’язку з якими виникає 
обов’язковість платежу). 

Податок вважається встановленим тоді, коли визначені платники та елементи 
оподаткування (об’єкт оподаткування, податкова база, податкова ставка, податковий 
період, порядок і строки сплати податку). У деяких випадках — і податкові пільги. На 
відміну від податку, у зборі встановлюються елементи залежно від його характеру та 
рішення законодавця. 

Якщо об’єкт податку, як юридичний факт особливого роду, виникає у платника до 
виникнення податкового обов’язку, то об’єкт збору, як право на юридично значущі дії з 
боку держави, – вже після сплати збору. Отже, збору властива така особливість, як 
попередній характер сплати. 

На нашу думку, примусовий характер стягнення властивий і податку, і збору. Якщо 
платник не сплатив податок, то до нього застосовуються заходи державного примусу, а 
якщо платник не сплатив збір, то за це він не отримає дозволу або права на щось. 

Варто відзначити, що Податковим Кодексом визначено поняття збору, але це 
поняття ототожнюється із платою та внеском. Збором (платою, внеском) є обов’язковий 
платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання 
ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб 
державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими 
органами та особами юридично значимих дій [1]. 

Плата передбачає певну еквівалентність відносин платника з державою (плата за 
воду, державне мито, збори за спеціальне використання природних ресурсів, рентні 
платежі тощо). Розмір плати залежить від кількості ресурсів, що використовуються, а 
надходження плати саме державі визначається державною власністю на ці ресурси. Якщо 
держава втратить право власності на них, то вона втратить і ці доходи. 

Відрахування і внески передбачають цільове призначення платежів. Воно може 
бути частковими (відрахування), тобто встановленим згідно з економічним змістом 
платежів, або повним (внески), коли витрачання коштів у повному обсязі проводиться 
тільки за цільовим призначенням. 

Особливою формою податкових платежів є збори. На відміну від податків, які 
мають характер регулярних надходжень, збори є платежами разового, випадкового і 
незначного за розмірами характеру. 

Можна виділити ще один різновид обов’язкових платежів – мито. Але цей платіж 
за своїм змістом схожий на збір, тобто носить цільовий, несистемний характер, 
обумовлений певними діями. 

Податок – це встановлений законодавством у твердо фіксованій ставці 
обов’язковий, індивідуально-безвідплатний, безеквівалентний, нецільовий грошовий 
платіж, що справляється з юридичних і фізичних осіб в односторонньому порядку, у 
формі забезпеченого державним примусом законного відчуження належних їм на праві 
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власності, господарського відання або оперативного управління коштів, з метою 
фінансування завдань та функцій держави та органів місцевого самоврядування, який 
сплачується в бюджети відповідних рівнів у терміни, визначені нормативно-правовим 
актом. 

Збір – це встановлений законодавством у твердо фіксованому розмірі обов’язковий, 
частково відплатний, цільовий платіж, який сплачується юридичними і фізичними 
особами у відповідний позабюджетний фонд за здійснення уповноваженими державними 
органами юридично значущих дій, за надання особливих прав та видачу дозволів. 

Отже, чинне податкове законодавство, як свідчить дослідження і публікації 
вітчизняних науковців, не орієнтується на вивчення розмежувань між зазначеними 
юридичними категоріями: «податок» і «збір», «внесок», «платіж», «мито» Однак чітке 
визначення цих понять як в юридичній літературі, так і у податковому законодавстві – 
одна з проблем податкової політики, вирішення якої важливо не лише для розвитку теорії, 
але й для практики оподаткування. 
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Анотація. В статті аналізуються гарантії суб’єктів адміністративного права. 

Розглядається співвідношення понять «гарантії», «забезпечення», «охорона», «захист» 
прав суб’єктів. Визначається система гарантій суб’єктів. 
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Буттю права властиві два основних стани: статичний і динамічний. Статичний стан 

характеризується зовнішньою об’єктивованістю, закріпленням сутності та змісту права, 
тим чи іншим рівнем його визначеності, доведеністю до адресатів. Все це робить право 
стійким, передбачуваним і зрозумілим для суб’єктів. 

Динамічний стан права проявляється в його дії, реалізації. Але здійснення права 
відбувається не тільки завдяки зусиллям самих власників прав, але і завдяки підтримці їх 
правомірної поведінки з боку держави, суспільства [1, с 236]. Така підтримка з боку 
держави і суспільства визначається гарантованістю, наявністю широких реальних 
можливостей суб’єкта права для реалізації своїх суб’єктивних прав. Адже свобода 
суб’єкта полягає не лише у можливості здійснювати певні дії, але і в праві усувати 
перешкоди на шляху їх здійснення. Відповідно, у кожному суспільстві є певна система 
культурних, соціально-економічних, політичних та юридичних гарантій прав суб’єктів 
права, які визначають характер їх взаємовідносин, створюють реальні можливості для 
здійснення прав .  

Гарантії у всіх випадках це проблема реальності правового явища [2], одне із 
основних питань проблеми правильного застосування правових норм [3, с 20; 4, с 472], 
забезпечення законності [5, с 65] та інших процесів правової дійсності [6, с. 179]. 
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Різні аспекти гарантій права завжди привертали увагу вітчизняних правознавців. 
Найбільшу увагу приділяли проблемам гарантії прав і свобод людини і громадянина, 
розглядалися і проблеми гарантій існування та функціонування місцевого 
самоврядування. Досить розробленим можна вважати питання гарантій суб’єктивних прав 
в загальній теорії права, однак системного дослідження гарантій суб’єктів 
адміністративного права до цього часу не проводилося. 

Під гарантіями в науковій літературі розуміють систему соціально-економічних, 
політичних, моральних, юридичних, організаційних передумов, умов, засобів і способів, 
які забезпечують фактичну реалізацію, охорону та надійний захист прав, свобод та 
обов’язків. 

Велика радянська енциклопедія під гарантіями прав громадян розуміє умови і 
засоби, що забезпечують громадянам можливість користуватися правами, встановленими 
конституцією та іншими законами [9, с. 277]. 

У юридичній літературі при дослідженні проблеми гарантій висловлюються 
наступні ідеї: по-перше, розглядати гарантії як елемент правової системи [10, с.8]; по-
друге, досліджувати як самостійну категорію, що має свої риси, об’єкт впливу, структуру, 
систему, методи реалізації [11, с.158]. 

В науковій літературі використовують різні категорії: „гарантії”, „забезпечення”, 
„охорона”, та „захист” суб’єктів адміністративного права. До того ж існують різні підходи 
щодо їх характеристики. Така обставина вимагає з’ясування значення цих категорій та 
визначення їх взаємозв’язків. 

Термін „забезпечення” у тлумачному словнику В. І. Даля пояснюється, як 
забезпечення всім необхідним, захист від збитків, нестатку, від небезпеки, яка загрожує 
певній особі [12, с. 577]. Забезпечити означає зробити цілком можливим, дійсним, 
реально-виконаним; захистити, оборонити [13, с. 427]. Визначають його і як створення 
всіх необхідних умов для здійснення чого-небудь, гарантування чого-небудь [14, с. 724]. 
„Забезпечити” означає „створити надійні умови для здійснення чого-небудь; гарантувати 
щось: захищати, охороняти когось, щось від небезпеки” [15, с. 18]. 

Існує думка, що гарантії та забезпечення тотожні поняття. Н. В. Вітрук зазначає, 
що під забезпеченням конституційних прав та свобод громадян слід розуміти систему їх 
гарантування, тобто систему загальних умов та спеціальних (юридичних) засобів, які 
забезпечують їх правомірну реалізацію, а в необхідних випадках і охорону [16, с. 195-
196]. В. В. Копєйчиков, спираючись на це твердження робить висновок, що забезпечення 
прав і свобод громадян тотожне їх гарантуванню [17, с. 173]. 

На думку П. М. Рабіновича конституційний зміст терміну „забезпечення” визначає 
створення відповідних умов. Та включає три елементи або напрями державної діяльності: 
сприяння реалізації шляхом позитивного впливу на формування гарантій; охорона 
шляхом вжиття заходів, зокрема юридичних; захист шляхом відновлення порушеного 
правомірного стану [18, с. 23]. 

Погоджуючись з думкою Л. Д. Воєводіна, універсальним вважаємо термін 
„гарантується” [19, с. 268]. 

Слово „гарантія” (франц. garantie, від garantir – забезпечувати, охороняти) означає 
запорука, запевнення, забезпечення [20, с. 344]. 

Таким чином, гарантія – це, перш за все явище, що забезпечує досягнення певного 
результату. Саме забезпечення якого-небудь відношення, процесу є основною цільовою 
ознакою поняття гарантій. Ця ознака дозволяє його відрізнити від інших правових явищ, 
таких, як суб’єктивне право, юридичний обов’язок, відповідальність та виділити в 
самостійну категорію, бо, якщо правове явище не забезпечує досягнення мети, закладеної 
в самому явищі, воно не може вважатися гарантією. Причому як самостійне явище, 
безвідносно до певного об’єкту, гарантія існувати не може, так як процес забезпечення 
завжди припускає наявність об’єкта [7]. 
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Таким чином поняття „гарантії” та „забезпечення” є тотожними, тобто 
гарантування або забезпечення суб’єкта адміністративного права означає створення 
відповідних умов з метою безперешкодного його функціонування. 

Держава гарантує не лише безперешкодне користування тобто реалізацію прав 
суб’єктів, але і забезпечує його охорону та захист. 

До проблеми співвідношення понять „охорона” та „захист” вчені підходять по-
різному. 

Деякі вчені ототожнюють поняття „охорона” та „захист”. Під ними вони розуміють 
систему правового регулювання суспільних відносин, яка попереджає правопорушення, а 
у випадках їх вчинення встановлює за них відповідальність [21, с.95; 22, с77-92]. 

Н. І. Матузов пише: „взагалі охорона та захист суб’єктивного права або 
охоронюваного законом інтересу – не одне і те ж: охороняються вони постійно, а 
захищаються лише тоді коли порушені. Захист це момент охорони, одна з її форм. Ці 
поняття не співпадають” [10, с. 130-131]. 

Звертає увагу на недопустимість ототожнення цих понять і С. Сабікенов. Він 
вважає, що охорона в юридичному змісті має означати позитивний, статичний стан норм 
права, яке безпосередньо спрямоване на „ограждение” суб’єктивних прав та законних 
інтересів від можливих посягань. Порушення прав та інтересів призводить до динамічного 
стану правоохоронних норм, у зв’язку з чим особа реалізує своє право на захист [23, с 54]. 

Існує думка, що охорона це встановлення загального правового режиму, а захист – 
це міри, які приймаються у випадку порушення чи оскарження права [24, с 217]. Такої 
позиції дотримувався С. Н. Кожевников: охорона, на його думку, – це встановлення 
загального правового режиму, а захист – ті міри, які передбачаються у випадку коли права 
порушені або оспорювані [25, с 4-5]. 

За смисловим значенням поняття „охорона” та „захист” дійсно досить близькі. 
Однак, слово „захист” має характер активної протидії сторонньому втручанню, а під  
„охороною” розуміють і захист і збереження того, що охороняється. Тому, захист є лише 
однією із сторін юридичної охорони [26].  

Охорона прав існує постійно, попереджає, недопускає їх порушення. Захист 
здійснюється тоді, коли суб’єктивне право порушене, або виникла погроза його 
порушення [27, с 553]. 

За основу розмежування цих категорій можна взяти мету та способи їх здійснення. 
„Основна мета способів захисту – негайно відновити право, яке порушене, і сприяти не 
повторенню порушень такого права” [28, с 5]. Захист доцільний тоді коли є реальна 
загроза порушенню прав людини та інших суб’єктів коли це порушення вчиняється або 
вже вчинене. 

Охорона гарантується шляхом встановлення правових режимів функціонування 
об’єктів та визнання правового статусу суб’єктів, його офіційне закріплення та 
забезпечення його стабільності. До того ж гарантією охорони є і право звертатися за 
наданням такої охорони до уповноважених державних органів, а при їх порушенні до 
суду. Охорона полягає у можливості гарантування безперешкодного користування 
правами. Таким чином термін „охорона” використовується як загальне правове явище, яке 
включає у себе захист. 

Одночасно охорона та захист прав суб’єктів різні: по-перше, за своїм 
функціональним призначенням. Якщо основне призначення охорони – попередження 
правопорушень, то для захисту – відновлення правового становища потерпілого суб’єкта 
чи компенсація втраченої можливості; по-друге, за підставами дії правового механізму. 
Якщо захист прав здійснюється внаслідок вчинення їх порушення, то охорона є 
постійною; по-третє, за способами. Захист можливий лише правовими засобами. Охорона 
може здійснюватися не лише правовими, але й виховними, організаційними тощо. Тобто 
охорона є більш функціональною; по-четверте за колом суб’єктів. Захист можуть 
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здійснювати уповноважені на те особи та органи, можливий також і самозахист. Охорону 
прав суб’єктів може здійснювати значно більше коло осіб [29, с. 321-323]. 

В законодавстві застосовуються обидва терміни: і захист і охорона. Так, в 
Конституції України поняття „захист” використовується в статтях 8,10, 13, 17, 24, 25, 32, 
34, 35, 36, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 54, 55, 59, 63, 65, 85, 92, 116, 127, 129, а поняття охорона в 
ст. 24, 34, 35, 36, 39, 44, 49, 51, 92, 105, 116, 119, 138. В Кодексі адміністративного 
судочинства превалює поняття захисту так стаття 2. «Завдання адміністративного 
судочинства» визначає, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, 
свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-
правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними 
владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання 
делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного 
розгляду адміністративних справ. 

Таким чином можна стверджувати, що система гарантування суб’єктивних прав це 
забезпечення їх правомірної реалізації, охорони та в необхідних випадках захисту від 
протиправних посягань. 

Головна мета гарантій суб’єктів адміністративного права створення сприятливих 
умов для безперешкодної та ефективної реалізації суб’єктами адміністративного права 
своїх прав, набуття і користування різними благами, їх охорона від можливих посягань та 
захист у випадку порушення. 

Право і обов’язок реалізуються поведінкою певних суб’єктів. Гарантії ж 
визначають спосіб реалізації визначеної в праві можливості поведінки, умови та порядок 
реалізації повноважень публічної адміністрації. 

Таким чином належне гарантування правових можливостей суб’єкта 
адміністративного права передбачає: по-перше, визначення в законодавстві 
персоніфікованих представників публічної адміністрації, відповідальних за забезпечення 
умов для реалізації їх прав і свобод; по-друге, закріплення конкретних обов’язків органів 
та посадових осіб публічної адміністрації, кореспондуючих правам і свободам громадян у 
сфері діяльності публічної адміністрації; по-третє, встановлення детальних 
адміністративних процедур, які вичерпним чином обумовлюють порядок виконання 
відповідними суб’єктами публічного адміністрування своїх обов’язків у відносинах з 
громадянами та їх об’єднаннями; по-четверте, посилення відповідальності органів і 
посадових осіб публічної адміністрації за невиконання ними своїх обов’язків, що призвело 
до порушення прав громадян у сфері публічного адміністрування [30, с. 80]. 

Зміст гарантій досить динамічно, обумовлено їх цільовою, інституціональною та 
функціональною спрямованістю, залежить від суспільно-політичних та інших процесів, 
що відбуваються в країні на певних етапах її історичного розвитку.  

У науці прийнято розрізняти загальні та спеціальні (юридичні) гарантії. Під 
загальними гарантіями розуміється сукупність економічних, політичних та інших умов, 
що роблять права реальними. Деякі вчені характеризують такі гарантії як матеріальні 
гарантії прав. Вчені Н. В. Вітрук [16], І. Є. Фарбер [31], Б. С. Ебзеєв [32] відносять до 
загальних гарантій соціально-економічні, політичні та ідеологічні (духовні) гарантії, а до 
спеціальних – правові (юридичні), що випливають із законів та інших нормативних 
джерел. 

Умови – це сукупність чинників, які впливають на кого-небудь, що-небудь і 
створюють середовище, в якому відбувається, протікає що-небудь [1, с. 242]. 

Створення таких умов у повному обсязі під силу лише розвиненому 
громадянському суспільству і державі, яку прийнято визначати як правову, демократичну, 
соціальну. На макрорівні формуються перш за все загальні умови, що дозволяють 
перетворювати потенційну можливість реалізації прав у реальну, дійсну. У числі 
загальних умов, факторів, що сприяють утворенню сприятливого середовища для 
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здійснення суб’єктивних прав, прийнято в першу чергу виділяти економічні, політичні, 
соціальні, духовні гарантії.  

Економічні, політичні та духовні гарантії утворюють комплекс базових умов, які в 
цілому визначають реальність прав суб’єкта, та забезпечують передумови формування 
зацікавленості їх реалізації. Однак самі собою загально-соціальні фактори не завжди 
можуть забезпечити повноцінне використання прав суб’єкта, тим більше захищати їх від 
посягань та порушень. Правові можливості вимагають і юридичної підтримки. Для цього 
існують юридичні гарантії, які включають діючі принципи, норми права, інші правові 
явища, тобто, законодавчо закріплені способи (засоби, міри) які покликані забезпечувати 
реалізацію, охорону та захист суб’єктивних прав, в результаті користуватися основними 
благами [22, с. 129]. 

Іноді виділяють і організаційні гарантії, які втілюються у діяльності публічної 
адміністрації і громадських організацій. Організаційна діяльність служить загальною 
умовою, універсальною передумовою дієвості всієї системи гарантій прав, свобод і 
обов’язків людини і громадянина. Н. В. Вітрук організаційні гарантії називає гарантією 
гарантій. 
Отже, необхідною передумовою реалізації прав суб’єкта адміністративного права є 
наявність комплексу взаємозалежних і взаємопов’язаних умов, що забезпечують 
реалізацію його статусу, причому нерідко кожна з таких умов є необхідною. Саме 
комплексна дія цих соціальних механізмів реально забезпечує суб’єктивні права. 
Призначення гарантій полягає в тому, що вони покликані забезпечити такі сприятливі 
умови, в атмосфері яких закріплені в адміністративно-правових нормах права та обов’язки  
суб’єктів  ставали б фактичним становищем кожного окремого суб’єкта. 

Разом з тим, гарантії суб’єктів для своєї дієвості потребують інституалізації, тобто 
створення певних соціальних механізмів, що дозволяють втілити їх в життя. Така 
інституалізація здійснюється шляхом юридичного закріплення загальних гарантій [33]. 

Дієвість відповідних гарантій досягається лише в їх взаємозв’язку, в їх єдності та 
системі [34].Як і у всякій системі, в системі гарантій  всі складові її елементи не тільки 
тісно пов'язані між собою, взаємно доповнюють один одного, але разом з тим кожен з них 
має своє призначення, виконує певну функцію.  
Таким чином загальні гарантії стають власне гарантіями лише через юридичну форму та 
організаційне зусилля держави і суспільства. У той же час юридичні гарантії немислимі 
поза свого соціального наповнення: економічного, політичного, ідеологічного, 
організаційного, основне завдання якого полягає у створенні необхідних умов, які є базою 
для реалізації юридичних гарантій.  
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Анотація. Проаналізовано поняття «джерело церковного права», наведена 

класифікація українських джерел церковного права, показані їхні особливості.  
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Summary.It was analyzed the notion “a source of church law”, given the classification of 
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Аннотация. Проанализировано понятия «источник церковного права», приведена 

классификация украинских источников церковного права, отображены их особенности. 
Ключевые слова: источники церковного права, богослов, исследователь, канон, 

собор. 
 
Дослідженням джерел церковного права приділяли значну увагу як світські юристи, 

так і богослови. Це питання здебільшого розглядалося у кожній церковно-правовій роботі 
ХІХ століття, але, якщо переважна більшість каноністів виділяли лише загальні види 
джерел церковного права, то окремі українські вчені виокремили із їх сонму під назвою 
«національні церковно-правові джерела».  

Стаття має на меті дослідити погляди вчених на поняття «джерело церковного 
права», виділити вітчизняні джерела церковного права та показати їхні особливості.  

Науковий інтерес до означеної проблематики виявляли такі українські дослідники, 
як В. Ластовський, О. Лотоцький, І. Огієнко. Поняття та загальні джерела церковного 
права розглядаються у роботах П. Бередникова, П. Гідулянова, М. Горчакова, М. 
Заозерського, М. Красножена, С. Місевича, М. Остроумова, І. Попова, В. Ципіна та інші  

Під час ознайомлення з теоретичними напрацюваннями вітчизняної та зарубіжної 
літератури ми помітили, що каноністи у переважній більшості, акцентуючи увагу на 
висвітленні видів джерел церковного права, уникають питання тлумачення самої 
категорії, а в інших випадках послуговуються підходами до розуміння «джерела права», 
котрі розроблені світськими теоретиками. Лише поодинокі дефініції можна знайти у 
роботах науковців минулої епохи, які, на нашу думку, мало чим відрізняються від 
загально-теоретичних визначень. Так, вчений ХІХ ст. М. Остроумов, джерела церковного 
права розумів як свідому правотворчу волю, що створеним нормам права надає 
об’єктивного виразу та об’єктивну обов’язковість чи дійсність [1, с. 132]. Ще один 
дореволюційний каноніст І. Попов під джерелами церковного права вбачав 
правостворюючу волю, яка виражається або у законі, або у звичаї [2, с. 34]. Наведені вище 
визначення джерел церковного права перегукується із загальним підходом до розуміння 
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«джерела права», яке відомі теоретики минулого визначали, як форми вираження права, 
що мають загальнообов’язковий характер і відображаються у законі або звичаї [3, с. 95]. 

Український сучасний дослідник церковного права С. Місевич, розглядаючи 
проблематику джерел церковного права, писав про його широке тлумачення та про 
неможливість створення узагальнюючого визначення джерел церковного права через 
існування багатьох концепцій права та різних варіантів праворозумінь. Вчений навіть 
поставив під сумнів доцільність надання такого універсального позаконцепційного 
визначення [4, с. 15].  

Відсутність ґрунтовних досліджень, присвячених теоретичному аналізу поняття 
«джерело церковного права», не завадила науковцям зосередити свою увагу на питання 
розподілу їх на види. Різні авторські підходи до класифікації гостро пронизують 
церковно-правову літературу. Однак, досліджуючи види джерел церковного права, 
переважна більшість науковців у своїх роботах не відокремлювали загальних та місцевих 
церковно-правових джерел. Лише в окремих роботах українських дослідників знаходимо 
такий поділ. Так, церковний історик О. Лотоцький підкреслює, що українська церква, 
окрім загальних джерел церковного права, має свої власні джерела, продукт власної 
церковно-національної правотворчості [5, с. 3].  

Звісно, всі джерела церковного права православної церкви є 
загальнообов’язковими для помісних та автокефальних церков, але кожна церква в межах 
окремої країни має свої власні місцеві джерела церковного права, які витворилися з 
особливих умов її історичного життя. Безперечно, норми, що зафіксовані у місцевих 
джерелах церковного права, не повинні суперечити основам канонічного права. Вони є 
загальнообов’язковими для церков, що знаходяться в межах однієї держави та 
називаються джерелами національного церковного права.  

Українські джерела церковного права дослідники поділяють на джерела 
зовнішнього права, видані державною владою та джерела внутрішнього права, видані 
церковною владою. Ми підтримуємо позицію О. Лотоцького, який виділив шість видів 
джерел внутрішнього церковного права. Так, першим і головним джерелом є Святе 
письмо, що викладене в українських богослужбових книгах («Катехизис» Степана та 
Лаврентія Зізаніїв, «Служебник» єпископа Г. Балабана, «Літургіаріон» П. Могили).  

Другим, та не менш важливим джерелом для українського церковного права – є 
церковний звичай. «Це ті українські церковно-народні традиції, - відзначає О. Лотоцький, 
- що довгий час зігрівали та живили дух соборності в українській поневоленій церкві, 
виховували її правосвідомість» [5, с. 3]. Церковно-правові звичаї української церкви 
яскраво відобразилися в пам’ятках церковного права, таких як «Требник» П. Могили. 

Творчий набуток полемічної культури ХVI – XVIII ст. становить третє джерело 
вітчизняного церковного права. Сюди належать церковно-наукові трактати, твори 
українських богословів, котрі, дотримуючись канонічних основ, своїм пером обороняли 
православну віру від навали західних конфесій. До найвідоміших праць належать: 
«Апокрісіс» Х. Філарета, «Палінодія» З. Копистенського, «Пересторога» Ю. Рогатинця, 
«Ліфос» П. Могили, «Ключі від царства небесного» Г. Смотрицького, послання І. 
Вишенського та інші.  

Четвертим джерелом національного церковного права, яке яскраво відрізняє 
українське церковне право від права інших автокефальних церков, є устави церковних 
установ та акти обрання на церковні посади. Останній факт підтверджують численні 
архівні документи, котрі свідчать про існування в Україні до середини ХVIII ст. 
церковного виборчого права, яке регулювало відносини між церковною громадою та 
духовенством. «Ніхто із ієрархів не правив самостійно, - говорить історик І. Огієнко, - 
ніхто із духовенства не приходив до громади непрошений – всі церковні посади в Україні 
були виборні» [6]. Митрополита обирав крайовий собор, а єпископа – собор єпископів з 
числа світських людей цієї єпархії для якої він обирався. На приходських церквах 
священників, дияконів та церковних старост обирали самі прихожани. Якщо обрані особи 
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не мали духовного сану, то єпископи висвячували їх у необхідні духовні звання [7, с. 15]. 
Існування виборчого церковного права в Україні, яке регулювало суспільні відносини 
духовенства та місцевої громади, було унікальною особливістю вітчизняного церковного 
права. Воно відображало існування принципу демократії, що характеризувався такими 
ознаками: призначення на будь-які церковні посади здійснювалося лише шляхом виборів, 
а народ був єдиним легітимним джерелом церковної влади.  

П’ятим джерелом вітчизняного церковного права є збірники державно-церковного 
законодавства – Кормчі книги. Саме українська церква першою на сході рецепіювала їх із 
візантійського законодавства. До складу українських Кормчих входили не тільки канони 
вселенської церкви, але й правила видані на місцевих соборах, листи східних патріархів 
канонічного змісту та церковні трактати. Словом бачимо наочне поєднання і 
взаємозалежність двох елементів загального та місцевого церковного права.    

Постанови та рішення помісних соборів відносяться до шостого джерела 
національного церковного права. З історії української церкви відомо, що головним 
законодавчим органом був крайовий (помісний) собор котрий збирався за потребою для 
вирішення важливих церковних справ. Проблемами обласного значення опікувався 
єпархіальний собор. Його засідання проводились у неділю першого тижня великого посту 
та за необхідністю. Почасти, учасниками таких соборів могли бути не лише духовенство, 
а і світські віруючі люди, церковні прихожани, хоча вони не мали права голосу, але могли 
брати участь у обговоренні того чи іншого питання[5, с. 6]. Безсумнівно, така традиція 
була нормою звичаєвого права, яка зближувала українську церкву з її народом. 

Під час підпорядкування Київської митрополії Візантійському патріархату місцеві 
собори збирались досить часто, на них порушувалися питання відокремлення української 
церкви від Візантії, обиралися митрополити, обговорювались проблеми поділу 
української церкви на дві конфесійні частини – православних та уніатів. Натомість, період 
залежності Київської митрополії від Московського патріархату, котрий розпочався з кінця 
XVII ст., характеризувався падінням соборних засад. Більше ніж за 200 років не було 
зібрано жодного помісного українського собору [6].  

До зовнішніх джерел українського церковного права належать церковні норми 
державного походження – це світське законодавство, що регулює державно-церковні 
відносини або внутрішньо-церковне життя. Перша позиція є цілком зрозумілою, адже 
воля державної влади є суверенним законодавчим джерелом, правомочним встановлювати 
та регулювати відносини церкви та держави. «Церква, як зовнішній видимий союз, 
перебуває всередині державно-правового порядку, - пише  дослідник церковного права 
ХІХ ст. А. Павлов, - її члени одночасно є громадянами держави, тому правові норми, що 
діють на даній території, розповсюджуються і на церковну організацію, визначають її 
правоздатність у сфері громадського порядку» [8, с. 11]. Однак, держава, закріплюючи 
правове становище і юридичний статус церкви, визначаючи порядок взаємодії церкви з 
державними органами та іншими громадськими організаціями, не повинна порушувати 
кордонів внутрішнього церковного права, а церква, своєю чергою, впускаючи державу у 
власне нормотворення, не повинна впливати на державотворчі процеси. Але, як ми знаємо 
з історії, ці кордони найчастіше носили умовний характер, що сприяло впливу держави на 
внутрішнє церковне право і навпаки. Причому, такий вплив мав різні наслідки: як 
позитивні, так і негативні. Зокрема, негативний вплив відображається не тільки на 
церковному праві, але й на структурі та діяльності самої церковної організації, знижуючи 
ефективність виконання її основного призначення: нести світло та добро, не стаючи 
заручником світської системи та не перетворюючись в інструмент контролю над життям 
суспільства.  

Більшість джерел церковного права державного походження започатковані в 
попередню епоху, а, відтак, є історичними пам’ятками. До них належать церковні устави 
руських князів, зокрема церковні Устави князя Володимира та Ярослава, уставні грамоти 
удільних князів, а також закони та грамоти візантійських імператорів по руських 
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церковних справах, ханські ярлики, численні грамоти литовських та польських князів, що 
регламентували права української церкви.  

Говорячи про українські джерела церковного права, потрібно враховувати той 
факт, що далеко не всі церковно-правові пам’ятки збереглися та дійшли до нашого часу, 
чимало їх загинуло у вирі постійної боротьби українського народу за свою незалежність 
та за своє власне право.  

Таким чином, диференційований аналіз церковно-правової літератури свідчить, що 
у каноністиці, незважаючи на масштабні теоретичні напрацювання її фахових зарубіжних 
та вітчизняних науковців, поняття «джерело церковного права» глибоко не розроблене. 
Домінуюча тенденція, яка простежується у церковно-правових розвідках, полягає у 
використанні існуючих загальних теоретичних підходів до розуміння «джерел права». До 
того ж, вчені не виробили однозначних критеріїв класифікацій видів джерел церковного 
права. Більшість каноністів у своїх роботах не відокремлювали загальні та місцеві 
церковно-правові джерела. 

Спираючись на норми канонічного права, а також на широкий спектр досліджень 
наукової дореволюційної думки, українські дослідники церковного права виділили 
національні церковно-правові джерела із числа загально-православних джерел та поділили 
їх на внутрішні – видані церковною владою та зовнішні – видані державною владою.  

Вивчення та дослідження українських джерел церковного права дає підстави для 
твердження про їх значущі відмінності та переконливі особливості, що відрізняли 
українську церкву з поміж православного світу. Те, що наші звичаї та традиції яскраво 
відбилися та відобразилися у джерелах церковного права, визнавалися та широко 
використовувалися на українських землях, говорить про широку автономію Київської 
митрополії у складі Візантійського патріархату та про невтручання останньою у церковне 
самоуправління.  
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Анотація. У статті досліджуються теоретичні питання поняття, сутності та місця в 

загальній системі експертиз, експертизи у сфері захисту суспільної моралі. 
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Аннотация. В статье исследуются теоретические вопросы понятия, сущности и 

места в общей системе экспертиз, экспертизы в сфере защиты общественной морали. 
Ключевые слова: экспертиза в сфере общественной морали, экспертная 

деятельность, административно-правовой статус. 
 
З прийняттям у 2003 році Закону України “Про захист суспільної моралі” в Україні 

було створено державний орган – Національну експертну комісію України з питань 
захисту суспільної моралі, із назви якого зрозуміло, що одним із основних його завдань є 
експертиза. У статті 17 зазначеного закону говориться, що Національна комісія є 
постійним позавідомчим державним експертним і контролюючим органом, який діє 
відповідно до Закону та чинного законодавства України і є відповідальним за 
утвердження здорового способу життя, належного стану моральності суспільства, 
контролює обіг продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру. 
Таким чином, законодавчо було встановлено один із видів експертизи, а саме експертизи в 
сфері захисту суспільної моралі та створено спеціально уповноважений орган, якому 
надається право проводити експертизи в зазначеній сфері.  

Метою статті є визначення місця експертизи в сфері захисту суспільної моралі в 
загальній структурі експертної діяльності в Україні та порівняння її з іншими видами 
експертної діяльності. 

Експертна діяльність взагалі у різних енциклопедичних виданнях та словниках 
визначається по різному. Наприклад, в Юридичній енциклопедії під поняттям експертиза 
розуміється слово латинського походження і означає вивчення, перевірку, аналітичне 
дослідження, кількісну чи якісну оцінку висококваліфікованим фахівцем, установою, 
організацією певного питання, явища, процесу, предмета тощо, які вимагають спеціальних 
знань у відповідній сфері суспільної діяльності [1].  

У Законі України “Про наукову і науково-технічну експертизу”[2] наукова і 
науково-технічна експертиза розглядається як діяльність, метою якої є дослідження, 
перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня об’єктів експертизи і підготовка 
обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо таких об’єктів. Відповідного до 
зазначеного нормативного акту суб’єктами наукової і науково-технічної експертизи є 
замовники, організатори експертизи, а також експерти. Організаторами наукової та 
науково-технічної експертизи є фізичні та юридичні особи, які на підставі доручення або 
договору з замовниками організовують та проводять експертизу і подають експертні 
висновки.  

Експертизу можуть проводити: органи виконавчої влади у межах своєї 
компетенції; підприємства, установи та організації всіх форм власності, тимчасові творчі 
колективи, що здійснюють наукову і науково-технічну діяльність, спеціалізовані 
експертні організації; окремі експерти, групи експертів та експертні ради. 

Експертами є фізичні особи, які мають високу кваліфікацію, спеціальні знання і 
безпосередньо здійснюють наукову чи науково-технічну експертизу та несуть 
персональну відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість 
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рекомендацій відповідно до вимог завдання на проведення експертизи. Експертні ради 
обов’язково створюються для проведення наукової і науково-технічної експертизи 
проектів міждержавних, державних цільових програм. Замовниками наукової і науково-
технічної експертизи можуть бути органи державної влади і органи місцевого 
самоврядування, підприємства, установи і організації, громадяни, заінтересовані у 
проведенні такої експертизи. 

Законом України “Про наукову і науково-технічну експертизу” [2] визначається, 
що наукова і науково-технічна експертиза проводиться у формі державної, громадської та 
іншої експертизи.  

Державну наукову і науково-технічну експертизу проводять органи виконавчої 
влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності та підприємства, установи та 
організації, тимчасові експертні колективи, компетентні у відповідній галузі наукової і 
науково-технічної діяльності, за дорученням державних органів. 

Громадська наукова і науково-технічна експертиза може проводитися у будь-якій 
сфері наукової і науково-технічної діяльності, що потребує врахування громадської 
думки, з ініціативи громадськості, об’єднань громадян, трудових колективів на основі 
договорів на проведення громадської наукової і науково-технічної експертизи. 

Зазначеним законом визначено види наукової і науково-технічної експертизи: на 
попередню, первинну, повторну, додаткову, контрольну наукову і науково-технічну 
експертизи. 

Попередня наукова і науково-технічна експертиза проводиться з метою з’ясування 
відповідності формальних ознак об’єкта експертизи встановленим нормам і правилам 
технічної та екологічної безпеки, вимогам стандартів тощо. Попередню наукову і науково-
технічну експертизу проводять, як правило, установи та організації – замовники 
експертизи силами своїх спеціалізованих підрозділів або шляхом залучення незалежних 
експертів. 

Первинна наукова і науково-технічна експертиза передбачає здійснення всіх 
необхідних заходів у процесі підготовки обґрунтованого висновку щодо об’єктів 
експертизи, які передаються заінтересованими фізичними та юридичними особами – 
замовниками експертизи на аналіз та оцінку науковим та науково-технічним експертним 
організаціям, установам, експертам або колективам експертів. 

Повторна наукова і науково-технічна експертиза може проводитися: у разі 
порушення встановлених вимог і правил під час проведення первинної експертизи; на 
вимогу замовника експертизи чи автора розробки за наявності обґрунтованих претензій до 
висновку первинної експертизи. 

Додаткова наукова і науково-технічна експертиза проводиться стосовно об’єктів, 
щодо яких відкрилися нові наукові і науково-технічні обставини. 

Контрольна наукова і науково-технічна експертиза здійснюється з ініціативи 
замовника для перевірки висновків первинної експертизи або з ініціативи фізичних чи 
юридичних осіб, заінтересованих у спростуванні окремих положень, частин або в цілому 
висновків раніше проведених експертиз. 

Щодо класифікації експертиз, то окремі науковці зазначають, що за характером 
завдань, які вирішуються, та методами дослідження судові експертизи можуть бути 
поділені на ідентифікаційні, класифікаційні та діагностичні. Ідентифікаційні експертизи 
встановлюють індивідуальну тотожність, класифікаційні – визначають групову 
належність різних об’єктів, діагностичні – показують стан різних об’єктів та їхню 
динаміку.  

Судові експертизи поділяються на такі:  
1) первинні та повторні. Повторні призначаються у разі необґрунтованості 

висновку експерта в результаті первинної експертизи або у разі сумніву в правильності 
його висновку. Така експертиза доручається іншому експертові або іншим експертам 
(статті 75, 203 КПК);  
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2) основні та додаткові. Додаткова експертиза призначається, якщо експертиза 
визнана неповною або не досить зрозумілою, і доручається тому самому або іншому 
експертові (статті 75, 203 КПК);  

3) одноособові та комісійні. Перші проводяться одним експертом, другі — групою 
експертів, спеціалістів з однієї галузі знань. Комісійна експертиза може призначатися для 
вирішення достатньо складних питань або за наявності різних точок зору з якого-небудь 
питання;  

4) однорідні та комплексні. Однорідною є експертиза, при проведенні якої 
використовуються знання у якійсь одній галузі науки. При виконанні комплексної 
експертизи використовуються спеціальні знання різних наук: це можуть бути медико-
криміналістичні, психолого-психіатричні, автотехнічні та криміналістичні, зоотехнічні і 
ветеринарні й інші комплексні дослідження. Фахівці, які брали участь у комплексній 
судовій експертизі та дійшли єдиної думки, складають і підписують спільний висновок. 
При цьому в акті визначається, у чому конкретно полягала роль кожного фахівця. У разі, 
коли експерти не дійшли згоди, кожний з них складає окремий висновок [3].  

