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ШОВКОПЛЯС Г. М.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права Націоанального юридичного університету імені Ярослава Мудрого

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ КОНТРОЛЮ ЗА НИМИ
У статті проаналізована проблема державного регулювання функціонування ринків фінансових послуг України, що характеризується рядом недоліків, серед яких найбільш вагомими є нечіткий розподіл повноважень державних регуляторів та неузгодженість їх компетенції, відсутність єдиної системи засобів впливу.
Ключові слова: контроль, нагляд, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Постановка проблеми. Ринок фінансових послуг є координатором всієї фінансової системи, сферою відносин, за допомогою якої здійснюється рух
фінансових ресурсів, яка є механізмом підвищення
конкурентоспроможності економіки країни. В основі ефективності діяльності ринку фінансових послуг
лежать чітко розроблені засади правового регулювання відносин державними регуляторами.
В Україні механізм державного регулювання
функціонування ринку фінансових послуг характеризується рядом недоліків, а саме нечітким розподілом повноважень державних регуляторів та неузгодженістю їх компетенції, відсутністю єдиної системи
засобів впливу. Ці питання потребують подальшого
дослідження та вирішення на законодавчому рівні.
Аналіз останніх досліджень. Авторами, які розглядали питання щодо державного регулювання,
здійснення контролю на ринках фінансових послуг
є І. А. Бланк, Р. Й. Бачо, R. Blicharz (Blicharz, 2009),
P. Wa j d a ( Wa j d a , 2 0 0 9 ) , M . Wi e r z b o w s k i ,
A. Wiktorowska (Wierzbowski, Wiktorowska, 2009),
Н. Внукова, О. В. Клименко. Н. С. Кузнєцова,
В. П. Левченко, К. В. Масляєва, В. І Міщенко,
С. В. Науменкова, В. В. Поєдинок, В. І. Полюхович,
В. П. Приходько, Л. А., Савченко, В. П. Ходаківська,
але на сьогодні актуальним стає вивчення питання
щодо уніфікації системи контролю та нагляду на
ринках фінансових послуг. Більш за все, неузгодженність вбачається в контролі та нагляді, які є важливими елементами для формування єдиних принципів
правового регулювання на ринках фінансових послуг.
Мета статті – є дослідження проблемних питань
щодо здійснення господарсько-правового регулюван© Шовкопляс Г. М., 2019

ня у формі контролю на ринках фінансових послуг
України та з’ясування європейського досвіду діяльності регуляторів з метою удосконалення українського законодавства.
Основні результати дослідження. Одним із
основних завдань господарсько-правового регулювання фінансових ринків є розподіл функцій уповноважених органів на ринках фінансових послуг.
Функції державного регулювання на ринках фінансових послуг реалізують відповідні регулюючи
суб’єкти. До функцій органів державної влади на
ринку цінних паперів, на думку В. І. Полюхович,
можна віднести:
1) законодавча та нормотворча діяльність: а) прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників ринку цінних паперів; б) регулювання випуску
та обігу цінних паперів, прав та обов’язків учасників
ринку цінних паперів; в) встановлення правил і стандартів здійснення операцій на ринку цінних паперів;
2) дозвільна діяльність та встановлення заборон:
а) видача ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів; б) заборона та зупинення професійної діяльності на ринку цінних паперів у разі відсутності ліцензії на цю діяльність та
притягнення до відповідальності за здійснення такої
діяльності згідно з чинним законодавством;
3) облікова та реєстраційна діяльність держави
(інформаційно- реєстраційна функція);
4) створення системи захисту прав інвесторів;
5) контрольна діяльність органів [1, С. 65–66]
Розглянемо існуюче нормативно-правове регулювання ринків фінансових послуг в межах державного регулювання. Сучасне державне регулювання
ринку фінансових послуг забезпечується трьома упоПраво та інновації № 1 (25) 2019

7

ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

вноваженими органами: Нацкомфінпослуг, НКЦПФР,
НБУ. Також, органами регулювання є Антимонопольний комітет, Держфінмоніторинг та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Але реалізація функцій
контролю за фінансовими послугами забезпечується
тільки Нацкомфінпослуг, НКЦПФР, НБУ. Держфінмоніторинг, Антимонопольний комітет та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не ставлять за мету
управління сферою ринків фінансових послуг, але
можуть здійснювати та здійснюють стосовно них
регулятивні повноваження, характер яких зумовлюється функціональною спрямованістю органу. Зокрема, Антимонопольний комітет України має регулятивні повноваження, пов’язані із захистом вільної
економічної конкуренції та запобіганням недобросовісній конкуренції в усіх сферах економіки, у тому
числі й на ринках небанківських фінансових послуг.
Проте, на думку О. В. Клименко, як свідчить функціонування цих ринків, Антимонопольний комітет
України не займає активну позицію в цьому питанні
[2, С. 61]. НБУ приймає рішення про відкликання
банківської ліцензії та ліквідацію банку за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Як було зазначено раніше, державне регулювання
ринків фінансових послуг забезпечується шляхом
реалізації Нацкомфінпослуг функцій відповідно до
Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р.
№ 2664-III (далі – Закон № 2664), Положення «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», затверджене Указом Президента України від 23 листопада
2011 р. № 1070 (далі – Положення № 1070), НКЦПФР
функцій на підставі Закону «Про цінні папери та
фондовий ринок» від 23 лютого 2006 р. № 3480-IV,
Закону «Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 р. № 448
(далі – Закон №448), Положення «Про Національну
комісію з цінних паперів та фондового ринку» затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 р. №1063 (далі – Положення №1063),
НБУ на підставі Закону «Про НБУ» від 20 травня
1999 № 679 (далі – Закон № 679), Закону «Про банки
і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 № 2121
(далі – Закон № 2121), а саме таких функцій:
1) розроблення і затвердження нормативно-правових актів (п. 1 ст. 28 Закону № 2664 та підпункт 7
п. 3 Положення № 1070; підпункт 3 п. 6 Положення
№1063; ст. 56 Закону №2121);
2) державна реєстрація фінансових установ (п. 2
ст. 28 Закону № 2664 та підпункти 8, 9 п. 4 Положення №1070; підпункт 38 п. 4 Положення №1063; ст. 17
Закону №2121);
3) надання дозволів та видача ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг
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(п. 3 ст. 28 Закону № 2664 та підпункт 12 п. 4 Положення №1070; підпункт 35 п. 4 Положення №1063;
п. 2 ч. 2 ст. 44 Закону № 679);
4) встановлення обов’язкових критеріїв і нормативів для здійснення діяльності фінансовими установами (п. 4 ст. 28 Закону № 2664 та підпункт 18 п. 4
Положення №1070; (підпункт 5-6 п. 6 Положення
№1063; стаття 66 Закону №2121);
5) здійснення контролю та нагляду за фінансовими установами (п. 9 ст. 28 Закону № 2664 та підпункт
36 п. 4 Положення №1070, ст. 29, 30 Закону № 2664;
підпункт 51 п. 6 Положення №1063, пункт 37-5 ст. 7
Закону №448; ч. 11 ст. 67 Закону №2121, ст. 66, 71
Закону №2121);
6) застосування заходів впливу (п. 10 ст. 28 Закону № 2664 та підпункти 39, 40 п. 4 Положення
№1070; підпункт 61 п. 6 та підпункт 64 п. 6 Положення №1063; ст. 73 Закону №2121).
Тобто, як ми бачимо, функції державних регуляторів є схожими, але насправді, є певні відмінності
у контрольній діяльності. В цьому і проявляються
особливості однієї із головних функцій державних
регуляторів – контрольної діяльності. Об’єктами
такої контрольної діяльності та контролю є:
– достовірність інформації, що надається учасниками ринку фінансових послуг;
– дотриманням умов провадження діяльності
з надання фінансових послуг;
– платоспроможність фінансових установ.
Виходячи з вищевикладеного, можна сказати, що
контрольна функція наскрізь охоплює весь механізм
господарсько-правового регулювання як складової
системи державного регулювання ринків фінансових
послуг.
Але контроль у широкому розумінні є формою
державного регулювання ринку фінансових послуг.
Слід відмітити, що належним чином налагоджена
система контролю на ринку забезпечує покращення
інвестиційного середовища, захист інтересів споживачів фінансових послуг, усунення системних ризиків.
Кожний з ринків, що відноситься до вітчизняних ринків фінансових послуг, формується як відокремлений
елемент і має свої нюанси господарсько-правового
регулювання. Складовими елементами контролю є:
нагляд, звітність, моніторинг, фінансовий моніторинг,
перевірки, аудит, ревізія, заходи впливу (санкції).
У вузькому розумінні контроль можна розглядати як діяльність органів державної влади на ринках
фінансових послуг, одним із засобів - здійсненням
нагляду за кількісними показниками фінансових
установ, предметом якого є наступні економічні нормативи, які є спільними для всіх вітчизняних фінансових установ, а саме: нормативи капіталу, нормативи ліквідності, нормативи кредитного ризику, нормативи інвестування.

ШОВКОПЛЯС Г. М. Регулювання ринків фінансових послуг в Україні та результативність контролю за ними

Проаналізувавши викладений перелік функцій
державних регуляторів на ринках фінансових послуг
з урахуванням висновків про те, що найбільш суттєвим для стабільності ринків фінансових послуг є
контроль за економічними нормативами, зупинимося
на формуванні переліку форм та засобів контролю як
окремої функції при господарсько-правовому регулюванні ринків фінансових послуг.
Структурно-логічну схему засобів та форм
контролю органів державної влади на ринках фінансових послуг України можна представити у наступному вигляді:
Нац
комНКЦПФР
фінпослуг

НБУ

1.Розроблення нормативно-правових
актів

+

+

+

2. Державна реєстрація фінансових
установ

+

+

+

3. Видача фінансовим установам дозволів, ліцензій

+

+

+

4. Вст ановлення
обов’язкових критеріїв і нормативів надання фінансових
послуг

+

+

+

5. Проведення перевірок

+

+

+

6. Застосування заходів впливу та накладення адміністративного стягнення

+

+

+

7. Здійснення пруденційного нагляду
та інспектування

+

+

+

8. Наявність територіальних управлінь
(органи контрою на
місцях)

–

+

+

9. Ліквідація фінансової установи
–

лише
ліквідація
ПІФ (п.
23 ст. 8
Закону
№448)
–

разом з
фондом
гарантування
вкладів
фізичних
осіб
+

*Сформовано на підставі норм в законодавстві
України

Виходячи з вищевикладеного, ми бачимо, що
засоби та форми контролю Нацкомфінпослуг, порівняно з іншими органами не охоплюють всіх напрямів
контролю. На наш погляд, це пояснюється наступним. По-перше, Нацкомфінсолуг не має територіальних управлінь, які б відповідно до покладених на них
повноважень здійснювали б контроль за дотриманням ліцензійних умов провадження діяльності небанківськими фінансовими установами, здійснювали
б пруденційний нагляд за такими установами, застосовували санкції у разі вчинення правопорушення, а
також розглядали звернення та скарги щодо порушення фінансовими установами господарської діяльності, зокрема, шляхом проведення планових та
позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних та
інше. За відсутності таких інститутів на регіональному рівні, споживачі небанківських фінансових
послуг для захисту своїх порушених прав змушені
безпосередньо звертатися тільки у центральний офіс
Нацкомфінпослуг в Києві. По-друге, повинен бути
запроваджений інструментарій впливу Нацкомфінпослуг на проблемних та фіктивних учасників ринку
небанківських фінансових послуг у вигляді адміністративно-господарської санкції як ліквідації такої
установи, як це передбачено для НБУ та Фонду гарантування вкладів для фізичних осіб.
Підсумовуючи викладене, ми бачимо, що НБУ є
зараз єдиним державним регулятором, який майже у
повному обсязі виконує функції із господарсько-правового регулювання за відповідними фінансовими
установами – банками та деякими фінансовими установами. Але створення єдиного мегарегулятора на
ринках фінансових послуг у вигляді НБУ не є панацеєю для вирішення проблем щодо державного регулювання на ринку фінансових послуг. На нашу думку,
було б доречним виокремлення компетенції щодо
здійснення пруденційного нагляду у більш технічно
підготовленого регулятора та пристосованого до виконання такої функції з точки зору господарсько-правового регулювання ринків фінансових послуг. Його
метою повинна стати підтримка фінансової стабільності окремих фінансових установ, а також недопущення появи чи нівелювання системних ризиків.
Було б доречним, якби цей орган передбачав би різні
підходи щодо здійснення нагляду за платоспроможними та неплатоспроможними учасниками ринків, а
також, особливо за фінансовими установами, які як
залучають кошти, так і позичають.
Відповідна єдність щодо здійснення регулювання, контролю та нагляду на ринках фінансових послуг спостерігається в ЄС, незважаючи на існування
уповноважених органів з розподілом функцій в європейських державах по окремим ринкам фінансових послуг, що підтверджується в наукових джерелах
та нормативно-правових актах.
Право та інновації № 1 (25) 2019
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Для прикладу, теоретичне розуміння нагляду в
науково-практичних джерелах Польщі виглядає наступним чином. P. Wajda (Wajda, 2009) звертає увагу,
що нагляд включає в себе дії контрольного характеру
(в тому числі визначення компетенцій для даного
об’єкта, щодо якого здійснюється контроль, щодо
фактичного стану і порівняння його з бажаним станом, тобто нормативним), які поширюються на правозастосування владних дій над підконтрольним
об’єктом [3, С. 95]. На думку M. Wierzbowski, A.
Wiktorowska (Wierzbowski, Wiktorowska 2009), державний орган, якому приписана функція нагляду,
повинен мати важелі впливу і інструменти, дані йому
державою і правом, щоб мати можливість контролювати поведінку піднаглядних об’єктів [4, С. 93]. Було
запропоновано таке визначення надзору як законне
надання правомочностей виконувати певні дії, які
обмежать або припинять діяльність піднаглядного
об’єкта [5, С. 1369]. Як відмічає R. Blicharz (Blicharz,
2009), поняттю нагляд приписують різне значення,
воно може бути багатофункціональним в правових
актах і визначає порядок і характер інструментів
органів влади, які здійснюють нагляд, а перш за все
природу кожного інструменту, який можна застосувати в тій чи іншій ситуації [6, С. 47].
Таким чином, погляди цих авторів підтверджують необхідність віднесення до нагляду максимальної більшості способів та форм контролю необхідних
для ефективного здійснення господарсько-правового
регулювання діяльності фінансових послуг.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
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Висновки. В країнах ЄС традиційно систему
ринків фінансових послуг складають: ринок банківських послуг, фондовий ринок, страховий ринок,
інвестиційний ринок. Тобто, як ми бачимо він є аналогічним ринку фінансових послуг нашої країни. Як
наслідок цього, вважаємо за доречним запозичувати
принципи з законодавства країн ЄС щодо реформування національного ринку фінансових послуг, бо
система регулювання в ЄС, Німеччині, Великобританії найбільше відповідає законодавчій меті побудови в Україні системи фінансових послуг і відповідних їм ринків, що і тягне удосконалення відповідних регуляторів.
Хоча чинне законодавство України у сфері фінансових послуг і відповідає основним стандартам законодавства ЄС, однак поряд з низкою позитивних
змін, які були зроблені у напрямку адаптації до ЄС,
існують деякі невирішені питання. А саме, актуальними залишаються питання неузгодженості дій органів державної влади на ринках фінансових послуг
щодо здійснення контролю та нагляду на ринках,
відсутність окремих інструментів регулювання у
відповідних органів (відсутність територіальних
управлінь у Нацкомфінпослуг). Вирішенням цих
проблем, як наслідок, є запровадження таких інститутів на регіональному рівні, а також, виокремлення
функції у певного регулятора, що відповідав би за
пруденційний нагляд на ринках фінансових послуг,
як це запроваджено у країнах ЄС.
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И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КОНТРОЛЯ ЗА НИМИ
В статье проанализирована проблема государственного регулирования функционирования рынков финансовых
услуг Украины, характеризующаяся рядом недостатков, среди которых наиболее значимыми являются нечеткое
распределение полномочий государственных регуляторов и несогласованность их компетенции, отсутствие единой системы средств воздействия.
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REGULATION OF MARKETS OF FINANCIAL SERVICES IN UKRAINE
AND RESULTS OF CONTROL FOR THEM
Problem setting. The article analyzes the problem of state regulation of the functioning of the financial services
markets of Ukraine, which is characterized by a number of shortcomings, among which the most important are the unclear
distribution of powers of state regulators and inconsistency of their competence, the lack of a unified system of means of
influence.
Target of research. Investigation of problematic issues on the implementation of state regulation in the form of
control in the markets of financial services in Ukraine and the elucidation of European experience of regulators in order
to improve Ukrainian legislation.
Article’s main body. Supervision and control in the financial services market should be maximally harmonized,
based on the unity of the capital market and the need for unification of operations with financial institutions. The objects
of such control are: the reliability of information provided by participants in the financial services market, compliance
with the conditions for conducting financial services, solvency of financial institutions. Control is a form of state regulation
of the financial services market. Constituent elements of control are: supervision, reporting, monitoring, financial
monitoring, audits, audit, audit, measures of influence (sanctions).
Conclusions and prospects for the development. The means and forms of control of the National Commission for
State Regulation of Financial Services Markets are rather weak compared to the National Bank of Ukraine and the National
Commission for Securities and Stock Market. This is due to the lack of a National Commission that carries out state
regulation in the field of financial services markets of territorial offices that would provide state regulation at the regional
level.
Keywords: control, supervision, the National Commission for State Regulation of Financial Services Markets, the
National Bank of Ukraine, the National Commission for Securities and Stock Market.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА СКЛАДОВА
У ПИТАННЯХ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
У статі приділено увагу змінам національного антикорупційного законодавства, з’ясовано причини низької
антикорупційної динаміки в Україні, проаналізовано міжнародний досвід боротьби із корупцією та запропоновані основні шляхи до вирішення проблеми високого корупційного рівня.
Ключові слова: корупція, антикорупційна політика, правопорушення.

Постановка проблеми. Явище корупції має давню історію, її витоки сягають ще первісних часів.
Відомості про корупцію містяться в багатьох історичних джерелах, зокрема античних і давньосхідних
цивілізацій. Протягом довгого часу корупція існує та
процвітає за будь-якого правового режиму та будьякої влади, відмінним є тільки її обсяг у різних країнах. Корупція, виступаючи як негативне суспільне
явище, стосується і впливає майже на усі сфери людського життя. Насамперед, високий рівень корупції
знижує авторитет країни на міжнародній арені, перешкоджає економічній діяльності держави, знижує
показники виробництва, що безпосередньо впливає
на рівень іноземних інвестицій. На внутрішньому
рівні знижується рівень довіри населення до існуючої влади, створюється загроза ведення і функціонування підприємницької діяльності тощо. Тому питання запобігання і протидії корупції у будь-якій країні
повинні стати завданнями, що потребують першочергового вирішення. На сьогоднішній день Україна
є однією з найкорумпованіших країн світу. Підтвердженням цього є дослідження міжнародної неурядової організації Transparency International, яка щороку
надає рейтинг країни за показником корупції та формує місця та бали країн за показником корупції. Так,
у 2018 році Україна посіла 120 місце із 180 країн та
отримала 32 бали зі 100 можливих [1].
Мета дослідження: всебічний, поглиблений аналіз нововведень у чинному законодавстві, що регулює правовідносини у зв’язку з вчиненням корупцій-
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них правопорушень та правопорушень, пов’язаних
із корупцією, пошук існуючих недоліків у ньому та
надання пропозицій щодо їх вирішення.
Об’єкт дослідження: суспільні відносини у сфері державного управління антикорупційною політикою.
Стан дослідження. Проблема корупції в усіх
виявах, її причини та методи подолання привертає
увагу чималої кількості науковців. Серед таких
Мельник М. І., Хавронюк М. І., Серьогін С. М., Онищук О. О. та інші. У зазначених дослідженнях використовується фундаментальний підхід для вивчення усіх аспектів та тонкощів корупції, а тому вони
можуть стати точкою відліку для інших систематичних досліджень цієї проблеми.
Виклад основного матеріалу. Дослідження
проблеми правопорушень, пов’язаних із корупцією
та корупційними правопорушеннями потребує визначення поняття та сутності корупції як суспільно-негативного явища взагалі. Енциклопедії та словники
найчастіше говорять, що слово корупція походить від
латинської «corruptio», що означає псування, розбещування, підкуп [2]. Так, розглядаючи тлумачення
поняття «корупція», Словник української мови визначає, що це підкупність, продажність урядовців і громадських діячів [3]. У багатомовному юридичному
словнику-довіднику корупція розглядається у двох
визначеннях: 1. використання посадовою особою
свого службового становища з метою особистого
збагачення; 2. підкуп і продажність серед державних,
© Деменко О. І., Зал Д. О., 2019

ДЕМЕНКО О. І., ЗАЛ Д. О. Нормативно-правова складова у питаннях запобігання корупції

політичних і громадських діячів, а також урядовців
і службовців державного апарату [4, с. 99–100].
У міжнародних документах корупція визначається по-різному. У резолюції «Практичні заходи боротьби з корупцією», поширеній на VІІІ Конгресі Організації Об’єднаних Націй із запобігання злочинності,
термін корупція пов’язується з порушенням етичного,
дисциплінарного, адміністративного характеру, що
проявлялися у протизаконному використанні свого
службового становища, суб’єктом корупційної діяльності [5, с. 9]. Довідковий документ Організації
Об’єднаних Націй «Про міжнародну боротьбу з корупцією» визначає її як зловживання державною владою для одержання вигоди в особистих цілях [5,
с. 9–10]. Міждисциплінарна група з корупції Ради
Європи надає таке визначення корупції: хабарництво
та будь-яка інша винагорода особі, якій доручено виконання певних обов’язків у державному або приватному секторі, що веде до порушень зобов’язань,
покладених на неї за статусом державної посадової
особи, приватного співробітника, незалежного агента,
або іншого роду відносини з метою отримати будь-які
незаконні вигоди для себе та інших [5, с. 10].
Таким чином, міжнародні нормативні акти надають підстави для розширення поняття «корупція»,
виводячи його за межі безпосереднього хабарництва,
зокрема зміст поняття корупція доповнюється такими елементами як вигода для себе та інших, винагорода за відмову від виконання законних службових
обов’язків, зловживанням державною владою в особистих інтересах.
Поглиблюючись у правову доктрину, слушно зауважити про чималу кількість наукових дискусій та
думок з приводу проблеми визначення сутності та
поняття корупції. Так, зокрема М. Мельник наголошує на тому, що корупція – соціальне явище, обумовлене соціальними закономірностями розвитку та
справляє негативний вплив на соціальні процеси.
Корупція пронизує усі соціальні сфери суспільства,
певним чином деформуючи суспільні відносини [6,
с. 20]. Науковець визначає корупцію як спосіб мислення, який обумовлює спосіб життя [6, с. 11].
Слушною є позиція А. Куракіна, яка збігається із
висновками щодо корупції, які надані у міжнародних
документах. Зокрема, науковець наголошує, що корупція – це соціальне явище, що виявляється в розкладанні суспільства та держави, а саме, коли державні службовці та інші особи уповноважені виконувати завдання та функції держави починають
використовувати своє службове становище, статус й
авторитет займаної посади, що у свою чергу суперечить інтересам служби або інших осіб і встановленим нормам права [7].
Не можна не погодитись із думкою С. М. Серьогіна, який зазначає, що корупція бере свій початок

ще з зародження державності й відображає супереч
ності між недостатністю ресурсів для задоволення
власних потреб і прагненням деяких посадових осіб
використати власне становище з метою більш повного задоволення особистих потреб та потреб найближчого оточення [8, с. 3].
Беручи до уваги розробки науковців та праці
міжнародних організацій, законодавець закріпив поняття корупція на державному рівні, що знайшло
своє вираження у Законі України «Про запобігання
корупції». Відтак легальне визначення поняття «корупція» таке: використання особою, наданих їй
службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди
або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/
пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або
відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними
можливостей [9, ч. 1 ст. 1].
Таким чином, підсумовуючи зазначене, можна
зробити висновок, що поняття корупції є складним
і багатогранним, яке потрібно розглядати у комплексі відповідних ознак. Зокрема, корупція: по-перше, є
певною системою відносин, до якої входять представники всіх органів влади, по-друге, певний психологічний стан особи, що пов’язується із порушенням
загальнообов’язкових норм, по-третє, є соціально-негативним явищем, яке впливає на функціонування
суспільних інститутів і найголовніше, поняття корупції не зводиться до хабарництва.
Серед робіт науковців можна знайти велику кількість досліджень стосовно причин виникнення та
розвитку корупції. Так, В. Бутенко серед причин називає такі: 1. політичні, серед них декларативність
проведення антикорупційної політики, замкнутість
системи управління, відсутність державної ініціативи щодо створення громадських об’єднань і формувань; 2.економічні – несприятливий режим діяльності підприємств, відсутність прозорості економічних
процесів; 3. правові – нецілеспрямованість органів,
що займаються викриттям винних у вчиненні корупційних діянь, формальний характер чинної системи
декларування доходів; 4. організаційно-управлінські – відсутність чіткої регламентації діяльності
посадових осіб, поширеність у кадровій політиці
випадків заміщення посад через знайомство, відсутність окремих працівників, що контролювали б цю
сферу; 5. соціально-психологічні– нерозвиненість
громадянської свідомості, корислива спрямованість
державних службовців, професійна та моральна деформація керівників, що виявляється у поблажливому ставленні до корупції [10].
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На думку В. Побережного причинами виникнення корупції є: 1.зрощування державного апарату з
підприємницькими та комерційними структурами,
формування їхніх ділових відносин поза межами
правового поля; 2. ставлення громадськості до існування корупції та сприяння її розвитку; 3. складність урядової структури бюрократичних процедур
4. Низький рівень оплати праці та надання соціальних послуг; 5. лобіювання прийняття та зміни нормативно-правових актів [11].
Про причини, пов’язані з корупцією безпосередньо в Україні, наголошує М. Хавронюк. Насамперед,
це кумівство, тобто політичне заступництво і таємні
домовленості, політичний протекціонізм, внаслідок
чого формуються особисті стосунки, що ослабляють
механізми контролю та запобігання корупції, подруге це занадто слабкий розвиток політичної свідомості суспільства, його громадянських інституцій,
що унеможливлює громадський контроль. Окрім
цього науковець стверджує про так зване почуття
безкарності, яке породжує недостатня визначеність,
непослідовність у проведенні антикорупційної політики. Попри це, особливими проблемами виявляються наявність у посадових осіб надто широких
розпорядчо-дозвільних повноважень для прийняття
рішень на свій розсуд, що дає їм можливість створювати зайві ускладнення, перебільшувати свою роль у
вирішенні питань, пов’язаних із зверненнями громадян; поширеність у кадровій політиці випадків заміщення посад службовців не на підставі їхніх ділових і моральних якостей, а через знайомство за
колишньою роботою, особисту відданість, близькість
політичних уподобань; відсутність у більшості установ, підприємств та організацій окремих підрозділів
або спеціально призначених працівників, на яких
покладаються обов’язки організації роботи щодо
запобігання корупційним та іншим посадовим правопорушенням [12, с. 47–53].
Проаналізувавши позиції науковців, та провівши
власні дослідження, доречно стверджувати, що серед
основних передумов, що виступають джерелом для
виникнення та існування корупції є низький рівень
громадської правосвідомості, правовий нігілізм,
низький рівень та незадовільні умови праці окремих
категорій державних службовців, неоднозначний
зміст законів та підзаконних актів, через що їх зміст
може тлумачитись помилково, зниження довіри населення до влади, професійна некомпетентність посадових осіб державної служби.
Поглиблюючись безпосередньо у систему методів боротьби із таким суспільно-негативним явищем
як корупція, необхідно виходити, що боротьба з корупцією поділяється на два рівні, зокрема на дії імперативного характеру(протидія) та дії превентивного характеру (запобігання). Така боротьба повинна
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виходити та ґрунтуватися на правових принципах і
здійснюватися державою, шляхом залучення до цього відповідних суб’єктів. Безперечно, провідну роль
у цій боротьбі відіграє саме превентивний метод.
Запобігання корупції – це недопущення, завчасне
відвернення корупційних діянь [13, с. 36]. На сучасному рівні запобігання корупції здійснюється шляхом різного роду заборон, правил та обмежень, метою яких є запобігати вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з
корупцією. Зазначені правила, заборони та обмеження містяться у законах та підзаконних актах.
Так, М. Хавронюк систематизує усі правила і поділяє їх та такі групи: 1. базові антикорупційні правила, що встановлюють певні заборони (обмеження)
для фізичних осіб; 2. правила, покликані забезпечити доброчесність публічних службовців, суддів та
політиків; 3. правила, покликані забезпечити прозорість діяльності публічної служби, судів, політичних
партій та деяких інших суб’єктів; 4. антикорупційні
правила, що стосуються специфічних суб’єктів;
5. правила поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, у разі отримання
ними пропозиції щодо неправомірної вигоди чи неправомірного подарунка, його виявлення в певних
місцях або фактичного прийняття [12, с. 69].
Крім зазначеного доречним вбачається поділяти
механізм запобігання корупції на нормативну та інституційну складову [14]. Так, основним нормативно-правовим актом антикорупційного законодавства
в Україні визнається Закон України «Про запобігання
корупції». Іншими актами, що утворюють основу
антикорупційної політики є: Конституція України;
Кодекс України про адміністративні правопорушення (розділ 13-А, що визначає відповідальність за
правопорушення, пов’язані із корупцією); Цивільна
конвенція про боротьбу з корупцією (ратифікована
Законом України від 16 березня 2005 року № 2476IV); Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України від 18 жовтня
2006 року № 252-V); Конвенція ООН проти корупції
(ратифікована Законом України від 18 жовтня
2006 року № 251-V); Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»; Закон
України «Про засади державної антикорупційної
політики»; Закон України «Про Національне антикорупційне бюро»; Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затверджене наказом Міністерства юстиції
України від 11 січня 2012 року № 39/5; Порядок
звірки переліку осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, які
звільнені з посад у зв’язку з притягненням до відпо-
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відальності за корупційне правопорушення, з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення,
затверджений спільним наказом Міністерства юстиції України та Національного агентства України з питань державної служби від 29 листопада 2012 року
№ 1764/5/228 [15].
Необхідно визнати, що одним з найефективніших засобів нормативної складової запобігання корупції є здійснення контролю за фінансами особи,
шляхом подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, контролю за поданням та
перевірки вказаної декларації.
Однак, Закон України «Про запобігання корупції» наголошує і на інших механізмах запобігання
корупції. Зокрема, заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами
місцевого самоврядування; антикорупційна експертиза; спеціальна перевірка; наявність єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушення; вимоги щодо
прозорості та доступу до інформації [9].
Інституційна складова проявляється у створенні
відповідних уповноважених суб’єктів, які обо
в’язково утворюються в органах державної влади,
місцевого самоврядування, підприємствах та установах і здійснюють контроль за додержанням антикорупційного законодавства.
Д. Кирушок поділяє таких суб’єктів на три групи: суб’єкти із загальними повноваженнями, тобто
ті, що не створені спеціально для боротьби з корупцією (Президент України, Верховна Рада України,
Кабінет Міністрів України, Генеральний прокурор
України); група суб’єктів зі спеціальним статусом,
тобто метою створення яких є виключно запобігання
корупції (Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції); остання група включає в себе суб’єктів, які
мають право тільки брати участь (сприяти) у запобіганні корупції (Громадяни, громадські об’єднання,
посадові особи, органи місцевого самоврядування,
органи державної влади тощо) [14].
Розглядаючи у правовому контексті протидію
корупції, необхідно визнати її вторинність щодо відношення до запобігання. О. О. Онищук визначає
протидію корупції як скеровування діяльності спеціально визначених суб’єктів публічної адміністрації
проти будь-яких розпочатих корупційних проявів
[13, с. 36]. Поняття запобігання корупції є ширшим,
ніж протидія. Це виявляється у тому, що повноваженнями щодо запобігання корупційним діянням
наділена велика кількість державних і недержавних
суб’єктів, а компетенція щодо протидії корупції є
вичерпною, при цьому посадові особи і підрозділи

Національної поліції, Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро зобов’язані займатись як запобіганням,
так і протидією корупції.
Надаючи рекомендації щодо засобів запобігання
і протидії корупції О. О. Онищук пропонує Україні
два адміністративно-правових механізми боротьби
із корупцією: сінгапурський та європейський [13,
с. 36]. Перший – передбачає запровадження суворої
юридичної відповідальності та контролю за корупційними суб’єктами (більшою мірою найвищого
рівня). Другий – послаблення обмежень і заборон в
суспільстві, зокрема йдеться про зменшення контролю та тиску на економіку, розширення свободи слова, посилення прозорості у публічних справах.
Екстраполюючи зазначені механізми на українську державу в добу розвитку євроінтеграційних
процесів, можна стверджувати, що найбільш вдалим
для нашої країни стане комплексне застосування зазначених методів. Йдеться про розумне поєднання
суворої юридичної відповідальності з послабленням
обмежень і заборон. З одного боку особа не буде
вчиняти корупційних правопорушень під загрозою
суворої відповідальності (Досвід Сінгапуру), а з іншого – тому, що не буде бачити у цьому потребу.
(Європейський досвід).
Поміж цього позитивно відобразиться на антикорупційній політиці такі заходи як посилення гарантій державного захисту осіб, що сприяють боротьбі
із корупційними діяннями, чітке розмежування повноважень між органами, завданням яких є провадити антикорупційну політику в Україні, задля уникнення їх дублювання, широке залучення громадян
для боротьби із корупцією, тобто збільшення тиску
на потенційних правопорушників засобами соціального впливу.
Необхідно визнати, той факт, що законодавець
зі свого боку здійснив спробу упорядкувати та поліпшити антикорупційну політику. З огляду на це,
потребують роз’яснення деякі легальні поняття.
Йдеться про поняття «корупційне правопорушення» та «правопорушення, пов’язане із корупцією»
Так, на законодавчому рівні у ч. 1 ст. 1 Закону
України «Про запобігання корупції» надається визначення корупційному правопорушенню, а саме
як діянню, що містить ознаки корупції, вчинене
особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 цього Закону, за яке
законом встановлено кримінальну, дисциплінарну,
та/або цивільно-правову відповідальність [6]. Звідси можна дійти висновку про класифікацію корупційних правопорушень, зокрема, на кримінальні,
цивільні та дисциплінарні. Кримінальні правопорушення – це злочини, вичерпний перелік яких
міститься в Особливій частині Кримінального кодексу України [16].
Право та інновації № 1 (25) 2019
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Цивільні корупційні правопорушення як правило
випливають з цивільно-правових відносин і містяться у Цивільному кодексі України. Відповідальність
настає з моменту правопорушення у зв’язку із заподіянням моральної або матеріальної шкоди.
Якщо говоримо про дисциплінарні корупційні
правопорушення, то юридичною підставою для відповідальності тут слугують такі нормативно-правові
акти як Кодекс законів про працю та різноманітні
дисциплінарні статути підприємств установ та організацій. Особливістю цього виду правопорушень є
те, що відповідальність за вчинення дисциплінарних
корупційних правопорушень накладається відповідною адміністрацією підприємств, установ організацій. При чому суб’єкт який уповноважений притягати особу до дисциплінарної відповідальності повинен діяти відповідно до правил внутрішнього
трудового розпорядку, в порядку підпорядкованості
та відповідно до дисциплінарних статутів і положень
[17]. Таким чином, дисциплінарна юридична відповідальність встановлюється у зв’язку із порушенням
трудової та службової дисципліни, а якщо у них
міститься корупційний склад, то він визначається
Кодексом законів про працю.
У зазначеній класифікації корупційних правопорушень відсутні адміністративні правопорушення.
Причиною цього є віднесення законодавцем цієї категорії до правопорушень пов’язаних із корупцією.
У Законі України «Про запобігання корупції» правопорушення, пов’язане із корупцією визначається як
діяння, що не містить ознак корупції, але порушує
встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження за яке законом встановлено кримінальну,
адміністративну, дисциплінарну та/або цивільноправову відповідальність [6]. Кодекс України про
адміністративні правопорушення чітко окреслює ті
правопорушення, за які передбачено адміністративну
відповідальність, їх перелік міститься у главі 13-А
кодексу (Адміністративні правопорушення, пов’язані
з корупцією). Це порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності,
порушення встановлених законом обмежень щодо
одержання подарунків, порушення фінансового
контролю, порушення вимог щодо запобігання та
врегулювання інтересів, невжиття захотів протидії
корупції та інші. Крім цієї глави існує також низка
статей, в яких передбачена відповідальність за правопорушення, пов’язані із корупцією наприклад 1841
(неправомірне використання державного майна) або
ст. 16414 (порушення законодавства про закупівлі).
Зазначені діяння хоча і не мають ознак корупції
та попри це напряму пов’язані із нею. Протиправні
діяння цього виду можуть викривати та приховувати
корупційні правопорушення та є свідомим актом
особи, тобто вчиняються умисно.
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Отже, критеріями відмежування корупційних
правопорушень від правопорушень, пов’язаних із
корупцією виступає вид відповідальності за їх вчинення та наявність ознак корупції.. За вчинення корупційних правопорушень передбачається кримінальна, дисциплінарна та цивільна відповідальність.
При кваліфікації правопорушень, пов’язаних із корупцією додається також адміністративна відповідальність.
Досліджуючи безпосередні зміни в антикорупційній політиці України, необхідно визнати, що першим кроком покращення антикорупційного законодавства в Україні стало прийняття Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо приведення національного законодавства України у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від
18 квітня 2013 року № 221-VII [19]. На підставі цього закону були внесені важливі зміни до Кодексу
України про адміністративні правопорушення, зокрема до його особливої частини, а саме було виключено ст.1722 (Порушення обмежень щодо використання службового становища) та ст. 1723 (Пропозиція або надання неправомірної вигоди). На
думку законодавця зазначені положення створювали
колізії у законодавстві, адже не мали чіткого розмежування зі злочинами, передбачених ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки, або одержання неправомірної вигоди службовою особою), 3682 (незаконне
збагачення), 369 (Пропозиція, обіцянка або надання
неправомірної вигоди службовій особі). Таким чином, положення Кодексу України про адміністративні правопорушення надавали підстави для уникнення кримінальної відповідальності шляхом притягнення до адміністративної відповідальності.
Подальші зміни адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані із корупцією,
внесенні до Кодексу України про адміністративні
правопорушення на підставі Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції» від 12 лютого
2015 року № 198-VIII. Цим актом були збільшені
строки накладання стягнень за вчинення правопорушень, пов’язаних із корупцією [20]. Так, зміни торкнулися ст. 38 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, а саме: до внесення змін адміністративне стягнення за вчинення адміністративного
корупційного правопорушення могло бути накладено
протягом 3-х місяців з дня виявлення, але не пізніше
одного року з дня його вчинення, то за вчинення
правопорушення, пов’язаного із корупцією, стягнення може бути накладено протягом 3-х місяців, але не
пізніше 2-х років з дня його вчинення [18].
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На підставі прийняття Закону України «Про запобігання корупції» Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» втратив чинності. На
зміну йому прийшов Закон України «Про запобігання корупції», де було удосконалено термінологію,
відтак розширено поняття неправомірної вигоди, яке
тепер охоплює невичерпний перелік вигод, які особа
може отримати незаконним шляхом, з’являється поняття «приватний інтерес», тобто будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи
юридичними особами, у тому числі ті, що виникають
у зв’язку з членством або діяльністю в громадських,
політичних, релігійних чи інших організаціях; розширено перелік близьких осіб, шляхом збільшення
обсягу поняття «близькі особи», що встановлює родинні зв’язки незалежно від того чи проживають
особи разом(перебувають у відносинах сімейного
характеру) ; закріплення самостійного поняття антикорупційна експертиза, яке раніше не визначалося, а
лише передбачалася його мета (виявлення в чинних
нормативно-правових актах та проектах нормативноправових актів факторів, що сприяють або можуть
сприяти вчиненню корупційних правопорушень,
розроблення рекомендацій стосовно їх усунення),
відтепер антикорупційна експертиза – діяльність із
виявлення в нормативно-правових актах, проектах
нормативно-правових актів положень, які самостійно
чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти
вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією.
Наведений правовий аналіз дозволяє говорити
про те, що дії законодавця спрямовані на поліпшення
антикорупційної політики, зокрема приділено увагу
усуненню певних колізій та прогалин, що існують в
антикорупційному законодавстві, його адаптація до
вимог європейських стандартів. У той же час існує
ще багато невирішених проблем, що потребують
правової визначності та уваги з боку законодавця.
Засоби успішної боротьби із корупцією, передбачають взаємоузгоджену взаємодію органів державної влади на всіх рівнях. На жаль, досвід показує, що Україна ще не досягла такого етапу розвитку,
за якого взаємодія між органами влади призводила
б до значних зрушень в антикорупційній політиці.
Виходячи з цього, вкрай необхідним вбачається розглянути ті механізми боротьби із корупцією, що
успішно застосовуються і функціонують у інших
країнах світу.
Уваги з цього приводу заслуговує досвід Франції у боротьбі із корупційними проявами. Її законодавча система включає в себе негативні наслідки за
хабарництво – незаконне одержання, вимагання
подарунків, презентів, обіцянок чи будь-яких інших

переваг, що входять до повноважень посадової особи. Ці положення були закріплені в новому антикорупційному законі Франції «Про прозорість боротьби з корупцією та модернізацію економіки» від
грудня 2016 року (закон Sapin II) [24]. Цікавим є
таке поняття французького закону, як «торгівля
впливом, тобто зловживання службовим становищем з боку публічної і приватної особи з метою
отримання від влади посади або іншого вигідного
для особи рішення.
Запобіганню корупції в державному апараті
Франції сприяють специфічні обмеження, які застосовуються до державних службовців, Відповідно до
зазначеного закону державні службовці зобов’язані
зберігати як професійну (лікарську, податкову, військову) так і службову таємницю, за порушення якої
вони можуть бути притягнені до дисциплінарної
відповідальності. Службовці повинні бути незалежними від сторонніх впливів, зокрема від впливу приватного сектора.
Важливою інституцією, яка здійснює запобігання корупції стала Центральна служба по боротьбі з
корупцією, завданнями якої стали розгляд випадків
фінансових зловживань на службі з боку державних
службовців і приватних осіб, хабарництво з корисливою метою, надання незаконних пільг чи переваг
при проведенні торгів, надання рекомендацій щодо
організації протидії корупції [21, с. 125]. Серед функцій Центральної служби виділяють централізацію
інформації, необхідної для попередження фактів
корупції, надання допомоги судово-слідчим органам
у випадках їх звернень про надання інформації, що
свідчить про факти правопорушень, інформування
Прокурора республіки щодо проведення розслідування [22, с. 48]. Важливим фактором, який сприяє
проведенню успішної антикорупційної політики
сприяє й також участь цієї країни в антикорупційній
діяльності Європейського Союзу. Францією ратифіковано усі антикорупційні конвенції Європейського
Союзу Її правоохоронні органи справляють активну
співпрацю з поліцейською службою Європейського
Союзу (Європолом), агентством Європейського союзу, що має справу з судовими органами (Євроюстом), Office européen de lutte anti-fraude або OLAF
(спеціальний підрозділ фінансової поліції при Європейському Союзі, до функцій якого належить боротьба із шахрайством). Крім цього, подоланню корупції
сприяє збільшення ролі муніципального управління,
тобто зменшується втручання держави в сферу послуг та економічні процеси [21, с. 126].
Не менше уваги привертає антикорупційна стратегія у Великобританії, яка має низку своїх особливостей, це зокрема поділ корупції на певні рівні. Так,
за сферою прояву корупція поділяється на банківську, під це визначення підпадають працівники банПраво та інновації № 1 (25) 2019
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ку, що зловживають функціональним статусом у
власних інтересах, поліцейську – отримання хабара
працівниками правоохоронних органів, що пов’язане
з виконанням їх прямих посадових обов’язків, а також злочинне використання владних повноважень,
дисциплінарні злочини, вчинені працівниками поліції проти людей, пов’язані із зловживанням поліцейської влади; політична – суб’єктами якої визначаються видатні суспільно-політичні особистості,
парламентарі та держслужбовці найвищого ступеня
[23, с. 18–19]. Зазначений розподіл дозволяє чітко
розмежувати суб’єктів вчинення корупційних правопорушень, що неодмінно відображається на кваліфікації протиправних діянь та повною мірою забезпечує відповідальність посадових осіб за вчинення
ними корупційних діянь.
Розслідуванням дій, що кваліфікуються як корупційні діяння займається поліція. У структурних підрозділах поліції Великобританії також функціонують
спеціальні детективи, що спеціалізуються на розслідуванні правопорушень у державному та громадському секторі (Public Sector Corruption Selection).
Але якщо витрати з корупційного діяння перевищують 2 млн. фунтів стерлінгів, чи правопорушення є
досить важким або має соціальний інтерес, то у такому випадку подібне правопорушення буде розслідуватись Організацією по розслідуванню серйозного
шахрайства (Serious Fraud Office) [23, с.19]. Тобто
можна говорити про поділ корупційних злочинів за
розміром неправомірної вигоди та за впливом на
суспільство.
Висновки. Таким чином, визначившись із поняттям корупції, виявивши її суспільно-негативні
наслідки та причини вчинення корупційних дій, наявні достатньо вагомі підставі стверджувати, що
боротьба із нею повинна займати першочергову роль
в житті кожної країни. Аналіз нововведень в антикорупційному законодавстві України говорить про
те, що законодавцем урегульовано чимало проблемних питань, пов’язаних із корупцією, але наявні механізми боротьби повною мірою не забезпечують
істотних зрушень в правовому регулюванні корупційних діянь, про що свідчить негативна антикорупційна динаміка країни.
Основною причиною низького рівня антикорупційної динаміки в Україні, з одного боку, лишається
людський фактор, зокрема професійна некомпетентність, малорозвинена громадська правосвідомість,
правовий нігілізм, з іншого - недостатня увага з боку
законодавця до існуючих у суспільстві проблем низький рівень заробітної плати, незадовільні умови
праці, невизначеність або відсутність нормативних
актів, що регулюють певну сферу суспільних відносин, зокрема професійних, наявність чималої кількості державних органів, що здійснюють контроль за
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корупційними справами з однаковими дубльованими
повноваженнями.
З огляду на це, доречним є використання міжнародного досвіду та адміністративно-правових механізмів запобігання і протидії корупції. Так, найбільш вдалим для України вбачається застосування
імперативного підходу (досвід Сінгапуру) із запровадженням суворої юридичної відповідальності за
корупційні діяння у комплексі з послабленням певних обмежень і заборон у суспільстві. Крім цього на
увагу заслуговують ті механізмі боротьби із корупцією, які використовують у своїй антикорупційній
політиці більшість розвинених країн світу. Дієвим
засобом боротьби із корупцією лишається засіб соціального впливу, таким чином залучення громадян,
які не є представниками державних органів до антикорупційної діяльності позитивно відобразиться на
антикорупційній динаміці країни. Окрім цього, вкрай
необхідним є налагодження міцної співпраці з Європейськими антикорупційними органами, з метою
залучення важливого досвіду боротьби із корупцією
і перенесення його в площину національного законодавства.
Конкретні зміни в законодавчій базі України повинні стосуватися насамперед порядку формування
органів, які провадять антикорупційну діяльність, а
відповідно зміну їх підзвітності і підконтрольності.
Усі без виключення антикорупційні структури повинні бути підпорядковані безпосередньо Президенту
України як гаранту додержання Конституції, прав і
свобод людини і громадянина та підзвітними Верховній Раді України як народним обранцям. Повноваження щодо призначення на будь-яку посаду в антикорупційний орган повинен мати Президент України,
причому неважливо чи є це посада рядового складу
або посада голови. Такі зміни самі по собі нівелюють
у осіб, що займаються питаннями корупції почуття
безкарності, посилять відповідальність перед народом та припинять конфлікти між суб’єктами антикорупційної політики.
Відповідно до цього, доцільним є внесення змін
до наступних законів України:
ч. 2 ст. 4 Закону України «Про запобігання корупції» викласти у такій редакції: «Національне агентство, у межах, визначених цим та іншими законами,
є відповідальним перед Президентом України, підконтрольним Президенту та підзвітним Верховній
Раді України»;
ч. 3. ст. 5 «Члени Національного агентства призначаються на посаду Президентом України строком
на чотири роки за результатами конкурсу. Одна і та
сама особа не може обіймати цю посаду понад два
строки підряд»;
п. 15 ст.8 Закону України «Про публічні закупівлі» викласти у такій редакції «співробітництво з
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державними органами, міжнародними правоохоронними органами та громадськими організаціями щодо
запобігання проявам корупції у сфері закупівель»;
ч. 1 ст. 9 Закону України «Про національне антикорупційне бюро України» викласти у редакції
«Директори територіальних управлінь Національного бюро призначаються на посаду та звільняються з
посади Президентом України», а також виключити
п. 6 ч. 1 ст. 8; доповнити ч. 9 ст. 7 пунктом 2 у такій
редакції: «Президент України призначає на посади
та звільняє з посад працівників Національного
бюро»;
щодо Закону України «Про Державне бюро розслідувань» пропонуємо виключити п. 9 ст. 12, п. 2 ч.
3 ст. 13, викласти ч. 1 ст. 11 у такій редакції:
«…перший заступник Директора Державного бюро
розслідувань та заступник Директора Державного
бюро розслідувань, працівники центрального апара-
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ту Державного бюро розслідувань, директори та заступники директорів територіальних органів Державного бюро розслідувань, працівники відповідного територіального органу призначаються на
посаду та звільняються з посади Президентом України за поданням Конкурсної комісії…»;
ч. 2 ст. 3 Закону України «Про Національне
агентство України з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних
та інших злочинів» викласти у такій редакції «Голова Національного агентства призначається на посаду
Президентом України строком на п’ять років за результатами конкурсу», а також виключити п. 2 ч. 2
ст. 7, ст. 4 викласти у такій редакції «службовці Національного агентства призначаються та звільняються Президентом України після відбору за результатами конкурсу…».
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
В ВОПРОСАХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРРУПЦИИ
В статье уделено внимание изменениям в национальном антикоррупционном законодательстве, выявлены
причины низкой антикоррупционной динамики в Украине, проанализирован международный опыт борьбы с
коррупцией и предложены основные пути решения проблемы высокого коррупционного уровня.
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, правонарушение.
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2-year student, group 3, International Law Faculty of Yaroslav Mudryi National Law University
NORMATIVE AND LEGAL COMPONENT IN CORRUPTION-PREVENTING ISSUES
Problem setting. The article focuses on changes in the national anti-corruption legislation, the reasons for the low
anti-corruption dynamics in Ukraine, the international experience of fighting corruption and the main ways to solve the
problem of high corruption level are analysed.
Target of research. The purpose of the study is a comprehensive, in-depth analysis of innovations in the current
legislation that regulates legal relations in connection with the commission of corruption offenses and offenses related to
corruption, search for existing deficiencies in it and provide suggestions for their solution.
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Analysis of recent researches and publications. The problem of corruption in all expressions, its causes and methods of overcoming attracts a large number of scholars such as: Melnyk M. I., Khavronyuk M. I., Seryogin S. M., Onyschuk
O. O. and others. These studies use A fundamental approach to study all aspects and nuances of corruption, which is
mainly used in their works, can serve as a benchmark for other systematic studies of this problem.
Article’s main body. The concept of corruption is complex and multifaceted, which should be considered in the
complex of the relevant features. In particular, corruption: firstly, it is a system of relations, which includes representatives
of all authorities, secondly, it is a certain psychological state of a person associated with violation of mandatory rules,
thirdly, it is a social-negative phenomenon that affects the functioning of public institutions and, most importantly, the
concept of corruption is not reduced to bribery.
One of the most effective means of regulating the prevention of corruption is to control the finances of a person by
submitting electronic declarations of persons authorized to perform functions of the state or local self-government,
monitoring the submission and verification of the said declaration. However, the Law of Ukraine «On Prevention of Corruption» also emphasizes other mechanisms for preventing corruption. In particular, the prohibition on obtaining privileges, services and property by state authorities and local self-government bodies; anti-corruption expertise; special check;
the existence of a single state register of persons who committed corruption or corruption-related offenses; transparency
and access to information requirements.
The given legal analysis in the article suggests that the actions of the legislator are aimed at improving anti-corruption
policy, in particular, attention is paid to eliminating certain conflicts and gaps that exist in anti-corruption legislation, its
adaptation to the requirements of European standards. At the same time, there are still many unresolved issues that require
legal clarity and attention from the legislator. Means of successful fight against corruption should provide mutually coordinated interaction of state authorities at all levels. Unfortunately, experience shows that Ukraine has not reached such
a stage of development yet, in which the interaction between the authorities would lead to significant changes in the anticorruption policy. Therefore, it is imperative to consider the mechanisms of combating corruption, which are successfully applied and operate in other countries of the world.
Conclusions and prospects for the development. Specific changes in the legislative framework of Ukraine should
primarily concern the formation of bodies that carry out anti-corruption activities, and, accordingly, their accountability
should be changed. All the anticorruption structures should be subordinated directly to the President of Ukraine as a
guarantor of the observance of the Constitution, the rights and freedoms of a man and a citizen and accountable to the
Verkhovna Rada of Ukraine as the people’s constituents. The President of Ukraine should have the authority to appoint
an official to an anti-corruption body for any position, whether it is an ordinary position or a post of chairman. Such
changes will reduce the sense of impunity for those who deal with corruption, increase their responsibility to the people
and stop the conflicts between actors of anticorruption policy.
Keywords: corruption, anti-corruption policy, offenses.
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ЄДИНА СУДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА
СИСТЕМА: РЕАЛЬНІСТЬ І ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
У статті здійснено ґрунтовний аналіз нормативного закріплення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, охарактеризовано сучасний стан, проблеми та переваги ЄСІТС, задля удосконалення застосуванням даної системи та уникнення можливих проблем у зв’язку з її функціонуванням.
Ключові слова: Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, електронний суд, електронне правосуддя.