Експертизу для вирішення складних чи спірних питань призначають у тих 
випадках, коли прагнуть отримати незалежну, кваліфіковану оцінку з боку особи, яка 
незацікавлена в конкретному рішенні, оцінку, вагомість якої базується не на службовому 
авторитеті, а на використанні наукових знань, виважених аргументів, обґрунтованих 
пропозицій, відзначає В.О. Навроцький [4]. 

Цивільний процесуальний кодекс України та Кодексом адміністративного 
судочинства України [5] визначають наступні види експертиз:  

– комісійна експертиза, що проводиться не менш як двома експертами одного 
напряму знань;  

– комплексна експертиза проводиться не менш як двома експертами різних 
галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань; 

– додаткова експертиза, якщо висновок експерта буде визнано неповним або 
неясним, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам); 

– повторна експертиза, якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим 
або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його 
правильності, яка доручається іншому експертові (експертам). 

Підстави для класифікації експертиз найрізноманітніші, зазначає А.Ф.Дьяченко, 
зазначаючи, що експертизи поділяються залежно від характеру застосовуваних 
спеціальних знань. У кожному з видів існує більш дрібна диференціація в залежності від 
виду дослідження, що відповідає певним експертними спеціальностям [6]. 

Окремі вчені визначають класифікацію експертиз за різними критеріями: 
– послідовністю проведення: первинні та повторні; 
– обсягом дослідження: основні та додаткові; 
– кількістю осіб, які беруть участь у проведенні досліджень: одноособові та 

комісійні; 
– складом спеціальних знань: однорідні та комплексні; 
– за обов’язковістю проведення: ті що передбачені законодавством як 

обов’язкові і ті, що призначаються залежно від обставин; 
– за місцем проведення: в експертному закладі, у суді, на місці події, за місцем 

знаходження досліджуваних об’єктів [7, 8] 
У своєму дослідженні Ю. Г. Корухов приходить до висновку, що класифікаційні та 

ідентифікаційні завдання повинні розмежовуватися не за об’єктами та метою 
дослідження, а з урахуванням практичних форм реалізації здійснюваного акта. 
Класифікація можлива тільки щодо об’єкта, що вивчається в натурі, коли є підстави 
віднести його до заздалегідь певного класу. групова приналежність встановлюється як 
щодо самого об’єкта, якщо немає заздалегідь визначеної групи, так і по відображенню 
об’єкта незалежно від того, чи існує така група [9]. 
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Як зазначає Л.О.Бондар [10], різновидами наукової та науково-технічної 
експертизи є: 

– екологічна експертиза,  
– державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки; 
– державна експертиза цивільного захисту; 
– санітарно-епідеміологічна експертиза; 
– експертиза щодо пожежної безпеки; 
– державна експертиза з енергозбереження; 
– експертиза щодо охорони праці; 
– експертиза лікарських засобів. 
Окремим видом експертної діяльності в Україні є здійснення судової експертизи, 

яка у відповідності до чинного законодавства визначається, як дослідження експертом на 
основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію 
про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та 
судового слідства [11].  

Як зазначають А.С. Рубис та І.А. Мороз, з появою не криміналістичних експертних 
спеціальностей, що охоплюють конкретні сфери діяльності людини, експерти почали 
вирішувати питання про відповідність чи невідповідність певних дій вимогам спеціальних 
норм і правил [12]. 

Крім цього, експертною діяльністю в Україні займаються у відповідності до 
чинного законодавства інші спеціалісти за визначеними напрямами діяльності.  

Експертна діяльність в сфері захисту суспільної моралі регламентована Законом 
України “Про захист суспільної моралі”, Постановою КМ України “Про Національну 
експертну комісію України з питань захисту суспільної моралі”; Рішеннями Національної 
експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, якими затверджені Положення та 
Інструкції щодо проведення експертної діяльності. 

Законом України “Про захист суспільної моралі” не дає чіткої вказівки на порядок 
проведення експертної діяльності, на визначення понятійного апарату експертизи тощо. 
Основна увага в даному нормативному акті направлена на здійснення експертизи 
продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру. Зокрема в Законі 
зазначається, що експертиза продукції сексуального чи еротичного характеру повинна 
проводитися щодо кожного виду продукції та видовищного заходу сексуального чи 
еротичного характеру за ініціативою фізичних та юридичних осіб і передувати етапу 
введення такої продукції в обіг.   

У Положенні про Національну експерту комісію з питань захисту суспільної моралі 
зазначається, що одним із основних завдань Комісії є проведення експертизи продукції, 
видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру та продукції, що містить 
елементи або пропаганду культу насильства, жорстокості, порнографії.  

Відповідно до покладених на неї завдань Комісія видає висновки про відповідність 
законодавству про захист суспільної моралі друкованої продукції сексуального чи 
еротичного характеру, що призначена для продажу і розповсюдження в спеціально 
відведених місцях; видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, що 
проводяться фізичними та юридичними особами в спеціально відведених місцях; 
продукції електронних засобів масової інформації сексуального характеру, продукції та 
аудіо- і відеокасет із записами сексуального чи еротичного характеру, що призначені для 
продажу або надання у прокат населенню; кіно-, аудіо- і відеопродукції сексуального чи 
еротичного характеру, що призначена для демонстрації в кінотеатрах, відеосалонах, відео 
залах. 

Крім того, у Положенні визначено, що Комісія має право приймати рішення щодо 
проведення експертизи продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного 
характеру та утворювати у разі потреби тимчасові експертні та робочі групи, залучати в 
установленому порядку до участі в їх роботі представників центральних і місцевих 
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органів виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій, а також окремих 
фахівців. 

Таким чином визначено правові підстави здійснення експертної діяльності в сфері 
захисту суспільної моралі в Україні.  

Порядок проведення експертизи регулюється Інструкцією про порядок проведення 
експертизи Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної 
моралі, яка затверджена Рішенням Національної експертної комісії України з питань 
захисту суспільної моралі 
від 26 березня 2009. Даним нормативно-правовим актом визначається порядок проведення 
спеціалістами експертних управлінь апарату Національної експертної комісії України з 
питань захисту суспільної моралі експертизи продукції і видовищних заходів, 
виробництво та обіг у будь-якій формі яких обмежено або заборонено законодавством про 
захист суспільної моралі та підготовки висновків про відповідність досліджуваної 
продукції і видовищних заходів чинному законодавству у сфері захисту суспільної моралі 
й можливість їх обігу на території України. 

Визначається, що експертиза, це дослідження спеціалістами апарату Комісії 
продукції і видовищних заходів у будь-яких матеріальних формах та на будь-яких носіях 
на предмет їх відповідності вимогам чинного законодавства у сфері захисту суспільної 
моралі та можливості їх обігу на території України.  

Інструкцією передбачено проведення простих та складних експертиз. Віднесення їх 
до тієї чи іншої категорії регламентується у відповідності до їх визначень. Так, під 
простою експертизою розуміється дослідження, що не потребують вивчення додаткової 
спеціалізованої літератури, мають невеликий обсяг, проводяться одним спеціалістом, не 
потребують виїзду за місцем знаходження предмета і (або) продукції, залучення фахівців з 
інших установ та організацій. В той же час, під складною експертизою розуміють 
дослідження, що потребують вивчення додаткової спеціалізованої літератури, мають 
великий обсяг, потребують колегіального проведення (створення експертної групи), 
виїзду на місце знаходження об’єкта експертизи, залучення фахівців з інших установ та 
організацій тощо. Як відзначає М. Цимбал, застосування спеціальних знань не повинне 
вести до поділу досліджуваної проблеми та передачі кожному експерту її частини, що 
відповідає його галузі знань, а потім до простого підсумовування висновків всіх експертів. 
Це суперечить основному принципу системного підходу, відповідно до якого ціле не є 
тотожним сумі частин, а самі частини, об’єднані в систему, набувають нових системних 
якостей, які не притаманні їм, зокрема [13]. Тому експертиза повинна проводитись 
комплексно, не розбиваючись на окремі частини. 

За порядком проведення експертизи вона поділяється на первинну, повторну та 
додаткову. Поняття первинної експертизи в документі не визначено, проте можемо її 
охарактеризувати як дослідження, що проводиться вперше спеціалістами апарату 
Національної комісії продукції і видовищних заходів у будь-яких матеріальних формах та 
на будь-яких носіях на предмет їх відповідності вимогам чинного законодавства у сфері 
захисту суспільної моралі та можливості їх обігу на території України. Повторна 
експертиза, це  дослідження, що призначається на вимогу замовника експертизи за 
наявності його обґрунтованих претензій, пов’язаних з недостатньою обґрунтованістю 
висновку. А додаткова експертиза, це дослідження, що проводиться на вимогу замовника 
експертизи в разі недостатньої ясності попереднього висновку та для вирішення нових 
завдань щодо тих самих об’єктів експертизи. Тобто, як правило повторна експертиза 
проводиться у тому випадку, коли ініціатора експертизи не задовольняє якість проведення 
експертизи, не досліджено окремі питання, висновок не дає конкретної відповіді на 
поставлені запитання. Для повторної експертизи  обов’язково призначається інший 
спеціаліст. Додаткова експертиза проводиться в тих випадках, коли ініціатор проведення 
даної експертизи вказав додаткові завдання для дослідження, в ході попереднього 
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дослідження були виявлені окремі ознаки, що спонукали для проведення додаткових 
досліджень тощо. 

О.В. Когут, у своїх дослідженнях відзначає, що під адміністративною експертизою 
слід розуміти діяльність спеціалістів, яка здійснюється у встановленому законом порядку і 
спрямована на дослідження питань, що виникають у практиці органів виконавчої влади 
при вирішенні ними індивідуальних справ, якщо при цьому необхідними є спеціальні 
знання [14].  

Таким чином, можемо говорити про те, що цілий ряд нормативних документів та 
дослідження науковців визначає експертну діяльність, як таку, що проводиться з метою 
встановлення, аналізу, оцінки тих чи інших матеріальних речей або проектів, оцінки 
діяльності відповідних органів чи посадових осіб, документації, стану здоров’я людини, 
відповідності певних препаратів, як систему заходів тощо.  

Узагальнюючи, під експертизою в сфері захисту суспільної моралі ми розуміємо 
законодавчо регламентовану діяльність спеціально уповноваженого органу, метою якої є 
дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об’єктів експертизи у сфері визначеного Законом 
України «Про захист суспільної моралі» і підготовка обґрунтованих висновків для 
прийняття рішень щодо таких об’єктів експертизи. 

Експертна діяльність Національної експертної комісії з питань захисту суспільної 
моралі характеризується тими ж ознаками, що і більшість аналогічних видів експертиз, а 
саме: 

– експертна діяльність регламентована відповідним законом; 
– експертиза є державною, проводиться чітко визначеними спеціалістами Комісії; 
– експертиза може бути комплексною, комісійною; 
– експертиза може бути простою, складною, первинною, повторною, додатковою; 
– експертні висновки приймаються в якості доказу при розгляді матеріалів; 
– встановлена відповідальність експерта за достовірність експертного висновку; 
– характерні загальні принципи експертної діяльності. 
Відповідно, необхідно відзначити, що експертиза в сфері захисту суспільної моралі 

є елементом загальної системи експертної діяльності в Україні. 
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Формування адміністративних судів у контексті реалізації конституційного 

принципу спеціалізації судочинства та формування правової державності 
супроводжується рядом проблем. Як видається нині, пошук оптимального алгоритму 
вирішення відповідного комплексу проблем як один з ключових моментів повинен 
передбачати урахування зарубіжного досвіду.  

Методологія пізнання зарубіжного досвіду у царині формування і функціонування 
системи адміністративного судочинства має враховувати і діалектично відбивати 
позитивні і негативні закономірності даного правового інституту та його еволюції з метою 
чіткішого окреслення властивих національній моделі закономірностей розвитку системи 
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адміністративних судів як ключової складової судового механізму розв’язання публічно-
правових спорів. 

На думку Матолича С.В., «врахування історичного досвіду запровадження 
адміністративної юстиції, як і сучасного стану розв’язання відповідних спорів публічно-
правового характеру судами та позасудовими органами зарубіжних країн, безумовно, 
відіграло свою роль в процесі досягнення того рівня розвитку адміністративного 
судочинства, який має місце наразі в Україні»[1]. 

Так само, на думку Георгієвського Ю.В., досвід правосуддя по адміністративних 
справах будь-яких розвинених держав є корисним для запровадження повноцінної 
адміністративної юстиції в Україні[2]. 

Водночас, на думку М.В. Оніщука, виправлення помилок і ефективний поступ у 
майбутнє неможливий «без усвідомлення особливостей сучасного етапу судово-правової 
реформи, які уособлюються, зокрема, в остаточному визначенні оптимальної моделі 
судоустрою та необхідності завершення його структурної перебудови, а також в 
інституційному розвитку судово-правової системи, що зорієнтований на виклики часу[3]» 
з врахуванням впливів процесів глобалізації.  

При цьому, як зазначав Бутенко В.І., «пошук оптимальної моделі організаційної 
побудови системи органів адміністративної юстиції здійснювався у напрямку реалізації, в 
основному, двох принципів – незалежності від впливу чиновницького апарату та 
доступності захисту прав і свобод людини і громадянина у сфері державного управління. 
У такому контексті система адміністративних судів в Україні є наступником 
європейського досвіду організації системи адміністративної юстиції, а також історичного 
досвіду її запровадження»[5].  

Мова не йде про суто механічне перенесення чи копіювання окремих елементів 
зарубіжних моделей (чи навіть таких моделей у цілому), що складалися століттями під 
впливом інших соціально-політичних умов і панівних юридичних доктрин і концепцій. 
Навпаки, видається слушним застереження щодо того, адже будь-яке запозичення має 
враховувати національні правові традиції та сучасну соціально-політичну ситуацію. 
Водночас відповідна національна модель має діалектично враховувати переваги й 
недоліки відповідних зарубіжних моделей та акумулювати власний досвід з тим, щоб 
ефективно захищати права і свободи громадян своєї держави, тощо. 

Дослідження та узагальнення зарубіжного досвіду має, на наш погляд, вестися за 
кількома напрямками.  

Насамперед, найперше у полі уваги повинні перебувати ті передумови, які 
спричинили появу адмінюстиції та її наступну інституціалізацію й розвиток до 
довершених, сучасних форм адміністративного судочинства у контексті розвитку 
принципу спеціалізації судочинства. Саме такий загальний контекст – поступове 
ускладення судової системи, диференціація спеціалізованих видів судочинства з 
виокремленням у судовій системі адміністративного судочинства є тим контекстом, у 
рамках якого і повинен аналізуватися порушений комплекс проблем.  

Другий важливий напрям – після достатньо ґрунтовного емпіричного вивчення 
досвіду адміністративного судочинства окремих країн перехід до його узагальнення 
шляхом виокремлення відповідних типів, моделей тощо. Така типологізація дасть змогу 
«укрупнити» і більш виразно виокремити найбільш типові риси даного правового 
інституту, відділивши головне від другорядних деталей, які характеризують лише 
притаманні тій чи іншій державі специфічні риси даного правового інституту, а не саму 
його правову природу.  

Щодо першого напряму, то, як відзначала І.В. Шкруб, «система організації 
адміністративної юстиції кожної країни пов’язана з її історичними та правовими 
традиціями і перебуває на різних стадіях свого розвитку».  

Дійсно, у більшості європейських держав цей інститут діє вже декілька століть 
(Франція, Німеччина, Іспанія тощо); в країнах, що розвиваються, його можливості теж 
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почали активно використовуватися; в інших країнах ведуться активні дискусії з приводу 
необхідності його створення.  

При цьому кожна з країн намагається запровадити власну, найбільш ефективну 
модель адміністративної юстиції. Зазначені причини призвели до появи значної кількості 
різноманітних варіантів організації адміністративної юстиції. Незважаючи на це, усі 
моделі мають між собою багато спільного, що дає можливість їх класифікувати з метою 
більш ґрунтовного наукового дослідження (при цьому слід наголосити, що будь-яка 
класифікація носить умовний характер і є спробою упорядкування різних форм організації 
адміністративної юстиції). 

Педько Ю.С., аналізуючи науково-теоретичне підгрунтя формування адмінюстиції 
та адміністративних судів, зазначав, що на становлення відповідних правових інститутів 
чи не найбільш помітний вплив мали теорії правової держави, поділу влади, поділу права 
на публічне і приватне, концепція відповідальності держави та теорія адміністративного 
(публічно-правового) спору[6]. 

На думку В.В. Сердюка, в країнах Західної Європи та Північної Америки розвиток 
судів спеціалізованої юрисдикції обумовлений такими чинниками, як розвиненість 
інститутів громадянського суспільства, ускладнення та диференціація функцій держави, 
розвиток законодавства та його предметної розгалуженості і, передусім, потреба 
ефективного захисту прав і свобод людини і громадянина у різних правових сферах з 
урахуванням особливостей інтересів різних соціальних верств[4].  

Розвиток системи спеціалізованих судів, у том числі й адміністративних, з його 
точки зору, обумовлений високим рівнем правової культури населення цих країн, 
усталеними політичними і правовими традиціями, виробленою звичкою звернення до суду 
з врахуванням його предметної та суб’єктної компетенції. Незважаючи на відмінності між 
англо-американською та романо-германською правовими системами, в цих країнах існує 
досить значне розмаїття спеціалізованих судів. Особливості їх організації пов’язані, як 
вважає В.В. Сердюк, з нечітким виділенням галузей права у країнах англо-саксонської 
правової системи у порівнянні з континентальною правовою системою, що вплинуло на 
побудову судових систем країн-представників та здійснення правосуддя[4]. 

На думку В.Ю. Георгієвського, «становлення і розвиток моделей адміністративної 
юстиції є результатом послідовної реалізації ідеї поділу влади, створення балансу 
особистих і публічних інтересів. Адміністративна юстиція – один з небагатьох інститутів 
демократичної, правової держави, започаткований не в англо-американському 
конституціоналізмі, а в державно-правових системах романо-германської сім’ї[2]. 
Причину існування вище названих моделей можна побачити у відмінних концепціях 
права, яких дотримуються правові доктрини статутної і прецедентної систем права». 

Зарубіжний досвід становлення і розвитку адміністративного судочинства 
пов’язується, зазвичай, з особливостями запровадження відповідного правового інституту 
в зарубіжних країнах; додержанням і застосуванням ратифікованих міжнародно-правових 
документів з питань розгляду адміністративних спорів; визначенням процесуальних 
стандартів та особливостей адміністративного судочинства; виробленням і розвитком 
доктринальних положень щодо характеру і особливостей розгляду адміністративно-
правових спорів; створенням ефективних механізмів контролю за діяльністю 
адміністративних судів та інших інституцій адмінюстиції. 

Регулювання статусу та порядку діяльності адміністративних судів законодавством 
зарубіжних країн здійснюється як матеріально-правовими, так і процесуально-правовими 
нормами, що концентруються у відповідних правових актах, переважно рівня законів. 
Докладність такого регулювання, як переконливо доводить зарубіжний досвід, є 
додатковою гарантією незалежності та стабільності функціонування системи 
адміністративного судочинства та інших відповідних органів адмінюстиції. 

У цілому ж законодавство про адміністративне судочинство має достатньо 
диференційований характер з точи зору нормативно-правового вираження в ньому більше 
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спільного, аніж особливого. Це обумовлено достатньо високим ступенем взаємного 
впливу за умов глобалізації і багатьма спільними правовими традиціями. 

Разом з тим, зберігаються і суттєві відмінності в такому законодавстві, що 
викликано особливостями державно-правового та судоустрійного розвитку країн, 
національною своєрідністю і темпами адміністративно-правового оновлення, опанування 
сучасних теоретико-доктринальних ідей щодо необхідності функціонування та передових 
шляхів оновлення інституту адміністративного судочинства тощо. 

Реалізація ж ідей у практиці адміністративного правосуддя, таким чином, 
акумульовані у зарубіжному досвіді функціонування даного правового інституту, 
диктується загалом необхідністю захисту адміністративного правопорядку, вироблення 
законодавчих та судових засобів лімітації меж та засобів втручання у справи суспільства 
структур виконавчої влади, органів державного управління загалом. 

Адміністративні суди упродовж минулого століття перетворилися на значну і 
невід’ємну складову адміністративно-правової та судової систем, стали реальним 
інструментом захисту і одночасно розвитку адміністративно-правової системи 
демократичної держави, перетворилися на дієвий важіль гарантування і захисту прав і 
свобод людини і громадянина.  

Разом з тим, з його точки зору до істотних недоліків в організації та діяльності 
адміністративних судів слід віднести нечітке визначення меж компетенції цих судів, у 
ряді випадків її необґрунтоване звуження, а також підвідомчість окремих категорій справ 
одночасно адміністративним судам та адміністративним органам держави, що до певної 
міри знижує авторитет судової влади в цілому. 

Відтак, природно постає питання про пошук наукових критеріїв відмежування та 
відповідної класифікації моделей адміністративного судочинства, які об’єктивно були б 
відмінними від критеріїв класифікації та типологій, що застосовуються для адмінюстиції, 
хоча які повністю не виключали б наведені вище класифікаційні моделі та відповідні 
науково-теоретичні узагальнення.  

З цього випливає, що на основі класифікації моделей спеціалізованого судочинства 
можна виокремити такі основні моделі власне адміністративного судочинства: 

адміністративне судочинство здійснюється загальними судами, окремої підсистеми 
адміністративних судів не існує (Великобританія, США, Російська Федерація, Угорщина); 

адміністративне судочинство здійснюється спеціалізовавними адміністративними 
судами, які функціонують поряд з іншими підсистемами спеціалізованих судів, загальних 
судів не існує (Німеччина); 

адміністративне судочинство здійснюється на засадах субсидіарності як 
загальними, так і спеціалізованими адміністративними судами відповідно до 
встановленого законодавством порядку розмежування компетенції між ними (Франція, 
Естонія). 

Дана класифікація має «зовнішній» характер, оскільки відображає співвідношення 
адміністративних судів з іншими ланками судової системи держави. Крім того, у даній 
класифікації ми також не розглядаємо моделі функціонування різноманітних квазісудових 
органів, оскільки вони мають адміністративну природу, належать до органів виконавчої 
влади. Відтак відповідні питання продуктивніше аналізувати в межах виокремлення 
моделей адміністративної юстиції, а не адміністративного судочинства.  

Аналізуючи адміністративне судочинство в Україні, слід відзначити, що відповідно 
до наведеної класифікації в нашій державі протягом 1990-2010 рр. відбувся перехід від 
загальносудової до спеціалізованої моделі здійснення адміністративного судочинства.  

Разом з тим, принцип спеціалізації судочинства, як відомо, в усіх без винятку 
країнах поєднується з принципом інстанційності. На його основі можна виокремити такі 
моделі адміністративного судочинства: 



 82

адміністративне судочинство здійснюється відповідними адміністративними 
судами на рівні першої, апеляційної та касаційної інстанцій, тобто має триланкову 
побудову (Латвія, Німеччина, Португалія, Швеція); 

адміністративне судочинство здійснюється на рівні адміністративних судів 
дволанкової системи (Болгарія, Італія, Литва, Фінляндія); 

адміністративне судочинство репрезентоване моноланковою системою, тобто 
складається з одного суду (Австрія, Естонія, Словенія). 

Така класифікація має “внутрішній” характер і відображає особливості 
структурування адміністративних судів як певної системи всередині неї, відбиває її 
організаційну побудову. 

Аналіз вищенаведених моделей переконливо доводить тердження про відсутність 
уніфікованого, універсального, тотального організаційно-правового підходу щодо 
влаштування моделі адміністративного судочинства навіть за сучасних умов зближення 
правових систем, яке не має все ж тотального, жорсткого характеру.  

Відсутність єдиного підходу до вирішення такої проблеми, як урахування 
зарубіжного досвіду при інституціоналізації національної моделі адміністративного 
судочинства, зумовлює звертання уваги на те, що такий інститут повинен бути реальним, 
а не атрибутивним елементом судової системи держави, ключовим інститутом захисту 
прав громадян від сваволі публічної влади та її носіїв.  
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню позитивного боку глобалізації 
адміністративного судочинства та захисту прав людини в Україні. У дослідженні 
виокремлено деякі аспекти глобалізації в адміністративному судочинстві під час 
розв'язання конфліктів, які витікають із публічних правовідносин. 

Ключові слова: адміністративне судочинство, глобалізація захисту прав людини, 
позитивні аспекти глобалізації, уніфікованість прав людини.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию позитивной стороны глобализации 
административного судопроизводства и защиты прав человека в Украине. В исследовании 
выделены отдельные аспекты глобализации в административном судопроизводстве во 
время разрешения конфликтов, вытекающих из публичных правотношений.     

 Ключевые слова: административное судопроизводство, глобализация защиты 
прав человека, позитивные аспекты глобализации, унифицированность прав человека. 

 Summary. Article is devoted to the positive side of globalization administrative justice 
and human rights in Ukraine. The study singled out some aspects of globalization in the 
administrative proceedings in the settlement of conflicts arising from public relations. 

Keywords: administrative law, globalization of human rights, the positive aspects of 
globalization, unified human rights. 

 
Глобальні процеси, які відбуваються у світі, потребують детального наукового 

осмислення та вивчення. Питанням глобалізації присвячено багато наукових праць, 
зокрема проблеми глобалізації досліджували такі науковці: М.М. Антонович, Л.С. 
Леонова, К.П. Петров, М.І. Сазонов, А.І. Уткін, М.О. Чешков та інші. 

Глобалізація – це процес концентрації управління виробничими силами людства. 
Якщо простіше, то до глобалізації народності, племена жили так, як вважали за потрібне. 
Об’єднання племен, населених пунктів і було першою глобалізацією. Підпорядкування 
народів, держав, завойовування ринку також є глобалізацією. Уся історія людства – це 
постійна глобалізація ... [3].  

Після вивчення наукових праць та висновків про глобалізацію в основному 
складається негативне враження щодо цього явища, оскільки воно за своєю внутрішньою 
сутністю несе магічний, завойовницький характер у якійсь із галузей суспільних відносин, 
і це відбувається шляхом маніпуляцій. 

Однак у цьому дослідженні ми хочемо розкрити позитивний бік глобалізації, яка 
буде полягати у запозиченні та поширенні способів ефективного захисту прав людини. 

Для правильного та повного розуміння цього дослідження необхідно повернутися 
до його понятійного апарату, а саме визначити, що таке адміністративне судочинство, 
глобалізація та захист прав людини з точки зору правового інституту та виходячи з його 
лексичного змісту, зокрема з термінологічної лексики. 

Тобто, виходячи з дослідження з назвою «Адміністративне судочинство як елемент 
глобалізації захисту прав людини», ми повинні розуміти таке. 

По-перше, адміністративне судочинство – діяльність адміністративних судів щодо 
розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому Кодексом 
адміністративного судочинства України. Завданням цього судочинства є захист прав, 
свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-
правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними 
владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання 
делегованих повноважень [2]. 

По-друге, глобалізація – термін, що запозичений з англійської мови та походить від 
лат. Globus - куля, земна куля, глобус. Від цього слова було утворено прикметник 
«глобальний», англ. Global - той, який стосується земної кулі: світовий, планетарний. Від 
слова global утворено дієслово globalize - перетворювати певне явище на глобальне, 
«глобалізувати», - а також іменник globalization - перетворення певного явища на світове, 
на таке, яке стосується всієї Земної кулі.  

Отже, глобалізація (англ. globalization) - перетворення певного явища на світове, 
планетарне, те, яке стосується усієї Землі, Земної кулі [4]. 

По-третє, захист прав людини – це набір механізмів, способів, за допомогою яких 
відповідні компетентні суб’єкти не допускають порушення прав людини або відновлюють 
порушені права людини. 
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З викладеного слідує, що глобалізація захисту прав людини – це вироблення у світі 
єдиних, універсальних підходів, способів та механізмів щодо захисту прав людини та 
поширення їх на всій території Земної кулі. При цьому права людини, які підлягають 
захисту, повинні бути єдиними (уніфікованими).  

На наш погляд, адміністративне судочинство в Україні є частиною загального 
процесу глобалізації адміністративного судочинства, яке впевнено розвивається у світі з 
метою уніфікованого захисту прав людини.  

Тобто в цій частинці ми повинні розглядати глобалізацію як світовий процес 
впливу на сферу прав людини через призму універсальності цих прав. Оптимальним 
визначенням глобалізації у сфері прав людини може бути визнання універсального 
статусу прав людини, закріплення прав і свобод людини та їх захисту на міжнародному 
рівні. Людство давно усвідомило необхідність закріплення основних прав людини з метою 
їх забезпечення всіма державами світу [4].  

У зв'язку з цим було прийнято ряд важлих міжнародно-правових актів, серед яких 
Загальна декларація прав людини 1948 року, Конвенція про захист прав людини і 
основних свобод 1950 року, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні 
права 1966 року, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року та 
багато інших універсальних і регіональних міжнародно-правових документів у сфері прав 
людини.  

Цей неосяжний масив міжнародних правових актів щодо захисту прав людини 
трансформується та імплементується в національне законодавство України, у зв’язку з 
чим такі міжнародні акти ратифікуються Верховною Радою України або приймаються 
нові закони, в яких відображаються і закріплюються універсальні права людини та 
механізми їх захисту. Серед останніх прийнятих Верховною Радою України законів є такі: 
«Про протидію торгівлі людьми»; «Про безоплатну правову допомогу»; «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства»; «Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового та тимчасового захисту» та інші. Тобто глобалізація прав людини входить до 
системи права України.  

Отже, в умовах глобалізації певні стандарти прав людини в Україні запроваджено 
на міжнародному рівні, і тепер основним питанням є їх гарантування, реалізація та захист.  

На наш погляд, наддієвим інструментарієм гарантування, реалізації  та захисту 
прав людини в Україні є адміністративне судочинство, яке також трансформоване в нашу 
країну. Тобто адміністративне судочинство в Україні не тільки є частиною (елементом) 
глобалізації адміністративного судочинства в Європі, світі, а ще й через адміністративне 
судочинство України за його допомоги відбувається глобалізація в Україні застосування 
міжнародних стандартів та міжнародного права щодо захисту прав та свобод людини.      

В основному модель системи адміністративних судів та принципів започаткування 
адміністративного судочинства в Україні взято з Німеччини та Франції. Однак, і це 
приємно, в умовах глобалізації окремі аспекти судочинства є українськими. Тобто, 
незважаючи на глобалізацію, на універсальність вироблення судового захисту прав, 
свобод та інтересів людини, виходячи з національних традицій, звичаїв, правової системи, 
наукових досліджень, судової практики, в Україні збереглися або започатковані свої 
підходи до розв’язання окремих проблем з метою забезпечення захисту прав, свобод та 
інтересів людини у сфері публічно-правових відносин, які не суперечать, але й не 
поступаються міжнародним. 

Принцип доступності до суду 
Вважаємо, необхідно зупинитися на одному з інтегрованих принципів щодо 

захисту прав людини – принципі доступності до адміністративного суду та розвитку цього 
принципу в Україні. 

Частиною першою статті 55 Конституції України кожному гарантується право на 
оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службових осіб [1]. Тобто ця норма є загальною і означає 
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право кожного звернутися до суду, якщо його права чи свободи порушені або 
порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або є місце інше 
ущемлення прав та свобод. Ця норма зобов’язує суди приймати заяву до розгляду навіть у 
разі відсутності в законі спеціального положення про судовий захист.  

Відмова суду у прийнятті позовних заяв чи скарг, які відповідають встановленим 
законом вимогам, є порушенням права на судовий захист, яке відповідно до статті 64 
Конституції України не може бути обмежене [1]. Реалізуючи право на судовий захист, 
звертаючись до суду, особа вказує в позові власне суб’єктивне уявлення про порушене 
право чи охоронюваний інтерес та спосіб його захисту.  

У розвиток доступності до судового захисту відповідно до частини другої статті 
105 КАС України письмова позовна заява може бути складена шляхом заповнення бланка 
позовної заяви, наданого судом [2]. Тобто в адміністративному суді кожному 
громадянину, в тому числі іноземцю чи особі без громадянства, забезпечено право на 
отримання бланка позовної заяви для її заповнення та подання до суду. 

На продовження забезпечення принципу доступності до суду за приписами частини 
другої статті 105 КАС України на прохання позивача службовцем апарату 
адміністративного суду може бути надана допомога в оформленні позовної заяви.  

Однак доступність до суду не залежить від того, щоб приміщення суду було «по-
сусідству» із заявником, або від того, щоб особа мала змогу «переступити через поріг» до 
суду. Основним, на наш погляд, що визначає доступність до суду, – це отримання 
справедливого розв’язання спору, а у разі сумнівів у цьому особа повинна мати право на 
оскарження такого рішення до судів вищих інстанцій. 

Справедливе розв'язання конфлікту 
Глобалізація адміністративного судочинства в Україні полягає в застосуванні 

адміністративними судами практики Європейського суду з прав людини, особливо це 
стосується спорів щодо соціальних виплат видається несправедливим коли базовими 
законами України встановлено, що певні категорії громадян мають право на отримання 
соціальних виплат у певних розмірах, а бюджетним законодавством ці розміри зменшені 
за відсутністю коштів. 

З цього приводу Європейський суд з прав людини у справі «Кечко проти України» 
зазначив, що (п.26) Суд не приймає аргумент Уряду України щодо бюджетних 
асигнувань, оскільки органи державної влади не можуть посилатися на відсутність коштів 
як на причину невиконання своїх зобов’язань [7].  

Хоча в той же час Суд зауважує, що в межах свободи дій держави слід визначити, 
які надбавки виплачувати своїм працівникам з державного бюджету. Держава може 
вводити, призупиняти чи закінчувати виплату таких надбавок, вносячи відповідні зміни в 
законодавство. Однак, якщо чинне правове положення передбачає виплату певних 
надбавок, і дотримано всі вимоги, необхідні для цього, органи державної влади не можуть 
свідомо відмовляти у цих виплатах, доки відповідні положення є чинними. 

Застосування практики Європейського суду з прав людини є однією зі складових 
застосування принципу верховенства права під час розв’язання  адміністративних спорів.  

Тому незважаючи на норми бюджетного законодавства, якими в окремих випадках 
обмежено права громадян на соціальні виплати, обмежено їх розміри, на сьогодні 
адміністративні суди через призму рішень Європейського суду з прав людини 
застосовують приписи базових соціальних законів, якими ці права надані громадянам 
України. 

Оскарження судових рішень 
Відповідно до пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України основними 

засадами судочинства є забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення 
суду, крім випадків, встановлених законом [1].  

Отже, Конституція України гарантує право на апеляційне та касаційне оскарження 
рішень судів, але крім випадків, встановлених законом. Звідси шляхом застосування 
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одного з принципів тлумачення від попереднього правового явища до наступного та 
навпаки випливає правовий припис про те, що в разі, якщо законом передбачено, що 
рішення суду не оскаржується, то за Конституцією України це є конституційним, оскільки 
Конституція України допускає таке правове становище. 

Водночас Європейський суд з прав людини у справі «Гурепко проти України» 
(Рішення від 8 квітня 2010р.)  щодо притягнення Гурепка до адміністративної 
відповідальності, який був позбавлений можливості на апеляційне оскарження рішення 
суду першої інстанції, вказав на порушення Україною в такій справі права на апеляційне 
оскарження, а саме: п.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 
та ст. 2 Протоколу №7 до Конвенції [6]. Тобто особу було притягнуто до адміністративної 
відповідальності в Україні з неможливістю оскаржити рішення в апеляційному порядку, і 
Європейський суд з прав людини знайшов порушення такого права щодо Гурепка в нашій 
країні. 

Незважаючи на таку правову позицію Європейського суду з прав людини та 
конвенційні приписи, Верховна Рада України Законом України від 7 липня 2010 року 
«Про судоустрій і статус суддів» внесла зміни до КАС України, доповнивши його статтею 
171-2. Відповідно до частини другої статті 171-2 Кодексу адміністративного судочинства 
України рішення місцевого загального суду як адміністративного суду у справах з 
приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо притягнення 
до адміністративної відповідальності є остаточними і оскарженню не підлягають [2]. 

Тобто після ухвалення рішення Європейського суду з прав людини вносяться такі 
зміни, які не суперечать Конституції України, але які не відповідають правовій позиції 
Європейського суду з прав людини, а тому й Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод, на належний судовий захист та апеляційне оскарження рішення 
суду першої інстанції. 

У зв'язку з такою колізією судова практика в адміністративних судах є 
неоднаковою, але з дебільшого адміністративні суди визначили забезпечити таких осіб 
правом на апеляційне оскарження, незважаючи на те, що в Кодексі адміністративного 
судочинства України зазначено, що постанови адміністративних судів першої інстанції в 
таких справах не підлягають оскарженню. При цьому адміністративні суди виходять з 
конвенційних прав та практики Європейського суду з прав людини. Такі підходи вказують 
на глобалізацію в адміністративному судочинстві принципу справедливості та 
уніфікованих механізмів правозастосування.   

Звернення до Європейського суду з прав людини 
Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і 
службових осіб [1]. Кожен має право після використання всіх національних засобів 
правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 
судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або 
учасником яких є Україна. 

Тобто після розгляду справи національними судами України громадянин, іноземець 
чи особа без громадянства мають право звернутися в Європейський суд з прав людини. 

 За приписами пункту 2 частини першої статті 237 КАС України заява про перегляд 
судових рішень в адміністративних справах може бути подана виключно з мотивів 
встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, 
порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом [2].  