Постановка проблеми. У вік інформаційних
технологій все більше послуг для громадян переходить в електронний режим. Стрімкий розвиток
комп’ютеризації, мережі Інтернету та сучасних інформаційних технологій революційно вплинув на усі
сфери людської діяльності, змінив тисячолітні підходи до питань збереження та обміну інформацією в
суспільстві. У сучасних європейських країнах інформаційні технології стали незамінним засобом ефективного управління, зокрема у сфері здійснення правосуддя. Захищені інформаційні системи надають
громадянам Європи швидкий доступ до нормативноправових актів, документів судової практики, а також
до інформації судових і правоохоронних органів, чим
забезпечується реальна доступність правосуддя. Крім
того, використання в судочинстві систем, у яких втілено сучасний стан розвитку інформаційних технологій і права, сприятимуть підвищенню якості правосуддя та гарантуватимуть незалежність суддів.
Судова система України не залишається осторонь
від новацій технічного прогресу і прагне зробити
спілкування громадян із судовою системою більш
зручним і комфортним. Саме тому сьогодні ми є
свідками народження і запровадження системи
«Електронний суд», завдяки якому учасники судових
процесів мають скористатися можливістю заощадити час і гроші. Поступове переведення судового процесу із суто паперового в електронний є досить логічним рішенням. Тим більше, що останнім часом
справ, які накопичилися у паперовому вигляді, на© Шаповал Р. В., Пономаренко В. О., 2019

стільки багато, що часто їх доводиться бачити вперше у залах суду, а іноді навіть проводити «на них»
засідання. Минулого року в Україні вже почали запроваджувати та тестувати Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему (далі – ЄСІТС) –
«Електронний суд».
Метою даної роботи – на основі аналізу теоретичних засад, законодавчих актів, матеріально-технічного та кадрового забезпечення дослідити наявні
проблеми у функціонуванні механізмів інформаційного забезпечення діяльності здійснення правосуддя.
Об’єктом дослідження є правові норми, які регулюють суспільні відносини, що виникають
у зв’язку із запровадженням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, а також її організаційне, матеріально-технічне, кадрове забезпечення.
Виклад основного матеріалу. Окремі питання
інформаційно-технічного й організаційно-правового
характеру досліджуються в наукових працях таких
учених, як І. Л. Бачило, О. О. Денисова, А. Ю. Каламайко, Н. І. Логінова, М. М. Пархоменко, В. О. Смірнова, О. В. Бринцевa, І. В. Камінської, які у своїх
наукових працях розкривали можливості використання системи електронного документообігу у різних
сферах державного управління та безпосередньо у
судочинстві.
Одним із секторів електронного урядування є
система електронного правосуддя. Поряд з іншими
сервісами державних владних та управлінських поПраво та інновації № 1 (25) 2019
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слуг електронне правосуддя є одним із елементів
електронної демократії, яке впроваджується з метою
забезпечення доступності, підзвітності, ефективності зворотного зв’язку, інклюзивності, прозорості в
діяльності органів державної влади. Судова влада є
ключовим компонентом демократії. Тому справедливо вважається, що електронне правосуддя є найважливішою гранню електронної демократії [1,c.5].
Документарне судочинство більше не є ефективним, адже це значні часові витрати, відсутність оперативного доступу учасників процесу до матеріалів
справи, затягування процесу, необхідність засвідчення копій документів, недоцільне ускладнення роботи
адвокатів, нераціональне використання значної кількості паперу.
Необхідність застосування інформаційних технологій в юридичному секторі держав-членів Ради
Європи викладені в Рекомендації Rec (2001) 2 [14]
щодо побудови та перебудови судових систем та
правової інформації в економічний спосіб та Рекомендації Rec (2001) 3 [15] щодо надання громадянам
судових та інших юридичних послуг з використанням новітніх технологій, ухвалених Комітетом Міністрів Ради Європи 28 лютого 2001 року. Указані міжнародно-правові акти, спонукають суддів та інших
користувачів юридичних інформаційних систем до
вивчення нових можливостей, які надають нові технології для модернізації судових процесів дозволяла
краще враховувати вимоги користувачів, зміцнювати
суспільну довіру й гарантувати дотримання інтересів
правосуддя, з одного боку, беручи до уваги рентабельність, з другого. Окрім того, надають рекомендації щодо керування проектами впровадження інформаційних систем в правосудді.
Щодо доступності судових рішень, то Консультативна рада європейських суддів у своєму Висновку
№ 7 (2005) з питання «Правосуддя та суспільство»
рекомендувала, «… щоб принаймні усі рішення Верховного Суду та інші важливі судові рішення були
доступними на Інтернет-сайтах безоплатно…» [2].
Також необхідно, щоб інформація про судову практику в усіх галузях права і по всіх регіонах розповсюджувалась за допомогою однієї чи кількох автоматизованих систем, а судові рішення мають вноситись в автоматизовану систему регулярно та в
розумні строки (додаток 1 до Рекомендації № R (95)
11 Комітету Міністрів Ради Європи) [16].
У Конституції України закладено підґрунтя доступності правосуддя, зокрема: у ст. 8 зазначено, що
звернення до суду для захисту прав та свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується, а відповідно до ст. 124
юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі [5]. Також, відповідно
до ст. 7 Закону України «Про судоустрій і статус
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суддів», доступність правосуддя для кожної особи
забезпечується відповідно до Конституції України та
в порядку, встановленому законами України [13].
У Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до
європейських стандартів, схваленої Указом Президента України від 10 травня 2006 р. [10] зазначено,
що подальший розвиток правосуддя має бути спрямований насамперед на забезпечення його доступності. У 2012 році Державним підприємством «Інформаційні судові системи» була розроблена Концепція «Електронний суд» [6], метою якої є
універсальна схема побудови структур даних при
наявності необхідності обміну даними між автоматизованими системами різних виробників.
Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» № 2147-VIII від 03.10.2017 [9]
передбачено запровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, яка починає
функціонувати через 90 днів з дня опублікування
Державною судовою адміністрацією України у газеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади
оголошення про створення та забезпечення функціонування ЄСІТС.
Із запровадженням даної системи зазначеним
вище законом внесено зміни до деяких процесуальних норм, набрання законної сили якими прямо
пов’язується з датою початку функціонування
ЄСІТС.
Новими кодексами передбачено, що реєстрація
особи в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі не позбавляє таку особу права на подання документів до суду в паперовій формі. Однак,
як визначено процесуальними кодексами, за умови,
якщо позов, апеляційну, касаційну скаргу подано до
суду в електронній формі, позивач, особа, яка подала
скаргу, повинні подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі.
Іншим важливим моментом, на який варто звернути увагу, є те, що новими процесуальними кодексами передбачено, що суд проводить розгляд справи
за матеріалами судової справи в електронній формі.
У такому разі всі процесуальні та інші документи
переводяться в електронну форму та долучаються до
матеріалів електронної судової справи [9].
Юридичними наслідками при запровадженні
даної системи стане те, що учасники судового процесу зможуть:
– подавати в електронній формі позовні заяви та
інші передбачені законом процесуальні документи,
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що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду;
– отримувати судові рішення та інші електронні
документи;
– надсилати копії електронних документів іншим
учасникам судової справи (крім випадків, коли інший
учасник не має зареєстрованого електронного кабінету);
– сплачувати судовий збір та інші платежі у режимі он-лайн під час формування відповідного документу;
– уповноважити на подання документів від свого
імені або від імені довірителя по судовій справі, судовому провадженню або зверненню представника
(іншу фізичну особу, що має зареєстрований електронний кабінет) або надати іншій фізичній особі
доступ до документів по судовій справі, судовому
провадженню або зверненню.
За допомогою зареєстрованого електронного кабінету особи формують проекти (шляхом заповнення
відповідних форм, редагують, долучають), підписують та подають до електронні запити, скарги, пропозиції та інші процесуальні звернення, а також отримують відповідні на них.
Безумовно, такі нововведення є вкрай позитивними, адже електронне судочинство значною мірою підвищує ефективність правосуддя в цілому,
спрощує доступ до справи її учасників, а також
заощаджує організаційні, фінансові та часові затрати, пов’язані з пересиланням матеріалів справи
з одного суду до іншого та ознайомленням з ними
учасників [3,c.114]. Н еможливо буде втратити
судову справу, автоматизуються багато процесів в
судовій діяльності і головне - електронний суд
дасть можливість здійснювати процесуальні дії
онлайн.
Документ, який регулює діяльність та функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, – Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему – має бути
затверджений Вищою радою правосуддя за поданням
Державної судової адміністрації України та після
консультацій з Радою суддів України [13].
01 грудня 2018 року в газеті «Голос України»
№ 229 (6984) Державною судовою адміністрацією
України опубліковано оголошення про створення та
забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та про початок
її дослідної експлуатації з 01 березня 2019 року
у складі восьми підсистем (модулів):
– Єдиний контакт-центр судової влади України;
– Єдина підсистема управління фінансово-господарськими процесами;
– Офіційна електронна адреса (Електронний кабінет);

– Офіційний веб-портал «Судова влада України»;
– Єдиний державний реєстр судових рішень;
– Електронний суд;
– Автоматизований розподіл;
– Судова статистика.
У цьому ж оголошенні зазначено, що з 01 січня
2019 року ЄСІТС працює в тестовому режимі [20].
Однак, відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 28 лютого 2019 р. № 624/0/15-19 (Про повернення на доопрацювання проекту Положення про
Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему) [11] та беручи до уваги результати обговорення з судами, іншими органами та установами системи правосуддя щодо необхідності відтермінування
початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС), Державна
судова адміністрація України повідомила про відкликання опублікованого оголошення щодо забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в газеті «Голос України» (№ 229 (6984) від 01.12.2018) [8].
Отже, зміни, передбаченні Законом «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу
України, Кодексу адміністративного судочинства
України та інших законодавчих актів» [9], які стосуються початку роботи Системи, не набирають чинності.
Але в судах все одно продовжується тестова експлуатація окремих підсистем (модулів) ЄСІТС,
у тому числі й підсистеми «Електронний суд».
Тестування підсистеми «Електронний суд» у всіх
місцевих та апеляційних судах здійснюється відповідно до наказу Державна судова адміністрація України від 22 грудня 2018 року № 628 [12] та згідно
вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради
суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 (із
змінами і доповненнями) [7], у частині функціонування підсистеми електронного суду.
У тестовому режимі вже почала працювати підсистема «Електронний суд» та модуль «Офіційна
електронна адреса (Електронний кабінет)». Підключення судів до модулів «Автоматизований розподіл»,
«Судова статистика», «Єдина підсистема управління
фінансово-господарськими процесами», «Єдиний
контакт-центр судової влади України» ЄСІТС не відбулося. Модулі «Офіційний веб-портал «Судова влада України» та «Єдиний державний реєстр судових
рішень» продовжують працювати локально.
Реєстрація позовних заяв та інших документів,
що надійшли у тестовому режимі через «Електронний кабінет», здійснюється у комп’ютерних програмах автоматизованої системи діловодства суду КП
«Д-3», КП «Діловодство спеціалізованого суду» (КП
Право та інновації № 1 (25) 2019
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«ДСС»), АСЕД «Апеляція» та в автоматизованій програмі діловодства у Верховному Суді.
Відповідно до ст.18 Кодексу адміністративного
судочинства України адвокати, нотаріуси, приватні
виконавці, судові експерти, державні органи та органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання державного та комунального секторів економіки реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній
системі в обов’язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній
судовій інформаційно-телекомунікаційній системі
в добровільному порядку.
Особам, які зареєстрували офіційні електронні
адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у
справах, в яких такі особи беруть участь, виключно
в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє
їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.
Суд проводить розгляд справи за матеріалами
судової справи в електронній формі. Процесуальні
та інші документи і докази у паперовій формі не
пізніше трьох днів з дня їх надходження до суду переводяться у електронну форму та долучаються до
матеріалів електронної судової справи в порядку,
визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.
У разі неможливості розгляду справи судом в
електронній формі з технічних причин більше п’яти
днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені цим Кодексом, справа розглядається
за матеріалами в паперовій формі, для чого матеріали
справи невідкладно переводяться в паперову форму
у порядку, встановленому Положенням про Єдину
судову інформаційно-телекомунікаційну систему[4].
Безпосередньо запровадження даної системи на
строки судового провадження не впливає, але перехід до ведення судових справ в електронній формі
повинно суттєво прискорити процес правосуддя. В
умовах повноцінного функціонування системи суди
різних інстанцій більше не будуть пересилати між
собою матеріали справ поштою. Електронний суд
також прискорить обмін та розгляд справи апеляційним чи Верховним судами, оскільки непотрібно
чекати фізичне перевезення матеріалів справ
фельд’єгерською службою.
На сьогоднішній день, від судів надходять нарікання на те, що все ще не завершене облаштування
робочих місць суддів у залах судових засідань (персональні комп’ютери або ноутбуки/планшети, а також засоби повного фіксування судового процесу);
сертифіковані навчання суддів з роботи в підсистемі
«Електронний суд» ЄСІТС не проведені; нормативні
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документи щодо умов праці суддів та працівників
апарату судів не приведені у відповідність з вимогами безпеки та захисту здоров’я працівників під час
роботи з екранними пристроями. Крім того, з огляду
на те, що штатні розписи новоутворених окружних
та апеляційних судів не затверджені, залишилося
невирішеним питання щодо забезпечення судів додатковими працівниками апарату, до функціональних
обов’язків яких було б віднесено технічне наповнення баз даних ЄСІТС та робота з цією системою.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 151 Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» [13], організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у межах повноважень, установлених законом, здійснює Державна судова адміністрація України.
Таким чином, відповідальність за належну організацію функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи законодавцем покладено на Державну судову адміністрацію України.
Експерти підкреслюють, що на відміну від інших
європейських держав, де електронне судочинство
впроваджувалося поступово, а в деяких країнах протягом навіть десятиліть, в Україні за задумом авторів
кодексу, цей процес повинен пройти швидко і одночасно в судах всіх юрисдикцій та через 10 років
електронний суд будуть сприймати як належне. Звичайно ж, в процесі його впровадження будуть виникати якісь проблеми і точкові питання, але, на
нашу думку, це не повинно дискредитувати саму
ідею. Вчасне оперативне реагування на виникаючі
проблеми, позитивна реакція працівників судів на
неминучість електронного суду полегшить запровадження системи, яке має відбуватися таким чином,
щоб спростити роботу судів та доступ громадян до
правосуддя, а не ускладнити ці процеси на перехідних етапах [18].
Запропоновано поетапне впровадження початку
роботи судів з окремими підсистемами (модулями)
ЄСІТС за результатами проведеного тестування відповідних підсистем (модулів), навчання суддів та
працівників апарату суду, а також за умови належного матеріально-технічного забезпечення суду.
До впровадження відповідних модулів ЄСІТС,
але не пізніше ніж до 01 січня 2020 року, в судах
можуть використовуватись наявні на день початку
функціонування ЄСІТС комп’ютерні програми автоматизованої системи діловодства суду (КП «Д-3», КП
«Діловодство спеціалізованого суду», АСЕД «Апеляція», автоматизована програма діловодства у Верховному Суді) разом з функціоналом здійснення авторозподілу справ [18].
Державною судовою адміністрацією України запропоновано механізм поетапного впровадження
підсистем та модулів ЄСІТС по мірі готовності кож-
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ного окремого суду працювати з відповідними підсистемами (модулями) ЄСІТС.
Необхідність запровадження перехідного механізму впровадження ЄСІТС (поетапного впровадження модулів та підсистем) в міру забезпечення їх
належного функціонування: за результатами проведення тестування відповідних модулів, навчання
суддів та працівників апарату суду, а також за умови
належного матеріально-технічного забезпечення
суду.
Серед недоліків, які наявні у зв’язку з нововведенням, можна зазначити, те, що вимагає високого
рівня захищеності інформації, обмеженість застосування щодо певних категорій спорів, недоступність
певним категоріям громадян (вікові, майнові особливості).
Рішенням Ради суддів України «Щодо проблем
запровадження електронного суду» № 79 від
19.11.2018 року [19], підтриманим XVI позачерговим
З’їздом суддів України (пункт 8 Рішення З’їзду від
19-20 грудня 2018 року), було звернуто увагу Державної судової адміністрації України на наявність
ряду організаційних, матеріально-технічних, кадрових та нормативних проблем, які потребують вирішення, оскільки є обов’язковою передумовою для
запровадження ЄСІТС. Питання щодо реальної потреби у залученні додаткового кадрового потенціалу
і матеріальних ресурсів для належної організації
роботи судів в нових умовах ДСАУ не з’ясовано, навчання працівників апарату суду та суддів з питань
роботи в підсистемі «Електронний суд» не проведено, а база сканування, є невиправдано широкою та
не відповідає вимогам процесуального законодавства, яке набере чинності одночасно з початком роботи Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи
Особливої уваги заслуговує необхідність якнайшвидшого прийняття Положення «Про Єдину судову
інформаційно-телекомунікаційну систему», яке затверджується Вищою радою правосуддя за поданням
Державної судової адміністрації України та після
консультацій з Радою суддів України.
У Вищій раді правосуддя триває робота щодо
опрацювання проекту Положення про Єдину судову
інформаційно-телекомунікаційну систему.
Розпорядженням Голови Вищої ради правосуддя
від 6 березня 2019 року № 10/0/2-19 [17] утворено
робочу групу з питань опрацювання проекту Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.
Наразі проведено три засідання робочої групи з
метою ефективного опрацювання пропозицій та зауважень, що надійшли від місцевих та апеляційних
судів, Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, Касаційного кримінального суду Верхо-

вного Суду, Генеральної прокуратури України та
Міністерства юстиції України. Участь у вказаних
засіданнях взяли члени Вищої ради правосуддя,
представники Державної судової адміністрації України та державного підприємства «Інформаційні судові системи».
Затвердження Положення – це ще один крок для
забезпечення повноцінної роботи системи. Прийняття Радою суддів рішення з цього питання дозволить
більш зважено запроваджувати систему.
Однією з проблем, яка гальмує реформу, є низька
довіра населення (насамперед, юридичної спільноти). Адвокати не поспішають реєструвати поштову
скриньку в цій системі, кількість поданих позовних
заяв через електронний суд є незначною.
Учасники справи побоюються, що через можливі технічні несправності документи не дійдуть до
суду або будуть втрачені у процесі розгляду справи.
Без паперових копій з відміткою про одержання або
без опису вкладення відправленого листа буде неможливо довести подання доказів та заяв. Водночас
нові редакції процесуальних кодексів жорстко регламентують термін подання доказів та заяв. Пропуск
встановленого строку призводить до втрати можливості подавати відповідні матеріали пізніше. Окрім
того, для подання документів через систему «Електронний суд», так само як і для реєстрації в цій системі, потрібно мати електронний цифровий підпис.
Строк дії сертифіката є обмеженим, а отже, його
потрібно періодично оновлювати, що створює незручності для користувачів. Як наслідок, учасники
судового процесу відмовляються від його отримання
та не використовують послуги системи електронного судочинства.
Висновок. Електронний суд – це новація, результати якої реально можуть довести та сприяти її законодавчому врегулюванню, щоб уникнути недоцільних витрат часу й коштів під час розгляду та вирішення справ у суді. У будь-якому випадку, ми вже маємо
усі підстави для того, щоб розвивати культуру електронного правосуддя та зробити її частиною професійної діяльності – що важливо для правників, або ж
використовувати як реальний інструмент, зокрема для
активних та відповідальних громадян.
Всі з нетерпінням чекають на запровадження
повноцінного електронного суду, який суттєво зменшить витрати часу та спростить доступ до матеріалів
та їх обміну між сторонами і судами.
Наразі не стоїть питання, бути чи не бути ЄСІТС:
відповідь однозначна – бути, оскільки, її запровадження передбачено законом. Водночас, з огляду на
масштабність цього проекту, впровадження ЄСІТС
має відбуватися таким чином, щоб спростити роботу
судів та доступ громадян до правосуддя, а не ускладнити ці процеси на перехідних етапах.
Право та інновації № 1 (25) 2019
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РЕАЛЬНОСТЬ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ
В статье осуществлен подробный анализ нормативного закрепления Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС), охарактеризованы современное состояние, проблемы и преимущества
ЕСИТС, для усовершенствования применения данной системы и избежание возможных проблем в связи с ее
функционированием.
Ключевые слова: Единая судебная информационно-телекоммуникационная система, электронный суд,
электронное правосудие.

SHAPOVAL R. V.,
Doctor of Law, Professor, Professor at the Department of Administrative Law and Administrative Activities
of Yaroslav Mudryi National Law University
PONOMARENKO V. O.,
5-year student, group 3, Finance and Law Faculty of Yaroslav Mudryi National Law University
UNIFIED COURT INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SYSTEM:
PRESENT REALITY AND CHALLENGES
Problem setting. The article provides a thorough analysis of the normative consolidation of the functioning of the Unified
Court Information and Telecommunication System (UCITS), describes the current state, problems and advantages of the
UCITS, in order to improve the application of this system and to avoid possible problems in connection with its functioning.
Target of research. The purpose of the study is on the basis of the analysis of theoretical foundations,
legislative acts, material and technical and personnel support to investigate existing problems in the functioning of the
mechanisms of information support for the implementation of justice.
Analysis of recent researches and publications. Some issues of informational, technical, organizational and legal
nature are researched in the scientific works of such scholars as I. L. Bachilo, O. O. Denisov, A. Y. Kalamayko,
N. I. Loginov, M. M. Parkhomenko, V. O. Smirnov, O. V. Brintsev, I. V. Kaminska, who revealed the possibilities of using
the system of electronic document circulation in various spheres of public administration and directly in the judicial
process.
Article’s main body. In the age of information technology, more and more services for citizens are converted to
electronic mode. Last year, Ukraine has already begun introducing and testing the Unified Court Information and
Telecommunication System (UCITS). Documentary litigation is no longer effective, as it is a significant time cost, lack
of prompt access of process participants to materials of the case, delaying the process, the need to certify copies of
documents, inexpedient complication of the work of lawyers, inappropriate use of a significant amount of paper.
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The legal implications of introducing this system will be that the participants in the trial process will be able to: file
electronic claims and other procedural documents envisaged by law, which are submitted to the court and may be subject
to judicial review; receive court decisions and other electronic documents; to send copies of electronic documents to other
participants of the court case (except for cases when the other participant does not have a registered electronic cabinet);
to pay court fees and other payments in online mode when forming the relevant document; to authorize the submission
of documents on its behalf or on behalf of the principal in a court case, court proceeding or appeal of a representative
(another individual having a registered electronic cabinet) or to grant access to documents in a court case, court proceeding
or appeal to another individual.
With the help of a registered electronic cabinet, individuals form the projects (by filling out the corresponding forms,
editing, attaching), signing and submitting to electronic requests, complaints, offers and other procedural appeals, as well
as receive corresponding ones.
Conclusions and prospects for the development. An electronic court is an innovation, the results of which can
really prove and contribute to its legislative settlement, in order to avoid inappropriate time and money spending when
considering and resolving cases in court. In any case, Ukraine already has every reason to develop an e-justice culture
and make it part of their professional activity, which is important for lawyers, and be used as a real tool, in particular for
active and responsible citizens.
Keywords: Unified Court Information and Telecommunication System (UCITS), electronic court, electronic justice.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРЕЗУМПЦІЇ ПРАВОТИ
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО
У статі висвітлюються окремі аспекти поняття «презумпція правоти», з’ясовується доцільність, необхідність
і умови закріплення на законодавчому рівні принципу презумпції правоти поліцейського, досліджуються переваги і недоліки такого принципу.
Ключові слова: презумпція, поліцейський, принцип.