Аналіз та синтез викладеного вказує на те, що після отримання позитивного 
рішення в Європейському суді з прав людини, яке є підставою для перегляду рішення 
касаційного суду (Вищого адміністративного суду України), особа має право звернутися із 
заявою до Верховного Суду України про перегляд рішення суду касаційної інстанції у її 
справі. У разі задоволення заяви та скасування рішення суду касаційної інстанції 
Верховний Суд України може прийняти нове рішення по суті позовних вимог, але вже з 
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урахуванням правової позиції Європейського суду з прав людини. Приходимо до того, що 
шляхом глобалізації адміністративного судочинства та захисту прав людини в Україні з 
точки зору доступності до судового захисту, захисту прав людини, забезпечення 
конвенційного права на судовий захист у нашій державі створено все необхідне: система 
адміністративних судів; адміністративне судочинство з основним принципом його 
здійснення - верховенством права; механізми та способи правозастосування з 
урахуванням практики Європейського суду з прав людини; уніфікований перелік прав та 
свобод людини; гарантії та інструментарії реалізації цих прав. 

Окремі елементи антиглобалізації 
У зв'язку із започаткуванням в Україні адміністративного судочинства 
виникла проблема з визначенням поняття адміністративного договору. 
У Німеччині – це публічно-правовий договір, інколи як синонім використовується 

поняття «управлінський (адміністративний) договір», у Франції – адміністративний 
контракт, в Естонії – це адміністративний договір. У Латвії договір публічного права є 
широким поняттям, яке включає договори про співпрацю, адміністративні договори, 
договори делегування, договори про участь.  

У Німеччині в зміст адміністративного договору вкладено відповідний зміст 
адміністративного акта, який повинен прийняти орган влади перед укладенням 
адміністративного договору. Отже, цим повністю нівелюється волевиявлення сторони 
в договорі, відносно якої повинен бути застосований адміністративний акт. На наш 
погляд, оскільки зміст адміністративного акта є змістом адміністративного договору, 
то цей договір за змістом виключає волевиявлення, а за умовами цього договору є 
лише права та обов’язки сторін щодо виконання цього акта. 

У Франції до адміністративних договорів (контрактів) належить багато угод, 
але їх обов’язковою умовою є наявність однієї з двох сторін суб’єкта публічного 
права або одна із сторін діє на користь суб’єкта публічного права. Судова практика 
показує, що до таких договорів належать усі договори з використанням коштів з 
державного бюджету, договори про делегування функцій публічних послуг, договори 
про використання державного майна, контракти з державними службовцями. 

В Естонії адміністративний договір регулює адміністративно-правові 
відносини. В основному – це договори делегування публічних функцій, передання 
повноважень публічної влади іншим особам, якщо таке передбачено законодавством. 

У Латвії адміністративний договір – це угода між публічною і приватною 
особами про встановлення, зміну, припинення або констатацію адміністративних 
відносин. 

Аналіз викладеного показує, що в європейських країнах відсутнє уніфіковане 
поняття адміністративного договору, підстави та умови його укладення, права та 
обов’язки сторін у цьому договорі. Хоча в окремих випадках є чітке законодавче 
визначення адміністративного договору, в інших випадках їх належність слід 
визначати за певними ознаками. 

Проблема визначення поняття адміністративного договору в науці досліджується 
давно. Є дуже багато наукових праць з цього приводу, відповідних наукових висновків, 
бачень сутності, критеріїв та ознак адміністративного договору. Однак в Україні не 
приживається поняття адміністративного договору та його розуміння, тим більше воно є 
неоднаковим у країнах Європи.  
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У зв’язку з цим намагання української науки та законодавця запозичити 
удосконалене, єдино правильне визначення та поняття адміністративного договору з 
інших країн є безперспективним, і такий шлях обрання варіанту визначення 
адміністративного договору будь-якої країни, звісно, є найпростішим. На наш погляд, 
в Україні з моменту започаткування адміністративного судочинства напрацьовано 
судову практику щодо розгляду спорів, пов’язаних з укладенням, виконанням та 
розірванням адміністративних договорів, і з цього приводу є чимало наукових праць, 
тому необхідно на науковому рівні розробляти та удосконалювати своє національне 
визначення поняття адміністративного договору, яке б стало для інших країн 
показовим.  

На наш погляд, Україна в умовах глобалізації адміністративного судочинства і 
адміністративного права повинна відстоювати своє наукове та практичне розуміння 
поняття адміністративного договору.   

Хоча, можливо, це є елементами антиглобалізації, однак українська правнича наука 
та судова практика в цих умовах мають право на свої дослідження та висновки. Тому хоча 
природа прав людини і є універсальною, проте вона певною мірою може обумовлюватися 
культурою, своїми надбаннями та звичаями України. 

Висновок 
Глобалізація адміністративного судочинства та захисту прав людини в Україні 

стала надбанням українського народу завдяки його глобалізації у світі. Цими прикладами, 
на наш погляд, показано лише окремий бік такої глобалізації, яка значно більша за 
обсягом як у галузі судочинства, захисту прав людини, так і в інших галузях 
правовідносин та державотворення.  

На сьогодні глобалізація адміністративного судочинства та уніфікованого захисту 
прав людини продовжується не тільки в Україні, а й в інших країнах світу, у тому числі 
пострадянських країнах.   

Так, 13 вересня 2011 року в м. Ташкент Республіки Узбекистан за фінансування 
Європейського Союзу та програми реалізованої Європейською комісією за демократію 
через право (Веніціанська комісія) відбулася Міжнародна науково-практична конференція 
«Адміністративне законодавство і процес: сучасний стан та завдання подальшої 
демократизації», на якій обговорювалися проблеми та питання реформи 
адміністративного права в Узбекистані.   

Необхідно також виробити систему універсальних прав людини, їх уніфікувати та 
запропонувати людству чіткі інструментарії гарантованого забезпечення реалізації цих 
прав. Водночас вважаємо, що глобалізація адміністративного судочинства та захисту прав 
людини як дефініція не є абсолютним явищем, вона може розвиватися, змінюватися, 
запозичати інші, більш досконалі інструменти та способи захисту прав людини. Отже, на 
наш погляд, глобалізація захисту прав людини як явище є позитивним феноменом у 
розвитку мирного, справедливого, рівного існування людства на Земній кулі. 
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Анотація. У статті проаналізовано концептуальні засади державної сімейної політики 

України. Окреслено перспективні напрями її вдосконалення. 
Ключові слова: державна сімейна політика, концепція, сім’я, конституційні засади.  
Аннотация. В статье анализируются основные положения государственной семейной 

политики Украины. Обозначены перспективные направления ее усовершенствования. 
Ключевые слова: государственная семейная политика, концепция, семья, 

конституционные основы. 
Summary. In the article are analyzed conceptual principles of public domestic policy of Ukraine. 

Outlined perspective directions of its perfection.  
Keywords: public domestic policy, conception, monogynopaedium, constitutional principles. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. Україна вважається правовою державою і у Конституції декларує, що: 
1. «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава» (ст.1) [1]; 2. 
«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються … найвищою 
соціальною цінністю» (ст. 3) [1]. Таке формулювання означає, що Україна гарантує всі базові 
права людини, а відповідно – і право на сім’ю та всі права сім’ї як основної спільноти, яку люди 
творять на рівні безпосередніх між особових відносин. Отже, права, свободи людини і 
громадянина закріплені у Конституції України, зміст цієї політики передають Сімейний кодекс 
України, відповідні статті Кодексу законів про працю України, Податкового кодексу України, 
Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, 
Житлового кодексу, Цивільного кодексу України; Декларація про загальні засади державної 
політики України стосовно сім’ї та жінок, Концепція державної сімейної політики, Національна 
програма планування сім’ї, Національна програма «Діти України», Програма «Українська 
родина», Державна програма підтримки сім’ї на період до 2010 року, Державна програма 
«Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року, Стратегія демографічного розвитку на 
період до 2015 року та низка інших нормативно-правових актів. Проте депопуляційні кризові 
(трансформаційні) явища, що властиві українським сім’ям сьогодні вимагають перегляду 
основних засад сімейної політики держави та відповідної ревізії діючих законодавчих, 
нормативно-правових актів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 
присвячується дана стаття. Дослідженню основних засад державної сімейної політики 
присвятили свої праці такі вітчизняні науковці та практики як: В.І. Довженко, С. Толстоухова, А. 
Мішин, Л. Ковальчук, В. Узніченко, М.М. П’яницькій, Л. Короткова, О. Вихрова, Л. Мелешко, 
Я.І. Шевченко та інші. Серед зарубіжних авторів слід виділити праці таких вчених, як: Kahn 
Alfred J., Esping-Andersen G., Cоleman D. та інші; російських вчених: Ж.В. Чернову, О.В. Кайлову, 
В.В. Елізарова, Г.В. Сабітову, С.В. Дармодехіна, О.В. Дорохіну, Т.К. Клімантову, А.І. Пьянова та 
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інших. Дослідженню трансформаційних (кризових) процесів української сім’ї присвячено праці: 
О.М. Балакірєвої, Г.В. Герасименко, Н. Гевчук, І. Дубініної, В.Г. Захарченко, Л. Калашник, І.О. 
Курило, І.П. Майданіка, О. Шевченко, В. Тюріної, Т. Федорченко, О.О. Яременко та інших. 
Віддаючи належне працям наведених вище дослідників, зауважимо, що вітчизняні вчені, у 
власних працях, більшу увагу звертали на окремі аспекти впливу держави на інститут сім’ї, 
роблячи акцент на взаємовідносинах держави та індивідууму; державних пільгах, допомогах 
окремим категоріям громадян тощо. Водночас ними не аналізувався державний вплив на інститут 
сім’ї, не визначені його позитивні та негативні аспекти, не дослідженими залишились і 
концептуальні засади державної сімейної політики України.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Вважаємо, що пошук оптимальної 
моделі державної сімейної політики (далі – ДСП) України потребує дослідження її 
концептуальних засад та розробки пропозицій щодо вдосконалення ДСП України з метою 
формування у подальшому науково – обґрунтованої моделі ДСП України.  

Виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Відмітимо, що важливі питання, пов’язані зі створенням та функціонуванням сім’ї, 
як соціального інституту регламентовані Сімейним Кодексом України [2]. Сімейний Кодекс (далі 
– СКУ) визначає право на сім’ю (ст. 4), гарантує державну охорону сім’ї (ст. 5), регламентує 
права та взаємовідносини членів сім’ї та гарантує їхні особисті немайнові та майнові права і 
обов’язки подружжя, права та обов’язки батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших 
членів сім’ї та родичів. СКУ звертає увагу на такі аспекти, як: 

– особливості здійснення батьківських прав та обов’язків неповнолітніми батьками. Такі 
батьки можуть самостійно здійснювати свої права та обов’язки щодо дитини, причому їх вік не 
впливає на обсяг цих прав. Держава також зобов’язується надавати допомогу таким батькам 
через органи опіки і піклування;  

– визначення поняття «особи, які потребують матеріальної допомоги»; 
– правовідносини у випадку, коли дитина не проживає спільно з батьками, незалежно від 

причин; 
– захист сімейних прав та інтересів в судовому порядку. При цьому правом на безпосереднє 

звернення до суду наділені учасники сімейних правовідносин, які досягли 14 років (ст. 18). 
Важливим є закріплення у СКУ принципу рівності прав жінки і чоловіка у сімейних 

правовідносинах щодо шлюбу та сім’ї (ч. 6 ст. 7). Реалізація цього принципу набуває особливої ваги в 
контексті зобов’язань України щодо затвердження гендерної рівності в українському суспільстві й 
виконання норм Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» 
[3]. 

Батьки мають рівні права на виховання дітей (ст. 141), спільне визначення питань щодо 
їхнього виховання (ст.157), а діти мають право виховуватися батьками або іншими визначеними 
законом особами та брати участь в розпорядженні аліментами, якщо такі виплачуються на їх 
утримання (ст. 179). 

Сімейне законодавство також визначає «осіб, які потребують матеріальної допомоги». Так, 
відповідно до ст. 75, такими є особи, у яких заробітна плата, пенсія, доходи від використання 
майна не забезпечують їм прожиткового мінімуму, встановленого законом. Необхідність 
матеріальної допомоги одним із подружжя спричиняє виникнення у другого члена подружжя 
обов’язку по його утриманню.  

Концептуально визначено та закріплено у СКУ, що захист сімейних прав та інтересів 
здійснюється в судовому порядку. При цьому правом на безпосереднє звернення до суду, відповідно до 
ст. 18 СКУ, наділені учасники сімейних правовідносин, які досягли 14 років. СКУ надає суду право 
застосовувати не лише ті способи захисту, які передбачені законом, а й ті, які передбачені договором 
між сторонами.  

Однак, СКУ регулює переважно внутрішньосімейні відносини. Взаємовідносини інституту 
сім’ї та держави не врегульовані у цьому Кодексі. На нашу думку, не вистачає другої частини 
Кодексу, де було б передбачено регулювання взаємовідносин між інститутом сім’ї і державою, 
інститутом сім’ї та державними інститутами, інститутом сім’ї і системою охорони здоров’я, 
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освіти, соціального страхування і соціальної допомоги та іншими. Фактично, сім’я перебуває 
сьогодні на нелегальному становищі в країні. 

Слід також зупинитись на діючий Концепції державної сімейної політики [4], яку розроблено 
відповідно до Конституції України, зокрема ст.1, 3, 11, 24, 48,49, 51, 52. У Концепції визначено, що 
мета ДСП полягає в забезпеченні сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї та її членів, 
найповнішої реалізації сім’єю своїх функцій і поліпшення її життєвого рівня, підвищення ролі сім’ї як 
основи суспільства. 

Разом з тим, чинна Концепція містить у собі низку недоліків, які стали перешкодою на 
шляху досягнення проголошених принципів. Зокрема, в Концепції ДСП розглядається як система 
пріоритетних заходів. Передбачені заходи спрямовані на усунення наслідків, а не причин, які 
перешкоджають повноцінному функціонуванню сім’ї як соціального інституту. Отже, 
розробники Концепції не врахували, що відправною точкою для формулювання її цілей та 
завдань має бути комплексний підхід до сім’ї, як автономного цілісного соціального інституту, а 
завдання ДСП – створити умови для її життєдіяльності. Натомість, у Концепції сім’я 
розглядається як соціальний інститут, який не здатний до самостійного й повноцінного 
функціонування. Такий підхід гальмує створення системи підтримки, яка б активізувала 
внутрішні механізми родини для самостійного подолання проблемної ситуації. Система 
підтримки мала б бути спрямована на подолання бідності, хвороб, безробіття, безпритульності. 

Отже, Концепція не є ідеальним документом. Наразі, вона не містить визначення основних 
понять, що призводить до різного тлумачення та змістовного наповнення цих термінів. Так, не 
визначеними законодавцем у вищезгаданому документі залишилися такі поняття як: “сім’я”, 
«категорії сімей» (наприклад «сім’я з дітьми) та “державна сімейна політика”. Така ситуація 
свідчить про неповне розкриття відповідних концептуальних засад пов’язаних із розумінням 
сутності сучасної сім’ї, особливостей становлення сімей, взаємодії держави та інституту сім’ї, 
державними інституціями тощо. Через відсутність офіційного тлумачення виникають проблеми з 
визначенням правових механізмів реалізації ДСП України та технологій практичної роботи. Така 
ситуація негативно впливає на рівень проведення тих чи інших заходів у рамках державних чи 
регіональних програм. Слід вказати і на те, що поряд з відсутністю офіційного тлумачення 
терміну «державна сімейна політика» існує невизначеність її об’єкта. Внаслідок цього ДСП 
здебільшого є низкою ситуативних соціальних або квазісоціальних заходів, які формують 
споживацьку поведінку отримувачів і спрямовані переважно на вирішення окремих проблем 
дисфункційних сімей. Більш детальна характеристика вищенаведеної Концепції здійснена нами у 
попередніх публікаціях [5]. 

На виконання ст. 24, 43, 46 Конституції України спрямовані норми Кодексу законів про 
працю України зокрема норми статей 55, 73, 176, 177, 178, 182, 184, 185. Право на житло 
передбачено у ст. 47 Конституції України («…Держава створює умови, за яких кожний 
громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду…»). 
Аналіз нормативно-правової бази з цього питання свідчить про те, що розроблені документи не є 
досконалими і не створюють механізмів для вирішення проблеми по суті. З огляду на це 
необхідно підкреслити, що відсутність власного житла - найгостріша проблема для багатьох 
українських сімей. За період 1998-2008 років було надано 9 547 пільгових довготермінових 
кредитів на будівництво та придбання житла з державного та місцевих бюджетів різних рівнів на 
загальну суму понад 990 млн. грн. Але це «крапля в морі» для тих, хто потребує житла. До того ж, 
через фінансову кризу у 2009 році програма пільгового кредитування молоді не фінансувалася. 
Державним бюджетом України на 2010 рік передбачено 117,8 млн. грн. на часткову компенсацію 
відсотків ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та на будівництво і придбання 
житла. Станом на травень 2010 року на часткову компенсацію відсоткової ставки кредитів 
комерційних банків молодим сім’ям вже було спрямовано 20 млн. грн. Проте, забезпеченість як 
молодих, так і всіх інших сімей житлом не можна вважати задовільною, - вона потребує окремої 
особливої уваги Уряду. 

Одним із важливих обов’язків держави, згідно ст. 16 Конституції України є збереження 
генофонду українського народу. Натомість в практичному втіленні цієї норми спостерігається 
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певні розбіжності із задекларованими. Так, протягом 1999-2001 років сумарний показник 
народжуваності в Україні спустився до безпрецедентно низького рівня (менше однієї дитини), 
така ситуація не спостерігалась у жодній країні світу [6]. Коефіцієнт природного спаду населення 
у 2009 р. становив 4, 2 %. За рахунок депопуляції протягом 2005-2009 рр. чисельність населення 
зменшилась на 1, 4 млн. осіб. Продовжує зростати кількість ранніх пологів у дівчат-підлітків: у 
2009 р. цей показник збільшився на 15, 6 % порівняно з 2005 р. Загалом частота ранніх пологів 
протягом останніх років становить 9, 1 – 10, 8 на 1000 відповідного населення, що значно 
перевищує цей показник у європейських країнах (3-4). Якщо у 2005 р. частка позашлюбних 
народжень у матерів віком від 18 років становила 39 %, то в 2009 р. вже понад 45 % [7, с. 128]. 

Як наголошувалося в Щорічній доповіді (2010 р.), за результатами соціологічного 
дослідження «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді», проведеного Українським 
інститутом соціологічних досліджень ім. О. Яременка в межах міжнародного проекту «HBSC», в 
Україні курять – 45, 7 % юнаків і 35, 5 % дівчат; вживають алкоголь – 68 % хлопців і 64 % дівчат. 
За даними МВС України, станом на 1 січня 2010 р. на профілактичних обліках дільничних 
інспекторів міліції перебувало 158, 6 тис. наркозалежних (174, 1 тис. у 2008 р.), а додатково на 
облік у 2009 р. було поставлено 26, 2 тис. таких осіб (29, 9 тис. у 2008 р.). За експертними 
оцінками, загальна кількість осіб з наркотичною залежністю та епізодичних споживачів 
наркотиків у 5-10 разів більша, ніж офіційно зареєстровано. Фахівці звертають увагу на те, що 
80 % наркоманів – молоді люди, у тому числі 40 % - неповнолітні. Кількість споживачів 
наркотичних засобів та психотропних речовин збільшується. Вік наркозалежної молоді має 
тенденцію до омолодження. За останні 10 років частка хворих на наркоманію серед 
неповнолітніх збільшилася у 6-8 разів. Смертність серед осіб цієї групи зросла у 40 разів [7, с. 
197]. 

Зазначимо, що з метою збереження генофонду нації та впливу на демографічні показники 
протягом 1995-2010 рр. було прийнято: Національну програму планування сім’ї; Національну 
програму «Діти України»; Програму «Українська родина»; Державну програму підтримки сім’ї 
на період до 2010 року; Державну програму «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 
року; Стратегію демографічного розвитку на період до 2015 року. Ці документи декларують одну 
узгоджену мету: «поліпшення становища сім’ї, демографічної та соціальної ситуації в країні, 
підвищення рівня духовних, моральних цінностей і авторитету української родини, створення 
сприятливих умов для її всебічного розвитку як основи суспільства і держави …» [8]); 
«забезпечення права кожної дитини народитися здоровою, вижити і мати умови для всебічного 
розвитку, бути надійно соціально і психологічно захищеною» [9]); «сприяння відродженню 
традиційно міцної, працьовитої, економічно спроможної сім’ї» [4]) тощо. 

Для подолання цієї ситуації згадані програми подають цілий ряд здорових пропозицій 
(наприклад): сприяння забезпечення життєвого рівня членів сім’ї, розв’язання проблеми 
зайнятості, правовий захист інтересів працівників із сімей, які найбільше його потребують, 
забезпечення належного співвідношення зайнятості і виконання сімейних обов’язків, правова та 
економічна підтримка підприємницької ініціативи сімей, державні гарантії освітньої і 
професійної підготовки молоді, зміцнення та розширення фонду житла, пільгові виплати сім’ям з 
дітьми, підвищення гарантій матеріального забезпечення дітей, заохочення сімей мати дітей, 
безплатне медичне обслуговування вагітних жінок, породіль та дітей, створення кризових центрів 
для тимчасового проживання вагітних жінок, заборона пропаганди насильства жорстокості та 
порнографії в ЗМІ…[4].; створення умов безпечного материнства, формування репродуктивного 
здоров’я у дітей та молоді, удосконалення системи планування сім’ї, пропагування сімейних 
цінностей, розроблення стратегій пропагування, формування і заохочення до здорового способу 
життя, відповідального батьківства та безпечного материнства, проведення відповідних 
просвітницьких заходів …, а також зниження рівня материнської та малюкової смертності, 
підліткової вагітності, штучного переривання вагітності [10] тощо. 

Однак вищенаведена мета і пропозиції майже не втілено в життя. Так, за експертними 
оцінками, передбачені вищезгаданими нормативно-правовими актами заходи, виконані на 30 % 
[11, с. 190]. А прийнята у 2011р. Державна програма економічного і соціального розвитку 
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України перелічує основні невирішені проблеми соціальної сфери. Ними, на думку законодавця 
є: демографічна криза; збільшення демоекономічного навантаження на працездатне населення та 
соціальні статті бюджету у зв'язку із старінням населення; соціально несправедлива та обтяжлива для 
бюджету система пільг та субсидій населенню, що не забезпечуються фінансовими можливостями 
держави; незадовільний рівень та низька якість індивідуальних послуг, що надаються населенню, 
передусім освітніх та оздоровчих [12]. 

Розроблена низка завдань серед яких: зміцнення повної сім’ї з дітьми, формування 
позитивного ставлення до родини з двома та більше дітьми; зменшення кількості дітей, 
народжених у незареєстрованому шлюбі; забезпечення якості та доступності соціальних послуг, 
мобілізація місцевих громад на вирішення проблем дітей, сімей та молоді; зменшення кількості 
випадків насильства в сім’ї; підвищення стандартів оплати праці в Україні, що сприятиме 
створенню економічного підгрунття для самозабезпечення сімей з дітьми; доступності житла для 
молодої родини та поліпшення житлових умов сімей з дітьми; створення умов для успішного 
поєднання професійної зайнятості з батьківством (материнством), зокрема через розширення 
мережі дитячих дошкільних закладів та поліпшення якості їх послуг; забезпечення доступності 
якісного медичного обслуговування для жінок та дітей; запровадження вагомих податкових пільг 
для сімей з дітьми та створення системи достатньої щомісячної допомоги на дітей (до 
повноліття); формування та реалізація державної інформаційної політики, спрямованої на 
пропаганду сім’ї як найвищої цінності у суспільстві тощо.  

Вважаємо, що реалізація вищенаведених завдань можлива за умов їх ефективного та 
своєчасного фінансування, що в умовах сьогодення (фінансово-економічної кризи, дефіциту 
бюджету) виглядає доволі сумнівним.  

Окремої уваги заслуговують норми статей 49 та 50 Конституції України. Так у ст. 50 
Конституції України зазначено, що «Кожен має право на безпечне життя і здоров’я, довкілля та 
на відшкодування завданої порушенням цього права шкоду». 

Прикладом порушення цієї норми є вакцинація, що здійснювалась відповідно до наказів 
Міністерства охорони здоров’я України [13] протягом 1998-2011 рр. Так, протягом серпня 2009 
року в різних областях України було зафіксовано низку випадків смертей немовлят, що співпали 
у часі з проведенням планової вакцинації згідно з національним календарем профілактичних 
щеплень. Як повідомляють засоби масової інформації, по факту смерті дітей було порушено 
кілька кримінальних справ, які зараз розслідують правоохоронні органи Донецької, Запорізької та 
Луганської областей. В ході проведення було виявлено низку порушень. Серед них відсутність 
інформування про можливі наслідки щеплення. [14, с. 139]. Тобто були порушені і продовжують 
порушуватися основні права громадян України гарантовані ст. 50 Конституції України; 
Конвенцією про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини (ст. 5 
…“Особі заздалегідь надається відповідна інформація про мету і характер втручання, а також про 
його наслідки та ризики” [15]); Конвенцію про права дитини (ст. 24 2. «Держави-учасниці… 
вживають заходів щодо… е) забезпечення інформацією всіх прошарків суспільства, зокрема 
батьків і дітей, щодо здоров’я дітей, гігієни, санітарні середовища передування дитини і 
запобігання нещасним випадкам» [16]; Закон України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я (ст. 6, 39) [17]; Закон України «Про охорону дитинства (ст. 6) [18]; Закон України 
«Про інформацію» (ст. 5, 9, 29, 30) [19]; Закон України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб» (ст. 12) [20]; Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення» (ст. 4) [21]; Закон України «Про захист прав споживачів» (ст. 4, 6, 15) [22]. 

Крім цього слід відмітити відсутність в українському законодавстві норм, які б передбачали 
у випадку виникнення ускладнень, внаслідок проведення щеплення, прав: безкоштовне 
лікування; соціальний захист; отримання державних одноразових допомог (відповідної грошової 
суми); щомісячних грошових компенсацій, виплат, у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю 
батьків тощо. 

Соціально-економічна ситуація, що склалася в Україні внаслідок нестабільної соціальної 
системи, низького матеріального рівня життя, проблем професійної зайнятості, складної ситуації 
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на ринку праці спричинили виникнення такого соціального явища, як закордонне заробітчанство, 
яке фахівці називають кризою міграції населення. 

За даними Держкомстату України, обсяги офіційно зареєстрованої трудової міграції 
постійно зростають. Так, у 2007 р. вони становили 589 тис., у 2008 р. – 3 млн. 700 тис., а у 2009 р. 
– 5 млн. 100 тис. осіб.  

Трудова міграція батьків, яка має на меті розв’язання матеріальних питань родини, 
спричиняє складні наслідки у розвитку дітей, які залишаються одні на батьківщині [23]. Вона 
призводить до проблеми соціального сирітства, дитячої і підліткової девіації та до різноманітних 
психо-фізіологічних відхилень. Відсутність батьків викликає таку проблему, як шкільна 
дезадаптація. Останнім часом проблема дезадаптації дітей та підлітків активно обговорюється 
фахівцями. Цьому питанню присвячені численні методичні, психологічні та психофізіологічні 
дослідження. Згідно з отриманими даними, вже у початкових класах нараховується 25-30 % дітей 
з різними проявами дезадаптації. Несвоєчасне розпізнання її характеру і природи, відсутність 
соціальних індивідуальних корегувальних програм призводить не тільки до хронічного 
відставання у засвоєнні шкільної програми, а й до порушення психосоціального розвитку дитини, 
до різних відхилень у поведінці. 

Окремої уваги заслуговує питання попередження насильства в сім’ї та проблема дитячого 
сирітства. Система соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і умов 
насильства в сім’ї, покарання винних у насильстві регламентується Законом України «Про 
попередження насильства в сім’ї» [24]. Прийнятий закон не позбавлений недоліків в частини 
визначення органів та установ, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства 
в сім’ї (функціональне перевантаження дільничних інспекторів, обмежених функцій органів 
опіки і піклування; не виписаний механізм міжвідомчої взаємодії і координації з зазначених 
питань). Недосконалим є механізм та джерела фінансування органів та установ, на які 
покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї (залишковий принцип, 
відсутність цільового спрямування, а відповідно, і контроль за їх цільовим витрачанням). 
Відповідно є об’єктивні підстави для сумнівів щодо виконання положень зафіксованих у розділі 
IV Закону (Охорона прав членів сім’ї при здійсненні заходів з попередження насильства в сім’ї).  

Невтішною виглядає ситуація, що склалася сьогодні у нашій країні із дитячим сирітством. 
Незважаючи на той факт, що щорічно загальна кількість дітей зменшується, відсоток дітей, які 
залишаються без батьківської опіки, має тенденцію до зростання. Більшою мірою це пов’язано із 
тим, що система, яка повинна протидіяти цьому явищу, навпаки сприяє його відтворенню, 
оскільки спостерігаємо переважання консервативних підходів у роботі органів сфери соціального 
захисту дітей-сиріт, які залишилися без батьківської опіки. 

Свідченням цього є збільшення кількості соціальних сиріт, безнаглядних і бездоглядних. 
Так, за даними Служби порятунку дітей, таких осіб в Україні нараховується від 140 тис. до 2 млн.  
За період з 2003 по 2008 рр. загальна кількість дітей зменшилася з 9129178 до 8186277, а кількість 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за цей період зросла з 96112 до 
103542 [25; 26; 27]. Збільшується також і кількість дітей, які перебувають під опікою чи 
піклуванням. Так, у 2009 р. таких дітей нараховувалось 62 965 особи; у 2010 р. – 63 154 особи. 
Наведені вище статистичні дані дозволяють зробити висновок про масштабність проблеми 
дитячого неблагополуччя. Тобто є підстави стверджувати, що діюча система, яка повинна 
сприяти зменшенню соціального сирітства в Україні, є неефективною і такою, що потребує 
негайного прийняття на державному рівні комплексу заходів по створенню ефективної системи 
соціального захисту і профілактики соціального сирітства.  

Політика держави щодо соціального захисту вищезазначеної категорії дітей ґрунтується на 
положеннях Законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 
дітей»; «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»; «Про охорону дитинства»; Указів 
Президента України «Про державну програму запобігання дитячій бездоглядності на 2003-2005 
роки», «Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки» тощо. 
Основним нормативним актом у роботі з досліджуваною категорією дітей є Закон України «Про 
основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» [28]. Цей закон дав 
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визначення лише такої категорії дітей як безпритульні, водночас не дав юридичного визначення 
таким категоріям як бездоглядні діти і соціальні сироти. До того ж не встановив критеріїв 
розмежування вищезгаданих категорій дітей, що на практиці створює чималі проблеми, як для 
дітей, так і для державних органів, які залучаються до роботи із згаданими категоріями дітей. 
Водночас динамічність соціально-економічних процесів, що відбуваються у суспільстві та 
стрімке зростання чисельності соціальних сиріт (у 2009 р. цей показник становив понад 140 тис. 
За останні десять років ця проблема набула загрозливого масштабу: кількість безпритульних 
дітей збільшилася на 60%) потребують ґрунтовного дослідження причин виникнення та 
збільшення чисельності цієї категорії дітей, встановлення чітких критеріїв розмежування 
безпритульних, бездоглядних дітей і соціальних сиріт, юридичного визначення останніх двох 
термінів і, врешті решт вироблення конструктивних пропозицій щодо зменшення відсотку 
досліджуваної категорії дітей.  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 
Підсумовуючи наведене вище зазначимо, що:  

1. Сімейний кодекс України регулює внутрішньосімейні відносини. Взаємовідносини 
інституту сім’ї та держави не врегульовані у цьому Кодексі. Не вистачає другої частини Кодексу, 
де було б передбачено регулювання взаємовідносин між інститутом сім’ї і державою, 
державними інститутами, системою охорони здоров’я, освіти, соціального страхування і 
соціальної допомоги та іншими. 

2. Діюча Концепція державної сімейної політики представляє калейдоскопічний набір 
проблем суб’єктивно відображених питань і фактів, не впорядкований для реального і 
ефективного управління. 

3. Потребують доопрацювання базові дифеніції, принципи, мета та пріоритетні напрями 
державної сімейної політики України, вони повинні базуватися на нових теоретико-
методологічних засадах. 

4. У Концепції відсутня: методологічна частина; не виписаний механізм фінансування, не 
розроблені морально-етичні критерії та моніторингу. 

5. Не здійснено аналіз можливостей реалізації Концепції, не досліджені у повній мірі 
внутрішні та зовнішні фактори, які негативно впливають на взаємовідносини інституту сім’ї та 
держави, не визначені суб’єкти управління, не встановлені “межі” їх компетенції. Потребує 
доопрацювання Механізм реалізації основних положень Концепції. 

6. Аналіз нормативно-правової бази з питань реалізації ст. 47 Конституції України свідчить 
про те, що розроблені документи не є досконалими і не створюють механізмів для вирішення 
проблеми забезпечення житлом. 

7. Прийняті протягом 1995-2010 рр. нормативно-правові акти з питань збереження 
генофонду нації та впливу на демографічні показники не досягли своєї мети через 
декларативність, безсистемність запропонованих заходів; несвоєчасне, малоконтрольоване 
фінансування; безсистемність; слабку виконавчу тощо. 

8. Вважаємо, що реалізація завдань передбачених у Державній програмі економічного і 
соціального розвитку України можлива за умов їх ефективного та своєчасного фінансування, що 
в умовах сьогодення (фінансово-економічної кризи, дефіциту бюджету) виглядає доволі 
сумнівним.  

9. Слід відмітити порушення норм ст. 50 Конституції України через відсутність в 
українському законодавстві норм, які б передбачали у випадку виникнення ускладнень, внаслідок 
проведення щеплення, прав на: безкоштовне лікування; соціальний захист; отримання державних 
одноразових допомог (відповідної грошової суми); щомісячних грошових компенсацій, виплат, у 
зв’язку із тимчасовою непрацездатністю батьків тощо. 

10. Відсутні державні програми спрямовані на вирішення проблем сімей трудових 
мігрантів. 

11. Діюча система, яка повинна сприяти зменшенню соціального сирітства в Україні, є 
неефективною і такою, що потребує негайного прийняття на державному рівні комплексу заходів 
по створенню ефективної системи соціального захисту і профілактики соціального сирітства.  
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12. Недосконалим є механізм та джерела фінансування органів та установ, на які 
покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї (залишковий принцип, 
відсутність цільового спрямування, а відповідно, і контроль за їх цільовим витрачанням). 

13. Державна сімейна політика в Україні деформована. Відсутня її модель. Заходи, які 
здійснюються в межах її проведення не мають науково - обґрунтованого, системного, 
комплексного характеру і спрямовані, переважно, на соціальний захист найбільш вразливих 
верств населення. Це в основному матеріальна підтримка (державні допомоги) і соціальне 
обслуговування сімей. Щодо багатьох інших аспектів сімейної політики, то вони знаходяться у 
зародковому стані. 
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Як відомо, жоден нормативно-правовий акт як джерело екологічного права України 

не функціонує сам по собі, абсолютно автономно. Їх суттєво важливі якості – системність 
та ієрархічна співпідпорядкованість – забезпечуються за рахунок існування “активного 
центру” (С.В. Поленіна, М.В. Сильченко). Конституція України розглядається в сучасній 
юридичній науці як єдиний нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, який є 
Основним Законом суспільства і держави, регулює найважливіші суспільні відносини, 
містить правові норми прямої дії, має особливий порядок прийняття, внесення до нього 
змін та його захисту, гарантування.  

Поза численністю дефініцій та уточнень, що зустрічаються нині в юридичній 
(переважно конституційно-правовій) літературі і стосуються окреслення юридичних 
властивостей конституції як особливого нормативно-правоввого акта, зауважимо, що саме 
на основі Конституціїздійснюється процес формування галузі екологічного права.  

Конституція України впливає на систему екологічних нормативно-правових актів 
не лише в змістовному ключі, що пов’язано із закладеними в ній нормами, але і в 
формальному – через визначення видів відповідних актів та суб’єктів їх прийняття, 
окреслення меж та співвідношення їх компетенції в еколог-правовій сфері.  

Закріплені на конституційному рівні принципи пріоритету прав і свобод людини та 
громадянина; відповідальності держави за свою діяльність перед громадянами, у тому 
числі і в екологічній сфері; участі громадян в управлінні державними справами, зокрема і 
з метою вирішення екологічних проблем; поділу державної влади, органи якої беруть 
участь у визначенні правових основ та у здійсненні екологічної політики в країні; принцип 
верховенства права та верховенства Конституції в ієрархії екологічних нормативно-
правових актів; принцип законності та інші мають безпосереднє відношення і до еколого-
правової сфери, зокрема здійснюють відчутний вплив на формування та вдосконалення 
всього екологічного права України в його інституційному вимірі.  

Найвища юридична сила зумовлює ієрархічну підпорядкованість всіх еколого-
правових актів Конституції України, а відтак формулювання в ній окремих положень 
еколого-правового характеру зумовлює необхідність їх подальшої конкретизації в 
нормативно-правових актах іншої юридичної сили. Така конкретизація повинна 
проводитися на основі неухильного додержання принципу конституційності актів 
екологічного законодавства України: всі відповідні акти повинні розроблятися і 
ухвалюватися на основі їх відповідності Конституції України (частина 2 статті 8 
Конституції України), випадки неконституційності таких актів повинні бути усунені, а вся 
система екологічного законодавства має бути приведена у безумовну відповідність із 
Основним Законом держави. Адже і нині ряд положень чинного екологічного 
законодавства України вступає у суперечність із Основним Законом держави. Взагалі 
системне коригування цієї галузі невіддільне від комплексного перегляду відповідних 
актів цієї галузі на предмет їх конституційності та уникнення випадків прийняття 
неконституційних (повністю або частково) актів у майбутньому.  

Зазначимо, що на сьогодні немає єдності в розумінні того, чи є Конституція 
якимось надзвичайним, надгалузевим чи міжгалузевим нормативно-правовим актом, чи 
вона, не втрачаючи властивостей передусім акта конституційного характеру, виступає 
просто основним джерелом усіх галузей права, у тому числі й екологічного.  

Згідно з першою позицією, наявність у Конституції ряду норм інших, крім 
конституційного, галузей права, зокрема й екологічного, виступає нібито аргументом на 
користь того, що всі відповідні норми не можуть бути віднесені до конституційного, 
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інакше це означало б визнання конституційного права, по суті, певною супергалуззю 
(надгалуззю) права, що “поглинає” інші галузі, для чого немає підстав (В.А. Тархов)[2]. З 
другого боку, така позиція давала привід робити також і висновки про те, що Конституція 
має розглядатися як комплексний кодифікаційний акт надгалузевого характеру (Л.С. 
Явіч)[3]. 

Обсяг та специфіка конституційного регулювання екологічних правовідносин, їх 
взаємозв’язку з іншими суспільними відносинами, зумовлюють необхідність збереження і 
відтворення нормативної логіки, закладеної в конституційну матерію, в матерії норм 
інших еколого-правових актів. 

Широкий обсяг конституційного регулювання еколого-правових відносин вказує 
на увагу суб’єкта здійснення установчої влади на ті питання, які знайшли своє розкриття 
на конституційному рівні. 

Конституція України в цілому заклала принципи діяльності держави для 
стимулювання ефективного природокористування, охорони довкілля та утвердження 
екологічної безпеки.  

Оцінюючи конституційне регулювання питань охорони довкілля в цілому, В.В. 
Костицький зауважує, що відповідні питання посідають вагоме місце у тексті Конституції 
України, як серед основних засад конституційного ладу держави, так і серед інших 
важливих положень, що стосуються прав і свобод людини і громадянина, повноважень 
органів державної влади тощо. На його думку, “таке місце зумовлене не лише 
особливостями ситуації, що склалася довкола екологічних питань в Україні, але й 
певними здобутками конституційного розвитку у світовому масштабі, адже саме основні 
закони, прийняті в останні десятиліття дедалі більшу увагу приділяють саме регулюванню 
екологічних правовідносин, екологічним правам і свободам людини і громадянина, а 
також повноваженням органів державної влади у цій сфері”[4].  

Конституція України ґрунтується на тому, що людина, її життя і здоров’я, честь, 
гідність, недоторканність і безпека визнаються у державі найвищою соціальною цінністю 
(стаття 3 Конституції України). Тому екологічні права і обов’язки людини та їх гарантії у 
числі інших (неекологічних) визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка 
бере на себе відповідальність перед громадянином за свою діяльність, зокрема, як 
зазначено в преамбулі Конституції України, перед лицем нинішнього та прийдешніх 
поколінь українців. Закономірно, що  що головним обов’язком демократичної, правової, 
соціальної держави визнається утвердження і збереження прав і свобод людини (частина 2 
статті 3 Конституції України). 

Загалом, набір взаємопов’язаних та взаємозумовлених, приведених у певну логічну 
послідовність конституційних екологічних прав, за образним висловом С.О. Боголюбова, 
“становить ядро екологічної політики” держави. 

У цьому контексті кожна людина має гарантоване державою право на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля (екологічну безпеку) та відшкодування збитків, завданих 
порушенням цього права (частина 1 статті 50 Конституції України). Українська держава 
покликана своєю діяльністю, зокрема через проведення ефективної екологічної політики 
гарантувати реалізацію відповідного права.  

Зокрема, забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на 
території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи 
планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу визнано одним з 
конституційних обов'язків Української держави (стаття 16 Конституції України). Від того, 
наскільки чітко буде регламентовано основні засади державної політики щодо виконання 
цього обов’язку, багато в чму залежить ефективність його виконання і в ці лому 
подальший розвиток української держави.  

Важливо також, що чинна Конституція України передбачає гарантії щодо захисту 
екологічних прав шляхом оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, надає 
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можливість заінтересованим особам звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, а в разі використання національних засобів 
правового захисту звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи органів 
міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, та захищати свої 
екологічні права і свободи від порушень та протиправних дій будь-якими незабороненими 
законом способами (стаття 55 Конституції України). 

Крім того, Конституція України передбачає право громадян на вільний доступ до 
екологічної інформації, в тому числі про якість харчових продуктів і предметів вжитку та 
можливість її подальшого поширення (частина 2 статті 50 Конституції України). 

Конституція України також фіксує форми права власності на природні ресурси, 
передбачаючи, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які 
знаходяться в межах території України, а також природні ресурси її континентального 
шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського 
народу, від імені якого повноваження власника покладаються на органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування у межах норм цієї Конституції (частина 1 статті 13 
Конституції України). Основний Закон України також надає кожному громадянину право 
користуватися природними об’єктами відповідно до вимог закону (частина 2 статті 13 
Конституції України).  

Важливою конституційною гарантією є норма, яка встановлює, що власність надає 
не тільки відповідні повноваження, але й зобов’язує, а тому не повинна 
використовуватися на шкоду людині і суспільству (частина 3 статті 13 Конституції 
України).  

У цьому контексті на Українську державу покладається обов’язок  забезпечувати 
захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, виходячи з рівності їх перед 
законом (частина 4 статті 13 Конституції України). 

Визначальними є конституційні положення про те, що основним національним 
багатством, яке перебуває під особливою охороною держави, є земля. Право власності на 
землю гарантується, і тому воно може набуватися та реалізуватися всіма суб’єктами - 
громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону (стаття 
14 Конституції України). 

З аналізу конституційних положень випливає, що в Україні на природні ресурси 
передбачені такі форми права власності: а) право власності Українського народу на 
природні ресурси (стаття 13 Конституції України); б) право власності громадян на землю 
(стаття 14 Конституції України); в) право власності юридичних осіб на землю (стаття 14); 
г) право державної власності на землю (стаття 13 Конституції України); д) право власності 
територіальних громад на землю і природні ресурси (стаття 142 Конституції України). 

Важливим конституційним положенням є те, що використання власності не може 
завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, 
погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі (частина 7 статті 41).  

Визначаючи найбільш важливі для людини і громадянина екологічні права, форми 
та способи їх реалізації та захисту, Конституція України закріплює в той же час їх 
обов’язки, зокрема обов’язок не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині та 
відшкодовувати завдані збитки (стаття 66 Конституції України). Проте слід, очевидно, 
погодитися з думкою С.О. Боголюбова щодо того, що конституційне закріплення цього 
інституту впирається у проблему слабкості контрольного та юрисдикційного державного 
механізму, що допускає безкарність невиконання і прямого порушення екологічних 
обов’язків як громадянами, так і органами публічної влади та їх посадовими особами при 
прийнятті та реалізації екологічно значимих рішень. 

Значне місце у структурі конституційного регулювання екологічних відносин в 
Україні посідають правові норми, присвячені державному управлінню в еколого-правовій 
сфері.  
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Зокрема, до повноважень Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої 
влади в даній галузі віднесені, зокрема, прийняття екологічних законів (пункт 6 статті 85 
Конституції України), визначення основ внутрішньої політики в галузі екології (пункт 5 
статті 85 Конституції України), затвердження загальнодержавних програм з охорони 
довкілля (пункт 6 статті 85 Конституції України), затвердження протягом двох днів з часу 
звернення Президента України про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної 
екологічної ситуації (пункт 31 статті  85 Конституції України). 

Конституцією України встановлено, що виключно законами України визнаються 
екологічні права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні 
екологічні обов’язки громадян, засади використання природних ресурсів, виключної 
(морської) економічної зони, континентального шельфу, екологічної безпеки, правовий 
режим власності, основи національної безпеки, правовий режим зон надзвичайної 
екологічної ситуації, основи юридичної відповідальності за екологічні правопорушення та 
злочини тощо (пункти 1, 5, 6, 18, 19, 22 статті 92 Конституції України). 

Загалом, відзначаючи відносно визначений характер компетенції українського 
парламенту, слід відзначити, що він ухвалює закони еколого-правового профілю в досить 
широкій сфері суспільних відносин, підтвердженням чому слугує практика його 
діяльності, що склалася протягом років незалежності України, особливо ж після 
прийняття Конституції України в 1996 р.  

Своєрідність правового статусу Президента України в галузі еколого-правової 
політики полягає в наданні йому відповідно до Конституції України функцій 
забезпечувати державну незалежність, національну (у тому числі – екологічну) безпеку та 
здійснювати керівництво у сферах національної безпеки і оборони України, оголошувати 
у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації - з 
наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України (пункти 1, 17, 21 ч. 1 ст. 
106 Конституції України).  

Глава держави також утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-
міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що 
здійснюють повноважень державного управління в екологічній сфері, діючи при цьому в 
межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади (пункт 15 частини 1 
статті 106 Конституції України).  

До повноважень Кабінету Міністрів України Конституція України відносить 
забезпечення проведення політики у сфері охорони природи, екологічної безпеки, 
природокористування тощо (пункти 1, 3, 5 статті 116 Конституції України). Водночас 
виконання державних програм охорони довкілля віднесено до повноважень місцевих 
державних адміністрацій (пункт 3 статті 119 Конституції України).  

Статтею 132 Конституції України передбачена вимога про необхідність урахування 
поряд з історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних 
особливостей, етнічних і культурних традицій також і екологічних особливостей регіонів 
при визначенні територіальний устрою України. 

Окремі повноваження в еколого-правовій сфері надані Автономній Республіці 
Крим. Зокрема, Конституцією України до відання АРК віднесено нормативне 
регулювання з питань сільського господарства і лісів, меліорації і кар’єрів, мисливства та 
рибальства (пункти 1, 2, 8, 9 статті 137 Конституції України). До її відання також 
належать розроблення, затвердження та реалізація програм АРК з питань раціонального 
природокористування, охорони довкілля - відповідно до загальнодержавних програм; 
визнання статусу місцевостей як курортів; встановлення зон санітарної охорони курортів; 
участь у забезпеченні екологічних прав і свобод громадян;  ініціювання введення 
надзвичайного стану та встановлення зон надзвичайної екологічної ситуації в АРК або в 
окремих її місцевостях (пункти 5, 6, 7, 10 статті 138 Конституції України). 

Відповідно до частини 2 статті 138 Конституції України законами України АРК 
можуть бути делеговані також інші повноваження в екологічній сфері. 
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Конституція України також установлює, що матеріальною і фінансовою основою 
місцевого самоврядування є, зокрема, земля, природні ресурси, які є у власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст, районів міст, а також об’єкти їхньої спільної 
власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад (частина 1 статті 142 
Конституції України).  

Конституція України, безсумнівно, є надійною основою для деталізації 
конституційних еколого-правових вимог й імперативів та їх втілення у змістові еколого-
правових актів нижчого за юридичною силою рівня. Отже, конституційні норми мають 
принципове значення до формування всієї системи екологічного законодавства держави.  

Наголосимо також, що усталений у Конституції України термін “охорона довкілля” 
не збігається семантично з терміном, який винесений у заголовок базового чинного на 
сьогодні екологічного закону – Закону України “Про охорону навколишнього природного 
середовища”. Між тим, охорону довкілля, очевидно, не можна вважати тотожною охороні 
навколишнього природного середовища, тим більше, що це поняття не є другорядним і 
відображає певні концептуальні засади вирішення екологічних проблем в Україні.  

Трансформація змісту конституційних норм в актах екологічного законодавства 
України повинна здійснюватися через формулювання конкретних приписів суб’єктам 
права, надання їм вигляду конкретних прав і обов’язків відповідних суб’єктів права. 
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Анотація: В статті аналізується сучасний стан міжнародно-правової охорони 

атмосферного повітря. В дослідженні автором вирішується ряд завдань: окреслюється 
міжнародно-правовий статус атмосферного повітря, становлення міжнародно-правових 
норм щодо охорони атмосферного повітря. В результаті проведеної роботи автором 
пропонуються можливі шляхи удосконалення міжнародно-правової охорони атмосферного 
повітря. 

Ключові слова: міжнародне співробітництво, об’єкт охорони, суб’єкти 
правовідносин, міжнародне право. 

Summary: In paper done analyzes of  current state of international legal protection of 
atmospheric air. In  study author solved several problems: defined international legal status of  the 
air, the formation of international law of  air protection. As a result of the work the author offers 
ways of improving international legal protection of atmospheric air. 

Key words: international cooperation, object of protection, legal entities and international 
law. 

Аннотация: В статье анализируется современное состояние международно-
правовой охраны атмосферного воздуха. В исследовании автором решается ряд задач: 
определяется международно-правовой статус атмосферного воздуха, становления 
международно-правовых норм по охране атмосферного воздуха. В результате проведенной 
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работы автором предлагаются возможные пути усовершенствования международно-
правовой охраны атмосферного воздуха. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, объект охраны, субъекты 
правоотношений, международное право. 

 
Постановка проблеми. Актуальність обраної теми дослідження « Міжнародно-

правове регулювання екологічної безпеки атмосферного повітря» зумовлена потребою 
комплексного аналізу проблемних питань у сфері екологічної безпеки атмосферного 
повітря, адже ще не минула в нашій свідомості екологічна катастрофа на ЧАЕС, а світ вже 
сколихнула нова глобальна екологічна трагедія, що трапилася в Японії і крім всіх інших 
екологічних проблем, які матимуть місце в результаті цих подій, передусім позначиться на 
екологічній безпеці атмосферного повітря. Задля недопущення подібного сценарію 
розгортання подій, нагальною потребою є удосконалення міжнародно-правового 
регулювання з метою підтримання екологічно безпечного навколишнього природного 
середовища. 

Повітря – це той найбільш важливий сегмент навколишнього природнього 
середовища, без якого людина не може існувати взагалі. Звідси стає зрозумілим, що хоча б 
заради реалізації інстинкту самозбереження атмосферне повітря має стати одним з 
найбільш пріоритетних напрямів в охороні навколишнього природнього середовища усіх 
країн світу. 

Актуальність теми дослідження також обумовлена необхідністю виявлення прогалин 
у міжнародному та внутрішньодержавному правовому регулюванні охорони повітря, 
потребою в розробці пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення національного 
законодавства і забезпеченні прогресивного розвитку міжнародного права в сфері охорони 
повітря. 

Наукова розробленість (аналіз останніх досліджень та публікацій). Проблеми 
охорони атмосферного повітря досліджувались багатьма авторами, серед яких хотілося б 
виділити: Я. Міколаша, Л. Питтермана, Ф. Шелманна, Т. Тьетенберга, Р. Коуза, Р. Тервиа, 
Ж. Стиглера, Ж. Дейлса, К.Г. Гофмана, А.О. Гусєва, М.Ф. Реймерса, Є.П. Ушакова, А. Пігу, 
А. Ендреса,  В. Леонтьєва, П. Самуельсона, Р. Зербе, В. Баумола, М. Аммана, С. Аткінсона, 
С. Я. Кофала, К. Конрада, Г. Классена, С. Круітвагена, А. Крупніка, Г. Стінглера, Д. 
Сімпсона, Т. Селдена, Д. Сонга, Н.Н. Вєдєніна, Ю.С. Шемшученка, В.І. Андрейцева, Н.Р. 
Малишеву,  М.М. Бринчука, С.В. Виноградова, О.С. Колбасова. Ці автори розглядають 
переважно проблему транскордонного забруднення атмосферного повітря. 

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Досить незначна кількість 
дослідників звертала увагу до цього часу на міжнародно-правову охорону атмосферного 
повітря. Цей напрямок лише протягом останніх років починає ставати предметом 
зацікавленості науковців, тому, відповідно, і кількість досліджень за обраною тематикою є 
невеликою. Більше того, всі існуючі дослідження були проведені ще до того як весь світ 
сколихнула екологічна катастрофа, непричетних до якої бути не може – вибух на атомній 
електростанції в Японії, що вже зумовило зміни ряду концепцій і підходів науковців до 
проведення досліджень в усьому світі і повинно обов’язково викликати переорієнтацію 
наукових зацікавлень в Україні – країні,  яка,  на жаль, вже зазнала на своїй долі гірких 
наслідків подій Чорнобиля. До  цього часу предметом наукової зацікавленості в більшості 
випадків виступало навколишнє природне середовище в цілому, а на атмосферне повітря 
зверталась незначна  увага. В ході розвитку сучасних подій атмосферне повітря повинно 
стати основним предметом досліджень, хоча дослідження, звичайно при цьому повинні 
бути комплексними щодо всього навколишнього природного середовища, адже зрозумілим 
є взаємозв’язок, що стан частинки (в нашому випадку атмосферного повітря) впливає на 
ціле (навколишнє природне середовище ) і навпаки – станом  цілого визначається стан 
структурних компонентів. Зрозумілими і яскравими є такі приклади як те, що при вибусі 
ядерної боєголовки, зльоті літака і т.д. зазнає змін атмосферне повітря, порушується його 
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екологічна безпека. Тобто задля дослідження організаційно-правових, нормативно-
процесуальних механізмів міжнародно-правового регулювання екологічної безпеки 
атмосферного повітря необхідним є дослідження відповідних заходів і процесів щодо 
суміжних видів діяльності людини, зокрема в наведеному прикладі щодо мирного 
використання атмосфери, зменшенні військових випробувань, впровадженні нових 
технологій літакобудування, зменшенні залежності від атомної енергетики і т.д. 

Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз сучасного стану 
міжнародно-правової охорони атмосферного повітря. Для досягнення цієї мети необхідно 
вирішити ряд завдань, серед яких можна виділити основні: дослідити міжнародно-правовий 
статус атмосферного повітря, становлення міжнародно-правових норм щодо охорони 
атмосферного повітря, накреслити можливі шляхи удосконалення міжнародно-правової 
охорони атмосферного повітря. 

 Охорона навколишнього природного середовища належить до глобальних проблем 
виживання людської цивілізації. Тому навколишнє природне середовище виступає 
важливим об'єктом міжнародно-правового регулювання. 

Атмосфернеsповітря,sбезsсумніву,sєsоднієюsзsосновнихsумовsіснування 
життяsнаsЗемлі,sїїsневід’ємноюsскладовою.sІснуванняsживихsорганізмівsнеможливе без 
атмосфери.  

Перш ніж перейти до питання про правовий статус повітря, слід визначити 
співвідношення понять «атмосфера», «атмосферне повітря», «повітря». Атмосфера Землі 
[1] (від грец. Atmos – пар і сфера) – це повітряне середовище навколо землі, що обертається 
разом з нею[2]. А повітря – це суміш газів, з яких складається атмосфера Землі. Таким 
чином, якщо ми говоримо про правову охорону повітря, то мається на увазі збереження 
природного хімічного складу атмосферного повітря, недопущення його забруднення 
антропогенними викидами. На наш погляд, поняття повітря і атмосферне повітря є 
тотожними. 

М.М. Бринчук вважає, що поняття «атмосферне повітря» і «атмосфера» збігаються 
не повністю. Як відзначає Виноградов С.В., Поняття «атмосфера» ширше поняття 
«атмосферне повітря», охорона атмосферного повітря являє собою найважливішу частину 
охорони атмосфери Землі як єдиного цілого. Слід погодитися з даним підходом, охорона 
атмосфери включає в себе, наприклад, і охорону озонового шару. На висоті 20-25 км 
розташований шар озона1, який охороняє живі організми на Землі від шкідливого 
короткохвильового випромінювання. Вище 100 км утворюється іоносфера. Залежно від 
розподілу температури атмосферу Землі підрозділяють на тропосферу, стратосферу, 
мезосферу, термосферу, екзосферу. 

На думку автора, за предметом правового регулювання охорона атмосферного 
повітря включає: скорочення викидів сірки та її сполук, оксидів азоту; стратегію боротьби з 
викидами парникових газів (діоксиду вуглецю, метану, оксиду азоту, гідрофторвуглеці, 
перфторвуглеців, гексафториду сірки); скорочення викидів летких органічних сполук 
(ЛОС); боротьбу з викидами стійких органічних забруднювачів (СОЗ); скорочення викидів 
важких металів; боротьбу з окисленням, евтрофікацією і концентрацією приземного озону; 
охорону від радіоактивного забруднення; стратегію боротьби з викидами газів, що 
руйнують озоновий шар (хлорфторвуглеців або хладонов) і т.д. 

Атмосферне повітря – складна категорія, правовий статус якого визначити досить 
складно, тому що він постійно змінюється. На сьогоднішній день правовий статус 
атмосферного повітря точно не визначений. Існують наступні основні теорії правового 
статусу атмосферного повітря: об'єкт права власності (Б. М. Клименко, Ю. Н. Малєєв )[3;4]; 
заперечення права власності держави (М. М. Бринчук, В. А. Чічварін)[5]; особливий вид 
природного ресурсу, не підлеглий суверенітету і власності держави (П. Фошиль )[6]; об'єкт 
загального користування (інституції Юстиніана «res omnium communis», Р. В. Деканозов) 
[7]; загальне надбання людства (І. І. Лукашук); міжнародний природний ресурс (радянська 
міжнародно-правова доктрина, Г. Кано , М. Магарінос де Мело) [8;9]; розділяється 
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природний ресурс (X. Барберіс); універсальний природний ресурс (В. А. Чічварін); 
природний ресурс Землі (ЮНЕП, ВМО); спільну спадщину людства (А. Ш. Кісі, О. 
Шахтар); доктрина «публічної опіки» (В. Нанда). 

На думку автора, правовий статус атмосферного повітря має подвійний характер. 
По-перше, в міжнародному повітряному праві, кажучи про повітряний простір держави, 
маємо на увазі повітряний стовп над лінією кордону і повітря, яке знаходиться в межах 
даної території (простір, на яке, за загальним правилом, поширюється юрисдикція даної 
держави), хоча його склад постійно змінюється. Цей правовий статус визначається 
державою та міждержавними угодами, застосовується при правовому регулюванні 
повітряних сполучень, перевезень. 

По-друге, в рамках міжнародного екологічного права, говорячи про охорону повітря, 
ми розглядаємо повітря як єдине ціле (неподільний ресурс). Будь-яке велике джерело 
забруднення сприяє поширенню шкідливих речовин не тільки на місцевий або локальний 
рівень, але й виходить за межі держави, тобто носить транскордонний характер і тому 
вимагає консолідації зусиль світового співтовариства для боротьби з його забрудненням. 

Зараз, визначивши правовий статус атмосферного повітря, хотілося б перейти до 
розгляду питань становлення та еволюції міжнародно-правової охорони атмосферного 
повітря, розгляд яких допоможе усвідомити сучасну правову ситуацію щодо 
досліджуваного питання. 

Прикладом може слугувати Закон Великобританії по лужному та інших видах 
виробництва (1863 р.), який регулював охорону повітря від забруднення хімічними 
підприємствами. У 1875 році в Нідерландах був прийнятий перший Закон про шкідливості 
[10, c. 595]. Німецький закон про охорону атмосферного повітря прийнятий 26 червня 1900 
(з поправками і доповненнями, прийнятими західногерманським Бундестагом в 1953, 1959, 
1960 і 1961 роках). Законом передбачається державний нагляд лише за тими 
підприємствами, діяльність яких пов'язана з викидом в атмосферу «небезпечних, шкідливих 
і отруйних речовин» за спеціальним списком, який може бути доповнений урядом »[11, c. 
246]. Відповідно до закону про доходи від 15 серпня 1961 року, за рішенням Федерального 
Уряду державний податок на приватні підприємства, які встановили до 1965 року очисні 
споруди, підлягає зниженню. В даний час у Німеччині викиди шкідливих речовин в 
атмосферне повітря регулюються Законом «Про захист від шкідливих впливів на 
навколишнє середовище забрудненювачами повітря, шумами, вібраціями і подібними 
процесами» від 14 травня 1990 року. Прийнятий закон «Про ратифікацію Кіотського 
протоколу [12, c. 3-4] від 11 грудня 1997 року до Рамкової конвенції про зміну клімату» і 
діє Національна програма Уряду із захисту навколишнього середовища. 

Багато в чому аналогічні постанови записані в законі, прийнятому у Франції 19 
грудня 1917 року, що регулював розміщення промислових підприємств з урахуванням їх 
екологічної небезпеки. Схожі норми містяться в законах Великобританії (закон про 
регулювання роботи підприємств 1906 року), Нідерландів (закон про небезпечні, шкідливі 
або отруйні галузі промисловості 1952 року), Норвегії (закон від 16 червня 1961 року) і 
деяких інших країн Європи. Серед європейських держав в Італії 13 липня 1966 введений 
закон про заходи з боротьби із забрудненням атмосфери, яким встановлені максимально 
допустимі норми викидів шкідливих речовин в повітря. Це стало можливим внаслідок 
застосування природного газу як промислового палива. У Франції, в рамках реалізації 
положень Рамкової конвенції про зміну клімату та Кіотського протоколу [13, c. 59-60], 
розробляються внутрішні програми по боротьбі з парниковим ефектом: «Перші елементи 
для французької програми по боротьбі з парниковим ефектом» (1993), «Перша національна 
програма щодо запобігання змін клімату »(1995). В результаті в 1997 році була створена 
Міжвідомча комісія по парниковому ефекту. У Франції правове регулювання викидів 
парникових газів здійснюється такими нормативними актами: Закон № 96 -1236 від 30 
грудня 1996 року «Про атмосферу і раціональне використання енергії»; Закон № 90 - ІСО 
від 19 грудня 1990 року «Про створення Агентства з охорони навколишнього середовища 
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та управління енергетикою ». Також прийняті документи: Декрет № 98 - 360 від 6 травня 
1998 року «Про контроль над якістю повітря, його вплив на здоров'я, навколишнє 
середовище, про пороги якості та граничних показниках»; Декрет № 98 - 362 від 5 травня 
1998 року «Про регіональні рівні якості повітря »; Закон« Про охорону навколишнього 
середовища»; Закон «Про визнання в якості національних пріоритетів боротьби з 
парниковим ефектом і попередження ризиків потепління клімату та створення 
Національної служби спостереження за потеплінням клімату у Франції і в заморських 
департаментах і територіях »від 19 лютого 2001 року [14, c. 38]. 

В даний час в Швейцарії діють кілька законів, що регулюють скорочення викидів 
парникових газів в атмосферу: Федеральний закон від 1 травня 2001 року «Про скорочення 
викидів вуглекислого газу», Федеральний закон 'від 1 січня 1999 року «Про ефективне 
використання енергії», Енергетична програма Швейцарії (діє з 17 січня 2001 року), Закон 
«Про енергії» та ін. 

Британія є країною, яка активно розробляє національне законодавство в галузі 
охорони атмосферного повітря та скорочення викидів парникових газів, а також у сфері 
реалізації механізмів Кіотського протоколу [15, c.145-146]. До основних законодавчих актів 
Великобританії в цій сфері належать: Акт про попередження забруднення та  контроль над 
забрудненням 1999 року, Акт про податок за зміну клімату 2001 року, Акт про якість 
повітря 2000 року, Національна програма з запобігання зміни клімату 2000 року і ін. У 
Нідерландах було опубліковано План здійснення політики у зв'язку зі зміною клімату, який 
був схвалений Парламентом в листопаді 1999 року. У листопаді 2002 року Уряд Канади 
опублікувало «План дій у галузі запобігання зміни клімату». У США законом про охорону 
повітря 1955 року із поправками 1965 і 1966 років основна відповідальність за запобігання 
та усунення атмосферних забруднень покладається на штати і місцеві органи влади, які 
повинні ввести гранично допустимі норми викиду в атмосферу забруднюючих речовин. У 
травні 2001 року була прийнята програма «Національна енергетична політика: доповідь 
групи з розробки національної енергетичної політики », в 1995 році почала діяти Програма 
кислотних дощів в США. «Питання встановлення діючого законодавчого захисту 
атмосферного повітря приваблюють зростаючу увагу й багатьох країн Азії (у першу чергу 
Японії), Африки, Південної Америки» [16, c. 246]. Принципи законодавчого захисту 
атмосферного повітря були конкретизовані і розвинені постановами Ради Міністрів 
колишнього СРСР. Найбільше значення мала постанова 1949 року «Про заходи боротьби з 
забрудненням атмосферного повітря та поліпшення санітарно-гігієнічних умов населених 
пунктів». Величезну роль у сфері охорони повітря грали рішення рад міністрів союзних 
республік (наприклад, «Санітарні стандарти при проектуванні промислових підприємств у 
РСФСР »). Міжнародні акти, що стосуються, хоча і побічно, охорони атмосферного 
повітря, почали формуватися в рамках міжнародного гуманітарного права (право збройних 
конфліктів). Першим з них став Протокол про заборону застосування на війні задушливих, 
отруйних або інших подібних газів і бактеріологічних засобів від 17 червня 1925 до 
Конвенції про закони і звичаї сухопутної війни 1907 року. Міжнародні угоди в області 
роззброєння, які сприяють охороні повітря: Договір про заборону випробувань ядерної 
зброї в атмосфері, в космічному просторі й під водою (Московський договір) 1963 року; 
Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду 1963 року. До них 
також належать: Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 року [17]; Конвенція 
про заборону розробки, виробництва і зберігання бактеріологічної (біологічної) і токсичної 
зброї та про її знищення від 10 квітня 1972 [18] і т.д. Добре відомо, що гонка озброєнь, 
розробка та випробування ядерного та інших видів зброї, а тим більше самі військові дії не 
тільки поглинають колосальні матеріальні і людські ресурси, але і є одним з основних 
чинників деградації навколишнього середовища. Певне значення на міжнародному рівні 
при охороні атмосфери має Віденська конвенція про охорону озонового шару від 22 
березня 1985 року і Монреальський протокол по речовинах, що руйнують озоновий шар від 
16 вересня 1987 року. 
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В рамках Європейського Союзу з охорони повітря прийняті рекомендація 
Європейської комісії 2000/303 від 13 квітня 2000 року «Про зниження викидів вуглекислого 
газу персональними транспортними засобами», рішення Європейської ради 93/389/ЕЕС від 
24 червня 1993 року «Про систему спостереження за викидами вуглекислого газу та інших 
парникових газів в Європейському союзі». Важливе значення має рішення Європейської 
ради 1999/296/ЕС від 26 квітня 1999 року про зміну Рішення Європейської ради 93/389/ЕС 
«Про систему спостереження за викидами вуглекислого газу та інших парникових газів в 
Європейському союзі» [19; 20]. Розроблено директиву Європейської ради 93/76/ЕЕС від 13 
вересня 1993 року «Про обмеження викиду вуглекислого газу шляхом ефективного 
виконання енергії» [21, c. 39]. Прийнято також Конвенцію про цивільну відповідальність за 
шкоду, заподіяну небезпечною для навколишнього середовища діяльністю [22] 1993 року, 
та інші акти [23, c. 80].  

Політика в галузі охорони навколишнього середовища в Європейському Союзі 
поступово висувається на перший план [24]. 

Для розуміння сучасного стану проблеми ми б хотіли навести дещо з матеріалів ІV 
Невського міжнародного екологічного конгресу, С.-Петербург, 2011 р., який пройшов уже 
після катастрофи на ЧАЕС в Японії. 

З доповіддю на цьому конгресі про впровадження "зеленої економіки" виступив 
Генеральний директор Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) 
Канде К. Юмкела. Він, зокрема, сказав: "Ми потребуємо фундаментальних змін у тому, як 
ми виробляємо, споживаємо та обмінюємо товари. Ми повинні зробити нашу стратегію 
розвитку та економіку "зеленими", направленими на впровадження інвестицій та інновацій, 
на створення "дружніх" по відношенню до навколишнього середовища технологій і 
виробництв. Ми повинні сприяти створенню нових, "зелених" робочих місць у 
промисловості". Також, він звернувся із закликом про необхідність розвитку країнами, що 
мають теоретико-правові , та практично-організаційні концепції, нових глобальних ідей, 
проетів задля збереження міжнародною спільнотою навколишнього природного 
середовища в цілому і атмосферного повітря, зокрема. 

Саме тому, ми б хотіли висвітлити деякі свої бачення-пропозиції щодо можливого 
міжнародно-правового підтримання екологічної безпеки атмосферного повітря світовою 
спільнотою. 

Вдосконалення міжнародно-правового регулювання охорони повітря повинно 
розвиватися, на наш погляд, по шляху прийняття універсальної Конвенції ООН про 
охорону повітря, Екологічної Конституції Землі як комплесного нормаивно-правового акту 
підтримання екологічної безпеки атмосферного повітря. 

Ми пропонуємо прийняти універсальний акт, що має обов'язкову юридичну силу – 
«Стратегія розвитку світового співтовариства на XXI століття», спрямований на реалізацію 
«Порядку денного на XXI століття». Основна мета даного акта – оздоровлення економіки, 
підвищення життєвого рівня і добробуту населення найбільш бідних, відсталих у 
соціально-економічному розвитку країн і забезпечення сталого розвитку світової 
цивілізації. Необхідність прийняття даного акта продиктована тим, що попередній акт 
носить лише рекомендаційний характер, не має чіткого механізму планової реалізації, 
системи фінансування, періодичної звітності та інших необхідних елементів ефективної 
реалізації. При забезпеченні розроблених нами правових, економічних та організаційних 
умов можлива ефективна реалізація та втілення в життя основних норм. 

Ми вважаємо, що слід прийняти універсальну Конвенцію про охорону атмосферного 
повітря на рівні ООН. Назріла необхідність розробки та реалізації такого акта в силу 
наукової доведеності настання екологічної кризи в біосфері планети, у тому числі 
погіршення стану атмосферного повітря. Конвенція повинна включати нормативи викидів 
шкідливих і забруднюючих речовин (важкі метали, сірка, оксиди азоту та ін) для 
розвинених країн, країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються відповідно до 
принципу пропорційності, справедливості, доцільності, а також для окремих джерел 
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(припустимо, нормативи для найбільших заводів і фабрик світового значення). Зразковим 
документом при складанні проекту Конвенції та визначення механізму її реалізації можуть 
стати вищеназвані Конвенція ЄЕК ООН про транскордонне забруднення повітря на великі 
відстані 1979 року і протоколи до неї. Слід відзначити високу ефективність вищезгаданих 
регіональних актів і з точки зору змісту, конкретності та повноти норм, їх реальності, 
практичності, і з точки зору чіткості механізму реалізації положень актів та контролю за 
втіленням їх у життя. 

На нашу думку, необхідно створити в рамках Конвенції ООН про охорону 
атмосферного повітря ефективно діючу систему контролю за антропогенними викидами в 
атмосферне повітря (особливо у великих промислових містах світу) – Центральний 
контрольний орган по чистому повітрю на рівні ООН, який має свої філії в кожній державі 
– учасниці (або групі держав) Конвенції про охорону атмосферного повітря. 

Саме тому,  зважаючи на те, що Світова спільнота визнала необхідність рухатися від 
супротивного, комплексний підхід,  і розглядати вплив змін у всьому навколишньому 
природному середовищі  на атмосферне повітря і навпаки: як зміни у атмосферному повітрі 
вплинуть на  все середовище, то розгляд необхідності прийняття і особливостей побудови 
такого важливого міжнародного акта як Екологічна Конституція Землі є надзвичайно 
необхідним і актуальним для  дослідження на рівні міжнародно-правового регулювання 
екологічної безпеки атмосферного повітря. 

Екологічна Конституція Землі (ЕКЗ) повинна мати статус Основного Закону 
виживання цивілізації і сталого розвитку, який, не загрожуючи суверенітету жодної країни, 
її політичному устрою, віросповіданню громадян, національним інтересам, водночас 
забезпечував би кожній державі зокрема і світовій спільноті загалом екологічну та 
економічну безпеку, а окремій людині – нормальні для її життя природні умови як нині, так 
і у майбутньому. 

Таким чином, можна зробити наступні висновки. По-перше, в доктрині 
міжнародного права відсутній єдиний підхід до правового статусу атмосферного повітря. 
По-друге, наслідками забруднення повітря є погіршення стану здоров'я людей, 
фотохімічний  смог, наявність в повітрі зважених часток, випадання кислотних опадів, що 
носять транскордонний характер і, можливо, зміна клімату. По-третє, міжнародно-
правовому регулюванню охорони повітря передувало національно-правове регулювання. 
Зворотній перехідний процес спостерігався в правовому регулюванні зміни клімату – з 
рівня універсального на національний рівень. По-четверте, правове регулювання охорони 
природного середовища почалося з звичаїв і норм звичаєвого права з переходом на 
національно-правове регулювання. Слід зазначити про достатню розвиненість сфери 
внутрішньодержавного і регіонального правового регулювання охорони атмосферного 
повітря при відсутності єдиного універсального акта про охорону атмосферного повітря від 
забруднення. Міжнародна спільнота вже давно збагнула необхідність дослідження 
комплексного міжнародно-правового регулювання всього навколишнього природного 
середовища щодо встановлення шляхів покращення правового регулювання окремого його 
елемента і після аварії на японській ЧАЕС цей процес набув нової інтенсивності. 
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Анотація. У статті зосереджено увагу на проблемі правової природи державного 

кредиту, наголошено на розгляді даного поняття як комплексного фінансово-правового 
інституту. Зроблено дослідження провідних науковців, доведено комплексність та 
міжгалузевий аспект правового регулювання  державного кредиту. 

Ключові слова: державний кредит, комплексний фінансово-правовий інститут, 
міжгалузевий аспект. 

Summary. In the article attention is concentrated on the problem of question of state 
credit, it is marked consideration of this concept as a complex financially-legal institute. 
Research of leading scientists is done, a complexity and inter-branch aspect of the legal adjusting  
of state credit are well-proven. 

Keywords: state credit, complex financial and legal institution, interdisciplinary aspects. 
Аннотация. В статье сосредоточено внимание на проблеме правовой природы 

государственного кредита, отмечено рассмотрение данного понятия как комплексного 
финансово-правового института. Сделано исследование ведущих ученых, доказана 
комплексность и межотраслевой аспект правового регулирования  государственного 
кредита. 

Ключевые слова: государственный кредит, комплексный финансово-правовой 
институт, межотраслевой аспект. 

 
Проблема дослідження державного кредиту на даний час має свою актуальність. 

Оскільки, особливе місце серед різних форм кредиту в ринковій економіці, безумовно, 
посідає державний кредит. Ця форма кредитування безпосередньо обслуговує економічні 
інтереси держави, опосередковує зв'язки між державним бюджетом і всіма сферами 
економіки. Тому з давніх часів держави, та її публічні органи застосовують позики.  

Державні позики є одним із найважливіших джерел покриття дефіциту державного 
бюджету. До них постійно звертаються як підприємці, так і окремі громадяни, які як 
правило одержують позики в банках. У держави є іншій вихід: на публічні видатки 
держава та муніципальні органи залучать кошти на засадах добровільності, зворотності, 
строковості та відплатності такі запозичення в економічній та юридичній літературі 
прийнято називати державним кредитом. 