Постановка проблеми. Із моменту запровадження поліцейської реформи в Україні тривають плідні
дискусії стосовно покращення методів діяльності
поліцейських органів. Попри чималу кількість позитивних моментів, реформа поліції містить суттєву
кількість недоліків, серед яких непрофесіоналізм
поліцейських, їхня корумпованість, упередженість
при прийнятті рішень, почуття безкарності, слабкий
контакт із населенням тощо. Зазначені проблеми знаходять своє відображення у рівні довіри населення
України до органів поліції. Так, у 2015 році рівень
довіри населення до нової поліції сягав близько 40 %
[1], на середину 2018 року цей показник знизився до
35,2 % [2]. Наявна статистика свідчить про те, що
наразі існуюче нормативно-правове забезпечення і
методи поліцейської діяльності потребують вдосконалення і пильної уваги з боку законодавця. З огляду
на викладене, доречним вбачається розглянути можливість запровадження у діяльність органів поліції
принципу презумпції правомірності.
Мета дослідження. Виходячи із аналізу чинного
законодавства, доктринальних розробок, практичної
діяльності органів поліції, громадської думки виявити основні переваги і недоліки принципу презумпції
правоти поліцейського; з’ясувати доцільність залучення у площину національного законодавства принципу презумпції правоти поліцейського.
Об’єкт дослідження: суспільні відносини у сфері державного управління внутрішніми справами.
Стан дослідження. Проблеми організації поліцейської діяльності, адміністративно-правового статусу поліцейського, удосконалення методів і форм
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його професійної діяльності стали предметом уваги
таких науковців як Битяк Ю. П., Проневич О. С.,
Онищук І. І., Кобзар О. Ф., Шаповал Р. В, Глуховеря
В. А. та інших. Окремі аспекти презумпції правоти
поліцейського досліджували у своїх роботах Онищук
І. І., Шутак І. Д, Кравчук О. О., Ланцедова Ю. О. Попри наявні праці, необхідним вбачаються подальші
комплексні дослідження цієї проблематики, оскільки
на сьогодні вона лежить поза межами законодавчого
регулювання, а поліцейська діяльність потребує запровадження і використання нових технологій.
Виклад основного матеріалу: Традиційно поняття презумпції розуміють як закріплене в законі
припущення про існування певного факту, реальність
якого вважається істинною і не потребує доказів [3].
У правовій доктрині презумпція визначається з урахуванням логічного і юридичного підходу. Логічний
підхід передбачає застосування презумпцій у різноманітних сферах суспільних відносин. Так, Караніна Н. С. визначає презумпцію як складне, умовне
вірогідне судження [5, с. 59]. Прихильники іншого
підходу вбачають застосування презумпцій лише в
межах права. Скакун О.Ф. зазначає, що презумпція –
це закріплене в законі припущення про наявність чи
відсутність певних фактів, які мають юридичне значення [4, с. 373]. Для повного і всебічного розкриття
поняття презумпції необхідно застосувати комплексний підхід. Так, дотримуючись правил формальної
логіки поняття презумпції розкривається через сукупність її невід’ємних ознак, а правовий підхід
дозволяє вказати на місце і роль презумпцій у сфері
правового регулювання.
© Солнцева Х. В., Путєвська К. Ю., 2019
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Звертаючи увагу безпосередньо на поняття презумпції правоти поліцейського, то його визначення
потрібно розуміти так: закріплений на законодавчому рівні обов’язок особи підкоритися законній вимозі працівника поліції та неухильно виконувати її і
лише після цього оскаржувати діяння поліцейського
у судовому порядку. Таким чином, зазначена норма
допускає той факт, що поліцейський діє відповідно
до закону.
Наразі принцип презумпції правомірності поліцейського не має законодавчого закріплення, незважаючи на це, аналіз відповідних норм надає вагомі підстави вважати, що стосовно деяких видів правопорушень зазначений принцип все ж таки
застосовується. Так, наприклад, примітка до ст. 122
Кодексу України про адміністративні правопорушення містить положення, що дозволяє визнати
суб’єктом адміністративного правопорушення особу,
яка безпосередньо не здійснювала керування транспортним засобом, але такий транспортний засіб
належить такій особі на праві власності (при вчиненні конкретних порушень правил дорожнього руху).
Ще одним прикладом застосування зазначеної презумпції може слугувати ст.2791 Кодексу України про
адміністративні правопорушення. Відповідно до цієї
статті особі може бути винесено постанову про вчинення адміністративного правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксоване
в автоматичному режимі, та про порушення правил
зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів,
зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису) без
її участі [6].
Підґрунтям для критики принципу презумпції
правоти поліцейського є законодавчі колізії між зазначеним принципом та принципом презумпції невинуватості, який закріплено у Конституції України.
У правовій доктрині стосовно поширеності принципу презумпції невинуватості на адміністративні правопорушення склалося два протилежні погляди науковців. Наприклад, І. Шутак зазначає, що введення
принципу правомірності поліцейського буде суперечити принципу презумпції невинуватості, оскільки
останній все ж таки поширює свою дію на адміністративні правовідносини, спираючись на висновки
Конституційного Суду від 22.12.2010 № 23-рп/2010
[7, с. 11]. Протилежної позиції дотримуються Шульга Є. та Самбор М. – науковці зауважують на той
факт, що ст. 62 Конституції України, ст. 6 Конвенції
про захист прав людини і основних свобод 1950 р.
і ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, принцип презумпції невинуватості
закріплено виключно в межах кримінальних правовідносин. [8, с. 72; 9, с. 125].
Позиція останніх є більш обґрунтованою,
оскільки виходячи з буквального тлумачення Кон-

ституції України та положень міжнародних договорів, можна констатувати той факт, що усі норми, які
стосуються презумпції невинуватості зводяться у
площину кримінального права. Розглядаючи це питання в аспекті рішення Конституційного Суду України, слушною є позиція Цуркаленко Ю.В., яка наголошує на тому, що «норма, яка утворюється судовою
практикою, існує і застосовується лише тою мірою,
якою судді вважають її прийнятною. У більшості
випадків судді при розгляді адміністративних справ
керуються формальними правилами, які встановленні державою» [10, с. 300].
Отже, потрібно зауважити на той факт, що рішення органу конституційної юрисдикції не можна визнати самостійними джерелами адміністративного
права, вони мають факультативний характер, а первинним актом, що застосовуються судом чи уповноваженим органом є Конституція та Закони України.
Основною перепоною, що може стати при спробі залучення принципу презумпції правомірності
поліцейського до національного законодавства визначається незадовільна підготовка працівників органів національної поліції та вимоги, що ставляться
до осіб, які виявили бажання займатися поліцейською діяльністю. Відповідно до ч. 1 ст. 49 Закону
України «Про Національну поліцію» на службу в
поліції можуть бути прийняті громадяни України
віком від 18 років, які мають повну загальну середню
освіту, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, які володіють українською мовою
[11]. Відповідно до п.1, 3 Наказу Міністерства Внутрішніх Справ України «Про затвердження Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в
поліції» кадрові підрозділи органів (закладів, установ) поліції ведуть облік поліцейських, яким необхідно пройти професійну підготовку, та організовують їх направлення до закладів, що здійснюють професійну підготовку у строки, визначені рознарядкою.
Поліцейський направляється на професійну підготовку не пізніше ніж через чотирнадцять календарних днів після його призначення на посаду [12].
Піддавши зазначені норми аналізу, необхідно
констатувати той факт, що наразі законодавець передбачає занадто широке коло осіб, які можуть претендувати на зайняття посади поліцейського, окрім
цього, зазначене у вищезгаданому наказі професійне навчання триває лише півроку [13], що робить
можливим засвоєння майбутнім поліцейським лише
відповідних базових положень, залишаючи поза
увагою розумне поєднання теоретичних, практичних та фізичних показників майбутнього працівника поліції.
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Доцільною є пропозиція залучення до служби в
Національній поліції лише осіб, які мають повну
вищу юридичну освіту за спеціальністю право або
правоохоронна діяльність, збільшення строку проходження спеціальної професійної підготовки у навчальних закладах до двох років, збільшення віку, з
якого особа може потрапити на службу у поліцію до
23 років, закріплення суворої кримінальної, цивільної, дисциплінарної та адміністративної відповідальності для поліцейських, які порушують закон.
Говорячи про останню пропозицію потрібно визначити, що у цьому випадку посилюється роль судових органів. З огляду на це необхідно удосконалювати діяльність судів, з метою забезпечення всебічного, об’єктивного, справедливого та оперативного
розгляду судами справ, стосовно поліцейського, до
якого у особи існує недовіра та сумніви щодо його
правомірності.
Таким чином, підвищивши рівень вимог до посади поліцейського та зробивши добір більш суворим, підвищується відповідно і рівень професіоналізму працівника поліції, що включає в себе відповідні знання, вміння т а навички, а т акож
морально-етичні якості, якими повинен бути наділений будь-який працівник правоохоронного органу. Посилюючи гарантії судового захисту, унеможливлюється поліцейське свавілля щодо особи, гарантується захист населення від неправомірних дій
поліцейського.
Досліджуючи адміністративно-правовий статус
поліцейського в країнах Прибалтики Р. В. Шаповал,
Ю. П. Битяк та ін., зауважують на тому, що однією з
найважливіших умов для відчутного покращення
поліцейської служби, є здійснення її у відповідності
з принципами законності, гуманізму, поваги до прав
людини і громадянина. З огляду на це, науковці висловлюють такі пропозиції як: встановлення посиленого громадського контролю за поліцейськими, запровадження таких умов для працівника поліції, які
не будуть штовхати їх на зловживання своїми повноваженнями, підвищення рівня соціального захисту
працівника поліції [14, с. 305]. Через схожість менталітетів та окремих культурних цінностей усіх пострадянських країн, зазначені пропозиції цілком виправдано можна використати і закріпити в законодавстві України.
Не можна не погодитись із думкою Лацендової Ю. О., яка наголошує на такому негативному
моменті як фемінізація в лавах поліцейських. На
думку дослідника, такий крок з боку законодавця не
є виправдним, оскільки професія поліцейського
пов’язана насамперед із небезпекою для життя і
здоров’я та необхідністю наявності ідеальних фізичних показників [15]. Крім цього, дослідник вбачає
проблему в підвищенні рівня заробітних плат полі-
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цейським з метою підвищити їх професіоналізм.
Виходячи з такого підвищення, на посади будуть
попадати не професіонали, а ті особи, кому подобаються великі гроші із великими владними повноваженнями [15]. Слушною є позиція дослідника про
можливість існування презумпції правомірності поліцейського у не розриві із презумпцією професійності працівника поліції [15].
З’ясувавши зміст поняття презумпції правомірності, умови її існування, вкрай важливим є аналіз
позитивних і негативних аспектів у разі запровадження у законодавчу базу України нової презумпції.
Насамперед, необхідно розуміти, що презумпція
правоти поліцейського жодним чином не спрямована
на обмеження чи звуження існуючих у людини і
громадянина прав і свобод; зазначена юридична конструкція пов’язана виключно із більшою правовою
обізнаністю і професіоналізмом поліцейського, який,
діючи відповідно до закону, вирішує справи про притягнення особи до відповідальності за вчинене ним
правопорушення. У свою чергу особа зобов’язана
підкоритися вимогам поліцейського насамперед не
через наявність законодавчих норм, а більшою мірою
саме через упевненість у тому, що поліцейський –
професіонал, який відповідно до закону і в межах
чітко окресленої компетенції вчиняє усі дії в інтересах особи. Запровадження презумпції правоти поліцейського не тільки підійме авторитет поліції серед
різних верств населення та підвищить рівень довіри
до неї, але й зміцнить рівень національної безпеки.
Попри наявність великої кількості законослухняних кадрів серед правоохоронців, завжди знайдуться
особи з деформованою правосвідомістю, які будуть
жадати порушити встановлені законодавцем
загальнообов’язкові приписи з метою особистої вигоди чи з корисливих мотивів. Тут необхідно сказати,
що від явного свавілля таких недобропорядних правоохоронців людину і громадянина захищає норма,
закріплена у ст. 60 Конституції України «Ніхто не
зобов’язаний виконувати явно злочинні накази чи
розпорядження» [16]. Таким чином, при явно незаконних діях працівника поліції, особа в межах крайньої необхідності чи необхідної оборони зможе захистити себе, своє майно, честь та гідність від незаконних дій працівника поліції.
Так, Д. Катрич серед явно незаконних вимог виділяє ті вимоги і діяння працівника поліції, які не
встановлюються у Законі України «Про Національну
поліцію», а також суперечать принципам, що передбачені частинами 6-12 зазначеного закону та ті, що
виходять за межі компетенції, встановленій у частині 222 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Явно незаконними є катування затриманого, проникнення до житла особи без відповідної
ухвали суду, обшук особи, яка втратила здатність
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орієнтуватися та самостійно пересуватися, огляд
особи іншої статі [17; с. 120].
Будь-яке правове явище необхідно розглядати із
двох боків. Так, зокрема серед проблем що можуть
постати при запровадженні презумпції правоти насамперед такі: можливі випадки перевищення поліцейським своїх повноважень, узурпації і зосередження влади в руках правоохоронця, зрощення із
органами судової влади, що будуть ставати на бік
державних органів, з огляду на їх професіоналізм та
високу правову обізнаність, негативне ставлення
громадськості до цієї законодавчої новели.
Слід наголосити на тій обставині, що законодавче закріплення презумпції правоти поліцейського не
буде створювати нових неіснуючих донині норм
права. Варто погодитись із позицією Д. Картич, стосовно того, що презумпція правоти поліцейського
ніщо інше, як підтвердження і закріплення вже існуючої у законодавстві норми [17, c. 119]. У даному
випадку йдеться про норму, яка закріплена у ч. 2 ст.
62 Закону України «Про національну поліцію», в якій
визначено, що законні вимоги поліцейського є
обов’язковими для виконання всіма фізичними та
юридичними особами [11]. Відповідно до цієї норми,
залучення до національного законодавства презумпції правоти поліцейського по-перше підкріплює зазначене положення, надає йому більшої юридичної
значущості, по-друге не може виступати таким, що
порушує чи обмежує права людини і громадянина,
по-третє є додатковою гарантією поліцейської діяльності.
Переходячи безпосередньо до позитивних моментів запровадження досліджуваної презумпції
необхідно зазначити, що даний принцип зміцнить
рівень довіри населення до влади і до держави,
оскільки поліцейський, будучи суб’єктом владних
повноважень, представляє державу у зносинах із
іншими особами. Крім цього посилюються гарантії
діяльності поліцейського, закріплюється його статус,
що надає йому можливості діяти на випередження
задля припинення правопорушення, унеможливлює
зневажливе ставлення інших осіб до поліцейського,
що є вкрай актуальним при зупинці транспортного
засобу або на масових заворушеннях.

Висновки. Таким чином, підсумовуючи наведені у дослідженні положення, необхідно визнати, що
введення презумпції правоти поліцейського у національне законодавство хоча і можливе, та попри відповідні обставини наразі є недоцільним. Слід визнати той факт, що презумпція правоти поліцейського в
зарубіжних країнах ґрунтується перш за все на високому професіоналізмі правоохоронних органів, їх
структур, визнання особи поліцейського , його статусу суспільством. На жаль, Україна ще не досягла
такого рівня організації діяльності правоохоронних
органів, за якого буде нівельований конфлікт між
реальним та презюмуючим професіоналізмом поліцейського.
Крім того, рівень правосвідомості українського
народу лишається на занадто низькому рівні, тому
будь-які положення про розширення поліцейських
повноважень будуть тлумачитись помилково, що
згодом призведе до того, що неправильне розуміння
норм права, буде наслідком цькування особи поліцейського, спотворення його образу і асоціація його
не з захисником, а з порушником людських прав. З
огляду на це, закріплення принципу правоти поліцейського можливо лише після того, як особа дійсно
буде мати достатній обсяг професіональних знань,
умінь та навичок, які є необхідними для охорони
прав суспільства і держави.
Наразі законодавцем закріплено занадто ліберальну процедуру добору кандидатів на посаду поліцейського та неякісну професійну підготовку працівника поліції, що пов’язана із такими проблемами,
як багатоманітність закладів, які здійснюють підготовку кадрів, замалий термін такої підготовки, легкий доступ до посади поліцейського. Таким чином,
першим кроком для підвищення репутації поліцейського є законодавчі зміни в частині звуження кількості навчальних закладів, що здійснюють підготовку правоохоронців, роблячи акцент виключно на
вищих навчальних закладах та централізованих професійних навчальних установ, збільшення якості
навчання майбутніх поліцейських шляхом підвищення терміну професійної підготовки, посилення вимог,
що ставляться до особи, яка виявила бажання стати
поліцейським.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВВЕДЕНИЯ ПРЕЗУМПЦИИ ПРАВОТЫ ПОЛИЦЕЙСКОГО В
УКРАИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В статье освещаются отдельные аспекты понятия «презумпция правоты», выясняется целесообразность,
необходимость и условия закрепления на законодательном уровне принципа презумпции правоты полицейского,
исследуются преимущества и недостатки такого принципа.
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SOME ISSUES OF THE INTRODUCTION OF THE PRESUMPTION OF CORRECTNESS
OF THE POLICE OFFICER IN UKRAINIAN LEGISLATION
Problem setting. The article deals with certain aspects of the concept of «presumption of correctness», it turns out
the expediency, necessity and conditions of consolidation at the legislative level of the principle of presumption of the
correctness of the policeman, explored the advantages and disadvantages of such a principle.
Target of research. The purpose of the study is proceeding from the analysis of the current legislation, doctrinal
developments, practical activities of the police, public opinion, to identify the main advantages and disadvantages of the
principle of the presumption of correctness of the police officer; to find out the expediency of involving in the plane of
national legislation the principle of the presumption of correctness of the police officer.
Analysis of recent researches and publications. The following scientists analyze issues of organization of police
activities, administrative and legal status of a policeman, improvement of methods and forms of his professional activity
in their researches: Bytyak Y. P., Pronevych O. S., Kobzar O. F., Shapoval R. V., Glukhoverya V. A., and others. Some
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aspects of the presumption of the correctness of the policeman were researched in the works of Onishchuk I. I.,
Shutak I. D., Kravchuk O. O., Lantsedova Y. O.
Article’s main body. At present, the principle of the presumption of correctness of a police officer has no legislative
authority, despite this, the analysis of the relevant rules gives good reasons to believe that the principle is still applied to
certain types of offenses. For example, the note to Art. 122 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses contains
a provision allowing to recognize the subject of an administrative violation of a person who did not directly control the
vehicle, but such a vehicle belongs to such person on the right of ownership (in case of specific violations of the rules of
the traffic). Another example of the application of the following presumption can serve as Article 271 of the Code of
Ukraine on Administrative Offenses. According to this article, a person may be ordered to commit an administrative
offense in the field of road safety secured in an automatic mode, as well as violation of the rules of stop, parking, parking
of vehicles, recorded in the mode of photography (video) without its participation.
It must be understood that the presumption of the correctness of a policeman is in no way intended to restrict or reduce
the rights and freedoms existing in a person and a citizen; the said legal structure is related exclusively to the greater legal
awareness and professionalism of the police officer, who, acting in accordance with the law, decides on bringing a person
to account for the offense committed by him. In turn, a person is obliged to comply with the requirements of the police
primarily not because of the existence of legislative norms, but to a greater extent precisely because of the certainty that
the police officer is a professional who, in accordance with the law and within the limits of clearly defined competence,
performs all actions in the interests of the individual. The introduction of a presumption of the correctness of a policeman
will not only raise the authority of the police among different sections of the population and increase the level of trust in
it, but will also strengthen the level of national security.
Conclusions and prospects for the development. Thus, it must be recognized that the introduction of the presumption of the correctness of the police officer into national law, although possible, is currently inappropriate, despite the
relevant circumstances. It must be acknowledged that the presumption of the correctness of a police officer in foreign
countries is based primarily on the high professionalism of law enforcement bodies, their structures, the recognition of a
police officer, his status as a society. Unfortunately, Ukraine has not yet reached the level of organization of the activity
of law-enforcement bodies, which will prevent the conflict between real and presumption professionalism of a policeman.
Keywords: presumption, policeman, principle.
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Постановка проблеми. Місцеве самоврядування
є однією з умов існування демократичної держави,
яке полягає у здатності громадян вирішувати питання місцевого значення. Дане право випливає із права
кожного громадянина брати участь в управлінні державою, що гарантується ст. 5 та ст. 38 Конституції
України [1], і є природним правом жителів певної
території.
Незважаючи на законодавче закріплення місцевого самоврядування, воно й досі за своєю природою
залишається доволі слабким в політичному, економічному та інших аспектах. В Україні вже зараз проходить реформа децентралізації, мета якої – надання
більших повноважень територіальним громадам в
особі їх органів і посадових осіб. В контексті цього
доцільним була б передача органам місцевого самоврядування певних функцій з охорони правопорядку
шляхом надання права на створення власних правоохоронних органів – муніципальних поліцій.
Метою даної роботи є дослідження досвіду деяких країн Європейського Союзу щодо діяльності
муніципальної поліції та визначення перспективи її
впровадження в Україні.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини
у сфері забезпечення правопорядку органами публічної влади.
Виклад основного матеріалу. Перш за все, слід
зазначити, що дослідженням теми муніципальної
поліції та різних аспектів її діяльності займалися
наступні вчені: Н. В. Капітонова, Н. П. Матюхіна,
В. А. Орлов, Н. В. Харченко та ін.
Спочатку з’ясуємо поняття «муніципальна поліція». Так, наприклад, С. Пєтков визначає муніци© Солнцева Х. В., Щеглаков І. Е., 2019

пальну поліцію як «правоохоронний орган, підпорядкований місцевим державним органам, персонал
якого надає правоохоронні послуги населенню» [2,
с. 65]; А. Сергєєв оперує поняттям «муніципальна
міліція» та визначає його як «озброєний підрозділ,
який утворюється органами місцевого самоврядування за спільним поданням місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, погоджений із Міністерством внутрішніх справ України, для забезпечення охорони
прав і свобод громадян та громадського порядку, на
території села, селища, міста» [2, с. 62]; А. Губанов
визначає муніципальну поліцію як «поліцейські формування, утворені органами місцевого самоврядування будь-яких територіальних одиниці, в тому
числі і мегаполісів» [2, с. 61] тощо.
Ураховуючи вищезазначене, можна надати наступне визначення муніципальній поліції: це орган,
що утворюється відповідною територіальною громадою через органи місцевого самоврядування, діє на
підставах і в порядку, визначеними законом, здійснює повноваження щодо забезпечення правопорядку на території відповідної громади.
Для того, щоб визначити перспективи впровадження муніципальної поліції в Україні, необхідно
проаналізувати досвід деяких європейських країн.
Республіка Польща. Так, в Польщі муніципальна поліція називається муніципальною охороною і
регулюється відповідним Законом «Про муніципальну охорону» від 29 серпня 1997 р. [3]. Даним законом
визначається порядок формування муніципальної
охорони. Так, муніципальна охорона створюється
відповідним органом місцевого самоврядування за
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погодженням із воєводським командиром поліції.
Якщо після того, як воєводського командира було
проінформовано про намір створити муніципальну
охорону, не було надано відповіді протягом 14 діб, то
орган місцевого самоврядування може сам створити
муніципальну охорону. Діяльність муніципальної
охорони координується мером після консультації з
територіально-компетентним провінціальним командиром поліції. За діяльністю муніципальної служби
здійснює контроль орган місцевого самоврядування,
воєвода, Міністерство внутрішніх справ [3]. Таким
чином, можна констатувати, що муніципальна охорона підзвітна і підконтрольна як відповідному органу місцевого самоврядування, так і воєводам разом
із Міністерством внутрішніх справ.
До повноважень муніципальних служб належать:
– захист миру та порядку в громадських містах;
– управління транспортом у межах, встановлених
Правилами дорожнього руху;
– допомога в ліквідації техногенних, стихійних
лих, інших локальних загроз;
– захист муніципальних об’єктів;
– співробітництво з організаторами та іншими
службами з метою захисту громадського порядку під
час проведення публічних зборів і заходів;
– доставка нетверезих осіб до витверезнику чи
за місцем проживання, якщо ці особи дають підстави
для скандалу в громадському місці, знаходяться в
обставинах, що погрожують їх життю чи здоров’ю
або погрожують життю чи здоров’ю інших осіб;
– участь у заходах, спрямованих на запобігання
правопорушенням і злочинам;
– контроль за дотриманням правил відвідування
лісу;
– контроль за відловом безпритульних тварин;
– контроль за власниками домашніх тварин щодо
їх обов’язкової вакцинації [3] тощо.
Однак, повноважень у муніципальної охорони
менше, ніж у національної поліції. Так, муніципальна
охорона не може здійснювати арешти, проводити
слідчі дії, одна має права виписувати штрафи за деякі
правопорушення.
Щодо спеціальних засобів, то співробітники муніципальної охорони мають право на носіння та застосування таких засобів: гумові дубинки, наручники, сльозогінний газ та електрошокери. Зброю мати
та застосовувати можуть лише ті співробітники, що
беруть участь в охороні муніципальної власності або
в супроводі цінностей. Співробітники, що патрулюють вулиці, зброї не мають.
Структура. Структура муніципальної охорони
залежить безпосередньо від населеного пункту.
У Польщі є навіть такі підрозділи муніципальної
охорони, до складу якої входять менше 10 співробіт-
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ників. У Варшаві ж, наприклад, відповідно до Статуту муніципальної служби [4], даний орган очолюється командиром, який призначається мером міста
після консультації з командиром Варшавської поліції.
Командир безпосередньо підконтрольний меру. У командира також є 3 заступники, кожний з яких відповідальний за певну сферу діяльності муніципальної
служби. До складу муніципальної служби Варшави
також входять декілька регіональних відділів, спеціалізований відділ, відділ охорони оточуючого середовища, відділ логістики та інші.
Латвійська Республіка. Сучасну поліцію Латвії
представляють наступні її структурні елементи: Державна поліція, поліція безпеки, міська (муніципальна)
та портова поліція [5]. У Латвії основу правового регулювання діяльності муніципальної поліції складають
Закони «Про поліцію» та «Про самоврядування» [6; 7].
Ст. 19 Закону «Про поліцію» передбачає, що муніципальна поліція створюється самоврядуванням відповідної адміністративно-територіальної одиниці [5].
Компетенція. До повноважень цього органу законом відносяться:
– профілактика порушень закону;
– охорона і конвоювання осіб, затриманих і заарештованих за адміністративні правопорушення;
– контроль за виконанням затверджених самоврядуванням правил, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність, а також накладення штрафів за порушення цих правил;
– сприяння державній поліції і поліції безпеки в
гарантуванні громадської безпеки і боротьбі зі злочинністю;
– запобігання прямим загрозам, якщо особа, що
знаходиться у житлі чи поблизу нього, може заподіяти шкоду життю або здоров’ю особи, що захищається, до розгляду судом питання щодо тимчасового
захисту від насильства [6].
При чому одне місцеве самоврядування може передавати іншому усі з цих повноважень, крім пункту
4. Якщо самоврядування не створює муніципальну
поліцію, то її функції виконує Державна поліція.
Муніципальні поліцейські мають ряд прав на
рівні з державними поліцейськими (однак не всі
права), серед яких, наприклад, право перевірки документів у осіб, що підозрюються у порушенні закону; право затримувати військовослужбовців, що
порушили закон, і передавати їх Національним
збройним силам; затримувати транспортний засіб і
проводити його огляд, якщо є підстави вважати, що
водій порушив правила дорожнього руху чи транспортний засіб використовується для здійснення
правопорушення та ряд інших [6].
Муніципальні поліцейські також мають власну
форму одягу, яка затверджується Міністром
внутрішніх справ.
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Порядок формування і структура. Склад відповідної муніципальної поліції затверджується місцевим самоврядуванням, до складу цього органу
можуть входити: начальник, його заступник, старші
інспектори, інспектори і молодші інспектори, а також
старші поліцейські, поліцейські і молодші поліцейські. Загальний контроль за діяльністю поліції Латвійської Республіки здійснює Кабінет Міністрів,
міністр внутрішніх справ та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції. Відповідно до
Глави 8 Закону «Про поліцію» право контролю за
додержанням законності органами поліції належить
Генеральному прокурору Республіки та підлеглим
йому прокурорам [5].
Республіка Чехія. Основу діяльності муніципальної поліції в Чехії складає Закон «Про муніципальну поліцію» від 6 грудня 1991 р. та законодавство у сфері адміністративних правопорушень
[8].
Порядок формування та структура. Муніципальна поліція утворюється рішенням відповідного
муніципалітету та очолюється або мером, або іншою особою, що є членом муніципалітету, яку уповноважує відповідна муніципальна рада. Так, наприклад, до керівництва муніципальної поліції у
місті Прага входять Директор Празької палати депутатів, Заступник секретаря муніципалітету та
заступник міністра економіки. Структуру муніципальної поліції у Празі складає 15 департаментів та
Центральний оперативний центр. Для того, щоб
стати муніципальним поліцейським необхідно мати
відповідний сертифікат, що видається Міністерством внутрішніх справ. Міністерство також здійснює загальний нагляд за муніципальною поліцією,
перевіряє професійну компетентність службовців
поліції [9].
Два муніципалітети також можуть укласти між
собою договір щодо делегування повноважень муніципальної поліції від одного муніципалітету до іншого.
Компетенція. До основних повноважень муніципальної поліції закон відносить:
– сприяння захисту і безпеці людей і майна;
– нагляд за дотриманням загальнообов’язкових
нормативно-правових актів та муніципальних правил;
– участь в обсязі, передбаченому законодавством,
у нагляді за безпекою дорожнього руху;
– контроль за дотриманням чистоти в громадських місцях;
– розкриває правопорушення, що дозволяються
муніципалітетом;
– надає Міністерству внутрішніх справ за його
запитом дані про муніципальну поліцію для статистичного обліку тощо [8].