Проблеми державного кредиту досліджувалися в наукових працях Л.К. Воронової, 
О.Ю. Грачової, М.П. Кучерявенка, Н.І. Хімічової, Н.А. Зайцевої, І.Б. Заверухи, О.А. 
Родіонової, О.Д. Василика, О.О. Єфимової, П.С. Пацурківського, Г.А.Тосуняна, О.І. 
Худякова та ін. Дані науковці досліджували лише окремі риси притаманні державному 
кредиту. 

Опрацьовуючи праці науковців щодо цієї проблеми спробуємо з'ясувати невід'ємну 
правову природу державного кредиту як комплексного фінансово-правового інституту. З 
огляду на сказане, метою статті є дослідження державного кредиту як комплексного 
фінансово-правового інституту. 

Державний кредит - це врегульовані правовими нормами відносини, у яких 
позичальником є держава, а кредиторами - юридичні або фізичні особи [3, с. 314]. З 
даного визначення випливає основне призначення державного кредиту - акумуляція 
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державою коштів на основі принципу поворотності для фінансування державних видатків, 
що дозволяє державі, як позичальнику використовувати додаткові грошові ресурси для 
покриття бюджетного дефіциту без здійснення з цією метою грошової емісії. 

Водночас в законодавстві України закріплене поняття державного кредиту, яке 
включає як запозичення, які бере держава, так і запозичення юридичних і фізичних осіб у 
держави, і гарантії, що надає держава позичальниками для одержання кредиту [3, с. 305].  

Основною особливістю відносин по державному кредиту є те, що позичальник в 
однобічному порядку встановлює свої умови кредиту і може навіть їх змінити при 
особливих умовах. 

Правова природа відносин при державному кредиті в цілому і окремих його видів 
викликає в спеціальній юридичній літературі багато дискусій. При цьому, якщо раніше ці 
відносини часто відносили до фінансово-правових через планову економіку і наявність у 
Національного банку України адміністративних функцій як органу управління, то в 
сучасному правовому полі фахівцями, у тому числі, в області фінансового права 
вказується, що дані відносини не входять в сферу регулювання фінансового права і 
регулюються цивільним правом.  

Відносини при державному кредиті носять договірній характер - в наявності 
типовий договір позики зі всіма властивими йому елементами: позичальником, 
кредитором, їх волевиявленням у вигляді оферти і акцепту, згоди сторін з приводу умови 
надання грошей з погляду їх суму і термінів повернення [11, с. 86-88]. Це свідчить про 
цивільно-правову природу цих відносин, і відсутності необхідності спеціальної штучної 
конструкції фінансово-правового договору. 

Слід зазначити, що через складність і багатоаспектність державного кредиту деякі 
вчені ставлять під сумнів його фінансово-правову приналежність. Так, М.В. Карасьова, 
стверджує, що ці відносини не є фінансово-правовими. І хоча вони виникають у процесі 
фінансової діяльності держави, але не регулюються за допомогою методу владних 
приписів, який є базовим у фінансовому праві. Ці відносини, на її думку, не можуть бути 
включені до предмета фінансового права на тій підставі, що вони не побудовані як 
зобов'язуючі. Іншими словами, дії держави в даному випадку не породжують ніяких 
обов'язків для іншої сторони відносин, тому що державні займи існують на добровільних 
засадах. Сторони, які вступають в такі правовідносини, реалізують однопорядкову, 
цивільно-правову правосуб'єктність. Держава не виступає носієм влади [6, с.29]. Подібної 
позиції стосовно цього питання дотримується також А.Д. Селюков, який вказує на те, що 
в регулюванні відносин державного кредиту владний метод як єдино можливий спосіб 
регламентації фінансових відносин, є неприйнятним, оскільки він базується на принципах, 
що виключають цивільно-правові засади юридичної рівності, а взагалі кредитні відносини 
не можуть будуватись на владних засадах [9, с.14]. 

Особливої уваги серед поглядів юристів-фінансистів заслуговують дослідження в 
цій області і, зокрема, думка професора А.І. Худякова [11]. Ним зазначається, що не всі 
відносини, відносяться згідно теорії, що склалася, до розряду фінансових, підпадають під 
дію фінансового права, оскільки опосередковані кредитні правовідносини дуже очевидно 
виражають ознаку юридичної рівноваги сторін, що не властиве фінансовому праву [12, с. 
32-36]. Не оскаржується, що в сучасний період кредитні відносини носять договірній 
характер. У зв'язку з цим, стосовно відносин державної позики, державного кредитування 
суб'єктів господарювання і міжбюджетної позики, професором А.І. Худяковим висунута 
теорія "фінансового договору". Такий договір характеризується тим, що однією із сторін є 
держава; застосовується в тій сфері фінансової діяльності, де організація відносин вимагає 
узгодження між сторонами умов руху грошових коштів, проте юридична нерівність сторін 
"не виражається так категорично, як при імперативному методі", проте все ж таки 
"сторони не володіють рівноправністю в цивільно-правовому значенні" [12, с. 32-36]. 

Для визначення правової приналежності вказаних договорів, необхідно перш за все 
встановити економічну природу цих суспільних відносин, встановити їх об'єктивний 
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зміст. За економічним змістом відносини, що виникають при державній внутрішній 
позиці, міжбюджетних кредитах, державному кредитуванні підприємств і фізичних осіб, 
податковому кредиті, як обґрунтовано вказується П.З. Пацурківським, не відносяться до 
розподільних і односторонніх, а відносяться до еквівалентних двосторонніх, тобто є не 
фінансовими, а саме кредитними відносинами; і хоча за суб'єктним складом в них беруть 
участь органи, у функції яких входить здійснення фінансової діяльності держави, цей факт 
не змінює об'єктивної матеріальної природи відносин кредиту [7, с. 38]. Як і інші види 
кредитів, ці відносини характеризуються такими сутнісними властивостями кредиту як 
поворотність, терміновість, платність; їм властива диспозитивність сторін при здійсненні 
операцій. 

В теорії фінансового права визначено, що особливість фінансових відносин 
закладена у функціях фінансів і є пов'язаними з відносно специфічною стадією 
суспільного відтворювання - відносинами розподілу. Особливістю фінансових відносин є 
те, що вони будуть регулюватися як публічним, так і приватним правом, а також матимуть 
особливості щодо суб'єктивного складу, об'єктів та методів регламентування. В свою 
чергу це надасть позитивне та всебічне регулювання будь-якого комплексу суспільних 
відносин правовими нормами, які передбачають участь декількох галузей права, які 
використовують власні методи регулювання, забезпечують притаманні виключно їм 
методи впливу на однорідні групи цих відносин. Відносини кредитування знаходяться на 
межі приватного й публічного права [5, с. 159]. 

Заверюха І.Б. в дисертаційному дослідженні "Правове регулювання державного 
кредиту в Україні", вважає що пріоритет щодо регулювання державної позики належить 
нормам фінансового права, і запропонував називати сукупність правовідносин, "які 
виникають в процесі залучення державою тимчасово вільних засобів населення на 
основах добровільності, поворотності, платності і терміновості, в яких кредиторами 
виступають юридичні і фізичні особи, а позикоодержувачем (боржником) - держава, 
інститутом державного боргу" [4]. 

Підтримуючи думку науковця І.Б. Заверюхи ми також вважаємо, що відносини, які 
виникають при наданні та отриманні державного кредиту регулюються нормами 
фінансового права. Оскільки, розподіляючи фінансові ресурси з централізованих фондів, 
держава застосовує спеціальні методи фінансової діяльності, яким притаманне здійснення 
зворотного фінансування. Тобто держава в особі уповноважених органів виділяє кошти з 
бюджетів на засадах зворотності в тих випадках, коли такий припис вміщено в акт про 
бюджет, і якщо кошти виділяються недержавним організаціям, фізичним особам, то за них 
сплачуються відсотки. Отже зворотне фінансування може виділятися як безоплатно, так і 
відплатно [3, с. 18]. 

Для кредиторів державний кредит є формою інвестування коштів у цінні папери, 
що приносять додатковий дохід.  

Залежно від місця розміщення державного кредиту розрізняють внутрішні 
державні позики (розміщуються в даній державі в національній валюті) і зовнішні позики 
(розміщуються за кордоном в іноземній валюті). Однак у процесі розміщення внутрішніх 
державних позик можуть брати активну участь й нерезиденти. Лібералізація порядку 
інвестування коштів нерезидентів на ринок державних цінних паперів розширює його 
фінансові можливості. Держава може брати позики в міжнародних кредитних установах 
та банках інших держав. 

Облігації зовнішніх державних позик України - це цінні папери, які підтверджують 
зобов'язання держави відшкодувати власникам цих облігацій їхню номінальну вартість та 
доход відповідно до умов випуску облігацій. Первинне розміщення, обслуговування обігу 
та погашення облігацій зовнішніх державних позик України здійснює Міністерство 
фінансів України. Для цього Міністерство може залучати іноземні та українські кредитні 
установи, організації (банки, інвестиційні компанії тощо). 
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Межі запозичення коштів державою встановлює Закон про Державний бюджет. 
Міністр фінансів з метою економії коштів та ефективності їх використання має право 
вибрати кредитора, вид позики і валюту запозичення. Кабінет Міністрів України приймає 
рішення про взяття позики в межах, встановлених у Законі про Державний бюджет [3, с. 
315]. Контролюючим органом у сфері обслуговування державного внутрішнього боргу 
відповідно до статті 42 Закону України "Про Національний банк України" є Національний 
банк України [1]. 

Таким чином, у цих умовах публічне право встановлює спеціальний режим 
відносин не лише між сторонами, між державою та юридичними і фізичними особами, але 
й між особами - одна з одною. Згідно з цим і деталізується відповідна поведінка 
зобов'язаних сторін, формується система їх прав та обов'язків. Крім того, відносини, що 
регулюють існування державного кредиту, опосередковують функціонування державного 
внутрішнього боргу. Останні також не потребують доказів своєї приналежності до 
фінансово-правових і включаються до сфери фінансово-правового регулювання. 
Прикладом цього є відносини між Кабінетом Міністрів і Міністерством фінансів України 
з приводу з'ясування порядку й умов випуску часткових зобов'язань [2]. За своєю 
правовою природою вони є фінансово-правовими, оскільки ці відносини не тільки 
виникають у перебігу фінансово-правової діяльності держави й регулюються методом 
владних приписів, і передбачають таку нерівність сторін, у рамках якої публічний суб'єкт 
організує режим їх обороту [5, с. 161]. 

В сучасних умовах з'явилися відносини, які мають зовсім інший, ніж ми розглянули 
вище, зміст, але носять назву державного кредиту. В цих відносинах держава виступає 
кредитором і надає позички за рахунок бюджетних коштів. 

Відносини, які виникають у зв'язку з кредитуванням за рахунок бюджетних коштів, 
є складними. Оскільки кредити, які виділяються з державного бюджету мають 
здебільшого пільговий характер та існують на добровільних засадах.  

У фінансовій науці ці кредитні відносини визначають як врегульовані фінансово-
правовими нормами, суспільні (економічні) відносини, в яких суб'єкти держави і органів 
місцевого самоврядування надають кредити в грошовій формі юридичним та фізичним 
особам на умовах зворотності, строковості, від платності і добровільності за рахунок 
Державного або місцевих бюджетів [3, с. 322]. 

Дійсно, юридичні та фізичні особи здійснюють на добровільних засадах придбання 
державних цінних паперів, внутрішніх займів, але навряд чи в такому випадку можна 
ставити знак рівності між подібними відносинами й диспозитивними. На стадії 
виникнення відносини державного кредитування є диспозитивними, але подальший їх 
розвиток, реалізація і припинення не регулюються договірними умовами і методами. 
Придбання державних цінних паперів є добровільним актом, але не всі умови кредитних 
відносин, що охоплюють термін, платність, види, підстави припинення і зміни визначені 
державою в безумовному, однобічному порядку. Вона встановлює умови займу, і 
кредитори не можуть їх коригувати.  

Кредитори (юридичні й фізичні особи), добровільно вступивши у відносини 
державного кредиту, зобов'язані виконувати всі умови займу. Є.В. Покачалова 
підкреслює, що на відміну від правовідносин по банківському кредиту, суб'єкти 
державного кредитування нерівноправні, тому що основним методом регламентації його 
правовідносин є метод державно-владних приписів, бо державі належить функція 
управління державним боргом. Часові межі дії правовідносин у цій сфері в однобічному 
порядку встановлюються позичальником, яким виступає держава [10, с.468]. 

Поняттям державний кредит охоплюються не тільки відносини, в яких держава 
виступає позичальником, але і ті, в яких держава є кредитором. 

Імперативність, яка притаманна фінансовому праву характеризується обов'язковою 
наявністю у відносинах по наданні державного кредиту - держави, як спеціального 
суб'єкта. При цьому держава встановлює режим, права й обов'язки суб'єктів і фактично 
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наказує їм, яким чином будувати свою поведінку. За приклад такого різновиду відносин 
можна навести механізм податкового кредиту, коли платникові не надається альтернативи 
чи права вибору; він просто зобов'язаний укласти договір податкового кредиту. Цей 
механізм виникає й тоді, коли платник не може сплатити податок, тобто в нього немає 
вибору - платити чи не платити податок чи збір, бо він зобов'язаний укласти відповідну 
угоду [5, с. 159]. 

Незважаючи на специфіку цього методу всі правовідносини у сфері державного 
кредиту носять державно-владний характер. З огляду на характер однорідних 
правовідносин та застосування публічно-правового методу (хоча й досить специфічного) - 
державний кредит можна визначити як комплексний фінансово-правовий інститут. 
Оскільки, при його застосуванні необхідно брати до уваги комплексне законодавство й 
комплексні акти [5, с. 160]. Наприклад, Закон України "Про цінні папери і фондовий 
ринок", закріплюючи норми, які регулюють диспозитивні відносини (поняття, види, 
особливості режимів акцій, векселів, облігацій), включає також публічно-правові, 
фінансові норми (облігації державного внутрішнього займу, казначейські зобов'язання) 
[2]. Що не виключає міжгалузевих аспектів впливу.  

Вивчення нормативних актів, що регулюють державне кредитування в Україні, 
свідчить, що правова регламентація кредитних відносин за участю держави в нашій країні 
йде по тому шляху, який вироблений досвідом держав з розвинутою ринковою 
економікою. В той же час, нестабільна економічна ситуація в державі не дозволяє 
використати весь потенціал державного кредитування з досягненням максимальної 
ефективності, що пов'язане як з відсутністю коштів державного бюджету, так і з такими 
явищами економічної кризи, як інфляція і девальвація національної валюти. Що 
безпосередньо впливає на ефективну мобілізацію, розподіл та використання публічних 
фондів коштів, які регулюються фінансовим правом. 

Отже, правове регулювання державного кредиту характеризується своєю 
комплексністю, яка включає міжгалузеві аспекти правового впливу. 
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Анотація. Здійснено аналіз ключових проблем забезпечення соціальної 

відповідальності бізнесу та їх негативних наслідків для національного господарства 
України. Визначено місце соціальної відповідальності  в системі соціально-економічної 
безпеки держави. Обґрунтовано пріоритети державної політики активізації соціальної 
відповідальності суб’єктів реального сектора економіки. 

Ключові слова: соціальна відповідальність, реальний сектор економіки, соціально-
економічна безпека держави. 

Annotation. The analysis of key problems of social responsibility providing and their 
negative consequences for the national economy of Ukraine is carried out. The location of social 
responsibility in the system of social and economic security of the state is determined. Priorities 

of public policy of social responsibility activation of business entities of the real sector of 
economy are grounded. 

Keywords: social responsibility, real sector of economy, social and economic security of 
the state. 

Аннотация. Осуществлен анализ ключевых проблем обеспечения социальной 
ответственности бизнеса и их негативных последствий для национального хозяйства 
Украины. Определено место социальной ответственности в системе социально-
экономической безопасности государства. Обоснованы приоритеты государственной 
политики активизации социальной ответственности субъектов реального сектора 
экономики. 

Ключевые слова: социальная ответственность, реальный сектор экономики, 
социально-экономическая безопасность государства. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. Відповідно до логіки процесу державного 
управління формуванню конкретних заходів у тій, чи іншій сфері передує визначення 
стратегічних орієнтирів політики, для забезпечення яких встановлюються пріоритетні 
напрями, а вже в їх межах - інструменти та засоби впливу, що в сукупності утворюють 
механізм регулювання, спроможний привести до реалізації мети і поставлених цілей. 
Проблема підвищення рівня соціальної відповідальності підприємництва є складною і 
комплексною, потребує етапного вирішення з урахуванням впливу великої кількості 
зовнішніх і внутрішніх чинників. Такий висновок обумовлений шириною аналізованої 
проблеми (з огляду на потреби суспільства); великою кількістю прошарків населення і 
соціальних груп, інтереси яких зачіпають зміни в межах соціальної політики; потребою в 
пошуку компромісів держави та суб’єктів бізнесу, системному удосконаленні цілої низки 
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взаємопов’язаних інституціональних норм, включно з модифікацією ментального 
сприйняття позитивного (та більше того – об’єктивно необхідного) ставлення до реалізації 
соціально відповідальних заходів та ін. Складність проблеми обумовлює й потреба у 
системному підході до її вирішення. 

Разом з тим, вирішення проблеми активізації та збільшення масштабів соціальної 
відповідальності підприємництва в реальному секторі економіки є неодмінно необхідним 
завданням на посттрансформаційному етапі розвитку економіки, оскільки надмірно 
швидкий та мало керований перехід від командно-адміністративної системи управління 
економікою до ринкової в Україні призвів до структурних соціальних деформацій, 
включаючи критично надмірний розрив у рівні та якості життя населення різних 
суспільних прошарків та груп. Однією з причин такої ситуації стало неналежне та 
неадекватне перенесення соціальної відповідальності з держави на підприємців.    

Крім того, процеси трансформації економіки України в ринкову призвели до зміни 
розуміння ролі держави як на рівні відносин держава - громадянин, так і у відносинах 
держава - підприємство. Головним чином ці зміни проявляються у різкому відході від 
практики державного патерналізму. В результаті початковий етап економічної 
трансформації в Україні перетворився на процес первинного нагромадження капіталу, де 
головною рушійною силою виступало прагнення до максимізації прибутків без огляду на 
соціальний аспект діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методичні основи 
економічної безпеки досліджувалися в багатьох наукових публікаціях. Потрібно визнати, 
що за останні два десятиліття вітчизняними науковцями достатньо ґрунтовно розвинуто 
понятійний апарат та структуру економічної безпеки. Тут варто вказати на дослідження О. 
Барановського, І. Бінька, О. Власюка, В. Гейця, В. Горбуліна, Б. Губського [1], М. 
Єрмошенка [2], В. Мунтіяна, Г. Пастернак-Таранушенка [3], Ю. Пахомова, С. Пирожкова, 
А. Сухорукова [5], В. Шлемка та ін. За результатами їх узагальнення є підстави 
стверджувати про найпоширеніші підходи до трактування сутності економічної безпеки 
держави.  

Проблематика соціальної відповідальності привертає увагу багатьох представників 
економічної думки. Серед визначних вітчизняних науковців треба відзначити О. 
Василика, М.Долішного, В. Гейця, В.Осецького, А.Чухна, С. Юрія. Проте, незважаючи на 
значні досягнення у вирішенні теоретико-методологічних питань соціальної 
відповідальності бізнесу, ціла низка питань, пов’язаних безпосередньо з механізмом 
мотивації соціальної відповідальності в окремих секторах економіки, залишаються 
недостатньо дослідженими і тому потребують додаткового вивчення. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є окреслення спектру пріоритетів 
державної політики активізації соціальної відповідальності суб’єктів реального сектора 
економіки в системі соціально-економічної безпеки держави. 

Виклад основного матеріалу і результатів. На сьогодні система соціального 
захисту сприймається більшістю підприємств лише як джерело необґрунтованих 
додаткових витрат. Зважаючи при цьому на фінансову неспроможність держави 
підтримувати її у належному стані, легко спрогнозувати й подальше різке зменшення 
рівня соціальної захищеності населення України. Проте, все ще характеристиками 
існуючого етапу посттрансформаційного стану розвитку економіки залишаються: 1) 
низький рівень якості життя; 2) погіршення рівня охорони здоров’я та початкової освіти; 
3) недостатнє фінансування людського розвитку; 4) погіршення демографічної ситуації; 5) 
загальне зниження рівня якості людського капіталу. 

Соціальна відповідальність підприємництва реального сектора є пріоритетом 
соціальної безпеки держави, але питання її реформи як складової суспільно-політичних та 
економічних перетворень в Україні аналізуються органами державного управління 
недостатньо. Нормативно-правові акти у цій сфері дуже розрізнені та не містять 
конкретних механізмів стимулювання соціальної відповідальності підприємництва, 
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відсутній єдиний уніфікований регулюючий законодавчий акт у цій сфері, що стримує її 
розвиток. Більше того, у 2006 році було відмінено визначену Законом України «Про 
оподаткування прибутку підприємств» пільгу для суб'єктів підприємництва, які 
здійснюють благодійницьку діяльність. Вітчизняне законодавство не передбачає 
належних стимулів фінансування підприємствами розвитку соціального капіталу, 
інноваційної діяльності тощо. У той час як, наприклад, у США згідно закону про 
благодійність, суб’єкти підприємництва отримують податкові пільги за внесок в 
соціальний або культурний проект. 

У випадку подальшого "невтручання" органів державного управління у розв’язання 
проблеми підвищення рівня соціальної відповідальності  підприємництва вірогідними 
видаються наступні негативні наслідки для національного господарства України: 1) 
зменшення надходжень до державного бюджету; 2) погіршення умов праці; 3) зниження 
рівня трудомісткості потенціалу; 4) погіршення екологічної ситуації; 5) погіршення рівня 
якості трудового життя населення; 6) зменшення ресурсного потенціалу; 7) зниження 
рівня соціальної безпеки держави. 

Потрібно додати, що основними причинами недостатньої соціальної 
відповідальності підприємництва в Україні залишаються: 1) недосконалість нормативно – 
правової бази та податкового законодавства; 2) невеликі фінансові можливості 
підприємств (у 2010 р. понад третина суб’єктів підприємництва України були 
збитковими); 3) неусвідомлення підприємцями ролі соціальних заходів у політиці 
зміцнення конкурентоспроможності підприємства; 4) недостатнє державне стимулювання, 
прояви корупції високе податкове навантаження на підприємництво, а також відсутність 
конкретних програм мотивації підприємців до соціальної відповідальності; 5) низький 
обсяг інвестування на впровадження програм соціальної відповідальності; 6) недостатньо 
високі морально етичні та культурні здібності апарату управління окремих вітчизняних 
підприємств.    

Зауважимо, що створення сприятливих передумов розвитку соціального потенціалу 
вітчизняного реального сектора економіки потребує посилення юридичної складової цієї 
політики за рахунок розробки та прийняття Закону України "Про соціальну 
відповідальність підприємництва", який визнав би концептуальні засади та правові рамки 
соціально відповідальної поведінки, а також передбачав конкретні мотиви заходів 
соціальної відповідальності підприємств, Концепції розвитку в Україні громадянського 
суспільства, Законів України "Про соціальну звітність підприємств України", "Про 
соціальний аудит", а також соціальні стандарти та соціальну звітність на підприємствах. 

Вважаємо, що з метою посилення стимулів реалізації підприємствами реального 
сектора заходів соціальної відповідальності органам державного управління необхідно й 
ввести зміни до вітчизняного законодавства, згідно яких скасувати окремі існуючі 
обмеження щодо віднесення на валові витрати окремих видів соціальних заходів 
вітчизняних підприємств, гарантувати "амністію" тіньових доходів, які спрямовуються 
підприємствами у науково – технічний розвиток, освіту, соціальну сферу, реалізувати інші 
стимулюючі податкові заходи. 

Необхідною функцією держави (як керуючого суб’єкта) в межах аналізованої 
політики потрібно визначити й контроль шляхом запровадження методичних 
рекомендацій з оцінки рівня соціальної відповідальності підприємництва, зокрема за 
такими аспектами, як: галузевий, секторальний, територіальний, функціональний, 
суспільно-соціальний тощо. Метою такої роботи є уможливлення запровадження постійно 
діючого моніторингу рівня соціальної відповідальності підприємництва, що є логічною 
функцією створення системи цільових стимулів для соціально відповідальних суб’єктів 
підприємництва. Йдеться в тому числі про: 1) розробку окремих бюджетних програм 
фінансування заходів сприяння соціально відповідальним підприємствам; 2) ведення 
реєстру соціально відповідальних підприємств; 3) спрощення дозвільних, погоджувальних 
та інших адміністративно-контролюючих процедур для соціально відповідальних 
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підприємств. 
Додамо, що стратегічним пріоритетом державної політики посилення соціальної 

відповідальності підприємництва України має стати впровадження інструментів 
"заміщення" податкових платежів вітчизняних підприємств їх витратами на соціальні 
заходи. Причому перевага може надаватися виключно заходам розширеного відтворення 
соціального капіталу підприємств.  

Враховуючи значну взаємообумовленість (визнану як на всіх рівнях системної 
ієрархії управління, так і всіма суспільно-політичними групами) соціальної 
відповідальності підприємництва та розвитку національного господарства, включно з 
важливими параметрами соціальної безпеки, доцільно започаткувати практику розробки і 
реалізації заходів цільової програми поширення практики соціальної відповідальності 
підприємництва в Україні. Очевидно, що заходи програми мають ґрунтуватись на 
затвердженій стратегії, а імплементація цього стратегічного програмного документа у 
вітчизняну систему програмування державної соціально-економічної політики може бути 
здійснена за такими напрямами: 

1) прийняття та реалізація окремої програми для подальшої  реалізації її заходів 
центральними органами державного управління та розподілу фінансових ресурсів на 
конкурсних засадах рівномірно або за погодженим принципом за регіонами країни або 
розробки і реалізації регіональних та місцевих програм; 

2) внесення заходів із стимулювання соціальної відповідальності підприємницького 
сектора до програм соціально-економічного розвитку держави та її регіонів. 

Одночасно вважаємо, що до принципів державної політики у сфері поширення 
соціальної відповідальності підприємництв реального сектора варто віднести ті, 
дотримання яких у посттрансформаційний період розвитку вітчизняної економіки 
дозволить сформувати належне для цього середовище: добровільності соціально 
орієнтованої поведінки з одночасним неухильним дотриманням законодавства (дотичного 
до соціальної відповідальності та регулюючого питання зайнятості і оплати праці, 
розвитку трудового потенціалу, сплати податкових платежів, захисту довкілля, 
конкуренції); усвідомлення соціальної відповідальності визначальним складником 
зовнішньої (через формування позитивного іміджу) та внутрішньої (через розвиток 
інтелектуального капіталу) конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва і 
національної економіки; розвиток нормативно-методичної бази соціальної 
відповідальності підприємництва; вирівнення засад конкуренції суб’єктів ринку, в т.ч. у 
сферах економіки з різним рівнем привабливості (рентабельності); підвищення рівня 
прозорості відносин на зрізі „влада-бізнес”; створення стимулів до інновацій та 
ефективного використання ресурсного забезпечення, перевищення темпів зростання 
інвестицій над збільшенням обсягів споживання; адаптація суб’єктів підприємництва до 
конкурентної боротьби в умовах глобалізації світової економіки та їх співпраці з мережею 
визнаних організацій з поширення практики соціальної відповідальності. 

Додамо, що головними функціями державної політики у сфері активізації 
соціальної відповідальності підприємництва доцільно насамперед визначити створення 
сприятливого середовища та адекватної винагороди за соціально відповідальні дії, захист 
інтересів підприємств, громадян та держави. Водночас як засоби забезпечення політики 
можуть застосовуватись: нормативно-правові акти; заходи соціально-психологічного, 
інформаційно-роз’яснювального, організаційно-інституційного характеру; регуляторна, 
податкова, фінансово-кредитна, інноваційно-інвестиційна політика; системи управління 
соціальною відповідальністю на різних рівнях системної ієрархії управління. Щодо форм 
фінансування діяльності з реалізації заходів, спрямованих на досягнення мети стратегії 
соціальної відповідальності підприємництва в Україні, то це – солідарна фінансова участь 
держави і суб’єктів бізнесу, як добровільне, так і обов’язкове соціальне страхування, а 
також цільові програми і заходи з моніторингу, прогнозування стану розвитку і 
характеристик соціальної відповідальності підприємництва на місцевому і центральному 
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рівнях ієрархії управління економікою. 
До основних проблем (завдань стратегії), на подолання яких мають бути 

спрямовані заходи із посилення соціальної відповідальності підприємництва в Україні, 
віднесемо: порушення роботодавцями норм вітчизняного законодавства у сфері зайнятості 
і оплати праці, мізерні обсяги фінансування заходів розвитку інтелектуального капіталу, 
неадекватність результатів праці обсягам її оплати, низька суспільно-економічна роль 
суб’єктів підприємництва передусім щодо створення нових конкурентоспроможних 
робочих місць та впровадження інновацій, порушення прав споживача, забруднення 
навколишнього середовища, недотримання норм чесної конкуренції та використання 
суб’єктами підприємництва т. зв. «співпраці» з владою для адміністративного тиску на 
конкурентів і доступу до державних екстерна лій за ціною, що в рази поступається 
середньоринковій.  

Для розв’язання цих проблем і усунення більшості перешкод активізації соціальної 
відповідальності підприємництва в Україні та її регіонах найбільш доцільною є розробка 
та реалізація заходів за такими напрямами (у дужках вказано операційні завдання в межах 
відповідного напряму, причому розміщених у порядку важливості): 

1) удосконалення системи захисту прав працівників і забезпечення дотримання 
законодавства про працю (легалізація зайнятості і оплати праці; збільшення обсягів 
капіталовкладень підприємств у розвиток інтелектуального капіталу; посилення 
соціального захисту та розвиток соціальної підприємницької інфраструктури; покращення 
умов праці у базових видах економічної діяльності; підвищення рівня оплати праці та 
адекватності її обсягів вкладу працівника у результати господарювання підприємств); 

2) посилення соціальної відповідальності підприємництва перед суспільством 
(збільшення кількості нових робочих місць; запровадження на підприємствах систем 
управління якістю; збільшення інноваційної активності у секторі малого і середнього 
бізнесу та їх коопераційних відносин з представниками великого підприємництва; 
популяризація практики господарювання з виключним дотриманням законодавства); 

3) покращення відносин представників підприємництва та споживчого сектора 
(удосконалення системи захисту прав споживача; покращення якісних характеристик та 
забезпечення безпечності товарів і послуг; посилення відповідальності за цінову політику 
суб’єктів підприємництва); 

4) збільшення ролі представників бізнесу у захисті довкілля (зменшення викидів 
шкідливих речовин підприємствами промисловості, будівництва, транспорту і зв’язку, а 
також негативного впливу виробництва на середовище проживання людей); 

5) забезпечення високого рівня соціальної відповідальності суб’єктів 
підприємництва перед конкурентами та контрагентами (збільшення частки суб’єктів 
бізнесу, що дотримуються норм чесної конкуренції та пропагують її; посилення участі 
представників бізнесу у боротьбі з корупцією). 

Державна політика повинна ґрунтуватись на належному ресурсному забезпеченні, 
яке, як правило, охоплює: інтелектуально-кадрові, фінансові, матеріально-технічні, 
інформаційні та інші групи ресурсів. Проте, всі вони потребують відповідного 
фінансування і роль держави у цьому процесі повинна бути більш визначальною, оскільки 
обсяги фінансових ресурсів, які виділяються в Україні на заходи в межах регуляторної 
політики, є недостатніми. Відповідно необхідно збільшувати обсяги цільового 
бюджетного фінансування, зокрема заходів, спрямованих на покращення 
інституціонального забезпечення та пропагування соціальної відповідальності 
підприємництва, а частку витрат на ці заходи доцільно поступово збільшувати до рівня 
аналогічних державних витрат у розвинених країнах Європи та світу.  

В контексті посилення соціальної відповідальності вітчизняного підприємництва 
перед власним персоналом органам державного управління важливо реалізувати такі 
домінантні кроки: 1) удосконалити систему оподаткування доходів, оплати праці та 
витрат на інтелектуальний капітал; 2) посилити аспект інституціалізації соціального 
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партнерства на макрорівні.  
В межах першого йдеться про те, що легалізації зайнятості і оплати праці в Україні 

найбільш істотно перешкоджають високі трансакційні витрати, пов’язані з наймом, 
утриманням і оплатою праці персоналу, та податкові платежі (нарахування на заробітну 
плату). Так, згідно аналітичних даних провідних міжнародних економічних організацій 
станом на перший квартал 2011 р. сумарне податкове навантаження та відрахування з 
заробітної плати (стосується лише податкових витрат підприємств, не включаючи 
працівників) в Україні становить 43,3 %, тоді як середнє в країнах Східної Європи та 
Центральної Азії – 22,9 %, а з поміж усіх країн – 23,3 % [4]. Відтак, детінізація зайнятості і 
оплати праці в Україні неможлива без запровадження єдиного соціального внеску задля 
зменшення трансакційних витрат у цій сфері (позитивно, що це передбачено Податковим 
Кодексом України, який вступив у дію з 1 січня 2011 р.) та зниження рівня податкового 
навантаження на оплату праці. Вважаємо, що останнє може передбачати зменшення 
сумарної податкової ставки єдиного соціального внеску до рівня більшості країн ЄС, де 
вона досить висока, але становить 32 –35%. 

Крім того, вважаємо, що для покращення умов праці, які пропонують роботодавці в 
Україні, ще не реалізовані всі можливості соціального партнерства. Йдеться про 
колективно-договірне регулювання трудових відносин на центральному, регіональному, 
галузевому та мікрорівні. У цьому напрямі необхідно розвивати можливості цих угод для 
того, щоб їх норми стали не рекомендаційними (як в Україні), а обов’язковими до 
виконання на всіх підприємствах, які входять у ту, чи іншу галузь (як в економічно 
розвинених країнах). Посилення відповідальності за дотримання суб’єктами 
підприємництва норм генеральної, регіональної, галузевої тарифних угод та поширення їх 
у внутрішніх колективних договорах має стати пріоритетом державної політики, 
спрямованої на покращення умов праці в Україні. Але, потрібно додати, що держава має й 
фінансово заохочувати цей процес. 

Серед пріоритетних засобів посилення соціальної відповідальності підприємництва 
перед суспільством нами виокремлено покращення фінансового стимулювання зайнятості 
та впровадження програм управління якістю, удосконалення оподаткування інноваційних 
витрат та сприяння в популяризації практики чесного ведення бізнесу. Так, вважаємо, що 
створення нових робочих місць на вітчизняних підприємствах має фінансово 
стимулюватися державою, адже це потребує істотних витрат роботодавця. Та, більше 
того, за кожного найманого працівника держава в подальшому отримує податки з його 
заробітної плати. Відповідно, участь підприємства і держави у створенні нових робочих 
місць має бути солідарною. Відтак, у системі оподаткування доцільно передбачити пільги, 
обумовлені створенням суб’єктом підприємництва нових робочих місць та які стосуються 
соціальних податкових канікул, розміри яких залежали б від обсягів оплати праці 
новонайманого працівника. 

Щодо посилення такого аспекту соціальної відповідальності підприємництва, як 
відносини з споживачами, то важливим системоутворюючим чинником їх покращення є 
створення та розвиток системи недержавних організацій захисту прав споживача. На це 
має бути спрямована активна державна політика, адже це дозволить демонополізувати 
споживчий сектор з усіма позитивними наслідками. Йдеться про покращення обізнаності 
споживачів з характеристиками якості і безпечності товарів і послуг, їх виробниками та 
умовами виробництва і збуту товарів. На ці ж інституції можуть бути покладені й функції 
популяризації практики реалізації соціально орієнтованих заходів суб’єктами 
підприємництва у сфері відповідальності перед споживачами. 

Зауважимо, що реалізація окресленої вище системної сукупності пріоритетних 
заходів дозволить критично змінити як ставлення, так і поширеність практик соціальної 
відповідальності в Україні. Принаймні для цього можуть бути створені істотно більш 
сприятливі передумови. 

Висновки. Удосконалення системи регулювання соціальної відповідальності 
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підприємництва в реальному секторі економіки України потребує забезпечення 
плановості та програмованості державної політики у цій сфері, а також прийняття 
нормативно-правового акту (Закону України «Про соціальну відповідальність 
підприємництва») для визначення головних положень, стратегічних орієнтирів, норм та 
принципів державної політики, виконання ідеологічної функції. Взаємообумовленість 
соціальної відповідальності підприємництва з розвитком національного господарства, 
включно з важливими параметрами соціальної безпеки, обумовлює й потребу в 
обґрунтуванні стратегії та у розробці і реалізації заходів відповідної цільової програми. 

Для досягнення стратегічної мети державної політики, пов’язаної зі створенням 
сприятливого середовища для збільшення обсягів та поширення практики соціальної 
відповідальності підприємництва в Україні, необхідно реалізувати пріоритетні операційні 
цілі за такими напрямами, як: 1) удосконалення системи захисту прав працівників і 
забезпечення дотримання законодавства про працю; 2) посилення соціальної 
відповідальності підприємництва перед суспільством; 3) покращення відносин 
представників підприємництва та споживчого сектора; 4) збільшення ролі представників 
бізнесу у захисті довкілля; 5) забезпечення високого рівня соціальної відповідальності 
суб’єктів підприємництва перед конкурентами та контрагентами. 
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Анотація. Стан малого бізнесу унеможливлює розглядати його як драйвера 

економіки та залишає його поза межами інноваційної моделі економічного розвитку. До 
обговорення запропоновані деякі об'єктивні причини, які суттєво обмежують можливість 
формування сектора малого підприємництва в Україні, у відповідності рівню його 
розвитку в провідних національних економічних системах сучасного світу. 

Ключові слова: мале підприємництво, трансплантація інститутів ринкової 
економіки, технологічний базис, об'єктивні перешкоди побудови сучасної системи малого 
підприємництва. 