У виключних випадках (для забезпечення безпеки особи чи майна або для запобігання масовим
заворушенням, бойовим діям чи іншим актам, що
суттєво підривають суспільний порядок) муніципальним поліцейським дозволяється використовувати спеціальні засоби, такі як: слізогінний газ, електрошокер, наручники, службову зброю та інші.
Проаналізувавши досвід деяких країн Європейського Союзу щодо формування та діяльності муніципальної поліції, можна зробити певні пропозиції
щодо впровадження відповідного органу в Україні.
Правова основа. Перш за все, для забезпечення
діяльності муніципальної поліції необхідна розробка
і прийняття відповідного закону про муніципальну
поліцію. Поряд з тим необхідно внести зміни до Закону України «Про Національну поліцію», зокрема
до Розділів І (Загальні положення), ІІІ (Система поліції та статус поліцейських), ІV (Повноваження
поліції) [10], що вказуватиме на розподіл повноважень між муніципальною і національною поліцією,
до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [11], що передбачають серед повноважень місцевого самоврядування можливість створення власних органів з охорони правопорядку, а також
до Глави 17 Кодексу України про адміністративні
правопорушення [12] та надати можливість муніципальній поліції притягати до адміністративної відповідальності осіб, що вчинили певні правопорушення
(наприклад, порушення правил паркування транспортних засобів, правил благоустрою і т.д.).
Порядок формування та організація. Ураховуючи досвід європейських країн, у Законі України
«Про місцеве самоврядування в Україні» [11] слід
закріпити, що створення муніципальної поліції є
правом, а не обов’язком відповідної територіальної
громади. Відповідний орган повинен створюватися
відповідною місцевою радою, яка одночасно б встановлювала його структуру. Законодавчо також треба
визначити можливість створення спільної муніципальної поліції одразу декількома територіальними
громадами, а у разі не створення муніципальної поліції її функції повинна виконувати Національна
поліція.
Ураховуючи українські реалії, начальник відповідної муніципальної поліції та його заступники
повинні призначатися місцевою радою з обов’яз
ковим погодженням з керівником обласного управління Міністерства внутрішніх справ для того, щоб
муніципальна поліція не перетворювалась у «карманну армію» [13] місцевої влади. Необхідним також
є наявність у керівника та його заступників досвіду
роботи в правоохоронних органах щонайменше п’ять
років, що буде виступати гарантією професіоналізму.
Для інших працівників муніципальної поліції (крім
керівних посад) можна встановити ті ж вимоги, що
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і до працівників Національної поліції, а саме громадянство Україні, 18 років, володіння державною мовою та повна загальна середня освіта.
Для забезпечення незалежності муніципальної
поліції від приватних інтересів місцевої влади Міністерство внутрішніх справ повинно здійснювати загальний нагляд за діяльністю муніципальної поліції
та у разі необхідності відкликати керівника з посади.
Форма муніципальної поліції, посвідчення поліцейського та жетон повинні затверджуватися відповідним наказом Міністра внутрішніх справ.
Компетенція. До компетенції муніципальної
поліції слід віднести:
– забезпечення громадського порядку та безпеки;
– охорона об’єктів комунальної власності;
– патрулювання населених пунктів з метою виявлення правопорушень;
– контроль за дотриманням правил благоустрою;
– сприяння діяльності Національній поліції у
сфері запобігання злочинам, допомога в їх розкритті;
– контроль у межах, встановлених законом, за
дотриманням Правил дорожнього руху, зокрема
щодо правильного паркування транспортних засобів;
– доставка нетверезих осіб, що знаходяться в
стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’я
ніння до витверезнику чи за місцем проживання,
якщо їх дії порочать людську гідність або становлять
небезпеку громадському порядку;
– винесення постанов про накладення санкцій за
вчинення певних адміністративних правопорушень
та складання протоколів про адміністративні правопорушення та передача їх на розгляд адміністративним комісіям тощо.
Висновок. В контексті необхідності впровадження муніципальної поліції в Україні, в роботі було

проаналізовано досвід трьох країн-членів Європейського Союзу – Польщі, Латвії та Чехії щодо правового врегулювання організації діяльності муніципальної поліції та помічено певні закономірності,
серед яких, зокрема, утворення виключно органом
місцевого самоврядування, можливість передачі повноважень муніципальної поліції, наявність значного обсягу повноважень і прав поліцейських, затвердження міністерством єдиного зразку форми муніципальних поліцейських тощо. Також були помічені й
певні розбіжності, серед яких особливості порядку
формування, структури, компетенції муніципальної
поліції.
Виходячи з аналізу європейського досвіду, нами
були сформульовані пропозиції щодо впровадження
муніципальної поліції в Україні як органу місцевого самоврядування з забезпечення правопорядку,
що знайшли своє відображення в електронних петиціях до Верховної Ради України та Президента
України [14; 15]. Слід зауважити, що дані пропозиції формулювалися з урахуванням певних національних особливостей. Так, зокрема, начальник
відповідної муніципальної поліції та його заступники повинні призначатися місцевою радою з
обов’язковим погодженням з керівником обласного
управління Міністерства внутрішніх справ, а у разі
необхідності Міністерство внутрішніх справ повинно мати можливість відкликати керівника муніципальної поліції з посади для забезпечення незалежності муніципальної поліції від приватних інтересів
місцевої влади.
У цілому ж, муніципальна поліція повинна стати
не органом, що існує для захисту інтересів місцевої
еліти, а органом, який буде підвищувати довіру населення до правоохоронних органів.
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MUNICIPAL POLICE: EXPERIENCE OF EU COUNTRIES AND PROSPECTS
FOR ITS IMPLEMENTATION IN UKRAINE
Problem setting. The article deals with the legal regulation of the municipal police in Ukraine and in some countries
of the European Union. The order of the formation, structure and competence of the municipal police in some EU countries
are analysed in order to improve the activities of Ukrainian law enforcement agencies.
Target of research. The purpose of the study is to analyze the experience of some European Union countries regarding
the activities of the municipal police and to determine the prospects for its implementation in Ukraine.
Analysis of recent researches and publications. The following scientists analyze the subject of the municipal police
and various aspects of its activities in their researches: N.V. Kapitonova, N. P. Matiukhina, V. A. Orlov, N. V. Kharchenko
and others.
Article’s main body. Municipal police is a body formed by the respective territorial community through local selfgovernment bodies, acts on the grounds and in the manner prescribed by law, exercises powers to ensure law and order
in the territory of the community concerned. Having analysed the experience of such European Union countries as Poland,
the Czech Republic and Latvia regarding the formation and operation of municipal police, it is possible to make certain
proposals for the implementation of the relevant body in Ukraine. The appropriate body should be established by the
appropriate local council, which would simultaneously establish its structure. It is also legally necessary to determine the
possibility of establishing a joint municipal police at once by several territorial communities, and in case of not creating
a municipal police; its function should be performed by the National Police. The competence of the municipal police
should include: ensuring public order and security; protection of communal property objects; patrolling human settlements
for the purpose of detecting offenses; control over observance of rules of improvement; assistance to the National Police
in the field of crime prevention, assistance in their disclosure; control within the limits established by law, in compliance
with the Rules of the road, in particular regarding the proper parking of vehicles; the delivery of drunk people who are in
a state of alcohol, narcotic or other intoxication to the sobering-up station or at the place of residence, if their actions
defame human dignity or pose a danger to public order; making decisions on imposition of sanctions for certain
administrative offenses and drawing up protocols on administrative violations and transferring them for consideration to
administrative commissions, etc.
Conclusions and prospects for the development. Based on the analysis of European experience, we have formulated
proposals for the introduction of municipal police in Ukraine as a body of local self-government for ensuring law and
order, reflected in electronic petitions to the Verkhovna Rada of Ukraine and the President of Ukraine. It should be noted
that these proposals were formulated taking into account certain national characteristics. Thus, in particular, the head of
the relevant municipal police and his deputies should be appointed by the local council with the obligatory agreement
with the head of the regional administration of the Ministry of Internal Affairs, and if necessary, the Ministry of Internal
Affairs should be able to withdraw the head of the municipal police from office to ensure the independence of the
municipal police from private interests of local authorities.
In general, the municipal police should not become an organ that exists to protect the interests of the local elite, but
an authority that will increase the people’s trust in law enforcement agencies.
Keywords: municipal police, local self-government, competence, structure, powers.
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ІСТОТНІ УМОВИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ
У статті визначено істотні умови цивільно-правового договору. Виконано аналіз умови про предмет договору.
Досліджено умови, які визначені законом як істотні для договорів даного типу. Автор детально розглянула умови,
які є необхідними для договорів даного виду. Проаналізовано умови, щодо яких за заявою однієї із сторін має
бути досягнуто згоди.
Ключові слова: істотні умови, цивільно-правовий договір.

Постановка проблеми. У сучасних умовах побудови ринкової економіки в Україні відбувається
складний процес розвитку підприємництва, проведення реформ у сфері власності та значно підвищується роль цивільно-правового договору. При укладанні цивільно-правових договорів виникає ряд питань, пов’язаних із визначенням його істотних умов.
Ціль даної роботи — загальне дослідження та
аналіз істотних умов цивільно-правового договору.
Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання: 1) навести перелік істотних умов
цивільно-правового договору; 2) провести правовий
аналіз такої істотної умови як предмет цивільно-правового договору; 3) дослідити умови, які визначені
законом як істотні для договорів даного типу; 4) розглянути умови, які є необхідними для договорів даного виду; 5) проаналізувати умови, щодо яких за
заявою однією з сторін має бути досягнуто згоди.
Об’єктом даного дослідження є система відносин, закріплена сукупністю правових норм, що регулює істотні умови цивільно-правового договору.
Предметом дослідження являється система правових актів, які регулюють відносини, що виникають
при укладенні цивільно-правових договорів.
Аналіз останніх досліджень. Проблематика договірних правовідносин досліджувалася ученимиюристами у різних аспектах. Дослідження в цій сфері провели М. М. Агарков, С. С. Алексєєв, М. І. Брагінський, В. В. Вітрянський, О. О. Красавчиков,
О. С. Іоффе, В. В. Луць, Г. Ф. Шершеневич та ін. Але
проблематика істотних умов цивільно-правового договору слабо висвітлена, є достатньо актуальною та
потребує подальшого дослідження.
© Мороз О. В., 2019

Виклад основного матеріалу. Традиційно, цивілістами було прийнято поділяти умови договору на
істотні, звичайні і випадкові [1, с. 33–37]. Істотні
умови закріплені у законодавстві. Звичайні та випадкові умови договору визначаються лише у науковій літературі.
Звичайні умови є обов’язковими для сторін відповідно до актів цивільного законодавства, тому при
укладенні договору вони можуть не погоджуватися.
В. В. Луць вважає, що такі умови не потребують
обов’язкового узгодження, оскільки вони визначаються в законі або іншому нормативному акті і стають обов’язковими для сторін унаслідок самого факту укладення договору [1, с. 30].
О. С. Іоффе зазначав, що звичайними є умови,
наявність або відсутність яких на факт укладення
договору ніякого впливу не виявляє. Більш того,
практично немає необхідності включати звичайні
умови в договір, так як вони сформульовані в законі
або інших нормативних актах і, оскільки контрагенти погодились укласти даний договір, вони тим самим визнаються такими, що виразили згоду підкоритися тим умовам [2, с. 387–388].
В. Г. Олюха погоджуючись з О. С. Іоффе, зазначає, що хоч перелік істотних умов міститься у законі,
але конкретного змісту вони набувають тільки у договорі, коли сторони погодять їх. Для звичайних же
умов характерною ознакою є те, що сторони їх можуть навіть не передбачати у договорі, і це не буде
породжувати негативних наслідків у вигляді недійсності або неукладення договору [3, c. 48].
Випадковими прийнято вважати такі умови договору, які погоджені сторонами на відступ від поПраво та інновації № 1 (25) 2019
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ложень диспозитивних норм або з метою розв’язання
питань, що не врегульовані законодавством [4,
с. 645]. Випадкові умови включаються сторонами в
договір оскільки вони надають їм важливе значення,
тобто розглядають як істотні. Останнім часом цивілісти вважають, що немає підстав для виділення у
змісті договору яких-небудь інших видів договірних
умов, крім істотних. М. І. Брагінський та В. В. Віт
рянський підтвердили наукове обґрунтування вказаної позиції і дійшли висновку, що підстав для виділення як звичайних, так і випадкових умов… не залишається, існують тільки істотні умови договору [5,
с. 302]. Оскільки ініціатива сторін включити в договір умову, яка законом не визначається як істотна,
перетворює цю умову на обов’язкову для конкретного договору між певними особами, то випадкові умови є істотними.
Необхідно вказати, що всі умови договору – істотні, звичайні, випадкові – є однаково обов’язковими
та повинні виконуватися сторонами після укладення
договору.
Так, О. О. Красавчиков до істотних умов договору відносить ті договірні умови, які мають юридичне
значення, тобто впливають на формування та сутність правовідношення, що виникає із відповідного
договору [6, с. 441].
Істотними є умови, які є необхідними для укладення договорів даного виду. При відсутності хоча б
однієї з таких умов договір не є укладеним.
У випадку, якщо досягнута згоди щодо істотних
умов, то договір набирає чинності, навіть якщо взагалі не містить згадку стосовно якихось інших умов.
Ч. 1 ст. 638 ЦК [7] України поділяє істотні умови
договорів на чотири групи:
1) умови про предмет договору;
2) умови, які визначені законом як істотні для
договорів даного типу;
3) умови, які є необхідними для договорів даного
виду;
4) умови, щодо яких за заявою однією з сторін
має бути досягнуто згоди.
Розглянемо першу групу істотних умов договорів – умову про предмет.
Дана умова є найважливішою серед усіх істотних
умов. Не можна встановити зміст договірного
зобов’язання сторін, якщо не узгоджено предмет договору. У такому випадку договірне зобов’язання
взагалі не може існувати.
Проте розуміння предмету договору є неоднозначним. Так, одні цивілісти розглядають предмет
договору лише як певне майно, інші – певну правомірну дію, обумовлену змістом договору.
Відповідно до ст. 509 ЦК України [7] зобов’я
занням є правовідношення, у якому одна сторона
(боржник) зобов’язана вчинити на користь другої
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сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо)
або утриматися від вчинення певної дії (негативне
зобов’язання), а кредитор має право вимагати від
боржника виконання його обов’язку.
Предметом договору може виступати майно,
об’єкти інтелектуальної власності, певні зобов’я
зальні права, дії, які боржник зобов’язаний здійснити на користь кредитора чи інших осіб або утриматися від певних дій. Предмет договору має бути
конкретно визначеним та доступним для визначення
третіми особами. Він повинен містити дані, про яку
саме конкретну річ, право, дію іде мова, визначити
найменування (асортимент) майна (товару), робіт,
та їх кількість, так, щоб будь-яка особа змогла зробити висновок, про що саме домовились сторони [3,
с. 60].
Предметом цивільно-правового договору є тільки
майно, роботи, послуги, які знаходяться у вільному
обігу. Так, Постановою Верховної Ради України
«Про право власності на окремі види майна» від 17
червня 1992 року [8] було затверджено перелік видів
майна, що не може перебувати у власності громадян,
громадських об’єднань, міжнародних організацій та
юридичних осіб інших держав на території України.
До даного переліку відноситься: зброя, боєприпаси
(крім мисливської і пневматичної зброї, і боєприпасів до неї, а також спортивної зброї і боєприпасів до
неї, що придбаваються громадськими об’єднаннями
з дозволу органів внутрішніх справ), бойова і спеціальна військова техніка, ракетно-космічні комплекси;
вибухові речовини й засоби вибуху. Всі види ракетного палива, а також спеціальні матеріали та обладнання для його виробництва; бойові отруйні речовини; наркотичні, психотропні, сильнодіючі отруйні
лікарські засоби (за винятком отримуваних громадянами за призначенням лікаря); протиградові установки; державні еталони одиниць фізичних величин;
спеціальні технічні засоби негласного отримання
інформації; електрошокові пристрої та спеціальні
засоби, що застосовуються правоохоронними органами, крім газових пістолетів і револьверів та патронів до них, заряджених речовинами сльозоточивої та
дратівної дії. Вищевказані предмети не можуть виступати предметом договору купівлі-продажу, якщо
однією із сторін договору є громадяни, громадські
об’єднання, міжнародні організації та юридичні особи інших держав на території України.
Вищевказана постанова також містить перелік
майна, який знаходиться в обмеженому обігу, таке
майно можна придбати у власність лише за наявності спеціального дозволу. До такого майна належить:
вогнепальна гладкоствольна мисливська зброя (дозвіл видається органами внутрішніх справ за місцем
проживання особам, які досягли 21-річного віку);
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вогнепальна мисливська нарізна зброя (мисливські
карабіни, гвинтівки, комбінована зброю з нарізними
стволами) (дозвіл видається органами внутрішніх
справ за місцем проживання особам, які досягли
25-річного віку); газові пістолети, револьвери і патрони до них, заряджені речовинами сльзоточивої та
дратівної дії (дозвіл видається органами внутрішніх
справ за місцем проживання особам, які досягли
18-річного віку; холодна зброя та пневматична зброя
калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту
кулі понад 100 метрів за секунду (дозвіл видається
органами внутрішніх справ за місцем проживання
особам, які досягли 18-річного віку); об’єкти, що
перебувають на державному обліку як пам’ятки історії та культури (дозвіл видається спеціально уповноваженими державними органами охорони
пам’яток історії та культури.
Таким чином, предмет договору повинен бути не
вилучений з цивільного обігу або якщо він містить
певні обмеження, передбачатися у договорі з додержанням цих вимог.
Перейдемо до розгляду другої групи істотних
умов договорів – умов, які визначені законом як істотні для договорів даного типу.
При цьому ЦК України при визначенні істотних
умов договору відсилає до спеціальних норм, присвячених договорам даного виду, і називає істотними, насамперед, ті умови, які визнані такими згідно
із законом і передбачені як обов’язкові самими нормами права, що регулюють дані договірні відносини
[9, с. 436–437].
Це характерно, наприклад, і при визначенні істотних умов договору оренди державного та комунального майна. Так, стаття 10 Законі України «Про
оренду державного та комунального майна» [10] до
них відносить:
– об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);
– термін, на який укладається договір оренди;
– орендну плату з урахуванням її індексації;
– порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо їх нарахування передбачено законодавством;
– відновлення орендованого майна та умови його
повернення;
– виконання зобов’язань;
– забезпечення виконання зобов’язань – неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;
– порядок здійснення орендодавцем контролю за
станом об’єкта оренди;
– відповідальність сторін;
– страхування орендарем взятого ним в оренду
майна;
– обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної
безпеки орендованого майна.

Умови договору, які визначені законом як істотні
для договорів даного типу мають своє об’єктивне
відображення у нормативно-правових актах. Тому їх
визначення не викликає особливих труднощів.
Розглянемо третю групу істотних умов договорів – умови, які є необхідними для договорів даного
виду.
Як вказує А. Д. Корецький, необхідні умови, на
відміну від істотних самі по собі не впливають на
сутність та зміст договору, внаслідок чого й не узгоджуються сторонами останнього, а є приписами законодавця в імперативній формі і тільки в силу цього знаходять відображення в договорі [11, с. 23].
У діючому законодавстві відсутній чіткий механізм, за яким можливо провести визначення переліку
необхідних умов, виходячи із змісту договору.
Однак можна дійти висновку, що необхідні для
договорів даного виду умови зазвичай можна встановити, виходячи з нормативного визначення відповідного договору. Кількість істотних умов, які
необхідні для якого-небудь виду договору, має бути
мінімальним і обмежуватися лише такими умовами,
без яких неможливе саме існування даного договору.
Цивілісти при розгляді істотних умов за ознакою
необхідності для договору даного виду, крім умови
про предмет договору, відносять ще таку умову, як
ціна для оплатних договорів та строк для строкових
договорів.
Ціна договору, як і його предмет, відповідно до
основних положень цивільного права, розглядалися
як основні умови, що відносяться до усіх видів правочинів. Однак віднесення ціни до істотних умов
договору в юридичній літературі є спірним. Так,
В. В. Вітрянський стверджує, що істотною умовою
всякого відшкодувального договору служить ціна,
тому надзвичайно важливе значення матимуть положення, що регулюють умови договору про ціну [5,
с. 318]. Іншої думки дотримується, наприклад,
Н. Д. Єгоров відносячи умову про ціну не до істотних умов договору, а до звичайних [12, с. 433].
При укладенні будь-якого договору за допомогою
здійснення певних дій визначаються і часові межі
його виконання, також встановлюється як момент
його укладення, так і період, протягом якого він буде
діяти.
Так, наприклад, ч. 1 ст. 17 «Про оренду державного та комунального майна» [10] встановлює, що
термін договору оренди визначається за погодженням сторін. Зі змісту норми видно, що законодавець
надає можливість орендареві і орендодавцеві самим
визначити початок і кінець існування у часі орендного правовідношення, підставою якого є укладений
між ними договір оренди. Сторони вільні у визначенні строку договору оренди. Проте, незважаючи
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на це, термін, відповідно до ст.10 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна»
[10] є істотною умовою договору оренди і має бути
чітко визначений, оскільки відсутність в договорі
чітко визначеного терміну тягне за собою визнання
його недійсним [13, c. 32].
У випадку якщо строк (термін) не вказаний, то
сторони визначають його часовими критеріями, що
визначені законом. В. П. Грибанов, аналізуючи строки, вказував на те, що люди можуть прив’язати ту чи
іншу діяльність до певного моменту чи відрізку часу
і тим самим встановлювати строки для здійснення
тих чи інших дій [14, c. 9].
Розглянемо четверту групу істотних умов договорів – умови, щодо яких за заявою однією з сторін
має бути досягнуто згоди.
Так, будь-яка із сторін цивільно-правового договору може при його укладенні визнати недостатніми ті умови, що названі істотними у законі або є
необхідними для договорів даного виду, і забажати
включення у договір додаткових умов, без яких домовленості, на її думку, не можна досягнути. У цьому випадку такі умови, включені до його змісту на
вимогу однієї із сторін майбутнього договору, також
набувають значення істотних (ст. 6 ЦК України) [15,
c. 16].
Якщо одна сторона вимагає включення якої-небудь умови у договір, а інша не погоджується, то
договір не буде укладено. Якщо при укладенні договорів між сторонами виникають розбіжності
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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щодо умов договору, то до істотних необхідно відносити умови, щодо яких одна зі сторін прямо заявила про необхідність досягнення згоди під загрозою відмови від укладення договору. Очевидно, що
це звужує зміст норми права, яке передбачає просту
заяву про необхідність досягнення згоди про умови
договору на вимогу однієї з сторін. Заява про необхідність досягнення згоди за певними умовами
може знайти відображення, наприклад, у оферті у
вигляді проекту договору, листі-пропозиції. Якщо
друга сторона не погодиться досягти згоди по таких
умовах, вона має змогу не акцептувати цю пропозицію і договір укладено не буде. Сторони мають
змогу прямо застерегти у договорі, які умови вони
віднесли до істотних, щоб уникнути в подальшому
суперечок при виконанні договору. Таким чином, ця
група істотних умов важлива тим, що законодавець
надає змогу учасникам цивільних правовідносин
укладати договори з урахуванням їх індивідуальних
особливостей [3, с. 66].
Висновки. Отже, детальний аналіз таких істотних умов цивільно-правового договору, як умови про
предмет договору, умови, які визначені законом як
істотні для договорів даного типу, умови, які є необхідними для договорів даного виду, умови, щодо
яких за заявою однією з сторін має бути досягнуто
згоди, має важливе науково-практичне значення,
оскільки відсутність у законодавстві деяких положень перешкоджає можливості належного захисту
прав сторін.
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
В статье определены существенные условия гражданско-правового договора. Выполнен анализ условия о
предмете договора. Исследованы условия, которые определены законом как существенные для договоров данного типа. Автор детально рассмотрела условия, которые являются необходимыми для договоров данного вида.
Проанализировано условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто согласие.
Ключевые слова: существенные условия, гражданско-правовой договор.
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THE ESSENTIAL TERMS OF A CIVIL LAW CONTRACT
Problem setting. There is a complex process of business development in modern conditions of building a market
economy in Ukraine, reforms in the field of property and significantly increases the role of civil law contract. At the
conclusion of civil contracts there are a number of issues related to the definition of its essential conditions.
The purpose of this work is to make a General study and analysis of the essential conditions of the civil contract. It
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is necessary to solve the following tasks to achieve this goal: 1) to provide a list of essential conditions of a civil contract;
2) to conduct a legal analysis of such an essential condition as the subject of a civil contract; 3) to study the conditions
that are defined by law as essential for contracts of this type; 4) to consider the conditions that are necessary for contracts
of this type; 5) to analyze the conditions under which an agreement must be reached at the request of one of the parties.
Analysis of recent researches. The problems of contractual legal relations were studied by legal scholars in various
aspects. Research in this area was conducted by M. M. Agarkov, S. Alekseev, M. I. Braginsky, V. V. Vetryansky,
O. O. Krasavchikov, O. S. Ioffe, V. V. Lutz, G. F. Shershenevich, etc. But the problems of the essential conditions of the
civil law contract are poorly covered, are quite relevant and require further research.
Main Body. The article defines the essential conditions of the civil contract. The analysis of the condition on the
subject of the contract was performed. The conditions for contracts of this type, which are defined by the law as significant,
have been studied. The author considered in detail the conditions that are necessary for contracts of this type. The
conditions under which agreement should be reached at the request of one of the parties were analysed.
Conclusions. Thus, a detailed analysis of the essential conditions of a civil contract is of great scientific and practical
importance, since the absence of a number of provisions in the legislation hinders the possibility of adequate protection
of the rights of the parties.
Keywords: essential conditions, civil contract.
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АКТУАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ПРАЦЮ: СФЕРА ДІЇ
У науковій статті, на підставі аналізу міжнародних правових стандартів, національного законодавства і поглядів вчених-фахівців у царині трудового права, розглянуті актуальні теоретичні та прикладні питання дії законодавства про працю України за колом осіб, у часі та просторі. Як підсумок, зроблено важливі висновки і
сформульовані пропозиції, що мають значення як для юридичної науки загалом, так і для науки трудового права
зокрема, а також для нормотворення і правозастосовної практики у відповідній сфері.
Ключові слова: працівник, роботодавець, трудові відносини, трудовий договір, сфера дії, коло осіб, час, простір, загальне законодавство, спеціальне законодавство

Постановка проблеми. Декларація МОП про
основоположні права і принципи в сфері праці
1998 р. встановлює, що всі держави зобов’язані дотримуватися, зміцнювати та реалізовувати в життя
принципи, що стосуються прав усіх працюючих.
Хоча трудові відносини є ефективними у реалізації
особами свого права на працю, але характер і темпи
змін на ринку праці здійснюють неабиякий вплив на
ці відносини: змінюються види зайнятості, набувають поширення нові форми праці, які як відкривають
нові можливості, так і створюють нові ризики.
В умовах трансформації відносин у сфері праці все
частіше працівники стикаються з неналежним рівнем
захисту їх прав, а роботодавці – з непрофесійністю
кадрів, що вимагає від них активних дій для пошуку
оптимальних шляхів реалізації та захисту своїх прав.
У цьому контексті роль трудового права є вирішальною, позаяк воно є відповідною реакцією суспільства на нерівне становище між особою, яка надає
послуги або виконує роботу, та особою, яка одержує
результат цих послуг чи роботи.
Теоретична розробка та аналіз проблем, пов’яза
них зі сферою дії трудового права має також велике
практичне значення, адже її розв’язання дозволить
удосконалити правові норми, регулюючі питання
пов’язані з дією законодавства про працю за колом
© Ярошенко О. М., 2019

осіб, у часі та просторі, сприятиме поліпшенню діяльності органів та організацій, що використовують
працю людини, або здійснюють нагляд і контроль за
дотриманням трудового законодавства.
Мета даної статті полягає в тому, щоб на підставі теоретичного осмислення наукових робіт вчених-трудовиків, аналізу чинного національного законодавства та практики його застосування, розробити сучасний підхід до сфери дії трудового права
в Україні.
Об’єктом даного дослідження виступили суспільні відносини, на які поширюється дія трудового
права, а також специфіка їх правового впорядкування.
Аналіз останніх досліджень. Окремим питанням
дії трудо-правоих норм приділяли увагу у своїх наукових працях такі вітчизняні учені-правознавці, як
Н. Б. Болотіна, Л. Ю. Величко, В. С. Венедіктов,
М. І. Іншин, В. І. Прокопенко, В. О. Процевський,
О. І. Процевський, А. М. Слюсар, І. І. Шамшина та ін.
Однак, незважаючи на їх вагомі здобутки, відносини
у царині праці розвиваються швидше, ніж трудове
законодавство, тому в Україні бракує наукової праці,
присвяченої проблемам сфери дії трудового права.
Виклад основного матеріалу. Сучасне вітчизняне трудове право існує як результат синтезу приватно- та публічно-правового регулювання особливої
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сфери суспільних відносин, які опосередковують
людську працю. Це зумовлює (1) розширення договірної свободи сторін трудових відносин (істотне
посилення індивідуально-договірного регулювання
відносин) та (2) уніфікацію правового регулювання
несамостійної праці без залежності від сфери її застосування. Ці дві тенденції мають конкретні прояви:
по-перше, спостерігається стирання межі між різними галузями приватного права, взаємне проникнення
загальних приватноправових методів у всі галузі
приватного права, включаючи також і сферу правового регулювання праці; по-друге – розширення сфери дії трудового права на основі розповсюдження
загальних принципів правового регулювання праці
на всі види несамостійної праці. Вказаний процес
означає включення до числа суб’єктів трудового
права осіб, які в радянському трудовому праві або
взагалі не вважалися суб’єктами трудового права,
або відносилися до них із великими пересторогами.
Сферою дії законодавства про працю є його поширення (а) за колом осіб, (б) у часі та (в) просторі.
Погодимось із Л. Ю. Величко, яка сферу дії трудового права розглядає як застосування норм трудового
права до відносин, які становлять предмет трудового
права, а також субсидіарне (виняткове, додаткове,
вибіркове) застосування норм трудового права до
трудових відносин, які одночасно підпадають під
сферу дії інших галузей права, коли це обумовлено
їх характером і волею законодавця [1, с. 397].
Вирішуючи питання про сучасні тенденції розвитку трудового права та сферу його дії, необхідно,
з одного боку, спиратися на принципи соціальної
справедливості, рівного захисту трудових прав усіх
працюючих в Україні та, з іншого, не допустити
зрівняльного підходу до регулювання трудових відносин різних категорій працівників. З огляду на це
важливими є категорії «самостійна» та «несамостійна» праця, які мають як економічний, так і організаційно-правовий зміст. Із юридичної точки зору, несамостійність праці означає не тільки не володіння
засобами виробництва, а й характер організації праці, наявність у відносинах між суб’єктами відносин
влади і підлеглості. Такий підхід дозволить вирішити питання про те, які відносини працюючих власників регулюються трудовим правом, а які ні. Очевидно, що підприємницька праця, індивідуальна
трудова діяльність є класичними зразками самостійної праці і трудовим правом регулюватися не повинні. Що ж стосується праці дольових власників, то в
значній мірі ця праця організаційно несамостійна: й
у господарських товариствах, й у кооперативах мають місце управлінські структури, з якими рядові
члени знаходяться у відносинах влади і підлеглості,
а, отже, потребують захисту своїх трудових прав.
Відсутність цих мінімальних гарантій, що закріплені
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у трудовому законодавстві, може призвести до погіршення правового становища працюючих власників у порівнянні з найманими працівниками, що було
б явно несправедливо [дет. див.: 2, с. 150–152; 3,
с. 63–65; 4, с. 678–683].
Стаття 3 КЗпП України [5] закріплює загальне
положення про те, що законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а
також осіб, які працюють за трудовим договором з
фізичною особою. Із цього випливає, що будь-який
громадянин, маючи статус працівника, підпадає під
дію норм трудового законодавства. Частина 2 ст. 3
цього Кодексу передбачає деякі винятки із загального правила для працівників підприємств з іноземними інвестиціями, а також для громадян, які працюють у кооперативах та їх об’єднаннях, колективних
сільськогосподарських підприємствах, фермерських
господарствах і одночасно є членами цих господарюючих суб’єктів (особливості їх праці визначаються законодавством та їх статутами). Норми, які закріплені у ст. 3 КЗпП України, встановлюють різні
правові підходи до регулювання трудових відносин,
що дозволяє забезпечити гнучке поєднання централізованих (загальних і спеціальних), локальних та
індивідуально-договірних методів регулювання.
Якщо у ч. 1 ст. 3 цього Кодексу основним способом
регулювання трудових відносин є централізоване
загальне і тільки потім – централізоване спеціальне,
локальне, індивідуально-договірне регулювання, то
у ч. 2 ст. 3 встановлено іншу модель, де перевагу
віддано насамперед спеціальному законодавству, потім локально-нормативним та індивідуально-договірним актам. Якщо вказаними способами трудові
правовідносини не врегульовано, застосовуються
норми загального законодавства. Це дає можливість
повною мірою враховувати всі особливості праці
суб’єктів, які містяться у ч. 2 ст. 3 КЗпП України.
Частина 2 ст. 3 Закону України «Про кооперацію»
від 10 липня 2003 р. №1087-IV [6] до кола основних
завдань кооперації відносить залучення у виробництво товарів, робіт, послуг, додаткових трудових ресурсів, підвищення трудової і соціальної активності
населення. Трудові відносини в кооперативних організаціях регулюються вказаним Законом, законодавством про працю, статутами кооперативних організацій та правилами їх внутрішнього розпорядку. Для
здійснення мети і статутних завдань кооперативна
організація може залучати до роботи за трудовим договором осіб, які не є її членами. У разі залучення
осіб на визначений строк чи на час виконання певної
роботи за згодою сторін між кооперативом та найманим працівником може укладатися договір у формі
контракту. Кооперативна організація самостійно ви-
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значає форми і систему оплати праці своїх членів і
найманих працівників з урахуванням вимог, установлених законодавством. Ця організація (а) забезпечує
додержання встановлених відповідно до законодавства вимог з охорони праці, техніки безпеки, санітарних вимог на виробництві та (б) несе відповідальність за шкоду, заподіяну здоров’ю членів кооперативу-фізичних осіб, найманих працівників унаслідок
виконання ними своїх службових обов’язків, відповідно до закону. Конкретизують ці положення законодавчі акти, присвячені окремим різновидам кооперації. Так, за ст. 14 Закону України «Про споживчу
кооперацію» від 10 квітня 1992 р. №2265-XII [7] споживчі товариства та їх спілки сприяють забезпеченню
зайнятості населення шляхом створення робочих
місць, розширення мережі підприємств, застосування
гнучкого режиму праці, організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників, передусім тих, які є членами споживчих
товариств. Споживчі товариства та підпорядковані їм
підприємства мають право наймати та звільняти працівників, у тому числі за контрактами, у випадках,
передбачених законами України, самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці осіб,
які працюють за наймом.
Статтею 1 Закону України «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 р. №973-I [8] встановлено, що фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання
виробляти товарну сільськогосподарську продукцію,
здійснювати її переробку та реалізацію з метою
отримання прибутку на земельних ділянках, наданих
їм у власність та/або користування, у тому числі в
оренду, для ведення фермерського господарства,
товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до
закону. Трудові відносини у фермерському господарстві регулюються ст. 27 цього Закону. Так, нею передбачено, що трудові відносини у фермерському
господарстві базуються на основі праці його членів.
У разі виробничої потреби фермерське господарство
має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом). Трудові
відносини членів фермерського господарства регулюються Статутом, а осіб, залучених до роботи за
трудовим договором (контрактом), – законодавством
України про працю.
Трудові відносини членів колективних сільськогосподарських підприємств регулюються Законом
України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від 14 лютого 1992 р. №2114-XII [9] і
статутом підприємства, а громадян, які працюють за
трудовим договором або контрактом, – законодавством про працю України. Підприємство самостійно
визначає форми, системи і розміри оплати праці його

членів та інших працівників. Оплата праці здійснюється залежно від кількості та якості трудового внеску кожного члена підприємства і зумовлюється кінцевими результатами. Підприємство забезпечує дотримання встановлених правил і норм охорони праці,
техніки безпеки, вимог виробничої санітарії та безпеки дорожнього руху. Підприємство несе відповідно до законів України матеріальну відповідальність
за шкоду, заподіяну членам підприємства, а також
особам, які працюють у ньому за трудовим договором або контрактом, за каліцтво та інші ушкодження
здоров’я, пов’язані з виконанням ними своїх трудових обов’язків. Підприємство дбає про поліпшення
умов праці та побуту своїх членів, а також осіб, які
працюють у ньому за трудовим договором. Підприємство гарантує своїм працівникам належні умови
праці, забезпечує регламентований робочий тиждень,
дні щотижневого відпочинку, щорічні відпустки.
Пленум Верховного Суду України в п. 35 постанови «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. №9 [10] пояснив, що при
вирішенні трудових спорів членів кооперативів та їх
об’єднань, колективних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств судам слід мати
на увазі, що: (1) трудові відносини в кооперативах і
колективних сільськогосподарських підприємствах
можуть бути визначені законодавством про них або
їх статутами в передбачених ч. 2 ст. 3 КЗпП України
межах особливості праці їх членів; (2) чинне законодавство не поширює на випадки виключення з членів
кооперативів або колективних сільськогосподарських
підприємств, звільнення їх із певних посад (роботи),
переведення на іншу роботу норми КЗпП, що регулюють переведення на іншу роботу, підстави й порядок припинення трудового договору; (3) якщо актами чинного законодавства про кооперативи й колективні сільськогосподарські підприємства або їх
статутами чи іншими нормативно-правовими актами
врегульовано питання про трудову дисципліну, види
дисциплінарних стягнень і порядок їх застосування,
то слід виходити з цих актів, а не із загальних положень КЗпП України; (4) справах про оплату членам
кооперативу чи підприємства вимушеного прогулу в
зв’язку з їх незаконним виключенням, звільненням з
посади (роботи), переведенням на іншу роботу тощо
правила п. 8 ст. 134 і ст. 237 КЗпП України (покладення повної матеріальної відповідальності на службову особу, винну в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу) застосовуються до винних у цьому посадових осіб, притягнутих
до участі у справі, у тому разі, якщо питання щодо
їх матеріальної відповідальності не врегульовано
статутами чи іншими внутрішньогосподарськими
нормативно-правовими актами, які мають застосовуватися в таких випадках.
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Висновки. Отже, загальне законодавство не виключається із застосування, а може й повинно використовуватися у тій частині, у якій трудові відносини членів кооперативів, їх об’єднань, колективних
сільгосппідприємств, фермерських господарств не
врегульовані спеціальним законодавством та локальними актами. Спеціальні закони, локальні нормативні акти покликані відобразити всі особливості регулювання трудових відносин членів названих господарських формувань, включаючи і підстави їх
виникнення. При цьому ні спеціальне законодавство,
ні локальні нормативні, ні індивідуально-договірні
акти не можуть установлювати будь-які особливості,
що порушували б установлений законодавством рівень гарантій щодо зайнятості, охорони праці, праці
жінок, молоді, осіб з інвалідністю.
Стаття 25 Закону України «Про свободу совісті
та релігійні організації» від 23 квітня 1991 р. № 987XII [11] фіксує, що релігійна організація має право
приймати на роботу громадян. Умови праці встановлюються за угодою між релігійною організацією та
працівником і визначаються трудовим договором,
який укладається у письмовій формі. Релігійна організація зобов’язана в установленому порядку зареєструвати трудовий договір. У такому ж порядку реєструються документи, що визначають умови оплати
праці священнослужителів, церковнослужителів і
осіб, які працюють у релігійній організації на виборних посадах. На громадян, які працюють у релігійних організаціях та створених ними підприємствах, добродійних закладах на умовах трудового
договору, поширюється дія законодавства про працю,
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оподаткування. Громадяни, які працюють у релігійних організаціях, створених ними підприємствах,
закладах на умовах трудового договору, а також священнослужителі, церковнослужителі та особи, які
працюють у релігійних організаціях на виборних
посадах, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на умовах і в порядку, встановлених законодавством про загально
обов’язкове державне соціальне страхування.
Законодавство про працю регулюють відносини,
що виникли з дня набрання ними чинності. Акт
трудового законодавства не має зворотної дії в часі,
крім випадків, якщо він пом’якшує або скасовує
матеріальну чи дисциплінарну відповідальність
особи. Якщо трудові відносини виникли раніше і
регулювалися законодавчим актом, що втратив чин-

ність, новий акт законодавства застосовується до
прав та обов’язків, що виникли з дня набрання ним
чинності.
Громадяни України мають право займатися трудовою діяльністю за кордоном, якщо така діяльність
не заборонена законодавством України та держави
перебування. Права громадян України, які працюють
за кордоном, захищаються законодавством України
та держави перебування, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України, згода на
обов’язковість яких надана ВР України. «Трудові
відносини громадян України, які працюють за кордоном, регулюються правом України в разі, якщо:
1) громадяни України працюють у закордонних дипломатичних установах України; 2) громадяни України уклали з роботодавцями – фізичними або юридичними особами України трудові договори про виконання роботи за кордоном, у тому числі в їх
відокремлених підрозділах, якщо це не суперечить
законодавству держави, на території якої виконується робота; 3) це передбачено законом або міжнародним договором України», – закріплено у ст. 53 Закону України «Про міжнародне приватне право» від
23 червня 2005 р. № 2709-IV [12].
Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці), які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні біженцями, яким надано притулок в
Україні, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, яким надано тимчасовий захист, а
також ті, що одержали дозвіл на імміграцію в Україну,
мають право на зайнятість на підставах і в порядку,
встановлених для громадян України. Іноземці, які
прибули в Україну для працевлаштування на визначений строк, приймаються роботодавцями на роботу
на підставі дозволу на застосування праці іноземців,
виданого в порядку, визначеному Законом України
«Про зайнятість населення» [13], якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на
обов’язковість яких надана ВР України. Трудові відносини іноземців, які працюють в Україні, не регулюються правом України в разі, якщо: 1) іноземці працюють у складі дипломатичних представництв іноземних держав або представництв міжнародних
організацій в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України; 2) іноземці за межами
України уклали з іноземними роботодавцями – фізичними чи юридичними особами трудові договори про
виконання роботи в Україні, якщо інше не передбачено договорами чи міжнародним договором України.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
УКРАИНЫ О ТРУДЕ: СФЕРА ДЕЙСТВИЯ
В научной статье, на основании анализа международных правовых стандартов, национального законодательства и взглядов ученых-специалистов в области трудового права, рассмотрены актуальные теоретические и
прикладные вопросы действия законодательства о труде Украины по кругу лиц, во времени и пространстве. Как
итог, сделаны важные выводы и сформулированы предложения, имеющие значение как для юридической науки
в целом, так и для науки трудового права в частности, а также для нормотворчества и правоприменительной
практики в соответствующей сфере.
Ключевые слова: работник, работодатель, трудовые отношения, трудовой договор, сфера действия, круг лиц,
время, пространство, общее законодательство, специальное законодательство
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THE ACTUAL THEORETICAL AND APPLIED ISSUES OF UKRAINE’S LEGISLATION
ON WORK: SCOPE OF ACTIVITY
Problem setting. The theoretical development and analysis of problems related to the scope of labor law is also of
great practical importance, because its solution will improve the legal norms governing the issues related to the operation
of labor legislation in the circle of persons, in time and space, will improve the activities of bodies and organizations that
use human labor, or supervise and monitor compliance with labor legislation.
Target of this article is to develop a modern approach to the scope of labor law in Ukraine on the basis of theoretical
understanding of scientific works of labor scientists, analysis of the current national legislation and practice of its
application.
Analysis of recent researches and publications. A separate issue of the action of labor law norms paid attention in
their scientific works such domestic legal scholars as N. B. Bolotin, L. Y. Velichko, V. S. Venediktov, M. I. Inshin,
V. I. Prokopenko, V. O. Protsevskiy, O. I. Protsevskiy, A. M. Sliusar, I. I. Shamshina, etc. However, despite their significant
achievements, labor relations are developing faster than labor legislation, so Ukraine lacks scientific work devoted to the
problems of the scope of labor law.
Article’s main body The article provides a detailed analysis of the norms of national legislation (general and special)
and the norms of international legal standards and the views of scientists and specialists in the field of labor law, discusses
current theoretical and applied issues of the legislation on labor of Ukraine in the circle of persons, in time and space.
In particular, the features of regulation of labor relations in various spheres of management are considered, common
and distinctive features are highlighted.
Conclusions and prospects for the development. Therefore, the general legislation is not excluded with application,
and can and should be used in that part in which labor relations of members of cooperatives, their associations, collective
agricultural enterprises, farms are not regulated by the special legislation and local acts. Special laws, local regulations
are designed to reflect all the features of the regulation of labor relations of members of these economic formations,
including the grounds for their occurrence. At the same time, neither special legislation, nor local normative, nor
individual-contractual acts can establish any features that violated the level of guarantees of employment, labor protection,
labor of women, youth, persons with disabilities established by the legislation.
Keywords: employee, employer, labor relations, employment contract, scope, circle of persons, time, space, general
legislation, special legislation
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ІННОВАЦІЙНА – ОДНА ІЗ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАЦІВНИКІВ
У статті досліджено одну із провідних функцій професійного розвитку працівників – інноваційну. Зроблено
висновок, що інноваційна функція – це створення умов для формування, поширення і впровадження ідей, спрямованих на вирішення професійних завдань якісно нового класу. Її основне призначення полягає в розкритті
юридичної природи професійного розвитку працівників, оскільки будь-яке явище соціальної дійсності може реалізувати своє призначення лише за умови, якщо воно буде функціонувати.
Ключові слова: працівник, професійний розвиток, освіта, функції, інновації.

Постановка проблеми. Найважливішими завданнями в розкритті юридичної природи професійного розвитку працівників виступають виявлення й
аналіз його функцій, оскільки будь-яке явище соціальної дійсності може реалізувати своє призначення
лише за умови, якщо воно буде функціонувати. По
тому, які функції воно здійснює, яким чином відбувається реалізація останніх і з якою ефективністю,
можна судити про саме явище, про його основні
риси, значення в житті суспільства й місце серед подібних явищ, а також про перспективи його існування й розвитку. Функціями професійного розвитку
працівників виступають історично зумовлені й нормативно відображені в законодавстві основні напрямки правового впливу на відповідну категорію
суспільних відносин, у яких виявляється юридична
природа такого розвитку, завдяки чому реалізується
його призначення в суспільстві й державі.
Як і будь-яке інше трудоправове явище, професійний розвиток працівників виконує власні, іманентно йому притаманні функції, основними з яких
є освітня, статусна, економічна, інноваційна, виховна
та розвиваюча [1, c. 228–229].
Мета даної статті проаналізувати одну із провідних функцій професійного розвитку працівників –
інноваційну.
Об’єктом даного дослідження виступили суспільні відносини, що виникають у зв’язку із функціонуванням професійного розвитку працівників, як
явища соціальної дійсності. Предметом дослідження
послужила система правових норм, що регламентують питання, пов’язані з професійним розвитком
працівників.
© Вапнярчук Н. М., 2019

Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок у
дослідження питань стосовно професійного розвитку
працівників зробили такі науковці, як А. С. Барський, М. І. Іншин, В. Л. Костюк, О. М. Кримська,
О. І. Процевський, В. І. Щербина, О. М. Ярошенко
та ін.
Виклад основного матеріалу. В умовах глобалізації гостра конкурентна боротьба диктує необхідність активізації інноваційної діяльності як найефективнішого способу підвищення конкурентоспроможності країни і подальшого її розвитку на інтенсивній
основі. Інновації – це нові думки, способи поведінки
або предмети, що якісно відрізняються від попередніх форм. Цьому визначенню корелює дефініція,
запропонована Ю. В. Яковцем: інновація – це використання досягнень людського розуму для підвищення ефективності діяльності в тій чи іншій сфері.
При цьому обґрунтовано стверджується, що перелік
можливих інновацій і сфер їх використання невичерпний – як невичерпні винахідництво людського
розуму й різноманітність сфер діяльності, багатогранності інтересів людини [2, с. 4]. На законодавчому рівні інновації визначено як новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні
технології, продукція або послуги, а також органі
заційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що
істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери (Закон України «Про
інноваційну діяльність» [3]). Тобто, це результат інноваційного процесу, який визначається як процес
використання нововведення, пов’язаного з його одержанням, відтворенням та реалізацією. При цьому
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будь-яка інновація передбачає наявність певного
плану реалізації, а також оцінку результатів її здійснення в певних умовах.
Деякі дослідники пропонують класифікувати
інновації за глибиною змін, що вносяться, та поділити їх на відповідні рівні:
– нульовий порядок: регенерація первинних
властивостей системи, збереження й оновлення її
функцій;
– перший порядок: зміна кількісних властивостей системи при незмінній якості;
– другий порядок: перегрупування складових
системи для поліпшення її функціонування;
– третій порядок: адаптивні зміни, елементи виробничої системи для пристосування їх один до одного;
– четвертий порядок: новий варіант, найпростіша
якісна зміна, що виходить за межі простих адаптивних змін; первинні ознаки системи не міняються,
відбувається деяке поліпшення їх корисних властивостей;
– п’ятий порядок: нове покоління; міняються всі
або більшість властивостей системи, але базова
структурна концепція зберігається;
– шостий порядок: новий вид, якісна зміна первинних властивостей системи, первинної концепції
без зміни функціонального принципу;
– сьомий порядок: новий рід, вища зміна у функціональних властивостях системи або її частини, яка
міняє її функціональний принцип [4, с. 32–34].
Нині стратегія розвитку законодавства про працю все більше пов’язується з інноваційним складником. Як зазначається в Національній тристоронній
угоді про зайнятість та робочі місця «Підвищення
рівня зайнятості – ключ до посилення соціального
захисту населення шляхом зростання економіки» від
1 червня 2012 р. [5] в умовах розвитку інтеграційних
процесів української економіки на основі реалізації
стратегії «інноваційний прорив», спрямованої на запровадження інноваційних технологій, відбуватимуться структурні зміни в економіці держави, отже,
якісні зрушення на національному ринку праці. Нові
робочі місця покликані не лише забезпечити нову
якість економічного зростання, а й підвищити продуктивність праці і сприяти збільшенню надходжень
до фондів соціального страхування. Структурні зміни у сфері зайнятості населення супроводжуватимуться професійно-кваліфікаційним перерозподілом
робочої сили на цьому ринку. Цей процес пов’язують
зі здійсненням заходів, спрямованих, зокрема, на (а)
зменшення кількісно-якісних диспропорцій між попитом на робочу силу та її пропозицією, (б) підвищення якості робочої сили, яка відповідала б потребам розвитку економіки й соціальної сфери, (в) зменшення дефіциту кваліфікованих робітників, (г)
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стимулювання створення робочих місць в інноваційно-орієнтованих видах діяльності й підвищення мобільності робочої сили.
Інноваційний складник простежується й у випадку з конкретними різновидами професійного навчання. Нині освіта відіграє надзвичайно важливу
роль, виступаючи одним із основних видів інвестування в людський капітал. Вона є не лише з’єдну
вальною, а й конструктивною ланкою в системі трьох
головних складових інноваційної економіки – «наука – освіта – виробництво». У цьому поєднанні освітній потенціал виступає одночасно джерелом поповнення науки кадрами і головним фактором оволодіння робочою силою, всім населенням сучасними
знаннями, необхідними для забезпечення економічного, соціального і культурного розвитку суспільства
на основі використання передових досягнень науки,
технологій, інновацій.
Тобто, освіта є тим складником суспільного життя, який визначає рівень інтелектуалізації всіх його
сфер, спроможність сприйняття, розробки й застосування новітніх технологій і гуманітарних ідей, принципів і норм правовідносин у державі. Це найважливіший фактор розвитку економіки, яка заснована на
знаннях. Як зазначає А. О. Муравйова, «гарна освіта
та вмілі люди – це ключ до створення, розповсюдження й ефективного використання знань» [6].
У той же час для забезпечення якісної освіти, рівного доступу до неї для всіх громадян необхідна інституціональна перебудова освітньої системи на основі її ефективної взаємодії з ринком праці. Економіка
завтрашнього дня – це інноваційна економіка знань,
інвестиційних проектів і наукоємних технологій. Для
подолання постійно зростаючого розриву між змістом
освіти, освітніми технологіями, структурою освітньої
сфери, рівнем кадрового потенціалу системи освіти та
потребами економіки в нових умовах необхідно створити механізми, що були б зорієнтовані не лише на
внутрішні соціально-економічні потреби країни, а й
на забезпечення конкурентноздатності України на
світовому ринку праці. Сьогодні цілком очевидно, що
без необхідної освіти людина не зможе забезпечити
собі належних умов життя та реалізуватись як особистість, а також усвідомити і захистити свої права.
Нині найбільш вагомою статтею витрат на персонал є інвестиції, спрямовані на підвищення кваліфікації та перепідготовку працівників. Інтенсивність
розвитку науки й техніки, інноваційні процеси, що
відбуваються в усіх сферах суспільного життя, мінливі технології виробництва, підвищення ступеня
інформатизації, освоєння нових продуктів і послуг,
жорсткі умови ринку, конкуренція – всі ці фактори
потребують постійного вдосконалення знань та навичок своїх працівників, спричиняють гостру необхідність у відповідній кількості висококваліфікова-
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них працівників. До форм підвищення кваліфікації
робітників, що визначаються роботодавцями, належать виробничо-технічні курси, курси цільового
призначення та ін. При цьому курси цільового призначення проводяться для вивчення робітниками
нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів, послуг, сучасних технологічних процесів, засобів механізації й автоматизації, що використовуються на
виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів організації праці, питань економіки, законодавчих
і нормативно-правових актів тощо.
Н. Б. Кузнецова виокремлює такі головні завдання професійного навчання інноваційних кадрів, якот: 1) розвиток навичок, професійних та управлінських компетенцій працівників, що впливатиме на
зростання продуктивності їх праці; 2) прискорення
процесу формування нових навичок і знань у працівників в умовах змінного організаційного середовища; 3) формування системи обміну й управління
знаннями, професійними й управлінськими компетенціями з метою досягнення стратегічних цілей
розвитку організації. При цьому, на її думку, не менш
важливими чинниками впливу на ефективність системи професійного розвитку інноваційних кадрів є:
(а) оцінювання ефективності підготовки й розвитку
цієї категорії людських ресурсів; (б) стимулювання
й мотивації інноваційної праці на підприємстві й у
державі; (в) виробнича апробація результатів їх інноваційної праці як на підприємстві, так і за його
межами; (г) вільний доступ до інформаційних ресурсів; (д) рівень розвитку інноваційної культури на
підприємстві й у суспільстві; (е) сприятливі умови
для розвитку професійної дослідницької кар’єри; (є)
законодавче забезпечення механізму професійного
розвитку інноваційних кадрів на регіональному й
державному рівнях [7, c. 416].
Як бачимо, на сьогодні одним із найважливіших
видів інвестування у людський капітал виступає професійна підготовка, підвищення кваліфікації й перепідготовка громадян, що є найважливішим чинником
активної політики зайнятості населення та спрямовані на розвиток трудових ресурсів, забезпечення продуктивної, вільнообраної зайнятості громадян, посилення їх соціальної захищеності за допомогою підвищення росту професійної майстерності, професійної
мобільності й конкурентоздатності на ринку праці.
Економіка будь-якої держави безпосередньо залежить від стану ринку праці, оскільки одним із
основних чинників економічного зростання завжди
є наявність людських ресурсів, які на високому професійному та інтелектуальному рівнях вирішуватимуть поставлені перед ними завдання виробничого
характеру. Як резюмує О. В. Голяшкін, нові ідеї,
технічні й організаційні рішення, прогресивні техно-