Annotation. The condition of small business doesn’t allow considering it as an economy 
driver and leaves it outside innovational model of economic development. Proposing to discuss 
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Ukraine, corresponding to the level of its development in the nation's leading economies of the 
modern world. 

Keywords: Small businesses, transplantation of institutions of a market economy, 
technological basis, and the objective obstacles build a modern system of small business in 
Ukraine. 

Аннотация. Состояние малого бизнеса исключает рассматривать его как драйвера 
экономики и оставляет его вне инновационной модели экономического развития. К 
обсуждению предложены некоторые объективные причины, которые существенно 
ограничивают возможность формирования сектора малого предпринимательства в 
Украине, в соответствии уровню его развития в ведущих национальных экономических 
системах современного мира.  

Ключевые слова: малое предпринимательство, трансплантация институтов 
рыночной экономики, технологический базис, объективные препятствия построению 
современной системы малого предпринимательства. 

 
Постановка проблеми. В Україні є «дві давні традиції»: по-перше, якщо ми щось 

починаємо, то обов’язково забовтуємо і, по-друге, відразу з’являється велика кількість 
людей, які вважають себе експертами, які докладно і детально пояснюють, як це має 
відбуватися у нас, при цьому нічогісінько не пояснюючи, чи може те, за що так ратують 
«експерти», відбутися у нас по суті. Це вимагає пояснення меж можливостей створення 
інституту малого підприємництва, адекватного світовому рівню, в сучасних економічних 
реаліях вітчизняної економіки. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми розвитку малого 
підприємництва в Україні досліджені у працях  З.Варналія, Л.Воротіної, Я.Жаліла, 
Д.Ляпіна, І.Манцурова. Необхідність проведення подальших дослідженнь цієї 
проблематики визначається: 1) маргінальним характером малого підприємництва в  
системі державного управління та 2) інертністю державного управління, щодо 
інфраструктурної розбудови інституційного забезпечення його розвитку. 

Постановка завдання полягає у визначенні об’єктивних чинників, які 
унеможливлюють створення і розвиток в Україні, адекватного світовим стандартам, 
сектору малого підприємництва. 

Виклад основного матеріалу. Розмови про мале підприємництво, про 
необхідність його державної підтримки та інституційного забезпечення його розвитку, 
відверто кажучи,  вже просто набридли. За двадцять років маніфести на тему про 
значимість малої економіки у ринково організованій суспільно-економічній системі, 
здається, виробили до неї стійкий імунітет у пересічного громадянина. Абсолютно 
очевидно, що українська  економіка залишається у нас переважно сировинною, 
структурна модернізація основних фондів, адекватна сучасному домінуючому у світі 
технологічному укладу, не спостерігається, національної інноваційної системи, саме як 
системи, немає взагалі, малий бізнес в системі вітчизняного підприємництва займає 
маргінальний простір, а прошарок суб’єктів малого підприємництва мріє тільки про те, 
щоб держава залишила їх нарешті у спокої.  

Зрозуміло, що проголошення маніфесту про необхідність формування умов 
становлення і розвитку малого підприємництва, є необхідним дійством, який передує 
детальній і виваженій розробці і впровадженню реальної економічної політики, місія якої 
полягає у системному вирішенні цього питання і яка є безперервною у часі. Порушення 
принципу необхідності обов’язкової розробки програмної політики і перманентного за 
характером механізму її впровадження, що має визначати поетапні кроки досягнення 
задекларованої у маніфесті мети,  забезпечує останньому роль девальвуючого ефемерного 
гасла. У результаті очікувана поява нового суспільно-економічного явища не 
спостерігається, або відбувається стихійно і у явно викривленій формі. Саме з таких 
позицій і слід характеризувати двадцятирічний досвід державно-інституційних дій 
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(точніше, бездіяльності), в результаті яких сформована структура вітчизняного малого 
підприємництва ніяким чином не кореспондується за змістом з соціальними, 
економічними і політичними характеристиками, які притаманні цьому підприємницькому 
сектору у національних соціально-економічних системах розвинутих країнах.  

Протягом двадцяти років спроб побудувати країну з ринковою економікою 
державні інститути управління фактично залишають мале підприємництво у 
специфічному економічному «вакуумі». Переважній більшості малих підприємців 
доводиться створювати власний бізнес практично «з нуля», а тим, хто продовжує 
утримуватися «на плаву», доводиться постійно долати штучні бар’єри адміністративного 
суб’єктивізму та психологічних стереотипів. Тому й не дивно, що лише тільки кожне 
друге вітчизняне мале підприємство прибуткове, кожне четверте – збиткове, а кожне третє 
– взагалі офіційно не здійснює протягом року жодної трансакції. При цьому за цей період 
держава так і не спромоглася створити систему постійного моніторингу процесів, що 
відбуваються в середовищі малого підприємництва. Ми й досі не можемо переконливо 
дати відповіді на вкрай важливі питання, які характеризують мале підприємництво як 
систему, його структуру за видами економічної діяльності, реальну чисельність 
підприємств, що експортують свою продукцію, і яка це продукція, чи є взагалі інноваційні 
малі підприємства у сучасній українській економіці, якщо є, то скільки їх, де вони 
розташовані, та до якого виду  інновацій належить їх діяльність. Немає відповідей і на 
питання щодо пояснення причин великої чисельності «некро-підприємств» малої 
економіки, які фактично залишаються в державному реєстрі суб’єктів підприємницької 
діяльності. Можна тільки гадати скільки підприємців фактично припинили свою 
діяльність, але через обтяжливу регуляцію процедури ліквідації підприємства офіційно 
цього не зробили. Не можливо відкинути й факт ймовірного здійснення підприємницької 
діяльності визначеною кількістю малих підприємців за межами офіційної економіки, 
тобто там, де панує «чорна готівка», «тіньова» економіка, корупція та кримінал.  

Для того щоб здійснити руйнацію такого стану малого підприємництва і, головне, 
розпочати системне і послідовне впровадження економічної політики його створення і 
розвитку у площині очікуваного формату, наближеного до світових параметрів, слід мати 
чітке уявлення про панування у цьому питанні стійких помилкових стереотипів та 
відвертих міфів.  

Міф перший: мале підприємництво - явище феноменального порядку, яке 
відображає прогресивність руху економічної еволюції цивілізації. 

Поділяючи загальноприйняту оцінку феномену малого підприємництва, треба 
прийняти до уваги, що цей феномен, який би він вражаючий не був, відбувся і 
залишається понині наслідком, похідною, більш значущого явища, яке передувало його 
появі, становленню та подальшого розвитку. Такою передумовою появи феномену малого 
підприємництва стали зміни у виборі пріоритетів державного управління щодо стратегії 
економічного розвитку. Саме концентрація уваги державного менеджменту на питаннях 
необхідності «підключення» невеликих за розміром підприємств у якості активних 
суб’єктів господарювання, що мають позитивно сприяти на зростання економічних 
показників та розширювати економічну базу розвитку країни, стало, по суті, новацією у 
організації державного управління. Новаційний підхід державного управління до 
організації діяльності таких підприємств у економічній системі країни, що визначив їх 
подальшу долю, сам набув феноменального значення. Ця екзотерична феноменальність 
визначається презумпцією системної, послідовної та цілеспрямованої політики держав, 
щодо сприяння прогнозованого розвитку малого підприємництва.   

У сучасному процесі управління економічного розвитку суспільства питання 
підтримки малого бізнесу з боку держави є екзотеричним не тільки на 
загальнодержавному рівні, але і на рівні глобальних економічно-трансформаційних змін, 
які відбуваються у світовій економіці за останні два десятиліття. При цьому підкреслимо, 
що, по-перше, екзотеричність цього питання стосується лише високо розвинутих у 
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економічному і соціальному відношенні держав, де політика підтримки малого бізнесу 
набула стабільності, динамічності, послідовності та обов’язковості у формуванні 
напрямків економічної та соціальної  розбудови цих країн. По-друге, високо розвинуті 
країни є не тільки головними суб’єктами-учасниками глобальних економічних процесів, 
але й головними суб’єктами формування загальних правил та критеріїв визначення рівня 
ефективності економічної політики та місця держав у цьому процесі. Співставлення до 
цих загальних стандартів показників стану державної політики у інших країнах визначає 
їх рівень паритетності до вищих зразків загального рівня економічного та соціального  
розвитку так й паритетності щодо окремих напрямків державного управління 
економічними процесами. До цих правил та критеріїв повністю відносяться й загальні 
принципи формування політики щодо розвитку малої економіки. Це дає підстави 
визначити системну політику впровадження заходів, спрямовану на підтримку малого 
бізнесу, як один з головних соціально-економічних критеріїв рівня цивілізаційних 
досягнень будь-якої країни.  Але екзотеричний характер питання, про необхідність та 
обов’язковість державної політики підтримки малого бізнесу, не означає її автоматичне 
включення в поле зору будь-якої державної системи управління суспільно-економічними 
процесами. 

Міф другий: ринковий механізм забезпечує самовідтворення системи малого 
підприємництва. 

У сучасному світі мале підприємництво відбулося як системоутворювальне явище 
соціально-економічного процесу розвитку лише у групі країн G20, у яких  його розвиток 
визначений, не на словах, а на ділі, серед головних пріоритетів стратегії соціально-
економічного розвитку. Така ж за кількістю є група країн у яких спостерігається більш-
менш успішний розвиток малого підприємництва. Решта країн – це аутсайдери у питанні 
розбудови малого підприємництва, як складової загальної національної системи 
підприємництва. Те, що намагаються називати у країнах-аутсайдерах малим 
підприємництвом є, за змістом, найпростішими (переважно) формами господарської 
діяльності, як засіб існування людини, і не більше. До підприємництва (у 
шумпетеріанському значенні цього поняття) така діяльність не має ніякого відношення. З 
позиції строго наукового розуміння поняття «підприємницька діяльність», яке зумовлює 
необхідність постійного пошуку суб’єктами господарювання нових комбінацій факторів 
виробництва, неможливо віднести сучасних дрібних торговців, рестораторів, 
представників сфери послуг до підприємців. Це найдавніші з відомих традиційних видів 
економічної діяльності які опанувала людина і за змістом така діяльність у сучасному світі 
не відрізняється від діяльності наших пращурів - коробейників, лоткарів і корчмарів. 
Безумовно, багатоукладна економічна система відтворює всі складові елементи системи, у 
тому числі і ті які, за визначенням, є рудиментами, з точки зору сучасної техніко-
технологічної і соціально-економічної конструкції суспільства. Все це доводить, що 
ринковий механізм не в змозі забезпечувати самовідтворення малого підприємництва, у 
тих історичних формах, які воно набуло лише у минулому сторіччі. Найкращі національні 
системи малого підприємництва, які спостерігаються у сучасному світі, досягнуті завдяки 
державному програмно-цільовому процесу відтворення його значимих і очікуваних 
параметрів.  

Міф третій: система малого підприємництва може розвиватися самостійно,  у 
незалежності від тенденцій розвитку великого бізнесу.  

Це питання має принципове значення, оскільки звернення до джерел становлення 
процесу державного управління розвитком малих підприємств має прикладне значення. 
Воно полягає у тому, що з перших кроків державне управління спиралося на найсуттєвіші 
функціональні характеристики й суперечливі особливості малого підприємництва та його 
залежність від стану та перспектив розвитку великого бізнесу, що стало у майбутньому 
фундаментом формування політики прогнозованого розвитку малого бізнесу. Також 
важливість звернення до джерел важливо для того, щоби запобігти тим чисельними 
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помилкам, які неминучі при утворенні нової течії у економіці та управлінні будь-якої 
країни, що, у цьому сенсі, безумовно, стосується і України. Для того щоби зрозуміти які 
умови необхідні для розвитку малого підприємництва у нашій країні, треба спочатку 
повчитися на зльотах і падіннях інших країн в цій області. 

Навряд серед багатьох явищ економічного й управлінського характеру, що так 
широко нас оточують, ми можемо визначити їх дату появи та місце походження. Проте 
поява державного управління малою економікою має і точну дату, і місце свого 
походження: 1932 рік, Сполучені Штати Америки. Саме у цей рік, у пошуках 
антикризових заходів щодо подолання наслідків викликаних Великою Депресією, уряд 
США на чолі з Президентом Гербертом Гувером заснував Фінансову Корпорацію 
Реконструкції (Reconstruction Finance Corporation) головним завданням якої було 
впровадження федеральної програми фінансової підтримки великих та малих 
підприємств, що найбільш постраждали від кризи. Наступний  Президент США Франклін 
Рузвельт визнавши цей напрямок як преференційний у економічній політиці уряду 
просував його далі як власний проект [1].  

Першим й найпотужнішим інституціональним кроком «нового курсу» було 
створення умов відродження промислового підприємництва на принципах «чесної 
конкуренції», що відміняли смітівські принципи «вільної конкуренції». Ухвалення 
Конгресом США Закону про відновлення національної промисловості (National Industrial 
Recovery Act) означав примусову картелізацію великих і малих підприємств. Контроль за 
виконанням вимог закону був покладений на створену Національну Раду по відтворенню 
промисловості (National Industrial Recovery Board), яка у співпраці з Асоціацією 
підприємців США (громадська організація) поділила всю промисловість на 17 груп, 
кожна з яких мала виробити свій кодекс, який вміщував обсяги виробництва, рівень 
зарплати, тривалість робочого тижня, ринок збуту, єдину політику цін. Такі умови 
створювали можливості швидкої організації виробництва і на малих підприємствах та 
організованого їх входження на ринок.  

Наступним інституціональним кроком держави стало визнання необхідності 
створення в країні стабільної та постійно діючої системи підтримки базових умов 
існування та розвитку великого і малого підприємництва в умовах обмежених фінансових 
ресурсів, як для відтворення виробничого процесу так і для започаткування та розвитку 
підприємницької діяльності суб’єктами господарювання. Основу такої системи склали 
створена Фінансова Корпорація Реконструкції, яка надавала кредити на пільгових умовах 
підприємцям великого та малого бізнесу, та система державних замовлень для 
промисловості: у будівництві доріг, мостів, аеропортів, та випуску військової продукції, 
яка гарантувала бізнес-умови контрактів у часі. Вже у перший рік реформування 
економіки США згідно «нового курсу» ФКР прокредитувала підприємницьке середовище 
більш ніж на $1,8 млд., а державне замовлення для промисловості склало $3,3 млрд [2, 3]. 
Преференції надавалися підприємцям що приймали на себе особисту відповідальність 
щодо підприємницької поведінки згідно «кодексу чесної конкуренції». Продукція таких 
підприємств, які працювали у форматі «нових» умов, маркувалася спеціальним лайнером, 
рекламним знаком, та широко пропагувалася урядом серед населення. Агітаційно-
пропагандистську компанію уряду очолював сам президент. Чого варті були його розмови 
по радіо з американцями про цілі, програму, заходи та результати щодо «нового курсу», 
які увійшли у скарбницю кращих зразків державного менеджменту, як «бесіди біля 
каміну» («fireside chats»). Результат виявився приголомшений – американці не тільки 
повірили й підтримали «новий курс» Рузвельта, як «новий суспільний договір», а стали 
купували товари зі значками національних виробників, бойкотуючи товари, що їх не мали. 
Й сьогодні, незважаючи на вільне переміщення товарів у глобалізованій економіці, у 
культурі споживання американського суспільства домінує традиція орієнтуватися на 
товари національних виробників продукції.  
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Таким чином, історія засвідчує, що становлення і подальший розвиток малого 
підприємництва відбувався у нерозривному зв’язку з великим бізнесом реального сектору 
економіки (!). Конвергенція економічних зв’язків  малих і великих підприємств 
закріплювалася у процесі їх виробничої інтеграції і кооперації.   

Міф четвертий: у забезпечені процесу розвитку малого підприємництва головним 
інфраструктурним елементом є наявність ефективного державного інституту 
регулювання економічних відносин у цій сфері. 

Цей міф панує у вітчизняному істеблішменті всі роки незалежності. Результат 
маємо невтішний. Після перших десяти років грюндерства (швидке заповнення малим 
підприємництвом господарських ніш в економіці), наступні десять років слід оцінювати як 
«втрачене десятиліття» (lost decade), щодо перспектив розвитку цього сегменту 
вітчизняної підприємницької системи. Незважаючи на створення державного інституту 
регулювання економічних відносин у сфері діяльності малих підприємств 
(Держкомпідприємництво) динаміка розвитку малого підприємництва в Україні, 
починаючи з 2000 року, визначала стрімку тенденцію зниження ділової активності цих 
суб’єктів господарювання, що привела нині майже до повної руйнації малого 
підприємництва, як системи. Формальне запозичення інститутів ринкової економіки з 
економічно розвинутих систем, без урахування у повному обсязі їх функціонального 
призначення і інструментів реалізації завдань, що стоять перед ними у розвинутих 
економіках, привело до парадоксальної ситуації. Інститут підтримки малого 
підприємництва в Україні «набирав обертів» у процесі регуляції (дерегуляції) 
економічних відносин, що мало би забезпечити підтримку і розвиток малих підприємств, а 
економічна результативність останніх у національній економіці щороку суттєво 
зменшувалася, все менше залишаючи шансів і на просте відтворення умов їхнього 
економічного існування.  Абсолютно логічним став Указ Президента України від 2010 
року про ліквідацію цього інституту, якому передував двома роками раніш науковий 
сценарний прогноз розвитку подій саме у такому контексті [4].          

Необхідність такого інституту очевидна виключно у площині вирішення задач 
розвитку малого підприємництва, як невід’ємної складової національної системи 
підприємництва. Забезпечити розвиток лише завдяки регуляторним акціям, залишаючи 
без вирішення головної проблеми малого підприємництва – нестача матеріальних і 
фінансових ресурсів та доступ до них, неможливо. Інститути у справах малого 
підприємництва/бізнесу у розвинутих економіках світу чітко зорієнтовані на виконання 
лише однієї задачі – системного сприяння розвитку малої  економіки, показники 
результативності якої мають засвідчувати набуття нею прогнозованих економічних та 
соціальних суспільно значимих ефектів. Тобто, стабільні ефекти розвитку малого бізнесу 
мають підтверджувати послідовну реалізацію виробничої функції органу державного 
управління. У цьому сенсі, можна навести приклад складу програмно-цільових функцій 
Адміністрації малого бізнесу США у їх статутній послідовності: 1) фінансова підтримка 
розвитку малих підприємств; 2) освітянське, інформаційне та технологічне сприяння 
розвитку малого підприємництва; 3) гарантування участі малого підприємництва у 
державних закупках товарів, робіт та послуг (щорічно 23% у бюджетах всіх рівнів);               
4) нормативно-законодавча підтримка інтересів розвитку малого підприємництва. 
Зосереджуючись на чотирьох програмних функціях, інститутом державного управління 
розвитком малого бізнесу США сформовані 16 пріоритетних  напрямків його підтримки, 
які реалізуються у 58 цільових програмах, що в цілому створює необхідну базу реалізації 
задачі його прогнозованого розвитку. 

Міф п’ятий: малі підприємства прискорюють впровадження інноваційних 
технологій, більш схильні і пристосовані до інноваційної активності, впроваджують 
більш ефективні системи управління, сприяють утриманню ринково-конкурентного 
стану в економіці. 
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До абсолютної кількості малих підприємств, що зосереджені у будь-яких видах 
економічної діяльності, вище вказані ознаки не мають ніякого відношення. Це стосується 
не тільки економік що трансформуються до ринкового типу, а також і країн з 
високорозвинутими економічними системами. Все це має пряме відношення виключно до 
тих видів діяльності які концентровано спрямовані на збагачення інтелектуального 
капіталу. Природно, що така діяльність набуває організаційно-правові форми у вигляді 
малих підприємств. Проте включати їх у загальну систему малого підприємництва є 
помилкою. Націленість на створення нового знання, яке має забезпечити стійкі 
конкурентні переваги держав у глобалізованому світі, визначають елітарність таких 
інтелектуально-інноваційних підприємств у національних соціально-економічних 
системах. Функціональна тріада (нові знання – інновація - конкурентоспроможність) 
задач, які вирішуються такими підприємствами, визначає і впровадження спеціальних 
державних програм їх забезпечення, перманентних за визначенням і масштабних за 
фінансовими потоками. 

Безпідставність розмов про пристосованість вітчизняних малих підприємств до 
інноваційної активності виявляється у неприпустимо низькому рівні процесів 
капіталізації, інвестування, інформатизації та інноваційних технологій. 
Безперспективність існуючої моделі української економіки посилюється й тим, що 
аналогічні тенденції пронизують всю діючу систему вітчизняного підприємництва. 
Національні «здобутки» в цих питаннях характеризуються тим, що на даний час лише 
кожне четверте підприємство-СПД в цілому по Україні здійснює валові капітальні 
інвестиції, а серед малих підприємств - кожне п’яте. З кожних 100 підприємств-СПД 
здійснюють витрати на інформатизацію тільки 12-14 підприємств, а серед малих таких 
підприємств налічується тільки вісім. Лише одне з 274 підприємств (0,37% до загальної 
кількості СПД) здійснює витрати на технологічні інновації, а серед малих підприємств цей 
показник складає одне підприємство до 997 підприємств, або 0,1% до загальної кількості 
малих підприємств в Україні [5, 6, 7 ,8 ,9]. Тобто, щодо визначення базових чинників 
орієнтації економіки у напрямку технологічних проривів і відповідного місця малого 
підприємництва у цьому процесі то, як кажуть, коментарі зайві. 

Міф шостий: малий бізнес - основний творець нових робочих місць в ринковій 
економіці. 

Ратуючи  за розвиток малого бізнесу, не потрібно створити собі кумира: слід дуже 
тверезо оцінювати його можливості — зокрема, в справі створення додаткових робочих 
місць. Розвиток малого підприємництва зовсім не відміняє необхідність піклуватися про 
підйом крупної індустрії, тим більше що масовий перехід працівників крупних 
підприємств в малий бізнес припускає серйозні зрушення у професійно-кваліфікаційному 
складі зайнятих, зрушення, які не у всьому і не завжди несуть з собою одні «плюси» і 
зв’язані з множиною морально-психологічних проблем. Наприклад, перехід 
кваліфікованих робітників, при втраті роботи, з великих високотехнологічних 
підприємств у малі підприємства, зі значно нижчими вимогами до кваліфікації робітників, 
а нерідко і зі зміною виду діяльності. Оскільки фондоозброєність на малих підприємствах 
значно нижче ніж у великому бізнесі, то, як правило, продуктивність праці і якість 
продукції на малих фірмах нижча. Далі, хоча всяке мале підприємство дає робочі місця, 
світовий досвід свідчить: переважна більшість МП — мікрофірми з числом зайнятих до 9 
чоловік, тобто кількість робочих місць на одну бізнес-одиницю невелике. «Смертність» 
серед малих підприємств вельми висока — через п’ять  років після створення «на плаву» 
залишається 12-15 відсотків таких підприємств, останні ж закриваються і звільняють 
працівників. Але навіть ті з малих фірм, які виживають і успішно розвиваються, в 
переважній більшості обирають інтенсивний варіант розвитку. По відношенню до 
чисельності зайнятих на них це означає, що вона не росте або майже не росте (за винятком 
дуже небагатьох фірм, що бурхливо розвиваються та переходять в іншу «вагову» 
категорію, хрестоматійний приклад — американська компанія «майкрософт», що колись 
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починала свою діяльність в невеликому гаражі). Але у величезній більшості, створювані в 
малому бізнесі робочі місця — «погані»: соціальна захищеність працівників в цьому 
секторі знаходиться на низькому рівні (як, втім, і самих господарів). І, головне, заробітна 
платня у малому підприємництві суттєво менша її рівня у великому бізнесі: це світова 
тенденція.   

Міф сьомий: малий бізнес основа формування середнього класу у суспільно-
економічній системі. 

Виникнення середнього класу історично співпадає з виникненням держави. 
Основною ланкою у структурі середнього класу, яка стійко зберігається у процесі 
історичного розвитку цивілізації є професіональна діяльність військових, охоронців, 
лікарів, вчителів, науковців, винахідників, інженерів, архітекторів тощо. До середини 50х 
років минулого століття середній клас формувався виключно з представників названих 
професій. Проте зміни у технологічному базисі провідних країн світу, які відбулися на 
стадії автоматизації процесів індустріального розвитку і які надали безпрецедентні за 
масштабом можливості до підвищення рівня і якості життя населення в цих країнах стали 
основою змін що відбулася у структурі середнього класу. До складу останнього в цей 
період був включений робочий клас великих високотехнологічних підприємств, доходи 
якого дозволяли забезпечити довгострокову оплату кредитна іпотеки, купівлю у 
розстрочку автомобілів, оплату навчання дітей у університетах і т.ін. І тільки у 60-70 роки 
минулого століття у структурі середнього класу розвинутих країн світу починають 
займати місце власники малих підприємств. З огляду на рівень заробітної плати у малому 
підприємництві який отримує найманий персонал, останній не має підстав для включення 
до середнього класу. Коректним є віднесення до середнього класу лише власників малих 
підприємств-юридичних осіб, які більш-менш тривалий час мають можливість 
здійснювати підприємницьку діяльність. Решта підприємців (фізичні особи, підприємці 
початківці) мають вкрай обмежені можливості щодо утримання свого стабільного 
положення у ринковій економіці як у часі, так і по доходам. Тому маніфест про мале 
підприємництво як базове середовище для формування і зростання середнього класу у 
національній суспільно-економічній системі не витримує жодної критики.  

Висновки. Буде абсолютно не коректним зробити висновок що за двадцять років 
ми нічого не зробили. Але наша діяльність нагадує ту величезну роботу, що проробляє 
білка у колесі, не просуваючись при цьому ні на крок вперед. Головна причина такого 
стану, на мій погляд полягає у тому, що за різних причин, ми втрачаємо здатність 
критично оцінювати ситуацію – обов’язковий фактор правильної діагностики стану справ, 
виявлення причин такого стану і обов’язкова умова формування відповідної 
консультативної діяльності. 
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Анотація. У статті за допомогою науково-теоретичного аналізу досліджені основні 

функції фінансового моніторингу їх специфіка та особливість. Дається характеристика 
відмінностей між функціями фінансового контролю та функціями фінансового 
моніторингу.  

Ключові слова: функція, фінансовий контроль, фінансовий моніторинг, фінансово-
контрольне право. 

Summary. In the article by means of theoretical analysis the basic functions of the 
financial monitoring are investigational their specific and feature. Description of differences is 
given between the functions of financial control and functions of the financial monitoring. 

Keywords: function, financial control, financial monitoring, financial control law. 
Аннотация. В статье с помощью научно-теоретического анализа исследованы 

основные функции финансового мониторинга их специфика и особенность. Дается 
характеристика отличий между функциями финансового контроля и функциями 
финансового мониторинга.  

Ключевые слова: функция, финансовый контроль, финансовый мониторинг, 
финансово-контрольное право. 

 
Трансформація моделі фінансових відносин на шляху до ринкових перетворень 

України спричинила нові виклики. В основі вирішення актуальних завдань, що постали 
перед державою – детінізація стратегічно важливих для подальшого розвитку сфер та 
протидія прогресуючим незаконним фінансовим операціям, що підривають основні засади 
економічного розвитку. У сучасній юридичній науці та сфері практичного застосування 
проблематика протидії та запобіганню легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом та 
фінансування тероризму, відіграє надзвичайну роль. Питання процесу здійснення 
фінансового моніторингу посідає одне з ключових місць, як на рівні наукових досліджень 
так  і на рівні реальної роботи на ринку банківських послуг.  

Зазначену проблематику з точки зору фінансового права та фінансового контролю 
в своїх працях досліджували Л. К. Воронова, Л. А. Савченко, О. П. Орлюк, П. С. 
Пацурківський, А. О. Клименко, Д. В. Лучанінов, Ю. А. Литвин, В. М. Берізко. Cлід також 
відзначити роботи російських вчених з даної тематики таких як М. М. Прошуніна, Л. Л. 
Фітуні, М. А. Маркова, А. А. Булаєва, М. І. Філімонова, О. М. Горбуновой, С. В 
Запольського, Н. І. Хімічьовой та інших.  

Ознайомившись з роботами даних науковців ми дійшли висновку, що жоден із них 
не приділив значної уваги розкриттю та характеристиці функцій фінансового 
моніторингу, у зв’язку з цим і постає актуальність даної роботи.  

В. Г. Афанасьєв справедливо зауважив, що взагалі існує безліч одиничних циклів 
управління, а також засобів та шляхів їх досягнення, які ставляться перед контролюючими 
органами.[1, с.205] Контроль тісно пов'язаний з управлінням. Деякі науковці у своїх 
працях визначають його як елемент управлінської діяльності чи частину управління, або 
як функцію управління. Будь яке управління не може бути ефективним коли порушуються 
правові норми за допомогою яких  будується  правова держава. При цьому держава за 
допомогою права вдосконалює регулювання суспільних відносин власності, посилює 
боротьбу зі злочинністю, зміцнює правопорядок і дисципліну, врегульовує інші важливі 
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сторони суспільного життя. Право як соціальне явище впливає на суспільні відносини 
людей і тому має певну соціальну цінність. Суть і соціальне призначення права 
проявляються в його функціях. 

Осмислення ролі функцій права повинно виходити із їх  обґрунтування та 
доцільності. Оскільки змінюються, підвищуються суспільні потреби – змінюються, 
підвищуються функції права. З яких і потрібно розпочинати розробку та впровадження 
змін до самостійних галузей права їх правових інститутів. 

У науці поняття «функція» використовується у різних значеннях. Так, наприклад, у 
біології це специфічна діяльність органу чи всього організму. У інших науках функція - це 
напрям дії якої-небудь системи (наприклад, у кібернетиці) [4, с.3]. 

Таким чином, термін «функція» досить багатомірний, він придатний для 
характеристики будь-яких динамічних структур. Це обумовлено специфікою пізнавальних 
завдань тих наук, у яких його використовують (математика, біологія, соціологія, 
юриспруденція).  

У юридичній науці поняття «функція» характеризує соціальну роль держави і 
права. Проблема функцій права та держави у вітчизняній юридичній літературі найкраще 
розроблена В. Погорілком. На його думку: 

1. Функція права обумовлена його сутністю і визначається призначенням у 
суспільстві. У той же час функція не є лише проявом іманентних якостей сутності, її не 
можна розглядати тільки як їх «проекцію». Не можна механічно зв'язувати функції і 
сутність права; функція права має певний ступінь незалежності. 

2. Функція характеризує напрям необхідного впливу права на суспільні відносини, 
тобто такого, без якого суспільство на даному етапі розвитку не може існувати 
(регулювання, охорона, закріплення певного виду суспільних відносин). 

3. Функція виражає найбільш суттєві, головні риси права і спрямована на 
здійснення корінних завдань, що стоять перед правом на даному етапі його розвитку. 

4. Функція права являє собою, як правило, напрямок його активної дії. Тому однією 
з важливих її ознак є динамізм. 

5. Постійність, як необхідна ознака функції права, характеризує стабільність, 
безперервність, досить довгу її дію. Функція постійно властива праву, проте це не означає, 
що незмінними залишаються механізм і форми її здійснення, які змінюються і 
розвиваються у відповідності з потребами практики [10, с.107]. 

Котюк В.О. під функціями  права розуміє основні напрями позитивного впливу 
права на суспільні відносини і поведінку людей, соціальний розвиток. В них виражається 
роль і призначення права в суспільстві й державі, його соціальна цінність та найважливіші 
риси. Функції права поділяють на дві основні групи: загальносоціальні й спеціальні. 
Загальносоціальні функції розрізняють переважно за сферами впливу права на суспільні 
відносини. До них належать такі функції, як політична, економічна, соціальна, ідеологічна 
тощо. До спеціальних функцій, тобто власне правових (юридичних), належать насамперед 
регулятивна та охоронна функції, установча та інформаційна. Ці функції розрізняють за 
характером (способами, засобами) впливу права на суспільні відносини [5, с.30] 

На думку Скакуна О.Ф. під функціями права слід розуміти основні напрямки 
правового впливу на суспільні відносини з метою їхнього упорядкування. [9, с.225]. 

Якщо синтезувати численні точки зору, то можна зробити висновок, що під 
функцією права розуміють або соціальне призначення права, або його напрями правового 
впливу на суспільні відносини, або і те й інше разом. Розкриваючи зміст якої-небудь 
функції права, необхідно постійно мати на увазі зв'язок призначення права з напрямами 
його впливу і, навпаки — визначеність останніх призначенням права. Функції права 
реалізуються через систему права (галузі, інститути, норми права тощо), через 
нормативно-правові акти, договори, прецеденти, а також шляхом відповідної діяльності 
органів державної влади.  
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Розглядаючи фінансове право як самостійну публічну галузь права, можна 
говорити про його специфіку, що визначається генезисом фінансових відносин, які 
регулюються нормами фінансового права й становлять предмет цієї галузі, котрій 
притаманні власні функції[7, с.17]. Оскільки фінансове право вивчає фінансову діяльність 
держави, яка не може бути ефективною без контролю, а контроль як елемент управління 
відіграє суттєву роль, то фінансовий контроль як складова контрою відіграє ключову роль 
на  ринку фінансових послуг. Як складова державного управління фінансовий контроль є 
засобом, інструментом реалізації політики держави. Водночас його можна розглядати як 
самостійну управлінську діяльність, що має власні функції, методи, способи, форми 
реалізації тощо. Використання всієї сукупності видів, форм і методів контролю має 
надзвичайно велике значення для ефективного функціонування системи фінансового 
контролю загалом. Так, це є важливою основою для попередження дублювання 
повноважень при його здійсненні.  

Підтримуючи думку професорів О. Ю. Грачової та Г. П. Толстопятенка про те, що 
фінансовий контроль характерний для всіх сфер фінансової діяльності і для всіх органів, 
які його здійснюють [3, с.123] а також враховуючи його поступово зростаючу роль в 
умовах переходу економіки держави  до  європейського рівня, вважаємо за доцільне 
приділити більше уваги правовому інституту фінансового контролю. Доречною є  
пропозиція К. С. Бєльського який пропонує сформувати в особливій частині фінансового 
права підгалузь під назвою фінансово-контрольне право, [2,с.119] яка відповідно до 
сьогоденних наукових надбань в царині фінансового контролю буде включати в себе  
дослідження, застосування та процедури здійснення фінансового моніторингу, якому 
притаманний обов’язковий характер, що спрямований насамперед на запобігання та 
протидію запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та 
фінансуванню тероризму.    

У навчальній та науковій літературі висловлюються різні думки щодо місця 
фінансового моніторингу у системі фінансового контролю. Така неоднозначність у 
розумінні основних категорій та понять вплинула на те, що на теоретичному підґрунті 
регулювання фінансового моніторингу і до сьогодні не вироблено наукового 
обґрунтування  класифікацій його функцій, як специфічної форми фінансового контролю. 
Що й дає змогу науковцям досліджувати, нові правові категорії, а також звертати увагу на 
їх особливості. Оскільки до функцій фінансового контролю більшість науковців 
відносять: інформаційну, аналітичну, стабілізуючу, запобіжну, виховну та правоохоронну 
[8,с.66] на наш погляд функції фінансового моніторингу відрізняються від функцій 
фінансового контролю і мають свою специфіку та особливості. В законодавстві України 
зазначено, що під фінансовим моніторингом розуміють сукупність заходів, які 
здійснюються суб’єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 
тероризму, що включають проведення державного фінансового моніторингу та 
первинного фінансового моніторингу [6]. 

Залежність функції права від його завдань знаходить прояв у тому, що, по-перше, 
завдання часто безпосередньо обумовлюють саме існування функцій, по-друге, визначає 
їх зміст і по-третє, суттєво впливають на форми та методи їх реалізації, визначаючи 
конкретні напрями правового впливу. 

Функції фінансового моніторингу також можна виділити  виходячи із його сутності 
та завдань, які він виконує. Головне завдання фінансового моніторингу ми  можемо 
визначити із самого процесу його здійснення. У процесі фінансового моніторингу 
відбувається збирання інформації, дослідження методів і фінансових схем легалізації 
тіньових доходів, забезпечується послідовність дій у ході процесу, прискорюється 
відкриття «відмивання» коштів, що запобігає вчиненню правопорушень. Отже, головним 
завданням фінансового моніторингу є виконання вимог законодавства, у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом. 
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Враховуючи вище сказане ми можемо стверджувати, що функції фінансового моніторингу 
спрямовані на забезпечення потреб управління у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що 
дає можливість визначити наступні його функції: інформаційну, аналітичну, стабілізуючу, 
запобіжну, виховну. Наведемо детальну характеристику кожній із них. 

Інформаційна функція полягає в тому, що в результаті здійснення фінансового 
моніторингу  відбувається збір певної інформації, яка дає змогу уповноваженому органу 
знати про результати функціонування підконтрольного суб’єкта, його діяльність у сфері 
дотримання вимог законодавства пов’язаним з запобіганням та протидією легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та 
іншими незаконними фінансовими операціями та є підставою для прийняття відповідного 
управлінського рішення, яке призведе до проведення необхідних дій, що забезпечать 
нормальне функціонування підконтрольного суб’єкта, зокрема вжиття корегуючих заходів 
тощо. Практичне впровадження даної функції можемо спостерігати тоді коли банківські 
установи надають інформацію уповноваженому органу виконавчої влади з питань 
фінансового моніторингу відповідно до вимог законів України з питань запобігання   

З цією функцією пов’язана інша функція – аналітична, оскільки будь яка 
інформація, яка отримується під час проведення контрольних дій, підлягає опрацюванню 
та аналізу, бо необхідно виявити порушення та визначити причини, що привели до їх 
вчинення, провести корегуючи дії з метою запобігання правопорушенням у майбутньому, 
а при наявності заподіяної шкоди вжити заходів щодо їх відшкодування. 

Оскільки фінансовий моніторинг сприяє виявленню як негативних так позитивних 
моментів у діяльності підконтрольних суб’єктів і відповідно їх поширенню, усуненню 
наслідків порушень та використання позитивного досвіду іншими суб’єктами, з метою 
підвищення ефективності їх діяльності, то можна з впевненістю говорити щодо існування 
стабілізуючої функції фінансового моніторингу. За допомогою даної функції фінансового 
моніторингу здійснюється налагодження співробітництва, взаємодія  та інформаційний 
обмін у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом і фінансуванню тероризму.   