логії все більше впливають на економіку й визначають успіх підприємницької діяльності. Склалися
якісно нові соціальні й економічні механізми, стимулюючі інноваційний поступальний розвиток соціуму,
при якому необхідно забезпечити взаємодію науковотехнічного прогресу з суспільством [8, c. 9]. З точки
зору В. Гусєва, інноваційним процесом є впорядкована форма організації інноваційної діяльності, що
включає послідовність дій, спрямованих на комерціалізацію науково-технічних розробок, запровадження новітніх прогресивних технологій, освоєння нових видів продукції, охоплює весь складний комплекс суспільно-виробничих і фінансово-кредитних
відносин у циклі «наука – техніка – виробництво –
споживання» і в кінцевому результаті стає чинником
прогресивних змін у техніці та технологіях, підвищує конкурентоспроможність виробництва, формує
й задовольняє нові суспільні потреби [9, c. 105].
Тобто, інноваційний потенціал держави – це сукупність не тільки науково-технологічних і фінансово-економічних, а й виробничих, соціальних і культурно-освітніх можливостей країни (галузі, регіону,
підприємства тощо), необхідних для забезпечення
інноваційного розвитку економіки. Загальновизнаним світовою практикою критерієм визначення пріоритетів інноваційного розвитку та їх державної
підтримки є належність до певного технологічного
укладу, який є сукупністю технологій, характерних
для певного рівня розвитку виробництва.
Слід також відзначити, що нині, на етапі економічного розвитку України, проблема правового регулювання професійного зростання працівників є актуальною і має важливе практичне значення, проте з
незрозумілих причин ця проблема є однією з найменш досліджених у науці трудового права. Необхідність саме такої спрямованості сучасних норм трудового права цілком корелюється із завданнями
України як соціальної держави. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів безпосередньо на виробництві повинні бути безумовною
складовою змісту норм трудового права та діяльності сучасного підприємства, установи, організації.
Підвищення професіоналізму, вироблення лідерських якостей та інших важливих компетенцій є
стратегічними завданнями вітчизняних підприємств,
оскільки більшість із них відчуває нестачу у висококваліфікованих кадрах. Виконання цих завдань
вимагає певних матеріальних вкладень – інвестицій
у розвиток персоналу, тобто цілеспрямованого вкладення коштів у сфери, які забезпечують поліпшення
якісних параметрів людини, зокрема: (а) його робочої сили, тобто рівня освіченості, (б) розвитку інтелекту, творчого потенціалу, фізичного та психічного
здоров’я, (в) системи мотивації, (г) ціннісних установок тощо.
Право та інновації № 1 (25) 2019

59

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ У СФЕРІ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Висновок. Підсумовуючи викладене, можемо
констатувати, що інноваційна, як провідна функція
професійного розвитку працівників полягає у створенні умов для формування, поширення і впровадження ідей, спрямованих на вирішення професійних завдань якісно нового класу. Її основне призначення – розкриття юридичної природи професійного
розвитку працівників, оскільки будь-яке явище соціальної дійсності може реалізувати своє призначення лише за умови, якщо воно буде функціонувати.
Нині інноваційний потенціал країни значною
мірою залежить від професійної кваліфікації працівників. Саме професійна освіта є чинником, що здатен
створювати стабільний запас кваліфікації працівника та надасть змогу оперативно реагувати на швидкоплинні зміни технологій виробництва. Система професійного розвитку працівників повинна орієнтува1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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тися на забезпечення безперервної освіти, оскільки
в сучасних умовах процес морального старіння знань
відбувається дуже швидко, насамперед у науковотехнічних галузях. У сучасних умовах персонал повинен бути високоосвіченим, володіти високою загальною культурою, стратегічним мисленням й ерудицією. Безперечно, освіта і навчання персоналу
повинні бути безперервними і забезпечувати необхідний професійний розвиток.
І що важливо, інноваційний тип розвитку, який
сьогодні активно пропагується нашою державою,
вимагає формування нової освітньої політики та
активізації інноваційних змін усіх складових системи освіти. У зв’язку з цим постає нагальна потреба
в оновленні законодавчого поля, яке б забезпечувало
правові й організаційні засади державного управління інноваційною діяльністю в освітній галузі та стимулювало інноваційну активність її суб’єктів.
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ИННОВАЦИОННАЯ – ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РАБОТНИКОВ
В статье проанализировано одну из ведущих функций профессионального развития работников – инновационную. Сделан вывод, что эта функция направлена на создание условий для формирования, распространения и
внедрения идей, направленных на решение профессиональных задач качественно нового класса. Ее основное
назначение заключается в раскрытии юридической природы профессионального развития работников, поскольку
любое явление социальной действительности может реализовать свое предназначение только при условии, если
оно будет функционировать.
Ключевые слова: работник, профессиональное развитие, образование, функции, инновации.

VAPNYARCHUK N. M.,
PhD, Senior Researcher, Senior Researcher at the Scientific and Research Institute of Providing Legal
Framework for the Innovative Development National Academy of Low Sciences of Ukraine
INNOVATION IS ONE OF THE BASIC FUNCTIONS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT
OF EMPLOYEES
Problem setting. The most important tasks in disclosing the legal nature of the professional development of
employees are the identification and analysis of its functions, since any phenomenon of social reality can realize its purpose
only if it is to function. By what functions it performs, how is the implementation of the latter and with what efficiency,
one can judge the very phenomenon, its main features, the significance in the life of society and the place among such
phenomena, as well as the prospects of its existence and development. Like any other labor-law phenomenon, the
professional development of workers performs its own inherent functions inherent in it, the main ones being educational,
status, economic, innovative, educational and developing.
The purpose of this article is to analyze one of the leading functions of professional development of employees –
innovative.
Article’s main body. In a context of globalization, a sharp competition requires drastic increase of innovation activity
as the most effective way to increase the competitiveness of the country and its further development on an intensive basis.
Innovations are new thoughts, behaviors or subjects that qualitatively differ from previous forms.
The strategy for the development of labor legislation in the modern world is increasingly linked to the innovative
component. Innovative component is also observed in the case of specific types of vocational training. Education now plays
an extremely important role, being one of the main types of investment in human capital. It is not only a connecting but also
a constructive link in the system of three main components of the innovative economy – “science – education – production”.
Conclusions and prospects for the development. Summarizing the above, we can state that the innovative, as the
leading function of professional development of employees, is aimed at creating conditions for the formation, dissemination
and implementation of ideas aimed at solving professional problems of a qualitatively new class. Its main purpose is to
reveal the legal nature of the professional development of employees, since any phenomenon of social reality can realize
its purpose only if it is to function.
In modern conditions, the country’s innovative potential depends to a large extent on the professional qualifications
of workers. It is vocational education that is a factor that can create a stable worker qualification and provide an opportunity to respond promptly to the rapid changes in production technologies.
And, importantly, the innovative type of development, which is now actively promoted by our state, requires the formation
of a new educational policy and the intensification of innovative changes in all components of the education system. In this
connection, there is an urgent need to update the legislative field, which would ensure the legal and organizational principles of
state management of innovation activities in the educational sector and stimulate the innovative activity of its subjects.
Keywords: employee, professional development, education, functions, innovations.
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ФУНКЦІЇ ЛОКАЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ОПЛАТИ ПРАЦІ
У статті проведено поглиблене дослідження функцій локального правового регулювання оплати праці і пропонується їх розглядати як основні напрямки впливу актів локального рівня на відносини з оплати праці та їх роль
при визначенні властивостей та ознак, притаманних цим відносинам.
Акцентується увага на різноманітті функцій локального регулювання оплати праці й особливостях, що відрізняють їх не тільки від загально правових та інституційних, а й від функцій локальних норм взагалі.
Установлено, що змінне зростання впливу тієї чи іншої функції локального регулювання оплати праці зумовлено економічними особливостями дій роботодавців, у межах компетенції яких розробляються, приймаються й
реалізуються локальні акти.
Ключові слова: функції, оплата праці, локальне регулювання, понятійний апарат, умови праці

Постановка проблеми. Питання функцій у правовій доктрині тривалий час привертає увагу науковців. При цьому з упевненістю можна констатувати,
що функції притаманні будь-яким правовим явищам.
На сьогодні, незважаючи на ґрунтовні дослідження
у сфері заробітної плати, питанню функцій локального регулювання оплати праці бракує належного
рівня висвітлення. Наголосимо, що зазначена проблема не лише не втратила своєї актуальності, а в
умовах проведення радикальної економічної реформи в Україні наповнюється дещо новим змістом.
Юридична наука категорію «функція» досліджує
як правове явище переважно в теорії держави та
права й використовує для позначення зовнішнього
прояву об’єкта у відповідній системі відносин [1,
с. 65]. Функції права, на думку, Д. А. Керимова, – це
суворо цілеспрямований вплив на суспільні відносини [2, с. 191]. Ф. Г. Смирнов розуміє її як соціальне
призначення правового регулювання, оскільки вона
відбиває в сукупності предмет, завдання й метод
регламентації [3, с. 9]. В. І. Щербина функції права
розглядає як ефективне впорядкування й урегулювання суспільних відносин шляхом установлення й
реалізації норм права на основних (магістральних)
напрямках [4, с. 66].
С. М. Прилипко й О. М. Ярошенко під функціями трудового права розуміють основні напрямки
правового впливу його норм на трудові й пов’язані з
ними відносини поведінку їх учасників. За способом
впливу їх поділяють на загальні та спеціальні. До
перших відносять регулятивну, захисну й оціночну,
до спеціальних – соціальну, виховну й виробничу [5,
с. 23–25]. На переконання А. М. Колота, функція за-
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робітної плати – це її призначення й роль як складника сфери практичної діяльності щодо узгодження
й реалізації інтересів суб’єктів трудових відносин [6,
с. 15].
Отже, функції локального правового регулювання оплати праці – це основні напрямки впливу актів
локального рівня на відносини з оплати праці, їх
роль у визначенні властивостей та ознак, притаманних цим видам відносин.
Метою дослідження функцій локального регулювання оплати праці є спроба вибудувати їх у такій
логічній послідовності, яка дозволить усвідомити
перехід від найбільш значущих, що зумовили розроблення і прийняття актів локального рівня з питань оплати праці, до найменш значущих в реалізації
соціальної спрямованості локальної правової регламентації заробітної плати. Не можна забувати, що
при встановленні пріоритету й найбільшого ціннісного змісту тієї чи іншої функції важливу (а іноді й
визначальну) роль відіграє не стільки коло питань
регульованих в актах локального рівня, скільки історичний період розвитку України, політичні ідеї,
цілі правової системи, діючої на певному етапі її
становлення.
Аналіз останніх досліджень. Що стосується
безпосередньо функцій правового регулювання оплати праці, то їх дослідженням займалися такі вчені, як
Л. І. Антонова, Н. О. Брилліантова, С. С. Каринський, Р. І. Кондратьєв, Ф. М. Левіант, О. І. Процевський, Н. Б. Болотіна, Г. І. Чанишева, В. М. Божко,
Я. В. Сімутіна, А. О. Гордеюк, О. В. Гаєвая та ін.
Однак проблеми, що існують у цій царині, в тому
числі й у сфері оплати праці, зумовлюють актуаль© Бурнягіна Ю. М., 2019
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ність порушеної теми, а проведення їх наукового
дослідження – своєчасним і практично необхідним.
Виклад основного матеріалу. Для з’ясування
значення локального регламентування заробітної
плати доцільно проаналізувати специфіку функціональної спрямованості, притаманну локальному правовому регулюванню взагалі й оплаті праці, зокрема.
Л. І. Антонова різнила такі функції локального
правового регулювання:
(а) реалізація законодавчих приписів, (б) деталізація й конкретизація законодавчих приписів, (в)
заповнення прогалин у праві, (г) експериментальна
перевірка законодавчих положень, (д) первинне правове регулювання суспільних відносин, (е) критика
законодавчих актів, що не відповідають потребам
правового розвитку [7, с. 44, 45].
У даній статті ці та інші функції розглянемо залежно від їх соціальної значущості й регулятивного
впливу на відносини з оплати праці в межах впливу
повноважень роботодавця.
Історія локальних актів, що впорядковують оплату праці, сягає своїм корінням ще в ХІХ ст. Саме цей
вид актів виник у числі перших нарівні з тими, що
регламентують внутрішній розпорядок. Мета їх розроблення і прийняття – створення з’єднуючої ланки
між роботодавцем і суб’єктом, який виконує трудову
діяльність. Основне призначення локального акта –
забезпечити підвищення продуктивності праці за
рахунок її об’єктивної оцінки праці й подальшого
стимулювання. Отже, першочерговою функцією локальних нормативних актів, що регулюють оплату
праці, є функція об’єктивної оцінки останньої.
Із неї логічно випливає функція первинного правового регулювання суспільних відносин [7, с. 45].
З урахуванням специфіки обмеженої сфери дії локальних актів (організація, структурний підрозділ
юридичної особи) порівняно з нормами закону тільки за допомогою локальної нормотворчості можливо
в найбільш наближеному до реалій того чи іншого
виробництва вигляді ефективно впорядкування сферу конкретних відносин у межах адміністративної
влади роботодавця. Так, правознавець В. Лебєдєв
зауважував, що в даний час уже не можна не бачити
самостійної локальної нормотворчості, що явно виходить за межі конкретизації законодавства про працю й заповнення його прогалин. Установлення нормальних умов оплати праці й охорони працівників
тільки зусиллями держави й законодавця неможливо;
це насамперед завдання трудових колективів, їх
профспілкових лідерів, які згідно з ринковими умовами господарювання об’єктивно поставлені в конфронтаційні, а не угодівські умови співпраці з роботодавцем [8, с. 15].
Л. І. Антонова й Р. І. Кондратьєв обмежували
сферу локальнї регламентації трудових відносин

санкціонованим і делегованим державою правом [7,
с. 15; 9, с. 45]. З ними частково солідарна й О. О. Єршова, яка функцію первинного правового регулювання називає функцією правового регулювання трудових відносин і відносин у сфері, безпосередньо
пов’язаній із трудовими відносинами, делегованого
уповноваженими на те органами й особами. Це пояснюється наступним: по-перше, в результаті існуючих прогалин у трудовому праві в колективних договорах формулюються правові норми, за допомогою
яких здійснюється первинне правове регулювання;
по-друге, в таких випадках законодавець свідомо
допускає прогалину в нормах права, делегуючи тим
самим можливість вирішення питань на локальному
рівні [10, с. 270].
Нестійкість, мінливість відносин у досліджуваній сфері внаслідок прямої залежності від різних
чинників дозволяє визначати правила поведінки за
допомогою динамічних локальних норм, здатних
забезпечити оперативний вплив на відносини й дійове рішення, що виникають з питань оплати праці.
У зв’язку з різноманітним і постійно мінливим
колом питань з оплати праці, вирішення яких обумовлює потребу розроблення і практичного застосування локальних актів, життєво необхідною постає
функція координації відносин працівників (їх представників) і роботодавців, покликана забезпечити
дотримання принципу соціального партнерства на
всіх стадіях прийняття таких актів – від розроблення
до дотримання й виконання.
Будучи на даний час однією з форм соціального
партнерства, нормотворча діяльність, здійснювана
безпосередньо в організаціях між представниками
роботодавця й найманими працівниками, згідно зі ст.
332 проекту ТК України передбачає систему взаємовідносин не тільки між зазначеними суб’єктами, а й
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. Варто підкреслити, що діяльність
органів влади, спрямована на забезпечення узгодження інтересів працівників і роботодавців, при
розробці і прийнятті локальних актів, регламентуючих оплату праці, обмежується імперативним установленням тільки загальних положень: порядку врахування думки представницького органу працівників, ведення колективних переговорів, укладення і
зміни колективних договорів. За органами державної
влади залишається також функція контролю за дотриманням чинного законодавства в царині оплати
праці.
Т. Є. Кашаніна виділяє функцію гармонізації
інтересів колективу та його окремих членів, суспільства й соціальної освіти [11, с. 129]. Нерозривний
зв’язок з нею має функція розвитку виробничої демократії. Шляхом локального регулювання питань
оплати праці відбувається залучення всіх членів труПраво та інновації № 1 (25) 2019
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дового колективу до процесу створення локальних
норм, тобто в сам процес управління відносинами в
цьому колективі. Відомі такі варіанти прийняття
локальних актів з питань оплати праці: (а) роботодавцем (його представником) і працівниками (їх
представниками) спільно (ч. 1 ст. 12 КЗпП: колективний договір укладається працівниками і роботодавцем в особі їх представників); (б) роботодавцем з
урахуванням думки представницького органу працівників. Приміром, при прийнятті локального нормативного акта, який установлює систему оплати праці,
на роботодавця лежить обов’язок урахувати думку
представницького органу трудівників (ч. 2 ст. 97
КЗпП); (в) роботодавцем одноособово за відсутності
представницького органу працюючих. Урахування
думки колективного суб’єкта локальної нормотворчості при прийнятті локального нормативного акта
становить собою функцію демократизації правового
регулювання й одночасно закріплену законом гарантію.
Р. А. Яковлєв та А. К. Соловйов при дослідженні
проблем заробітної плати в умовах ринку визначають
такі основні функції колективних договорів як регуляторів відносин з питань оплати праці: захисну,
організуючу, примирну.
Призначення захисної функції полягає в соціальному захисті інтересів працівників від зловживання
роботодавцем більш вигідним економічним становищем, від безмежного використання свого адміністративного ресурсу. Дану функцію можна розглядати у
2-х аспектах – як забезпечення: (1) стабільності, що
випливає із самої природи такого локального погоджувального акта, як колективний договір, який,
по-перше, є актом, прийнятим на певний строк, подруге, зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу,
від імені якого він укладений (ч. 3 ст. 17 КЗпП), і,
по-третє, внесення змін і доповнень до нього здійснюється в тому ж порядку, як і його укладення. У
межах даного аспекту автори виділять примирну
функцію, зводячи її соціальне призначення до попередження боротьби за поліпшення умов оплати
праці на час дії такого договору [12, с. 59]. Ця функція нерозривно пов’язана з функціями соціального
захисту й координації інтересів учасників нормотворчого процесу; (2) добробуту суб’єктів, на які
поширює свою дію локальний нормативний акт.
Наслідком першого аспекту може послужити
гарантійна функція, що забезпечує стабільність у
трудових відносинах на період дії колективного договору. Хоча законом і передбачено можливість внесення до нього змін і доповнень, але ця тривала й
досить складна процедура стримуватиме роботодавця від прагнення змінити положення цього договору.
Метою даної функції є забезпечення стабільного
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положення працівників як найбільш уразливої сторони соціального партнерства.
У розвиток розглянутого другого аспекту виникає така функція локальних нормативних актів, як
підвищення рівня встановлених державою гарантій
трудових прав працівників.
Усі розглянуті вище функції локальних актів з
питань оплати праці зумовлені перш за все своєю
соціальною спрямованістю й об’єктивною необхідністю в їх прийнятті. Вони найбільш чітко віддзеркалюють правову природу актів з досліджуваної
проблеми.
Що стосується таких функцій, як реалізація, конкретизація, доповнення й деталізація законодавчих
актів, то їх розвиток відбувається паралельно з усіма
зазначеними вище функціями, а періодичне посилення ролі кожної з них виявляється в локальному регулюванні під впливом політико-економічних чинників
у процесі розвитку держави.
У наукових правових джерелах бракує однозначної позиції щодо дефініції поняття “реалізація права”, але більшість правників сходяться в тому, що це
насамперед процес здійснення правових приписів
шляхом запровадження в життя, у вчинки людей вимог, які в загальній формі виражені в нормах права
[13, с. 616]. Так, С. С. Алексєєв визначав його як
одну зі стадій процесу правової регламентації, за якої
досягається мета впливу права на відносини шляхом
втілення в поведінку конкретних людей [14, с. 34].
Найбільш детально в науці трудового права були
розглянуті функції конкретизації та деталізації правових норм. Активний прояв цих функцій пов’язаний
з необхідністю ефективного регулювання існуючих
на локальному рівні відносин з оплати праці у
зв’язку з тим, що в централізованому порядку регулювання здійснюється тільки в загальному вигляді.
В даному випадку локальна норма деталізує загальний порядок стосовно конкретної організації.
Деталізувати – означає уточнювати, розробляти
що-небудь у деталях, подробицях [15, с. 698]; конкретизувати – представляти будь-що в конкретному
виді, надавати будь-чому конкретного вираження [16,
с. 1015]. У науковій юридичній літературі була висловлена думка, що найчіткіше конкретизації, деталізації законодавчих положень виявлялась у виданих
локальних актах на підставі типових, прийнятих у
централізованому порядку [7, с. 45].
С. С. Алексєєв наголошував, що норми, які конкретизують закон, не містять нічого нового, а лише
уточнюють, конкретизують стосовно даної конкретної обстановки те, що вже закріплено в законі, або
роблять логічні висновки з нього [17, с. 92]. Підтримуючи наведену точку зору, А. А. Фатуєв додав, що
умови оплати праці підприємством не встановлюються, воно може тільки конкретизувати загальні
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норми щодо умов виробництва [18, с. 48]. Така позиція була основною в радянський період, і в ній
вбачається яскраве відбиття панівної ідеології й директивних методів управління.
У практиці локального нормативно-правового
регулювання конкретизуються положення трудового
законодавства, що передбачають оплату за роботу зі
шкідливими й небезпечними умовами праці, а також
важку роботу. Показовим прикладом дії функції конкретизації загальних норм є встановлення в Положенні про оплату праці або в колективному договорі
строків, періодичності й порядку виплати заробітної
плати на підприємстві (в установі, організації) [19,
с. 26].
Локальну нормотворчість як один зі способів
регламентації оплати праці в межах влади роботодавця вирізняє досить демократичний, але практично не
забезпечений заходами примусу процес прийняття
актів, які характеризуються пристосованістю й найбільш тонко, послідовно віддзеркалюють дії роботодавця. У випадках, коли законодавець закріплює
лише рамкові положення, роботодавець, як представник відповідної організації, вправі, а в деяких випадках зобов’язаний прийняти на локальному рівні
акти, що конкретизують положення закону. Метою
уточнення, внесення конкретики в чинні норми закону може бути як забезпечення їх реалізації, так і
поліпшення умов праці трудівників [20, с. 57].
Р. І. Кондратьєв пов’язує деталізацію з появою
нового правила із цілком самостійним змістом, хоча
воно й випливає зі змісту загальної норми [21, с. 30].
Конкретизація виступає окремою стадією правовідносин, за якої нормативні приписи доводяться до
рівня суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, які
стають чітко визначеними. Конкретизуюча норма
уточнює, деталізує умови застосування гіпотези й
диспозиції норми, що підлягає конкретизації. Проте
не слід забувати, що у всіх випадках ідеться не про
індивідуальну вказівку, не про винесення рішення
тим чи іншим юрисдикційним органом у зв’язку з
чітко окресленою, конкретною життєвою ситуацією,
а про більш-менш загальне правило поведінки [22,
с. 152].
З огляду на позиції більшості вчених, підкреслимо, що основна відмінність деталізації від конкретизації полягає у формуванні нової норми. Локальні
норми приймаються й тоді, коли окремі питання
регламентовані в законодавстві досить повно і виникає лише потреба деталізувати їх застосування до
конкретних умов організації праці на тому чи іншому
виробництві.
Як стверджував В. М. Левченко, конкретизація й
доповнення – це самостійні форми розвитку основного акта, їх не можна ототожнювати [23, с. 106].
Доповнення норм загального характеру становить