На підставі рекомендацій світового співтовариства в Україні було створено 
систему суб’єктів, уповноважених виявляти фінансові операції, пов’язані з легалізацією 
доходів, здобутих злочинним шляхом. Ця  система складається як з уповноважуючих 
державних органів та установ так і з недержавних фінансових організацій, які 
обслуговують здійснення фінансових операцій. У процесі надання фінансових послуг 
відбувається рух грошових коштів. Саме під час вчинення фінансових операцій, 
пов’язаних із рухом коштів, суб’єкти  здійснюють фінансовий моніторинг операцій що 
підпадають під норми Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом»[6]. 

Звідси можемо зробити висновок, що фінансовий моніторинг є основою 
забезпечення законності у фінансовій сфері, пов’язаною із  активним впливом його на 
виявлення та відстеження схем та механізмів легалізації доходів одержаних злочинним 
шляхом і фінансуванні тероризму. Отже, до завдань фінансового моніторингу належить 
запобігання неправомірним та незаконним операціям, а також усунення порушень у сфері 
як приватних так і публічних фінансів. Підтримуючи думку науковців, що предметом 
фінансового моніторингу виступають як приватні так публічні фінанси [11, с.430] автор 
прийшов до такого висновку, що дане твердження  вказує на існування саме запобіжної 
функції фінансового моніторингу. 

Фінансовому моніторингу притаманна також виховна функція за допомогою якої у 
суб’єктів фінансового моніторингу виховується почуття відповідальності та запобігання 
проявів халатності і недбалості у роботі з фінансовими операціями, а також 
непримиримості до різного роду порушень у фінансовій сфері. 
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Досліджуючи підняте питання, не можна не звернути уваги на проблему розробки 
науково-теоретичного обґрунтування та дослідження фінансового моніторингу. Що в 
першу чергу повинно дати нові підходи до його тлумачення, на шляху формування 
досконалого вітчизняного законодавства. Оскільки сліпе запозичення теоретичного 
підгрунття не дає достатньо бажаного ефекту, що створює законодавчі суперечності і 
часом призводить до виникнення прогалин у регулюванні правових відносин. Саме тому 
цілком логічним та обґрунтованим є аналіз та наукове дослідження функцій фінансового 
моніторингу. Щоб дати чітке розмежування їм із функціями фінансового контролю, які в 
деякій мірі  по суть не відрізняються однина від одної, але мають свою специфіку 
застосування. Впровадження яких є необхідною умовою ефективної боротьби з 
відмиванням грошей. Проаналізована проблематика характеризується новизною та 
масштабністю дослідження. Враховуючи вищевикладене можна дійти висновку, що: 

- функції фінансового моніторингу - це прояв його іманентних та специфічних 
якостей; 

- функції фінансового моніторингу випливають з його якісної самостійності як 
соціального феномена у боротьбі із відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом 
та фінансуванні тероризму; 

- існування функцій фінансового моніторингу дозволяють більш чітко розкрити 
та врегулювати юридичний вплив фінансового моніторингу;  

- функції фінансового моніторингу мають відмінність від близьких за змістом 
функцій  фінансового контролю, оскільки спрямовані на забезпечення потреб управління 
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму; 

- функції фінансового моніторингу полягають в упорядкуванні суспільних 
відносини у сфері запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму  та наданні їм стабільності та 
унормованості. 
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Господарсько-правова відповідальність характеризує правову сторону діяльності 

суб’єктів ринкового змагання та окреслює межі їх дозволеної поведінки. Об’єктивною 
підставою виникнення відносин господарсько-правової відповідальності є факт 
порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – правопорушення у 
сфері конкуренції). Однак застосовувати заходи відповідальності можна лише за певних 
умов, які в літературі іменуються елементами складу правопорушення. Зокрема, в 
цивільному та господарському праві під ними розуміється протиправна поведінка, 
наявність у потерпілої сторони збитків, причинний  між ними зв’язок та вина особи 
порушника [1, с. 136; 2, с. 316-317 ].  

Вперше у вітчизняній науці проблематика елементів конструкції складу 
монополістичного правопорушення була відображена у кандидатських роботах  Л.Р. Білої 
(1995 р.) та Н.М. Корчак (1996 р.).  Згодом, питання складу правопорушень у сфері 
конкуренції в цілому чи окремих їх видів знайшли своє відображення у дисертаційних 
дослідженнях Кузьміної С.А. (2000 р.), О.В. Безуха (2001 р.), С.Б. Мельник (2001 р.), І.А. 
Шуміло (2001 р.), О.О. Бакалінської (2003 р.),  І. І. Туйск ( 2003 р.),  В.С. Кулішенко (2003 
р.).  

В переважній більшості випадків згадані вище науковці  правопорушення у сфері 
конкуренції досліджують крізь призму об’єкта та об’єктивної сторони, суб’єкта та 
суб’єктивної сторони, що, в свою чергу, є запозиченням надбання теорії складу 
адміністративного проступку у адміністративному праві та злочину у кримінальному 
праві. Саме з урахуванням вказаних ознак у 2009 році О. Стороженко безпосередньо 
дослідила ознаки об’єктивної сторони правопорушення у вигляді зловживання 
монопольним (домінуючим) становищем суб’єкта господарювання  на ринку [3]. А у 2010 
році був опублікований навчальний посібник «Конкурентне право», в якому О.О. 
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Бакалінська (автор посібника) піддала комплексному правовому аналізу як склади 
монополістичних правопорушень (антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів 
господарювання, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, антиконкурентні 
узгоджені дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського 
управління та контролю, обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб’єктів 
господарювання), так і склади правопорушень, вчинених у формі недобросовісної 
конкуренції [4, с.182 - 252, 289 - 308 ]. 

Однак більше у літературі питання конструкції обов’язкових елементів складу 
правопорушень у сфері конкуренції, в тому числі об’єктивних його ознак, не були 
предметом наукових публікацій. 

Нажаль, специфіка правопорушень у сфері конкуренції не дозволяє беззаперечно 
застосувати той чи інших класичний підхід у визначенні  обов’язкових елементів 
конструкції його складу. Адже для конкурентного законодавства не є характерним 
існування чітко побудованої системи складу правопорушень. Це може бути вказівка:  

1) або на загальний делікт (генеральний склад правопорушення). Наприклад, 
ч.1 ст. 6; ч.1 ст. 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», ч.1 ст. 1 Закону 
України «Про захист від недобросовісної конкуренції»; 

2) або на приклади протиправної поведінки, яка є наслідком недотримання 
заборон, обов’язків чи окремих вимог конкурентного законодавства. Наприклад, ч. 2-3 ст. 
6; ч.2 ст. 13; п. п. 4-5, 8-16, 18-19 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та 
ст.ст. 4-19 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». 

Незалежно від того, прихильниками якої конструкції складу правопорушення ми є, 
варто вказати на факт фрагментарного дослідження об’єктивних його ознак у наукових 
працях вказаних вище авторів. Зазвичай це є ознака протиправності.  

Тому метою підготовки даної публікації є дослідження об’єктивних умов 
застосування заходів господарсько-правової відповідальності за правопорушення у сфері 
конкуренції. 

На нашу думку таке дослідження варто здійснювати крізь призму матеріальних чи 
формальних ознак правопорушень у сфері конкуренції, які обумовлюють конструкцію 
об’єктивної їх сторони.  

Зокрема, Д. Лук’янець вважає, що правопорушення, перераховані у ст. 50 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції» є формальними за складом, оскільки не 
містять в собі вказівну на шкідливі наслідки протиправної поведінки [5, с. 79]. Однак із 
таким твердженням можна погодитися лише частково. Адже кваліфікація правопорушень, 
визначених у ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» може 
здійснюватися: а) або з урахуванням інших (спеціальних) норм вказаного Закону; в) або ж 
в межах визначеної у ст. 50 Закону диспозиції відповідного правопорушення.  

Наведемо приклади тих спеціальних норм, в яких конкретизуються об’єктивні 
умови застосування господарсько-правової відповідальності за правопорушення у сфері 
конкуренції. Зокрема, ознаки вчинення протиправної поведінки, визначеної як  
антиконкурентні узгоджені дії (п. 1 ст. 50 Закону) встановлюються з урахуванням ст. 5, ч.1 
- 3 ст. 6, ч.2 ст.8 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а ознаки вчинення 
протиправної поведінки, визначеної як зловживання монопольним (домінуючим) 
становищем (п. 1 ст. 50 Закону) встановлюються з урахуванням ч.1 - 2 ст. 13 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції». Відповідно до п. 12 ст. 50 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції» концентрація без отримання відповідного дозволу 
органів Антимонопольного комітету України, у разі якщо наявність такого дозволу 
необхідна визначається як порушення законодавства про захист економічної конкуренції. 
Однак випадки, в яких необхідне отримання дозволу на концентрацію суб’єктів 
господарювання, перераховані у ст. 24  вказаного Закону.  

Диспозиції окремих правопорушень, зазначених у ст. 50 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції», можуть містити посилання на інші норми конкурентного 
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законодавства. Положення таких відсильних норм необхідно враховувати при кваліфікації 
поведінки суб’єкта господарювання як правопорушення у сфері конкуренції. Наприклад: 

- відповідно до п.5 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 
правопорушенням визнається здійснення учасниками узгоджених дій − суб’єктами 
господарювання, заборонених згідно з ч. 5 ст. 10 вказаного Закону;  

- відповідно до п.8 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 
правопорушенням визнається обмежувальна та дискримінаційна діяльність, заборонена 
згідно із ч. 2 ст. 18, ст. 19 і 20 вказаного Закону; 

- відповідно до п.9 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 
правопорушенням визнається обмежувальна діяльність, заборонена згідно із ч. 1 ст. 18 
вказаного Закону; 

- відповідно до п.10 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 
правопорушенням визнається недотримання умов, передбачених п. 2 ч. 3 ст. 22 вказаного 
Закону; 

- відповідно до п.20 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 
правопорушенням визнається обмежувальна діяльність об’єднань, заборонена згідно зі ст. 
21 вказаного Закону. 

В статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» має місце 
вказівка і на ті види поведінки, які можуть бути безпосередньо кваліфіковані як 
правопорушення у сфері конкуренції без посилань на інші статті (спеціальні норми) 
вказаного Закону. До таких окремо визначених диспозицій відносяться: 

- невиконання рішення, попереднього  рішення органів Антимонопольного 
комітету України або їх виконання не в повному обсязі (п.4 ст. 50 Закону); 

- порушення положень погоджених з органами Антимонопольного комітету 
України установчих суб’єктів  суб’єкта господарювання створеного в результаті 
концентрації, якщо це призводить до обмеження конкуренції (п. 11 ст. 50 Закону); 

- неподання інформації або подання інформації в неповному обсязі 
Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені 
органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення 
чи нормативно-правовими актами строки (п. 13 -14 ст. 50 Закону); 

- подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України чи 
його територіальному відділенню (п. 15 ст. 50 Закону); 

- створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України, 
його територіальному відділення у проведенні перевірок, огляду, вилученні чи накладенні 
арешту на майно, документи, предмети чи інші носії інформації (п. 16 ст. 50 Закону); 

- надання рекомендацій суб’єктам господарювання, об’єднаннями, що 
схиляють до вчинення порушень конкурентного законодавства про захист економічної 
конкуренції чи сприяють вчиненню таких порушень (п. 17 ст. 50 Закону); 

- обмеження у господарській діяльності суб’єкта господарювання у відповідь 
на те, що він звернувся до Антимонопольного комітету України, його територіального 
відділення із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (п. 
18 ст. 50 Закону); 

- невиконання учасниками узгоджених дій, концентрації вимог і зобов’язань, 
якими було обумовлено рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію (п. 
19 ст. 50 Закону). 

Аналізуючи як положення ст. 50 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції», так і відсильні диспозиції окремих її пунктів чи приписи окремих 
спеціальних норм можна зробити висновок про існування, окрім формального, ще й 
матеріального складу правопорушення.  Зокрема: 

1) для кваліфікації поведінки суб’єктів господарювання як антиконкурентні 
узгоджені дії відповідно до п. 1 ст. 50, ч. 1 та ч. 3 ст. 6 Закону України «Про захист 
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економічної конкуренції» необхідним є доведення факту настання чи можливості 
настання недопущення, усунення чи обмеження конкуренції; 

2) для кваліфікації узгоджених дій стосовно постачання та використання 
товарів як антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання відповідно до п. 1 ст. 
50 та ч.1 ст. 8 Закону України «Про захист економічної конкуренції» необхідним є 
доведення факту настанням одного із вказаних нижче негативних наслідків для 
конкуренції, зазначених у ч. 2 ст. 8 Закону: 

- суттєве обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині, у 
тому числі монополізації відповідних ринків; 

- обмеження доступу на ринок інших суб’єктів господарювання; 
- настання економічно необґрунтованого підвищення цін або дефіциту 

товарів; 
3) для кваліфікації поведінки суб’єктів господарювання як зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем на ринку відповідно до п. 2 ст. 50 та ч. 1 ст. 13 
Закону України «Про захист економічної конкуренції» необхідним є доведення факту 
настанням одного із вказаних нижче негативних наслідків для конкуренції: 

- настання чи можливість настання недопущення, усунення чи обмеження 
конкуренції; 

- ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання; 
- ущемлення інтересів споживачів. 
Якщо взяти до уваги правопорушення, вчинені у формі недобросовісної 

конкуренції, то вони, як правило, є формальними за своїм складом. Причому ця 
конструкція закладена в самому понятті «недобросовісна конкуренція»,  яка відповідно до 
ч.1 ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» є будь-якими діями 
у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській 
діяльності. Вказівки ж на негативні наслідки таких недобросовісних дій містяться в 
окремих статтях Глави 4 «Неправомірне збирання, розголошення та використання 
комерційної таємниці» вказаного Закону. А саме, як недобросовісна конкуренція можуть 
кваліфікуватися дії щодо неправомірного збирання комерційної таємниці, її розголошення 
або схилення до її розголошення, якщо це «завдало чи могло завдати шкоди суб’єкту 
господарювання» (виділено автор − Н.М). 

Враховуючи той факт, що конструкція матеріального складу правопорушення 
передбачає врахування негативних наслідків, можна стверджувати, що для окремих видів 
правопорушень у сфері конкуренції об’єктивними умовами застосування господарсько-
правової відповідальності  за їх вчинення є: 1) наявність протиправної поведінки; 2) 
наявність чи можливість настання негативних наслідків; 3) наявність причинно-
наслідкового зв’язку між такою поведінкою та настанням чи можливістю настання 
негативних наслідків. В окремих випадках, як на це звернув увагу С.С. Валітов, 
законодавець визначає альтернативні наслідки, за наявності одного з яких створюється 
склад правопорушення [6, с. 84].  

На думку Т. І. Султонової негативні наслідки, зокрема при зловживаннях 
домінуючим становищем на ринку, в будь-якому випадку присутні та завжди 
відображаються на публічних інтересах [7, с. 95]. Але хіба норми конкурентного 
законодавства не охороняють встановлений державою правопорядок у сфері конкуренції? 
І чи потрібно зайвий раз доводити цей факт, коли мова йде про конкретний вид 
протиправної поведінки, визначений у законодавстві? Вважаємо, що запропонований Т.І. 
Султоновою підхід у визначенні  негативних наслідків з відображенням на публічних 
інтересах є неприйнятним та неконструктивним в цілому.   

Отже, методологічно виправданим є розмежування матеріальної та формальної 
конструкції складів правопорушень у сфері конкуренції для вірного виокремлення 
обов’язкових об’єктивних умов застосування заходів господарсько-правової 
відповідальності. В більшості випадків, конструкція складу правопорушень у сфері 
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конкуренції побудована за формальним принципом. А протиправна поведінка є єдиною 
ознакою об’єктивної їх сторони.  

Однак в окремих випадках конструкція об’єктивної сторони дозволяє стверджувати 
про існування матеріального складу правопорушень у сфері конкуренції, про що або 
безпосередньо зазначається у ст. 50 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції», або в окремих спеціальних нормах вказаного Закону чи спеціальних нормах 
Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». За даних обставин 
конструкція об’єктивної сторона відповідних правопорушень окрім протиправності, 
включає ще й негативні наслідки та причинно-наслідковий зв’язок між протиправною 
поведінкою та негативними наслідками. Причому форма вираження таких наслідків може 
бути пов’язаною як із умовами здійснення процесу ринкового змагання між суб’єктами 
господарювання, так і з ущемленням інтересів споживачів чи із майновими втратами 
конкретного суб’єкта господарювання. Власне негативні наслідки окремих видів 
протиправної поведінки у сфері конкуренції зазначаються у диспозиції правових норм і 
можуть бути сформульовані законодавцем альтернативно.  
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Лаговський В.В. Ринок освітніх послуг як об’єкт економічних досліджень 

РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
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(кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та математичних методів в 
економіці НУДПСУ) 

Анотація. Досліджується ринок освітніх послуг як економічна категорія та 
специфічний об’єкт економічних досліджень. 

Ключові слова. ринок освітніх послуг, освітня послуга, ціна освітньої послуги, 
особливості освітньої послуги. 

Summary. This article is a research of market of educational services as economic 
category and specific object of economic researches is probed. 

Key words. market of educational services, educational service, cost of educational 
service, feature of educational service. 

Аннотация. Исследуется рынок образовательных услуг как экономическая 
категория и специфический объект экономических исследований. 
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образовательной услуги, особенности образовательной услуги. 

 
На сучасному етапі розвитку суспільства відбулося зростання ролі освіти. На 

відміну від економічних відносин, які переважали в ХІХ і на початку ХХ ст., коли 
основною продуктивною силою виступала проста праця некваліфікованого працівника, 
ключова роль у економіці сьогодення відводиться кваліфікованим працівникам, що мають 
високий творчий потенціал. Зокрема, це пов’язано із тим, що відбулося зменшення 
часового розриву у зміні технологій та підготовки кадрів для них. Нині професійні знання 
в багатьох галузях економіки мають тенденцію швидко старіти, а деякі інноваційні цикли 
менш тривалі ніж підготовка спеціалістів. Все це вимагає постійного підвищення 
кваліфікації та перепідготовки кадрів. Необхідним елементом прогресу суспільства та 
створення багатства нації стає усвідомлення значення безперервного навчання протягом 
трудового життя. Крім того, що освіта стає високопродуктивною формою капітальних 
вкладень, вона також є важливою соціальною гарантією. За низького рівня освіти людина 
може взагалі не знайти підходящої роботи. Але чим вищий рівень освіти, чим більше 
людина знає і чим краще вміє вчитися, тим швидше (за інших рівних умов) вона може 
засвоїти додаткові професійні знання і навички, оволодіти новою професією, прийняти 
правильне рішення і т.п. Отже, в сучасних економічних умовах високий рівень освіти 
означає передусім готовність людей до динамічного професійного життя, що є основою 
конкурентоспроможності на ринку послуг праці. Чим вищий рівень освіти має людина, 
тим менше у неї конкурентів. 

Перехід до стадії розвитку суспільства, в якому знання є одним з ключових 
факторів, першочергово актуалізував проблеми розвитку освіти в цілому і, зокрема, вищої 
освіти, оскільки остання відіграє основну роль як в збереженні, так і примноженні знань. 
Оскільки кінцевим носієм, виробником і споживачем знанняємних товарів і послуг є 
людина, то опанувати всім цим вона зможе виключно завдяки освіті. Все вище зазначене 
вказує на актуальність досліджень питань становлення, формування та розвитку ринку 
освітніх послуг. 

Дослідженню проблем формування ринку освітніх послуг в України присвячені 
роботи Андрущенка В.П., Антошкіної Л.І., Боголіб Т.М., Верхоглядової Н.І., Каленюк 
І.С., Куценко В.І., Кратта О.А., Кременя В.Г., Патори Р. та інших. Проте єдиного підходу 
до з’ясування суті поняття «ринок освітніх послуг» та його змістовного наповнення не 
існує. 

Метою дослідження є розкриття суті поняття «ринок освітніх послуг» як 
економічної категорії та специфічного об’єкта економічних досліджень, визначення його 
особливостей.  

Одним із ключових елементів теоретико-методологічної основи дослідження будь-
якого економічного явища або процесу є чітке визначення його суті. Необхідність у цьому 
пов’язана з наступними причинами. По-перше, в економічних науках існує ряд термінів, 
які в науковій літературі різними авторами трактуються по різному, а інколи їхній зміст 
взагалі не розкривається. Причинами цього можуть бути, як об’єктивні так і суб’єктивні 
фактори. Зокрема, в залежності від ступеня оволодіння методом дослідження, 
методологією пізнання, опанування світової економічної думки, знання реалій дійсності, 
кожний автор різною мірою наближається до істини, тобто сутності ринку освітніх послуг 
[1, c. 477]. Крім того, ринок освітніх послуг не є незмінною економічною системою, а 
тому зазнає кількісно-якісних перетворень, еволюціонує, а отже його розвиток 
відображається в мінливості підходів до його визначення. Наслідком такого стану речей є 
неадекватне сприйняття результатів дослідження та труднощі в практичному їх 
застосуванні. По-друге, економічні величини мають певну розмірність. Одиниці 
вимірювання величини певною мірою залежать від того, який зміст було в неї вкладено. 
Так, наприклад, пропозиція освітніх послуг може вимірюватись кількістю годин надання 
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таких послуг або кількістю місць в навчальних закладах, в залежності від того, яка суть 
буде вкладена в це поняття. По-третє, означення досліджуваного явища, повне пояснення 
кожного економічного фактора дає можливість не тільки чітко і правильно з’ясувати його 
зміст, структуру, взаємозв’язки між елементами, але й визначити напрями і методологію 
його дослідження. 

Аналіз економічної літератури, що присвячена формуванню і розвитку ринку 
освітніх послуг [2-6], вказує на те, що не існує єдиного визначення цього поняття як 
економічної категорії. Це пов’язано із тим, що існують різні думки стосовно того, що слід 
вважати товаром на цьому ринку, які відносини між суб’єктами ринку слід враховувати, 
хто є його суб’єктами тощо. До того ж як тотожні вживаються поняття “ринок освіти” і 
“ринок освітніх послуг”. Отже, відмічаються розбіжності, як щодо понятійного апарату, 
так і змістовного його наповнення. 

 Ринок освітніх послуг, як будь-який ринок, передбачає використання таких 
економічних категорій: попит, пропозиція, товар, ціна. Розглянемо кожну з цих категорій 
окремо. 

Послуга – особлива споживча вартість процесу праці, що виражена в корисному 
ефекті, який задовольняє потреби людини, колективу, суспільства [1, ст. 7]. Особливість 
послуги як товару полягає у тому, що вона корисна як діяльність, а тому процес її 
споживання збігається із процесом її створення. Особливістю послуг є те, що їх 
неможливо накопичувати, зберігати, транспонувати, в подальшому перепродати, 
матеріально відчути, вона невіддільна від джерела.  

Під освітою розуміють сукупність систематизованих знань, умінь, навичок, 
здобутих людиною в процесі навчання. 

Отже, освітня послуга - це організований певним чином процес в результаті якого 
одна особа передає іншій особі певний обсяг навчальної та наукової інформації, яка у 
другої особи трансформується в певну сукупність знань, навичок і вмінь. 

Виходячи з даного означення та загальних міркувань можна стверджувати, що 
освітні послуги мають наступні особливості [1, 2, 6]: 

- сезонність; 
- невідчутність освітніх послуг, тобто неможливість їх підтвердження до 

моменту надання, що ускладнює вибір конкретного навчального закладу; 
- невіддільність послуг освіти від навчальних закладів; 
- непостійність якості послуг, що надаються; 
- недовговічність – незбереженість освітніх послуг для наступного 

використання; 
- відсутність права володіння – оскільки їх потім не можливо продати; 
- висока вартість; 
- відносна тривалість надання освітніх послуг; 
- відстрочено виявлення результативності наданих послуг; 
- опосередкований характер попиту на послуги освіти, який в кінцевому 

рахунку залежить від структурної побудови національної економіки; 
- необхідність подальшого супроводу освітніх послуг; 
- залежність результатів від умов майбутньої роботи та життя людини, яка 

навчається; 
- не однакова доступність послуг - залежить від місця їх надання та місця 

проживання потенційних учнів; 
- необхідність ліцензування;. 
- конкурсний характер (ця ознака в основному проявляється в більшості 

державних вищих навчальних закладів); 
- відносно молодий вік споживачів освітніх послуг та інші. 
Важливу роль на досліджуваному ринку відіграє держава, формуючи правове поле 

та фінансуючи освітню сферу. Коло завдань, які стоять перед нею у сфері регулювання освітою 
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широке, зокрема це – оптимізація мережі навчальних закладів, підвищення якості освітніх послуг, 
створення максимально професійної та незалежної системи ліцензування й акредитації, яка б 
діяла в інтересах споживачів освітніх послуг, підтримка наукової діяльності тощо. [3, с. 6] 

До базових функцій державного регулювання освітньої діяльності, які не можуть 
виконуватись за допомогою ринкових важелів, можна віднести [4]: 

- формулювання стратегічних і тактичних цілей і пріоритетів; 
- дотримання соціальних цінностей; 
- створення правових основ функціонування ринку освітніх послуг; 
- гарантування високої якості освітніх послуг. 
Окремо зазначимо, що держава одночасно впливає як на формування попиту так і 

пропозиції освітніх послуг та ціни через державне замовлення та державне фінансування. 
Система державного регулювання освітньої діяльності суб’єктів ринку освітніх 

послуг повинна будуватись за ієрархічним принципом, за яким спочатку встановлюються 
функції системи, далі визначаються напрями проведення економічної політики, що 
спрямовуються на реалізацію цих функцій, потім здійснюється підбір інструментів втілення 
в життя цієї політики, і, нарешті, розробляються заходи регулювання конкретних процесів 
[5, с. 5]. 

Особливе місце в системі державного регулювання на ринку освітніх послуг 
відводиться моніторингу - постійному обстеженню якості надання освітніх послуг з 
метою виявлення відповідності її бажаному результату. 

У зв’язку із поділом освітніх закладів на державні та приватні існує думка, що 
освітні послуги поділяються на “платні” і “безкоштовні”, що на нашу думку є 
некоректним. Дійсно безкоштовними освітні послуги є лише для безпосередніх 
споживачів: учнів, студентів. Проте суспільству, підприємствам і навчальним закладам ті 
ж самі “безкоштовні” послуги коштують всіх необхідних витрат праці, що створює 
вартість, яка повинна оплачуватися на визначеному рівні в грошовій формі. 
Безкоштовність надання послуг освіти громадянам виступає лише особливою формою 
економічних відносин між виробником і безпосереднім споживачем цих важливих послуг. 
Її головна перевага полягає в створенні умов доступності освіти для всіх, незважаючи на 
рівень доходів населення. Забезпечити ці умови повинна держава. Вона виступає як 
посередник між виробниками і споживачами освітніх послуг. Держава дає навчальним 
закладам замовлення на навчання визначеної частини населення; акумулює відповідну 
частку фінансових засобів шляхом стягування податків з підприємств і населення; 
направляє ці засоби в сферу освіти, щоб відшкодувати її витрати на послуги, що нібито 
безкоштовно поставляються. Тим самим досягається більш рівномірний розподіл цих 
послуг серед членів родин різних соціальних груп. 

Характерною рисою сучасного розвитку ринку освітніх послуг є поява частки 
платних освітніх послуг. Це, по-перше, плата за додаткові освітні послуги для частини 
учнів по предметах, не передбачених державним стандартом. По-друге, з’явилися 
навчальні заклади з оплатою додаткових предметів. По-третє, платне навчання студентів у 
вищих навчальних закладах понад конкурсного набору. 

Послуги освіти відносяться до дорогих товарів, що обумовлено цілим рядом 
обставин. По-перше, вони виробляються висококваліфікованою педагогічною працею з 
застосуванням сучасного учбово-лабораторного устаткування. По-друге, в них досить 
висока частка постійних витрат, особливо оплати праці. Пояснюється це тим, що 
незважаючи на можливе збільшення кількості устаткування, одним з головних факторів 
розвитку освіти, якості освітніх послуг, як і раніше, залишаються розумові здібності 
викладачів, їхній інтелект. Високі ціни на освітні послуги значною мірою пов’язані з їх 
граничною корисністю, унікальністю. Деякі з них можуть мати монопольну ціну. 

Сьогодні розрізняють два види цін на освітні послуги. Одні встановлюються і 
регулюються державою для всіх освітніх закладів за їхні послуги в рамках державних 
освітніх програм і стандартів. На освітні ж послуги недержавних навчальних закладів, 
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викладачів, що займаються індивідуальною трудовою діяльністю, додаткові освітні 
послуги державних закладів зазвичай застосовуються вільні (ринкові) ціни. 

Зважаючи на вище вказане можна зробити висновок, що ціна освітньої послуги – це 
ринкова ціна, яка формується під впливом попиту та пропозиції, а також частково 
регулюється державою. Ціна на освітні послуги буде залежати від: рівня життя населення, 
його платоспроможності, престижності закладу, спеціальності, перспектив 
працевлаштування, собівартості навчання, норми прибутку, рівня інфляції, етапу 
життєвого циклу освітньої послуги, рівня конкуренції, державного регулювання цін, 
маркетингової стратегія тощо. У результаті взаємодії даних факторів отримують ринкову 
ціну освітньої послуги. Ціна послуг, як і будь-яких інших товарів, являє собою грошовий 
вираз їхньої вартості. Вона може відхилятися в залежності від співвідношення попиту та 
пропозиції на ці послуги вниз або вверх від величини вартості, а також збігатися з нею. 

Окремо зауважимо, що ціна одних і тих же освітніх послуг для різних споживачів 
може бути різною. Тут ми маємо на увазі, що, наприклад, студент, який навчається за 
рахунок державного бюджету опосередковано оплачую освітні послуги через податки (які 
сплачує він чи члени його сім’ї). В той же час студент, який навчається за контрактом 
безпосередньо сплачує кошти у відповідності контракту і крім цього сплачує такі ж 
податки. І хоча частина цих коштів може бути повернута через податковий кредит, 
невідповідність у ціні освітніх послуг все ж залишається.  

Суб’єктами відносин на ринку освітніх послуг є покупці та продавці цих послуг, 
держава. Сторона, що надає освітні послуги (продавці) – це заклади освіти всіх рівнів, 
органи державного управління й місцевого самоврядування, громадські організації, 
міжнародні інститути, окремі фізичні та юридичні особи тощо. Вони формують 
пропозицію як обсяг освітніх послуг, що продукується і надається споживачам. До 
покупців освітніх послуг відносяться діти дошкільного віку, учні, студенти, різні категорії 
дорослого населення тощо. Вони формують попит як форму вираження потреб індивідів і 
суспільства в освітніх послугах. Держава, як суб’єкт ринку освітніх послуг не тільки 
формує правове поле і розподіляє бюджетні кошти, вона, до відомої міри, формує попит 
на освітні послуги. Держава формує певну професійну структуру освітніх закладів, 
професійно-освітні програми, формує та реалізовую освітню стратегію.  

Таким чином можна зробити наступний висновок. Ринок освітніх послуг в 
сучасних умовах це певний механізм який функціонує на основі правових, фінансово-
економічних, соціально-освітніх, організаційно-методичних відносин між тими хто надає 
ці послуги, тими хто купує і державою, та регулює (збалансовує) співвідношення між 
пропозицією освітніх послуг і попитом на них, їх якістю, вартістю і ціною. Товаром на 
цьому ринку виступають освітні послуги - організований певним чином процес в 
результаті якого одна особа передає іншій особі певний обсяг навчальної та наукової 
інформації, яка у другої особи трансформується в певну сукупність знань, навичок і вмінь. 
Суб’єктами відносин на ринку освітніх послуг є покупці та продавці цих послуг, держава. 
Досліджуваний ринок має ряд суттєвих особливостей, як стосовно специфіки його товару, 
так і стосовно формування ціни на цей товар, що суттєво відрізняє його від інших ринків і 
вимагає особливого методологічного підходу до його дослідження. 
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Конституція України проголошує що земля є основним національним багатством, 

що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. 
Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою 
виключно відповідно до закону[1]. Отже держава гарантує право власності на землю 
громадянам та юридичним особам. Крім того держава за допомогою адміністративно-
правових механізмів забезпечує особливу охорону земельних ресурсів. Цілком логічним є 
те, що земля, як і будь який ресурс, потребує обліку.  

Вагомим вкладом в дослідження інформаційно-правового забезпечення обліку та 
реєстрації нерухомого майна в Україні є праці В.Б. Авер’янова, С.С. Алексеева, А.В. 
Венедиктова, С.М. Братуся, О. Кравчука, П. Кулініча,  та інших. 

Однак враховуючи особливості правового регулювання процесів обліку та 
реєстрації нерухомого майна та всю складність діяльності профільних суб’єктів виконавчої 
влади щодо інформаційно-аналітичного забезпечення зазначених процесів виникає цілий 
ряд проблем. Саме тому ми відзначаємо актуальність даного дослідження та необхідність 
комплексного підходу до інформаційно-правового аспекту обліку та реєстрації нерухомого 
майна в Україні. 
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Починаючи з 1993 року в нашій державі робляться спроби створити систему 
ведення земельного кадастру та з 1998 року - систему реєстрації прав нерухомості. 
Необхідно зазначити, що створюються дві різні системи обліку: Державний земельний 
кадастр та державна реєстрація права власності на об’єкти нерухомого майна, що 
перебувають у власності фізичних та юридичних осіб. Крім зазначених систем обліку 
створюється Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державний 
реєстр податкової застави на об’єкт нерухомого майна. Відповідні системи майже не 
взаємодіють між собою, що призводить до значних помилок та незручностей. З метою 
прискорення процесу приватизації в Україні та забезпечення покупцям рівних умов під 
час приватизації державного майна Президент України у січні 1994 року видає Указ «Про 
єдину комп'ютерну інформаційну мережу державних органів приватизації»[2], яким 
передбачається створення єдиної комп’ютерної інформаційної мережі державних органів 
приватизації шляхом об’єднання комп’ютерного інформаційного центру Фонду 
державного майна України і комп’ютерних інформаційних мереж органів приватизації 
Республіки Крим та адміністративно-територіальних одиниць. Крім того Міністерству 
статистики України було наказано створити до 1 квітня 1994 року єдиний банк даних 
щодо об’єктів загальнодержавної та комунальної власності (крім об’єктів, приватизацію 
яких заборонено) та надати його Фонду державного майна України для використання в 
єдиній комп’ютерній інформаційній мережі. Необхідно зазначити, що і адміністратором і 
держателем зазначеної бази даних було визначено Фонд державного майна України. 
Разом з тим, це має певні суперечності з застосуванням принципу «єдиного вікна». 

З метою встановлення порядку ведення Єдиного реєстру заборон відчуження 
об’єктів нерухомого майна, унесення (одержання) інформації до (з) нього у 1999 році 
Наказом Міністерства юстиції України № 31/5 від 09.06.99 було затверджене Положення 
про Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна[3]. Цим нормативно-
правовим актом визначено, що єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого 
майна - це електронна база даних, яка містить відомості про обтяження нерухомого майна, 
а саме: накладені заборони та арешти нерухомого майна; вилучення записів про заборони, 
арешти; видані витяги з Реєстру заборон. Держателем Реєстру заборон є Міністерство 
юстиції України на яке покладені завдання щодо розробки організаційних, 
методологічних принципів ведення Реєстру та забезпечення його функціонування. 
Реєстраторами Реєстру заборон є: державні нотаріальні контори, державні нотаріальні 
архіви, приватні нотаріуси, які мають повний доступ до Реєстру заборон через 
комп’ютерну мережу. Користувачі Реєстру заборон - юридичні або фізичні особи, які 
мають доступ до Реєстру заборон через комп’ютерну мережу та отримують витяги з 
Реєстру заборон для власних потреб.  

В структурі Міністерства юстиції створене державне підприємство 
«Інформаційний центр» на яке покладено обов’язки адміністратора Реєстру заборон. Саме 
адміністратор має повний доступ до електронної бази даних і відповідає за її технічне та 
технологічне створення та ведення, матеріально-технічне та технологічне забезпечення, за 
збереження і захист даних, що містяться в Реєстрі заборон. Крім того з адміністратором 
реєстратори та користувачі укладають договори на доступ до Реєстру заборон через 
комп'ютерну мережу. 

У 2002 році на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1998 
року № 192 «Про заходи щодо створення системи реєстрації прав на нерухоме та рухоме 
майно» та від 16 травня 2002 року № 661 «Про заходи щодо створення системи реєстрації 
прав власності на нерухоме майно», з метою належного забезпечення захисту права 
власності на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб до запровадження єдиної 
системи державної  реєстрації прав власності на нерухоме майно та введення в дію 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обмежень до прийняття та 
набрання чинності законом України про державну реєстрацію прав на об’єкти нерухомого 
майна наказом Міністерства юстиції України затверджено Положення про порядок 
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державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно[4]. 
Останні зміни до цього нормативно-правового акту були внесені у 2010 році, якими 
зокрема було уточнено назву Тимчасове положення про порядок державної реєстрації 
права власності та інших речових прав на нерухоме майно.  

З метою визначення правових, економічних, організаційних засад проведення  
державної реєстрації речових та інших прав, які підлягають реєстрації у 2004 році 
Верховна рада України приймає Закон України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обмежень»[5]. Даний нормативно-правовий акт спрямований на 
забезпечення визнання і захист державою речових прав та створення умов для 
функціонування ринку нерухомого майна.  

В законі визначено, що державний реєстр речових прав на нерухоме майно - єдина 
державна інформаційна система, що містить відомості про права на нерухоме майно, їх 
обтяження, а також про об’єкти та суб’єктів цих прав. У Державному реєстрі прав 
реєструються права на такі об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, 
переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення: житлові будинки; 
квартири; будівлі, в яких розташовані приміщення, призначені для перебування людини, 
розміщення рухомого майна, збереження матеріальних цінностей, здійснення 
виробництва тощо; споруди (інженерні, гідротехнічні тощо) - земельні поліпшення, що не 
належать до будівель та приміщень, призначені для виконання спеціальних технічних 
функцій; приміщення - частини внутрішнього об’єму житлових будинків, будівель, 
квартир, обмежені будівельними елементами. Отже необхідно відмітити доволі 
прогресивний підхід щодо реєстрації права власності та інших прав на землю та інше 
нерухоме майно в одному державному органі, за єдиними правилами. Зазначимо навіть 
більше в Законі чітко вказано, що земельна ділянка та розташована на ній будівля повинні 
реєструватися як один об’єкт права власності. Не можемо не погодитися з висновком 
зробленим Кулініч П. що у Законі «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обмежень» знайшов відображення і такий принцип «одного вікна», який 
передбачає створення єдиної системи спеціалізованих державних органів, котрі 
здійснюватимуть державну реєстрацію прав на нерухоме майно[6].   

Держателем Державного реєстру прав визначено Міністерство юстиції України. 
Адміністратором Державного реєстру прав є державне підприємство, що належить до 
сфери управління Міністерства юстиції України, здійснює заходи із створення та 
супроводження програмного забезпечення Державного реєстру прав та відповідає за 
технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у 
Державному реєстрі прав. Необхідно відмітити, що адміністратором Державного реєстру 
прав як і Реєстру заборон є створене в структурі Міністерства юстиції державне 
підприємство «Інформаційний центр», що є позитивним і дозволяє значно спростити 
процедуру одержання відомостей з цих двох реєстрів.  

Відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обмежень» на держателя Державного реєстру прав покладено 
обов’язок щодо створення та ведення бази даних про реєстрацію заяв і запитів 
Державного реєстру прав.  

З прийняттям Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обмежень» були внесені зміни до Положення про порядок державної 
реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно[4]. Зокрема було 
змінено його статус на тимчасове положення а також встановлено, що видача витягів з 
Реєстру прав власності на нерухоме майно та оформлення свідоцтв про право власності на 
нерухоме майно з 1 червня 2010 року БТІ здійснюються тільки на спеціальних бланках 
установленої форми. Як зазначалося вище дане положення діє ще з 2002 року. Відповідно 
до Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших 
речових прав на нерухоме майно реєстр прав власності на нерухоме майно (далі - Реєстр 
прав) є єдиною державною інформаційною системою, що містить відомості про 
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зареєстровані права, суб’єктів прав, об’єкти нерухомого майна та незавершеного 
будівництва (далі - об’єкти, права щодо яких підлягають державній реєстрації), 
правовстановлювальні документи та документи, на підставі яких проведено державну 
реєстрацію права власності на об’єкт незавершеного будівництва. Складовими частинами 
Реєстру прав є електронна база даних, реєстраційні справи, журнали обліку заяв про 
державну реєстрацію прав та обліку заяв та запитів про надання інформації з Реєстру 
прав. 

Положенням встановлюється, що держателем Реєстру прав власності на нерухоме 
майно є Мін’юст, який забезпечує функціонування Реєстру. Адміністратором Реєстру 
прав власності на нерухоме майно є державне підприємство «Інформаційний центр» 
Мін’юсту, що здійснює програмно-інформаційне забезпечення Реєстру прав власності на 
нерухоме майно, відповідає за його функціонування, збереження даних і захист їх від 
руйнування, має повний доступ до структури єдиної комп’ютерної бази даних Реєстру 
прав власності на нерухоме майно. Крім того до обов’язків «Інформаційного центру» 
віднесено здійснення заходів з розробки та встановлення програмного забезпечення БТІ 
для ведення електронного Реєстру прав власності на нерухоме майно.  

Доволі суперечливим видається пункт 1.9. Тимчасового положення в якому мова 
йде про визнання юридичної сили паперового та електронного документів і перевага 
віддається паперовому варіанту реєстраційної справи. У 2003 році було прийнято два 
надзвичайно важливих нормативно-правових акти, це Закони України «Про електронні 
документи та електронний документообіг»[7] та «Про електронний цифровий підпис»[8]. 
У цих законах встановлюються основні організаційно-правові засади електронного 
документообігу та використання електронних документів та визначається правовий статус 
електронного цифрового підпису, а також регулюються відносини, що виникають при 
використанні електронного цифрового підпису. Відповідно до статті 8 Закони України 
«Про електронні документи та електронний документообіг» електронний документ має 
таку саму юридичну силу, як і паперовий та може бути доказом у суді. 

Інформація з Реєстру прав надається у формі витягу та інформаційної довідки. 
Право на отримання витягу з Реєстру прав мають: власник (власники) об'єкта, 

права щодо якого підлягають державній реєстрації, або уповноважена ним (ними) особа; 
правокористувач (правокористувачі) нерухомого майна або уповноважена ним (ними) 
особа; спадкоємці (правонаступники - для юридичних осіб) або уповноважені ними особи. 

Інформаційну довідку з Реєстру прав на бланку відповідного БТІ мають право 
отримувати суди, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи 
прокуратури, органи державної податкової служби, державні виконавці, нотаріуси, органи 
Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит 
зроблено у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом. Для того щоб 
одержати таку інформаційну довідку уповноваженій особі необхідно подати письмовий 
запит. Письмовий запит про надання інформаційної довідки з Реєстру прав подається на 
бланку встановленої форми із зазначенням законних підстав для такого запиту за 
підписом керівника або особи, що виконує його обов’язки, із зазначенням відповідного 
номера справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Разом з тим, 
сьогодні відбувається інформатизація органів державної влади яка спрямована на 
спрощення процедур обміну інформацією між самими державними органами та на 
підвищення якості взаємодії з громадянами. Тому до положення необхідно внести норму 
яка врегулює питання взаємодії державних органів з допомогою інформаційно-
телекомунікаційних технологій. Крім того дозволить громадянам надсилати звернення за 
допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку чим пришвидшить процес одержання 
відповіді там зменшить вплив людського фактору на прийняття управлінського рішення. 

В рамках проведення адміністративної реформи[9] у 2010 році в Україні було 
створено Державну реєстраційну службу України, поклавши на цю Службу функції з 
реалізації державної політики у сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 
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підприємців, у сфері реєстрації релігійних організацій, а також функції Міністерства 
юстиції України з реалізації державної політики у сфері реєстрації. Державна 
реєстраційна служба України (Укрдержреєстр) є центральним органом виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра юстиції України та входить до системи органів виконавчої влади. 

Відповідно до Положення про Державну реєстраційну службу України[10] 
Укрдержреєстр є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з 
питань реалізації державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного 
стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, реєстрації (легалізації) об’єднань 
громадян, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту 
територіальної громади міста Києва, друкованих засобів масової інформації та 
інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності. Необхідно зазначити, що 
при прийнятті даного положення на відміну від Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» не було приділено серйозної 
уваги принципу «єдиного вікна».  

До повноважень Державної реєстраційної служби України віднесено здійснення 
методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення 
реєстрації прав власності на нерухоме майно; організація роботи пов’язаної пов’язану із 
забезпеченням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; 
керівництво та контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно; здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Отже 
з аналізу даного нормативно-правового акту можна зробити висновок, що Укрдержреєстр 
забезпечує ведення та функціонування паперової версії Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а ведення електронного 
реєстру так і залишилося завданням створеного в структурі Міністерства юстиції 
державного підприємства «Інформаційний центр». Хоча ці дві державних структури і 
діють в рамках одного Міністерства юстиції України, але прямого підпорядкування одна 
одній вони не мають. Відповідно до Положення[10] Укрдержреєстр забезпечує 
дотримання встановленого Міністром юстиції України порядку обміну інформацією між 
Міністерством юстиції України та Укрдержреєстром, вчасність її подання. Тому, на нашу 
думку, доцільно було б державне підприємство «Інформаційний центр» ввести до 
структури Державної реєстраційної служби України. За виконання цієї умови можна буде 
в повній мірі виконати завдання поставлені перед Укрдержреєстром, щодо оперативного 
надання передбаченої законодавством інформації з реєстрів, функціонування яких 
забезпечує Укрдержреєстр та взаємодіяти з іншими органами виконавчої влади, 
допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами 
місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних 
організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, 
установами, організаціями.  

В червні 2011 року Кабінет Міністрів України приймає Постанову «Про 
затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і 
Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»[11]. 

Порядок державної реєстрації прав на  нерухоме майно та їх обтяжень визначає 
процедуру проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень (далі - державна реєстрація прав), перелік документів, необхідних для її 
проведення, права та обов’язки суб’єктів у сфері державної реєстрації прав, а також 
процедуру взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. Як вже зазначалося вище 
ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі — Державний реєстр 
прав) здійснює Укрдержреєстр та структурні підрозділи територіальних органів Мін’юсту, 
що забезпечують реалізацію його повноважень. У Положенні чітко визначено об’єкти 
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державної реєстрації: об’єкти нерухомого майна та підприємство як єдиний майновий 
комплекс, безхазяйне нерухоме майно, обтяження речових прав на нерухоме майно. 
Державна реєстрація права власності на житловий будинок, будівлю, споруду або їх 
окремі частини проводиться незалежно від того, чи зареєстроване право власності на 
земельну ділянку, на якій розташовані зазначені об’єкти, крім випадків, якщо в одній 
особі поєднано власника земельної ділянки та житлового будинку, будівлі, споруди або їх 
окремої частини, що розташовані на такій земельній ділянці. 

Отже законодавець знову ж таки закріплює реєстрацію нерухомого майно окремо 
від реєстрації земельної ділянки, породжуючи тим самим можливість різного обходу 
Закону.  
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Анотація. Проаналізовано переваги функціонування другого рівня 
накопичувальної системи в Україні, розглянуто загальноєвропейські та міжнародні 
тенденції реформування сфери пенсійного забезпечення з метою визначення можливостей 
використання досвіду інших країн в Україні. 

Ключові слова: накопичувальна система України, пенсійне страхування, пенсійне 
забезпечення. 

Annotation. The benefits of the operation of second-tier storage system in Ukraine 
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накопительной системы в Украине, рассмотрено общеевропейские и международные 
тенденции реформирования области пенсионного обеспечения с целью определения 
возможностей использования опыта других стран в Украине. 

Ключевые слова: накопительная система Украины, пенсионное страхование, 
пенсионное обеспечение. 

 
Постановка проблеми. Основою системи соціального захисту населення є 

пенсійне забезпечення. Запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування дасть змогу підвищити фінансову стабільність 
пенсійної системи в Україні. Другий рівень передбачає можливість молодим особам 
накопичувати кошти на майбутню пенсію. Учасники другого рівня пенсійної системи – 
особи, не старші за 35років. Така система дозволяє урізноманітнити  джерела одержання 
особою доходів у старості та залучити додаткові інвестиційні ресурси в економіку 
держави. Стратегічною метою обов’язкової накопичувальної системи є створення 
механізмів формування індивідуальних пенсійних заощаджень громадян, а кошти на 
індивідуальних пенсійних рахунках зробити власністю застрахованої особи, через 
механізми інвестування нарощувати і захищати від впливу інфляційних процесів, 
використовувати винятково на виплату пенсій та успадковувати відповідні кошти [2, c. 
67]. 

Дослідженням цієї проблеми займалися М. Федорова, Б. Зайчук, В. Колбун, І. 
Кравченко, С. Рум’янцев та інші. 

Метою наукової статті є з’ясування переваг та недоліків накопичувальної системи 
загальнообов’язкового пенсійного страхування, основних перспектив її функціонування в 
умовах нового тисячоліття. 

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю виявлення основних 
тенденцій розвитку пенсійної системи в Україні та сформувати чіткі правові пропозиції 
щодо перспектив функціонування другого рівня пенсійної системи. 

Викладення основного матеріалу. У 2004 р. в Україні за прикладом інших країн 
була запроваджена трирівнева система пенсійного забезпечення. Перший рівень – 
солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яка 
ґрунтується на засадах солідарності, субсидування і здійснення виплати пенсій та надання 
соціальних послуг за рахунок Пенсійного фонду. Другий рівень – накопичувальна система 
загальнообов’язкового державного страхування, яка ґрунтується на засадах накопичення 
коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді і здійснення фінансування витрат 
на виплату договорів страхування довічних пенсій та одноразових виплат. Третій рівень – 
система недержавного пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної 
участі громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з 
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метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбаченому 
законодавством про недержавне пенсійне забезпечення [3, c. 124]. 

З 1 жовтня 2011 р. набрав чинності Закон України «Про заходи щодо 
законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», який передбачає 
запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні. 

Обов’язкова накопичувальна пенсійна система передбачає функціонування на 
централізованих засадах. Пенсійний фонд створює Накопичувальний фонд та здійснює 
адміністративне управління ним [5, с. 18]. 

На нашу думку, пенсійне забезпечення в Україні є основою системи соціального 
захисту населення і охоплює непрацездатних громадян похилого віку, інвалідів, осіб, які 
втратили годувальника, виплати яким проводяться у формі пенсій, надбавок та підвищень 
до пенсій, компенсаційних виплат, додаткових пенсій та державної соціальної допомоги 
інвалідам. Законодавець створив ситуацію, коли працездатний, але не зайнятий у 
суспільному виробництві громадянин може стати суб'єктом соціального забезпечення. 

Накопичувальну  систему  загальнообов’язкового  державного  пенсійного 
страхування, – другий рівень пенсійної системи, було заплановано запровадити в Україні 
«починаючи з року, в якому буде  забезпечено  бездефіцитність бюджету Пенсійного 
фонду України» [1, c.  32]. 

Основні кошти Накопичувального фонду формуються із внесків застрахованих осіб 
і прибутків, отриманих від їх інвестування, та обліковуються на індивідуальних пенсійних 
рахунках громадян. Кошти на індивідуальних рахунках є власністю вкладників, але вони 
зможуть скористатися ними при досягненні пенсійного віку. 

Сьогодні одне з основних завдань урядів постсоціалістичних країн полягає в 
створенні фінансово стабільної системи забезпечення пенсіонерів в умовах загальної 
тенденції до старіння населення. Системи пенсійного забезпечення, що дісталися в 
спадщину від епохи планової економіки, не працюють у ринкових умовах.  

Важливим є той факт, що в Україні один із найвищих рівнів старіння у Європі [2, c. 
51]. Кількість пенсіонерів в Україні на 1 січня 2012 року склала 13,757 млн. осіб, середній 
розмір пенсії — 1 246,34 гривні. За оперативними даними, до Пенсійного фонду з усіх 
джерел фінансування у 2011 році надійшло 197 635,1 млн. грн., що у порівнянні з 2010 
роком більше на 14 069,9 млн. грн., або на 7,7%. Власні надходження склали 139 178,8 
млн. грн. і порівняно з 2010 роком збільшилися на 19 836,9 млн. грн., або на 16,6%. 
Витрати на виплату пенсій та грошової допомоги за 2011 рік склали 210 805,5 млн. грн. 
Дефіцит Пенсійного фонду України за 2011 рік склав 13 170,4 млн. грн. Питання щодо 
реформування пенсійної системи країни є першочерговим і має вирішуватись 
законодавцем для подальшого економічного росту та досягнення добробуту України.  

В Україні вік виходу громадян на пенсію є одним з найнижчих. Але для України, в 
якій середня тривалість життя чоловіків – 60,4 років, жінок – 70,6 років, такий інструмент 
є складним, бо значна частина населення просто не доживатиме до пенсії. Також не буде у 
цій ситуації ефективним методом і збільшення величини пенсійних внесків [4, c. 121]. 
Згідно з оцінкою Світового банку, українські підприємці відраховують приблизно 60 % 
прибутку податками, в той час, як відповідний середній світовий показник становить 40 
%. У Європі найнижчий пенсійний вік для жінок – 60 років, для чоловіків 62. Відповідно 
до накопичувальної пенсійної системи в Україні пенсійний вік складає для чоловіків, що 
перебувають на державній службі 62 роки, а для жінок – 60 років. (Сьогодні пенсійний вік 
в Італії становить 65 років для чоловіків і 60 – для жінок).  Збільшення пенсійного віку для 
чоловіків до 65 років надає можливість значно зменшити навантаження на працююче 
населення. Коефіцієнт залежності знижується з 65 до 43 %, що означає, що на 10 осіб 
працездатного віку припадає 4 непрацюючих пенсіонери замість 6 [5, c. 19]. 

В умовах сучасного розвитку нашої держави основним для кожного громадянина 
України, що розраховує на пенсію чи іншу соціальну допомогу, є соціальне страхування. 
Коло осіб, які мають страхуватися, визначає стаття 11 Закону «Про загальнообов’язкове 
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державне пенсійне страхування». Оформити соціальне страхування повинні практично 
всі: громадяни України та іноземці, особи без громадянства, які працюють в організаціях, 
створених законним шляхом, члени колективних та орендних підприємств, підприємці, 
особи, які забезпечують себе роботою самостійно, проходять строкову службу, отримують 
допомогу по догляду за дитиною, проходять професійну підготовку, перепідготовку тощо 
без збереження зарплати та з отриманням стипендії. Навіть ті, хто отримує допомогу по 
тимчасовій непрацездатності, та безробітні в період отримання допомоги по безробіттю 
[3, c. 89]. 

Стаття 12 Закону зазначає: «Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до 
кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню 
відповідно до статті 11 цього Закону, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які 
постійно проживають або працюють на території  України, громадяни України, які 
постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, мають право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування» [3, c. 92]. 

Частина обов’язкових пенсійних відрахувань повинна спрямовуватися до 
Накопичувального фонду. Ці гроші за накопичувальної пенсійної системи інвестуються в 
українську економіку, що дає змогу підвищувати розмір пенсійних виплат. Учасниками 
обов’язкової накопичувальної системи є особи, яким до призначення пенсії залишається 
20 років. Особи, яким залишається до виходу на пенсію від 20 до 10 років протягом 
одного року мають право прийняти рішення: відраховувати страхові внески до 
Накопичувального фонду чи ні. Зібрані у Накопичувальному фонді кошти стануть 
власністю застрахованих осіб та успадковуватимуться в разі їх смерті.  

Ефективне запровадження другого рівня пенсійної системи – обов’язкової 
накопичувальної – пов’язано з багатьма проблемами, зокрема, другий рівень системи 
може функціонувати в подібних до недержавної пенсійної системи умовах, діяльність 
якого залежить від загального стану економічного розвитку країни, наявності надійних 
фінансових інструментів[1, c. 44]. 

Накопичувальна пенсійна система ґрунтується на таких основоположних 
принципах: 

- соціальної справедливості; 
- свободи вибору, підвищення відповідальності громадян за свій добробут у 

старості; 
- економічної обґрунтованості пенсійної системи; 
- сприяння зростанню національних заощаджень та економічному розвитку 

країни. 
Запроваджуючи обов’язкові накопичувальні пенсійні системи, інші країни ставили 

за мету:  
1. зменшити вплив демографічних змін на пенсійну систему; 
2. стимулювати громадян самостійно впливати на розмір майбутньої пенсії та 

більше сподіватись на себе, ніж на державу; 
3. збільшити норми заощаджень населення в країні та забезпечити економіку 

додатковим внутрішнім фінансовим ресурсом. 
У більшості країн світу пенсійні системи удосконалюються за розподільним або 

накопичувальним принципом. На початку 90-х років минулого століття Світовий банк 
розробив трирівневу модель пенсійної системи, спрямовану на попередження кризи 
старіння населення. Цю модель взяли за основу більшість країн, що розвиваються за 
ринковими принципами. Кожна країна має свою пенсійну систему, в якій у той чи інший 
спосіб переплітаються різні схеми, але фактично в усіх країнах є два основні елементи – 
обов’язкове й додаткове пенсійне забезпечення. Особливий інтерес для України 
представляє досвід країн Центральної і Східної Європи (ЦСЄ), які після переходу до 
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вільної ринкової демократії також постали перед проблемою неспроможності їхніх 
державних солідарних пенсійних систем функціонувати стабільно. Головним завданням 
їхніх пенсійних реформ стало створення недержавних пенсійних установ, які покликані 
інвестувати  
заощадження фізичних осіб для виплати їм майбутньої пенсії [4, c. 50]. 

На нашу думку, доцільним є наведення прикладу для порівняння пенсійних систем 
у Чилі, Аргентині та інших країнах Латинської Америки. Там розмір пенсії залежить від 
розміру накопичених коштів на рахунку учасника цієї пенсійної системи. Це, у свою 
чергу, має безпосередній зв’язок із тривалістю і регулярністю сплати пенсійних внесків, 
зростанням заробітної плати, реальними ставками інвестиційного доходу, розміром 
адміністративних витрат, а також зменшенням рівня смертності. Відповідно, така система 
стає найсприятливішою для постійно працюючих, професійних працівників чоловічої 
статі, а у жінок і громадян, які не мають постійної роботи, виникають проблеми із 
забезпеченням для себе відповідних пенсій. Це означає, що покоління працюючих 
громадян, які стали учасниками нової системи на початку її впровадження, матимуть 
пенсії, відповідно до зроблених ними внесків. 

Потрібно також згадати про латвійську накопичувальну систему 
загальнообов’язкового пенсійного страхування, у якій були  запроваджені умовно-
накопичувальні рахунки. Відповідно до цієї моделі при виході на пенсію виплати мали 
складатись з остаточної суми внесків та нарахованого на них інвестиційного доходу. У 
Латвії реальне інвестування пенсійних коштів в економіку не проводиться, але за 
використання грошових коштів платників внесків уряд нараховує номінальну ставку 
інвестиційного доходу. Її величина може встановлюватись, виходячи з рівня інфляції або 
змін у величині середньої заробітної плати. 

На нашу думку, основними перевагами запровадження накопичувальної пенсійної 
системи в Україні є: 

- зниження тягаря виплат із Пенсійного фонду України; 
- забезпечення гідного розміру пенсії для працівника, що протягом всього 

життя сплачував податки;  
- існування одноразової виплати, здійснюється у разі виїзду за кордон на 

постійне місце проживання, а також у випадку, коли загальної суми накопичених коштів 
не вистачає для укладання договору страхування довічної пенсії.  

- учасник другого рівня має змогу перераховувати на свій накопичувальний 
пенсійний рахунок у Накопичувальному пенсійному фонді суму коштів, якої не вистачає 
для одержання довічної пенсії; 

- учасник другого рівня після досягнення загальновстановленого пенсійного 
віку  може отримати один з видів довічної пенсії від обраної страхової організації (довічна 
пенсія з установленим періодом — пенсійна виплата, яка проводиться протягом життя 
пенсіонера, але не менш ніж протягом 10 років з дня її призначення); 

- учасник другого рівня має право вільного вибору одного із зазначених видів 
довічної пенсії; 

- забезпечення добробуту осіб пенсійного віку тощо. 
На наше переконання, доцільним є існування загальнообов’язкової 

накопичувальної пенсійної системи, оскільки це дасть змогу: 
- збільшити загальну величину пенсійних виплат завдяки отриманню 

інвестиційного доходу;  
- посилити залежність величини пенсії від трудового вкладу;  
- посилити зацікавленість громадян та їх роботодавців у сплаті пенсійних 

внесків тощо [4, c. 91]. 
Висновки. Враховуючи вищенаведене, варто зазначити, що на сучасному етапі 

пенсійна система виходить на якісно новий рівень. 
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Отже, впровадження другого рівня пенсійного страхування потребує подальшого 
законодавчого та досконалого нормативно-правового закріплення; врегулювання 
відповідальності кожного з учасників правовідносин, що виникають у цій сфері. 
Доцільною є адаптація українських соціальних стандартів до міжнародних і європейських. 
Накопичувальна система пенсійного забезпечення є одночасно і істотним джерелом 
підтримки соціальних стандартів в Україні, і засобом накопичення внутрішніх 
інвестиційних ресурсів, дуже необхідних для прискореного розвитку національної 
економіки. 
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Широкомасштабна та всебічна модернізація України передбачає активне оновлення 

її зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної стратегії. При цьому Україна враховує 
нинішні глобальні тенденції в сучасному світі, зокрема значне посилення ролі Азії в 
сучасних геополітичних та геоекономічних процесах. 

Не випадково Східноазіатський регіон є одним з найпріоритетніших у реалізації 
зовнішньоекономічної стратегії України, бо саме там Україна нарощує свою присутність у 
нових центрах зростання і має власну позицію щодо розвитку відносин із країнами 
Азіатсько-Тихоокеанського басейну, ядром якого є Східна Азія [1]. 

Отже, наукове дослідження проблем  інтеграції  у Східній Азії є актуальним і 
перспективним з огляду зазначених зовнішньоекономічних і політичних стратегій нашої 
держави у даному регіоні. 
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Проблеми зовнішньоекономічної діяльності України у Східній Азії активно 
досліджують такі науковці, як Н. Городня, А.Гончарук, І.Гуменний, П.Ігнатьєв, 
М.Кулінич, Ю. Курнишова, Л.Лещенко, Я.Масштабей, Ю.Пахомов,  С.Шергін та інші. 
Разом з тим необхідно відмітити, що динамізм проблеми дослідження, її 
багатоаспектність потребують появи нових досліджень, зокрема з питань реалізації 
зовнішньоекономічної діяльності України у Східноазіатському регіоні у контексті із тими 
провідними процесами економічної інтеграції, які нині розгортаються у зазначеному 
регіоні. 

При розгляді зазначеної проблеми необхідно врахувати, що та велика роль, яку 
нині Україна відводить Східній Азії у своїй зовнішньоекономічній стратегії, 
обумовлюється перш за все тим, що нині Східноазіатський регіон є беззаперечним 
локомотивом світової економіки, її головною надією на вихід із нинішньої глобальної 
фінансово-економічної кризи. Так, згідно з даними Міжнародного валютного фонду, 
зростання економіки Азії у 2010 р. в цілому перевищило 8,2% та 6,2% у 2011р. Зростання 
тієї частини Азії, яка належить до зони, що розвивається, становило 9,5% у 2010 р. Китай 
та Індія досягли найвищих темпів зростання у світі, відповідно 10,3% та 10,1% у 2010р., в 
той час як АСЕАН-5 (Індонезія, Таїланд, Малайзія, Філіппіни та В’єтнам показали 6,9% 
зростання [2]. 

В останній фундаментальній науковій праці Азіатського банку розвитку “Азія 2050. 
Реалізація азіатського століття “, яка з’явилась у травні 2011 р., здійснено перспективний 
прогноз позицій Східноазіатського регіону у світовій економіці на період 2050 р. На цей 
термін доля ВВП Східної Азії у світовій економіці становитиме майже 52% й зросте із 17 
трлн. дол. США у 2010 р. до 174 трлн. Із рівнем доходу у майже 41 тис. доларів Східна 
Азія у 2050 р. досягне рівня Європи на сьогодні. Семеро провідних азіатських економік 
відіграють найважливішу роль у такому стрибку, зокрема до цих економік відносять 
Китай, Індію, Індонезію, Японію, Республіку Корея, Таїланд та Малайзію. Нині зазначені 
сім економік мають населення у 3,1 млрд.(78% загальноазіатського) та 15,1 трлн. дол. 
США ВВП (67% від загальноазіатського)[3]. У 2050 р. доля населення цих країн у 
загальноазіатському вимірі складатиме 75%, а ВВП-90%. Усі семеро матимуть на цей час 
45% загальносвітового ВВП. За період з 2010 до 2050 р.р. саме вони забезпечуватимуть 
91% приросту загальноазіатського ВВП і майже 53% світового ВВП [4]. 

Отже, вище приведені показники економічного розвитку Східної Азії на сьогодні та 
на перспективу підтверджують вірність обраного Україною курсу на пріоритетний 
розвиток торговельно-економічних та фінансово-інвестиційних відносин з країнами цього 
регіону. Офіційні та державні візити Президента України до КНР, Японії, В’єтнаму, 
Сінгапуру та Брунею Даруссаламу протягом 2010-2011 р.р. дозволили опрацювати той 
формат економічного співробітництва України з країнами Східної Азії, який адекватно 
відповідає потенціалові обох сторін та враховує середньо-і довгострокові перспективи. 

Водночас успішна та ефективна зовнішньоекономічна діяльність у 
Східноазіатському регіоні великою мірою залежить від розуміння як особливостей 
сучасної інтеграційної та регіональної архітектури у Східній Азії, так і  безпосередньо від 
спрямованості, рушійних сил та орієнтирів нинішніх процесів економічної інтеграції в 
регіоні. 

Головною особливістю сучасної регіональної та інтеграційної архітектури в регіоні 
Східної Азії є стабільна роль АСЕАН як центру регіональної інтеграції та точки 
досягнення рівноваги сил балансу інтересів між тими глобальними гравцями, які сьогодні 
активно діють у просторі Східної Азії-Китаю, США, Японії, Російської Федерації, 
Республіки Корея, Індії та інших. Через існуючі форуми багаторівневої інтеграції АСЕАН 
грає вирішальну роль у підтримці стабільного балансу в регіоні [5]. 

При дослідженні проблем інтеграції у Східній Азії слід мати на увазі, що в основі 
бурхливого економічного зростання економік Східної Азії-послідовна лінія на 
поглиблення інтеграційних процесів у регіоні, зростаюча взаємозалежність країн регіону, 
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ускладнення й удосконалення механізмів і форм економічної інтеграції і, насамперед, 
неухильна турбота про розвиток регіональної інтеграційної архітектури. Вона складається 
передусім із АСЕАН як гравітаційного центру інтеграційних процесів та таких основних 
інтеграційних форматів на основі АСЕАН-АСЕАН+3 (угоди Асоціації із окремими 
державами - Китаєм, Японією, Республікою Корея)-13 держав, а також АСЕАН+6 або 
Східноазіатський саміт, який націлений на створення Східноазіатської спільноти. 

З самого початку свого створення Східноазіатський саміт об’єднував 16 держав: 
асеановську «десятку» і Китай, Японію, Республіку Корея, Індію, Австралію та Нову 
Зеландію. З 2011 р. кількість його членів збільшилась до 18 за рахунок приєднання на 
постійній основі Росії й США. 

Слід відзначити, що в основу функціонування цих держав як усієї східноазіатської 
регіональної інфраструктури покладено принцип “відкритого регіоналізму“ та 
консенсусний підхід до ухвалення рішень, що на практиці означає необов’язковість їх 
виконання країнами-членами і недопустимість втручання у внутрішні справи країн-членів. 
За своїм походженням інтеграційні процеси в східноазіатському регіоні мають скоріше 
“ринковий“, ніж політичний характер. Це значно відрізняє інтеграційні процеси у 
Східноазіатському регіоні від інтеграційних процесів в Євросоюзі. Можна стверджувати, 
що розвиток та поглиблення процесів економічної інтеграції у Східній Азії відбувається без 
“десуверинізації“ її учасників, на відміну від зони Євросоюзу або Євразійського союзу [6]. 

Другою провідною тенденцією сучасних процесів економічної інтеграції у Східній 
Азії є значне посилення впливу на них з боку Китаю. Протягом  останнього десятиліття, й 
особливо за час останньої глобальної фінансово-економічної кризи, Китай цілеспрямовано 
докладав великих зусиль з тим, щоб досягти лідерських позицій у Східній Азії [7]. 
Економічною базою активної політики Китаю є стрімке зростання його ВВП, яке дозволяє 
йому успішно вирішувати глобальні завдання. Так, за оцінками китайських фахівців, 
значні витрати в Китаї з 2010 до 2020 р. р. мають зрости з 2,7 трлн. дол. США до 14,5 
трлн. дол. США [8]. Таке швидке зростання витрат дозволяє Китаю зосередити свій 
промисловий потенціал та спрямувати зростаючі інвестиції у сусідні країни. 

Слід відмітити, що особливу роль Китай надає розвиткові відносин з АСЕАН як у 
форматі АСЕАН+1, так і АСЕАН+3. Так, у  2009 р. Китай перетворився на третього за 
обсягом торговельного партнера АСЕАН, залишивши позаду Японію та Євросоюз. Обсяг 
торгівлі між Китаєм та АСЕАН досяг 21,48 млрд. США у січні 2010 р. і зріє за рік на 80%, 
китайський експорт до АСЕАН зріс на 52% , а, відповідно експорт з країн АСЕАН до Китаю 
зріс на 117% [9]. Протягом 2011 р. Китай надав країнам-членам АСЕАН кредитів на 
загальну суму у 15 млрд. дол., з яких 1,7 млрд. - у пріоритетному порядку на розвиток 
кооперації між сусідніми країнами. Китай також ініціював створення Фонду 
співробітництва Китай -АСЕАН обсягом у 10 млрд. дол. США [10]. Окрім того, Китай 
відіграв вирішальну роль у створенні незалежного від МВФ регіонального фонду підтримки 
економік Східної Азії. На долю Китаю нині припадає 11,5% загального обсягу 
торговельного обороту АСЕАН. Водночас АСЕАН  перетворився на четвертого за обсягом 
торгового партнера КНР і складає 9,7% загального китайського обсягу торгівлі [11]. 

Таблиця 1. 
 

Форми економічного співробітництва Китаю з АСЕАН у 2009-2010 р.р. 
 

Форми економічного  
співробітництва 

Обсяг співробітництва 
(млрд. дол. США) 

Торгівля  300 

Інвестиції(прямі)  12 

Кредити  15 

Фонд співробітництва Китай-АСЕАН  10 
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Необхідно зазначити, що найзначущим досягненням Китаю у зміцненні свого 
впливу на АСЕАН в роки глобальної фінансово-економічної кризи стало створення та 
введення в дію з 1-го січня 2010 р. Угоди Китай -АСЕАН про вільну торгівлю (САFTA). 
Саме зазначена угода стала найбільшою у світі, бо об’єднала територію із загальним 
населенням у 1,9 млрд. осіб, загальним ВВП у 5,8 трлн. дол.. США і загальним обсягом 
торгівлі у 3,4 трлн. дол. США [12]. 

Відповідно до вказаної угоди станом на вересень 2011 р. товарообіг між Китаєм та 
АСЕАН склав майже 300 млрд. дол. США, а китайські інвестиції в АСЕАН досягли 12 
млрд. дол. США [13]. Також заплановано з обох сторін, що до 2015 р. щорічний 
двосторонній товарообіг досягне позначки 500 млрд. дол. США [14]. Отже, можна 
констатувати, що виважена політика АСЕАН, ефективне використання не лише 
внутрішнього потенціалу, а й великої допомоги від КНР, Японії, Республіки Корея, США 
та інших визнаних центрів політики призвела до того, що на сьогодні АСЕАН 
залишається важливим стратегічним та економічним регіоном із загальним населенням 
понад 600 млн. та загальним ВВП обсягом 1,8 трлн. дол. США, темпи зростання якого у 
2012 р. мають скласти 5%. АСЕАН має конкретні й серйозні завдання щодо створення у 
своїх рамках до 2015 р. єдиного ринку та промислової бази [15]. 

Осмислення сучасної регіональної архітектури інтеграційних процесів у Східній 
Азії, розстановки сил і векторів впливу провідних глобальних акторів в економічному 
просторі Східноазіатського регіону допомогло керівництву України внести суттєві 
корективи у стратегічні пріоритети своєї зовнішньоекономічної діяльності. 

За головну точку опори у формуванні сучасної моделі зовнішньоекономічної 
стратегії України у Східній Азії було обрано Китай. У контексті перетворення КНР на 
регіонального лідера і впливового глобального гравця, політичні та економічні інтереси 
якого поширюються на всі регіони світу, ця країна стає одним із основних партнерів 
України . 

Так, за підсумками зустрічі на найвищому рівні глав обох держав у вересні 2012 р. 
було підписано Спільну заяву, досягнуто домовленості щодо досягнення не пізніше 2012 
р. товарообігу не менше 10 млрд. дол. США. Серед найперспективніших напрямів 
співпраці України та КНР було визначено такі високотехнологічні галузі як: авіа- та 
машинобудування, сільське господарство, наукомістські технології, будівництво об’єктів 
інфраструктури в Україні, поглиблення переробки сировинних ресурсів тощо [16]. 

Вже наприкінці лютого 2012 р. було відзначено, що вперше за всю історію 
українсько-китайських двосторонніх відносин, зовнішньоторговельний обіг між Україною 
та Китаєм за 2011 р. склав 10 млрд. 411 млн. 77 тис. дол. США, що на 34% більше, ніж 
показник 2010 р.[17]. Таким чином, поставлене завдання було виконано. 

Таблиця 2. 
Динаміка зовнішньої торгівлі України та КНР у 2000-2012 р.р. 

 
Роки Експорт Імпорт Сальдо 

тис. 
дол.США 

у % до 2009 
р 

тис. 
дол.США 

у % до 2009 
р 

2001 542083,06 86,2 195604,45 148,36 346478,61 
2002 699947,11 129,12 259657,08 132,75 440290,03 
2003 1003176,9 143,32 519026,44 у 2 р.б. 484150,46 
2004 831407 82,92 733272,57 141,24 98134,43 
2005 711241,23 85,77 1810404,15 у 2,4 р.б. -1099162,92 
2006 251762,8 116 11538,4 238,9 240224,4 
2007 431655,2 79,3 3307056,7 143,1 -2875401,6 
2008 547524,8 126,8 5601545,8 169,4 -5054021,0 
2009 1434404,7 262 2734257,1 48,8 -1299852,3 
2010 1316550,1 91,8 4700393,5 171,9 -3383843,3 
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Розраховано за: http.://www.ukrstat.gov.ua 
З огляду на сучасну глобальну фінансово-економічну кризу, складність й 

невизначеність у стосунках між Україною та МВФ, особливу актуальність має 
інвестиційний потенціал українсько-китайського співробітництва. Китай має найбільший 
у світі золотовалютний резерв (понад 2 трлн. дол. США, з яких третина номінована в 
цінних паперах США. Останнім часом Китай вкладає значні фінансові ресурси у 
потенційно цікаві для китайської економіки зарубіжні проекти. Щодо України, то такими 
перспективними проектами, що викликають зацікавленість китайських корпорацій, є 
розвідка та розробка  корисних копалин українського чорноморського шельфу. 

Отже, піднесення українсько-китайського співробітництва до рівня стратегічного 
партнерства, дозволило Україні налагодити торговельно-економічні та інвестиційні 
зв’язки з країнами Східної Азії, враховуючи багатополюсність процесів економічної 
інтеграції у цьому регіоні. 
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