собою переважно продовження логічних висновків,
що випливають із загальних норм. Отже, при доповненні у процесі локальної нормотворчості підстав
для суперечностей з нормами загального характеру
не виникає.
Дискусійним на сьогодні залишається питання
виокремлення деякими правознавцями функції заповнення прогалин у праві ( до речі, С. І. Ожегов прогалину визначав як недолік, упущення [24, с. 640]).
Під правовими прогалинами С. С. Алексєєв розумів
неповноту чинного законодавства, брак конкретного
нормативного припису щодо фактичних обставин у
сфері правового регулювання [25, с. 261]. На переконання Р. І. Кондратьєва, про це явище у трудовому
праві можна вести мову, якщо: (а) дані трудові відносини підпадають під дію принципів трудового
права (його загальних норм), які не конкретизовані
або недостатньо конкретизовані в нормах права; (б)
централізована норма прямої дії занадто абстрактна,
але норми конкретної на підставі першої підприємство прийняти не має права; (в) у межах регульованих правом трудових відносин виникають нові їх
елементи (сторони), з правовою регламентацією яких
законодавець спізнюється [26, с. 61].
На думку В. А. Тарасової, локальна норма може
заповнити прогалину в праві у випадках, якщо норма
загальна не в повному обсязі регламентує конкретні
суспільні відносини; в таких випадках локальна здатна детальніше врегулювати виникаюче питання [27,
с. 94]. З нею погоджується й Р. І. Кондратьєв, підкресливши, що при виникненні так званого “юридичного вакууму” саме проміжним актам локального рівня (положенням, правилам тощо) належить
його заповнити, щоб уникнути порушення прав сторін трудових відносин [9, с. 121].
За сучасних умов усунення прогалин у праві
стало пріоритетним напр. ямком локальної нормотворчості [28, с. 113 ]. С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, Н. М. Клименчук приєднуються до позиції тих
фахівців, які вважають, що локальні нормативноправові й соціально-партнерські акти значною мірою
вирішують проблему прогалин у законодавстві [29,
с. 36].
З урахуванням наведених міркувань нам вбачається, що, включенням до системи джерел права
локальних актів можна заповнити прогалини тільки
стосовно окремих норм, що впорядковують, наприклад, питання оплати праці, оскільки юридична сила
таких норм поширюється у трудовому колективі обмеженому владою роботодавця. Прогалина ж у праві має бути заповнена тим же способом, яким і приймається нормативний акт, у якому вона виявлена.
Отже, такі прогалини (зокрема, в нормах, що регулюють питання оплати праці) повинні заповнюватися шляхом прийняття нормативних правових актів;
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до того ж не виключено їх усунення і шляхом прийняття правозастосовних актів судовою практикою.
У корпоративному регулюванні Т. В. Кашаніна
вирізняє стадію прийняття локальної норми права й
одночасно таку функцію, як експериментальна перевірка тих чи інших законопроектів [30, с. 139]. Ця
функція отримала активний розвиток ще в 60-х роках
ХХ ст. Так, з метою вдосконалення систем преміювання в масштабах всього народного господарства
були запроваджені досліди по введенню нових його
положень в умовах окремо взятих виробництв.
Р. І. Кондратьєв розмежовував локальні й експериментальні норми права за такими ознаками: (а)
перевірка ефективності правового регулювання: для
норми експериментальної – перевірка загальних закономірностей, властивих певному виду трудових
відносин у цілому; для локальної – окремих сторін
трудових відносин; (б) сфера дії: для першої – декілька об’єктів, типові, повторювані відносини; для
другої – окреме підприємство; (в) строк дії: перша
діє протягом проведення експерименту; друга – відповідний строк (для колективного договору – 1 рік)
або без його встановлення (Положення про преміювання); (г) характер норми: для першої властивий
пошуковий характер; друга є нормою чинного права
[9, с. 25, 26].
Урахувавши зазначені позиції, гадаємо, що функцію експериментальної перевірки не слід обмежувати тільки перевіркою законопроектів. Вона повинна
мати першорядне значення, бо моделювання норми
права й використання її на практиці розкривають
ступінь реалізації її положень та ефективність самої
норми. Треба включити експериментальну перевірку
й окремих положень локальних актів, які в результаті їх позитивної практичної апробації можуть бути
покладені в підґрунтя законодавчих норм.
Л. І. Антонова називає ще функцію критики законодавчих актів, які не відповідають потребам локального правового регламентування [7, с. 79]. Вважаємо, що її можна виділити лише умовно в силу
неможливості практичної реалізації цієї функції.
Критика – це процес розгляду, оцінювання, обговорення чого-небудь з метою оцінити, виявити недоліки [31, с. 392]. Суб’єкти локальної нормотворчості
вправі обговорювати або критикувати норми права.
Реалізація ж висновків, спрямованих на виправлення
розкритикованих норм, ні до чого не призведе, тому
що локальне регулювання завжди реалізується тільки в межах норм більшої юридичної сили. Яскравим
прикладом неможливості дотримання положень закону є нездійсненність ст. 116 КЗпП, якщо роботодавець задовольняє прохання працівника в день подачі
заяви про звільнення за власним бажанням без відпрацювання двотижневого строку. Згідно з нормою
закону в день звільнення працюючому виплачуються
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всі належні йому суми. Таким чином, критика некоректно сформульованих законодавцем норм у даному
випадку не дозволить вирішити проблему, а роботодавцеві залишається лише пошук шляхів виходу з
такої ситуації.
До функцій локального регулювання оплати праці можна віднести організаційну, яка сприяє типізації, впорядкуванню відносин із цього питання і яка
виявляється у встановленні роботодавцем порядку
видачі заробітної плати.
У межах механізму правового регулювання
С. С. Алексєєв особливу увагу приділяв виховній
функції юридичних норм [14, с. 80], яка реалізується
в локальних нормах, пов’язаних із заохоченням, стимулюванням трудівників (наприклад, у нормах, що
містяться в Положенні про преміювання). Знаючи
показники преміювання, працівник буде не тільки
прагнути дотримуватися встановлених нормативів,
а й активізувати свою трудову діяльність. Реалізацію
вказаної функції на локальному рівні можна розглядати і в інших аспектах, як-от: закріплення
загальнообов’язкових норм, роз’яснення порядку їх
застосування й контроль за дотриманням встановлених положень.
Інформаційна функція локального регулювання
оплати праці полягає в тому, що акти цього рівня,
які детально описують окремі питання, є не тільки
більш доступними, наближеними, а ще й найефективнішими інформаційними засобами в силу прямого обов’язку роботодавця знайомити з ними працюючих (п. 2 ч. 1 ст. 29 КЗпП). Більшість працівників
дізнаються про свої права й обов’язки загального
характеру, про окремі правові положення насамперед
з локальних актів. Багато хто з них не ознайомленні
з текстом КЗпП. Ефективність і дієвість локального
регулювання залежить не тільки від повноти й точності акта, а й від способу, стилістики, чіткості викладу і ясності його змісту.
Незважаючи на позитивні моменти функції, в
інформативності локальних актів криється певна небезпека перенавантаженості акта й виникнення помилкового уявлення працівників щодо питань правової природи тих чи інших норм. На практиці часто
виникають ситуації, за яких працівники при укладенні колективного договору намагаються відмовити
роботодавця від імперативних положень закону, припускаючи, що ці питання можна вирішити в погоджувальному порядку.
Висновок. Як бачимо, функції локального регулювання оплати праці повинні підкреслювати специфіку даного явища, виявляти притаманні йому
властивості. У результаті дослідження соціального,
економічного, правового призначення функцій можемо зробити висновок, що локальне регулювання
виявляється найефективнішим у вирішенні питань
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оплати праці. Вони досить різноманітні, мають
властиві тільки їм особливості, що відрізняють їх
не тільки від загально-правових, інституційних, а й
від функцій локальних норм взагалі. Поперемінне
зростання впливу тієї чи іншої функції зумовлено
історичною епохою, економічними особливостями
дій роботодавців, у межах компетенції яких розро-
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бляються, приймаються й реалізуються норми локальних актів. Незважаючи на нетотожність за силою впливу на регламентовані відносини, жодну з
розглянутих функцій не можна відокремити від
інших, бо кожна з них логічно пов’язана з іншою й
багато в чому вони визначають ефективність одна
одної.
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ФУНКЦИИ ЛОКАЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
В статье проведено углубленное исследование функций локального правового регулирования оплаты труда
и предлагается их рассматривать как основные направления влияния актов локального уровня на отношения из
оплаты труда и их роль при определении свойств и признаков, присущих этим отношениям.
Акцентируется внимание на многообразии функций локального регулирования оплаты труда и особенностях,
которые отличают их не только от общеправовых и институционных, но и от функций локальных норм вообще.
Установлено, что переменный рост влияния той или другой функции локального регулирования оплаты труда предопределенно экономическими особенностями действий работодателей, в пределах компетенции которых
разрабатываются, принимаются и реализуются локальные акты.
Ключевые слова: функции, оплата труда, локальное регулирование, понятийный аппарат, условия труда
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FUNCTIONS OF LOCAL LEGAL REGULATION LABOR PAYMENTS
Problem setting. The question of functions in the legal doctrine attracts the attention of scientists for a long time. At
the same time, it is safe to state that the functions are inherent in any legal phenomena. Today, despite widespread research
in the field of wages, the issue of local regulation of wage labor lacks a proper level of coverage. We would like to emphasize that this problem not only has not lost its relevance, but in the conditions of radical economic reform in Ukraine
is filled with new content.
Analysis of resent researches and publications. With regard to the direct functions of legal regulation of remuneration, their research was undertaken by such scholars as L. I. Antonov, N. O. Brilliantov, S. S. Karinsky, R. I. Kondratiev, F. M. Leviant, A. I. Protsevsky, NB Bolotina, G.I. Chanysheva, V.M. Bozhko, Ya.V. Simutina, A.O. Gordeyuk,
A.V. Gaevaya and others. However, the problems existing in this area, including in the area of remuneration, determine
the relevance of the issue, and their scientific research is timely and practically necessary.
Target of research. The main idea of research functions of local regulation of wages is an attempt to build them in
such a logical sequence, which will realize the transition from the most significant, which led to the development and
adoption of local level legislation on wages, to the least significant in the implementation of the social orientation of local
legal regulation of wages pay.
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Target of research The main idea of research functions of local regulation of wages is an attempt to build them in
such a logical sequence, which will realize the transition from the most significant, which led to the development and
adoption of local level legislation on wages, to the least significant in the implementation of the social orientation of local
legal regulation of wages pay.
Article’s main body. The history of local acts regulating labor remuneration reaches its roots back in the nineteenth
century. It is this kind of acts that arose among the first on par with those that regulate the internal routine. The purpose
of their development and adoption is to create a connecting link between the employer and the subject who carries out
work activities. The main purpose of a local act is to ensure increased productivity through its objective assessment of
labor and further stimulation. So, the primary function of local regulations governing wages is the function of an objective
assessment at the last.
Conclusions and prospects for the development. As you can see, the functions of local regulation of wages should
emphasize the specifics of this phenomenon, to show the inherent properties of it. As a result of the study of social, economic, legal assignment of functions we can conclude that local regulation is most effective in solving wage issues. They
are quite diverse and have peculiar features that distinguish them not only from the general legal, institutional, but also
from the functions of local norms in general. The alternating increase in the influence of one or another function is due
to the historical era, economic peculiarities of the actions of employers, within the competence of which the norms of
local acts are adopted and implemented. Despite the lack of identity by the power of influence on regulated relationships,
none of the functions considered can be separated from others, because each of them is logically linked to another and in
many ways they determine the effectiveness of each other.
Keywords: corruption, public officials, officials, the scope of the law
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ПЛАСТИКОВИХ
ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано питання поводження з твердими побутовими відходами. Досліджена проблематика
обмеження використання такого виду ТПВ як пластикові відходи, з метою збереження належного стану навколишнього природнього середовища. Особливу увагу приділено необхідності законодавчого врегулювання порядку переробки твердих побутових продуктів та створенню належної інфраструктури для утилізації ТПВ.
Ключові слова: навколишнє природнє середовище, тверді побутові відходи, утилізація та переробка відходів,
полімерні відходи, одноразові пластикові предмети.

Постановка проблеми. Важливе місце серед
актуальних екологічних проблем сучасного суспільства займає знешкодження та утилізація відходів,
кількість яких постійно збільшується під впливом
великої кількості факторів. Протягом багатьох років
кількість відходів неухильно зростає. На даний час
в Україні для розв’язання вказаної проблеми переважно використовують технологію захоронення відходів на полігонах, куди потрапляють і тверді побутові відходи. Площа сміттєзвалищ та полігонів займають в Україні більше 160 тисяч гектарів, і всі
вони вщент заповнені – загальна маса накопичених
відходів перевищує 36 мільярдів тон. З кожним роком цей показник стає все гіршим. Основним недоліком використання полігонів є їх значний негативний вплив на навколишнє середовище – атмосферне
повітря, ґрунти та підземні води. Більшість складів
для сміття не відповідають вимогам щодо забезпечення екологічної безпеки. Тому дуже небезпечним
є зберігання відходів, а особливо полімерних відходів, що утворюються у процесі життєдіяльності людини та в результаті промислової діяльності підприємств.
Ціль даної роботи – загальне дослідження проблем використання та утилізації окремих видів відходів. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити
© Савчук О. О., Бойко О. О., 2019

взаємопов’язані завдання: 1) дослідити питання
переробки відходів; 2) проаналізувати проблему утилізації твердих побутових відходів; 3) дослідити законодавство України у сфері обмеження використання пластикових предметів.
Аналіз останніх досліджень. Теоретичною базою для проведення дослідження стали праці науковців в галузі економічних наук, екології та права. Вивченням питання переробки та утилізації відходів
займалися: Гетьман А. П., Зуєв В. А., Федорова Ю. І.,
Чуприна М. О., Романів М. В., Ільченко В. М., Махітько В. С., Хоменко І. О., Бабаченко Л. В., Падій Я. В. та інші. Нормативною базою даного дослідження стали положення Законів України «Про відходи» та «Про охорону навколишнього природнього
середовища» та Законопроекти подані Кабінетом
Міністрів України.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до
статті 1 Закону України «Про відходи» відходами є
будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також
товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір
або повинен позбутися шляхом утилізації чи видаПраво та інновації № 1 (25) 2019
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лення. «Твердими відходами» визначені залишки
речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів,
продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням [4, с. 5-6].
Сьогодні проблема споживання твердих побутових відходів (ТПВ) в Україні стоїть дуже гостро,
адже із них майже 96% відправляється на полігони,
де роками продовжує розкладатися у ґрунті. Як відомо, найкращим способом, з екологічної точки зору,
вирішенням проблеми відходів є їх сортування, а
потім повторне використання (утилізація).
Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яку було ратифіковано 16 вересня
2014 року, визначає принципи співробітництва, що
має бути спрямоване на збереження, охорону, поліпшення та відновлення якості навколишнього середовища, охорону здоров’я, ощадливе та раціональне
використання природних ресурсів і просування на
міжнародному рівні заходів, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних екологічних проблем, у тому числі в галузі поводження з відходами
й управління ресурсами. Угода про асоціацію також
передбачає графік поступового наближення українського законодавства в галузі поводження з відходами та управління ресурсами до законодавства й політики ЄС у цій же сфері, які є безпечними для навколишнього середовища [3, с. 7].
Істотні зміни у сфері поводження з ТПВ передбачалися проектом Закону України «Про обмеження
виробництва, використання, ввезення і розповсюдження полімерних пакетів» від 16 жовтня 2015 року.
Положення цього Закону запроваджували обмеження
виробництва, використання, ввезення та розповсюдження на території України полімерних пакетів, з
метою поліпшення охорони навколишнього природного середовища та стану благоустрою територій .
Законопроектом передбачалося повна заборона з
1 квітня 2016 року використання полімерних пакетів,
строк повного фізичного, хімічного, термального або
біологічного розщеплення яких перевищує п’ять
років. До того ж, одночасно з проектом необхідно
було вносити зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлюється
відповідальність за порушення обмежень виробництва, ввезення, платного або безкоштовного розповсюдження полімерних пакетів у вигляді накладання
штрафу в розмірі від 100 до 800 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян [8, с. 455].
Комітет відхилив законопроект, звертаючи увагу
на те, що впровадження заборони на виробництво,
використання, ввезення і розповсюдження полімерних
пакетів тривалого розщеплення та упаковок тривалого розщеплення без надання альтернативи використання таких пакетів та упаковок може ускладнити
реалізацію положень проекту Закону на практиці.
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У листопаді 2017 року урядом було затверджено
Стратегію з управління відходами до 2030 року, згідно з якою Україна з 1 січня 2018 року мала почати
роздільне сортування відходів, але реалізація цього
наразі – мінімальна. Це відбувається унаслідок відсутності налагодженої і розвиненої інфраструктури
роздільного збирання, потужностей для переробки
такого виду відходів. На сьогодні, в Україні є три
сміттєспалювальних заводи в Києві, Харкові, Дніпрі,
а також один сміттєпереробний завод в Рівному. З
них працює лише завод «Енергія» в Києві, який виробляє альтернативну енергію для деяких житлових
масивів [2, с. 135].
Отже, на сьогодні, законодавче регулювання поводження з твердими побутовими відходами базується тільки на положеннях Законів України, які в загальному описують можливість утилізації та переробки таких відходів. Також, переробка відходів на
території України мінімальна, оскільки не реалізуються положення законів щодо сортування сміття та
відсутня інфраструктура, що забезпечує їх утилізацію.
Одним із різновидів твердих побутових відходів
є пластик, чисельне використання якого, на сьогодні,
несе руйнівні наслідки для навколишнього природнього середовища, земель, водних ресурсів та тваринного світу.
Від початку масового виробництва пластику у
50-х роках минулого століття було вироблено понад
8,3 млрд тон цього матеріалу в усьому світі, що згодом перетворилось у майже 6 млрд тон пластикових
відходів, з яких лише близько 9% було перероблено.
Екологи всього світу б’ють на сполох щодо
масштабного збитку довкіллю, що наноситься використаними пластиковими пакетами. Трильйони
тон пакетів щороку опиняються на смітнику, заражаючи землю токсичними речовинами. Природним
шляхом, вони розкладаються протягом 100-500 років.
Спалювати таке сміття небезпечно. У процесі горіння в атмосферу викидається величезна кількість канцерогенів, які забруднюють повітря та руйнують
озоновий шар. Вторинна переробка відходів розвинена слабо. За даними екологів, через неї проходить
всього 1 відсоток пластику на планеті [3, с. 17].
Згідно з останніми оцінками Єврокомісії, пластик становить до 85% пляжного сміття, що є катастрофою для морської екосистеми, навколишнього
середовища та життя людини. До того ж, американськими дослідниками виявлено мікрочастинки пластику в ґрунтових водах – одному з найбільших джерел питної води, концентрація яких доходила до 15
мікрочастинок на літр. Тому питання щодо обмеження використання пластикової продукції потребує
розробки стратегій такої боротьби та законодавчого
врегулювання [1, с. 78].
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У 2016 році на розгляд до Верховної Ради було
подано проект Закону України «Про упаковку та відходи упаковки». Зазначений законопроект був розроблений з метою забезпечення правових засад для
створення в Україні системи роздільного збирання,
комплексної переробки й утилізації упаковки, збільшення обсягів її використання як вторинної сировини, створення умов для добросовісної конкуренції
між суб’єктами господарської діяльності в цій сфері,
використання європейського досвіду забезпечення
функціонування такої системи та узгодження українського законодавства з відповідними нормативноправовими актами Європейського Союзу. Запропоновано впровадження концепції розширеної відповідальності виробника, згідно з якою виробники та
імпортери товарів в упаковці повинні нести відповідальність не лише за якість та безпеку таких товарів, але й за утилізацію відходів упаковки.
Проект Закону отримав активну підтримку з боку
експертів ринку як такий, що відповідає нормам європейського законодавства, але мав істотні зауваження. У висновку Головного науково-експертного
управління, від 4 липня 2016 року, вказано на певні
суперечності між окремими положеннями законопроекту, насамперед щодо повноважень органів державної влади у сфері поводження з упаковкою та
відходами упаковки [7, с. 114].
Одним із перших законопроектів, яким передбачено скорочення обсягів реалізації пластикової
продукції був проекту Закону України «Про зменшення кількості пластикових пакетів в цивільному
обігу» від 28 січня 2019 року. Проектом передбачалося заборона реалізації в магазинах, павільйонах та
інших об’єктах роздрібної торгівлі надлегких та легких пластикових пакетів, за винятком біорозкладних
пластикових пакетів та надлегких пластикових пакетів, призначених для пакування свіжого м’яса, риби
та продуктів з них, а також сипучих продуктів. Крім
того, проект передбачає обов’язкове маркування
пластикових пакетів. Але Головне управління, проаналізувавши проект, не підтримало його прийняття
у запропонованому вигляді, оскільки містить внутрішні та зовнішні розбіжності. Зокрема, у проекті
закону наявні суперечності між його положеннями
та нормами інших законів, наприклад, Законів України «Про відходи» та «Про охорону навколишнього
природнього середовища» [4, с. 23; 5, с. 3].
Таким чином, проблема обмеження використання пластикових відходів не набула свого законодавчого закріплення, не зважаючи на те, що за останні
роки розроблено велику кількість законопроектів. Це
пов’язане в першу чергу з відсутністю чітко визначеного предмету регулювання таких відносин.
27 березня 2019 року Європарламент ухвалив новий закон, що забороняє з 2021 року вико-

ристання одноразових пластикових предметів, зокрема:
– тарілки;
– столові прибори (виделки, ножі, ложки та палички для їжі);
– соломинки;
– ватні палички з пластику;
– оксо-розкладні пластмасові та харчові контейнери та пінополістирольні стакани [9, с. 17].
Також країни-члени ЄС повинні будуть до 2029
року забезпечити 90 % рівень збору пластикових
пляшок. До 2025 року не менше 25 % пластикових
пляшок мають вироблятися з переробленого матеріалу, а до 2030 року – 30 % [6, с. 56].
«Пластикова війна» оголошена і поза Євросоюзом. Наприклад, у США введені штрафи для тих, хто
використовує пластик замість паперових пакетів. В
окремих штатах, зокрема штат Каліфорнія, Сенатом
введено заборону використання одноразових пакетів.
З 2019 року розпочнеться перша фаза повної заборони одноразового пластику у Тайвані, у десяти африканських країнах заборонені поліетиленові пакети.
У сусідній Молдові з 1 січня 2019 року вступив в
силу закон про заборону продавати і використовувати пакети товщиною 50 мікрон і більше. А в Кенії
ввели кримінальну відповідальність за їх використання чи продаж: до чотирьох років в’язниці або
штраф розміром у 40 тисяч доларів. Також, нещодавно Німеччина представила план поетапної відмови від пластикових виробів, який в найближчі
роки дозволить країні скоротити обсяг виробленого
пластику майже вдвічі. Загалом, 127 країн-членів
ООН розробляють поправки в законодавство,
пов›язані з обмеженням використання одноразового
пластику.
Досліджуючи споживання пластику, фахівці
ООН проаналізували законодавство 192 країн. Зараз
із них 127 працюють над обмеженням споживання
одноразового пластику на своїй території, щоб знизити залежність від нього.
До того ж, необхідно зазначити, що у деяких
країнах запроваджуються спеціальні податки на виробництво пластикових пакетів, а 30 держав у світі
зобов›язали рітейлерів продавати пластикові пакети
тільки за певну вартість. У 27 державах повністю або
частково заборонили в себе використання одноразового пластику, а 23 країни, в основному з Євросоюзу
і островів Тихого океану, платять споживачам за повернення пластикових предметів, пляшок і соломинок. Наприклад, в Індонезії обмінюють пластикові
пляшки на автобусні квитки і надалі пластик відправляється в центри переробки [1, с. 45].
Варто зазначити, що ще в липні 2016 року група
неурядових організацій і приватних осіб з усього
світу зустрілися на Філіппінах, щоб створити всеоПраво та інновації № 1 (25) 2019
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сяжну стратегію глобального руху, яке покладе край
планетарному забрудненню. Результатом їх зустрічі
стало створення кампанії під назвою Break Free
Plastic. Понад 100 громадських організацій з усього
світу об’єднали свої зусилля в боротьбі з глобальним
пластиковим забрудненням навколишнього середовища [3, с. 4].
Висновки. Утилізація і переробка відходів промисловості в Україні перебуває не на належному
рівні. Критичний стан довкілля становить загрозу
для громадського здоров’я та національної безпеки
України, але екологічна політика залишається непріоритетною і неефективною в структурі державного управління.
Однією з головних проблем залишається відсутність повномасштабної досконалої законодавчої
бази, яка би сприяла організації переробки твердих
побутових відходів. Для стимулювання вторинної
переробки відходів і зменшення масштабів проблеми
Україні необхідно хоча б на першому етапі запрова-
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дити пільгове оподаткування підприємств, що переробляють вторинну сировину.
Для забезпечення переходу до екологічно збалансованого розвитку держави, де в усіх сферах розвитку належна увага приділяється питанням екологічної безпеки, необхідно просувати принцип інтегрованості екологічної політики. Саме цей принцип
екологічної складової в різні сфери державного
управління забезпечує належний рівень охорони довкілля та наближення України до європейських стандартів екологічної безпеки.
Велику увагу при розробці нормативної бази з
питань утилізації твердих відходів та використання
продуктів вторинного виробництва потрібно приділити механізму і засобам забезпечення їх реалізації.
Також, існує гостра необхідність у законодавчому врегулюванні та обмеженні використання пластикової продукції, встановленні певних санкцій за
порушення порядку переробки та використання полімерних відходів.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ В УКРАИНЕ
В статье проанализированы вопросы обращения с твердыми бытовыми отходами. Исследована проблематика ограничения использования такого вида отходов как пластиковые отходы, с целью сохранения надлежащего
состояния окружающей природной среды. Особое внимание уделено необходимости законодательного урегулирования порядка переработки твердых бытовых продуктов и созданию надлежащей инфраструктуры для утилизации ТБО.
Ключевые слова: окружающая естественная среда, твердые бытовые отходы, утилизация и переработка
отходов, полимерные отходы, одноразовые пластиковые предметы.
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PROBLEMS OF USING AND RECYCLING OF PLASTIC WASTE IN UKRAINE
Problem setting. An important place among the urgent environmental problems of modern society is the disposal
and utilization of waste, whose quantity is constantly increasing under the influence of a large number of factors. Currently,
in Ukraine, to solve this problem, the technology of disposal of waste at landfills, which contain solid household waste,
which is harmful to the environment, is used predominantly.
Target of research. A general study of the problems of the use and recycling of certain types of waste.
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Analysis of resent researches and publications. The theoretical basis for conducting the research was the work of
scientists in the field of economic sciences, ecology and law Fedorova Y.I., Chuprina M.O., Romanov M.V., Ilchenko V.M.,
Makhitko V. S. and others studied the issue of processing and utilization of waste. The problem of the impact of solid
waste products on the environment is often investigated by scientists, among them: Khomenko I.O., Babachenko L.V.,
Padyi Y.V.
Article’s main body. The article deals with the issue of handling solid household waste. The problem of limiting the
use of such a type of solid waste as a plastic waste, in order to maintain the proper state of the environment is investigated.
Particular attention is paid to the need for legislative regulation of the processing of solid household products and the
establishment of proper infrastructure for the disposal of solid waste.
Conclusions and prospects for the development. There is an urgent need for legislative regulation and limitation
of the use of plastic products, the establishment of certain sanctions for violation of the order of recycling and the use of
polymer waste.
Keywords: environment, solid household waste, waste recycling, polymer waste, disposable plastic items.
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РЕЦЕНЗІЯ
НА МОНОГРАФІЮ МАЛЬСЬКОГО МАРКІЯНА МАРКІЯНОВИЧА
НА ТЕМУ: «МІЖНАРОДНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ПРОЦЕС:
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»1
За останні кілька десятиліть економічні відносини стрімко розвиваються у напрямі глобалізації та вже
давно вимірюються у міжнародних масштабах, чому сприяє вагомий поступ людства у сфері технології, в
тому числі, інфраструктури. Разом з тим, зміни законодавства не завжди йдуть в ногу з часом і сучасне правове регулювання не повністю відповідає всім потребам сьогодення.
Це стосується, серед іншого, питання виконання рішень з іноземним елементом, відсутність належного
правового регулювання якого впродовж років залишається вагомою перешкодою для забезпечення прав та
інтересів суб’єктів господарювання на міжнародні арені. Законодавець, на жаль, не приділяє належної уваги врегулюванню відповідних відносин. Більше того, у науці відсутні будь-які комплексні напрацювання,
присвяченій цій тематиці.
Зважаючи на викладене вище, важко переоцінити актуальність монографії Мальського М. М. «Міжнародний виконавчий процес: теорія та практика», адже така, фактично, становить собою першу цілісну наукову працю у правовій доктрині України, присвячену відповідній тематиці.
Монографія Мальського М. М. складається із трьох розділів, що комплексно охоплюють більшість теоретичних та практичних проблем виконавчого процесу у міжнародному розрізі.
Перший розділ автор присвятив визначенню місця міжнародного виконавчого процесу у правовій системі та його взаємозв’язку із іншими галузями права. Аналізуючи названий аспект, автор окремо зупиняється на вивченню понятійного апарату, дослідженню становлення міжнародного виконавчого процесу через
розвиток міжнародного приватного права та міжнародного цивільного процесу, а також виконавчого процесу.
Мальський М. М. приділяє увагу аналізу діяльності Міжнародного союзу судових виконавців та положенням запропонованого нею Глобального кодексу примусового виконання, що є актом м’якого права; пропонує зміни до законодавства України у відповідному контексті, зокрема, до Цивільного процесуального
кодексу України, Законів України «Про виконавче провадження», «Про міжнародне приватне право» та ін.;
критично аналізує Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на
2015-2020 р., схвалену Указом Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015.
Особливої уваги заслуговує формулювання авторського визначення поняття «міжнародний виконавчий
процес», удосконалення обґрунтування самостійності виконавчого процесу як галузі процесуальної правової науки, розвиток концепції щодо науки про нотаріат.
Автор відзначає, що поняття «міжнародний виконавчий процес» можна розглядати у трьох аспектах: як
встановлений окремими національними та міжнародними актами порядок діяльності органів, посадових
осіб на які покладено повноваження з примусового виконання рішень судових та інших юрисдикційних
органів, інших виконавчих документів, який ускладнений іноземним елементом; як підгалузь виконавчого
процесу, що являє собою сукупність правових інститутів і правових норм, предметом регулювання яких є
суспільні відносини в сфері виконання судових рішень та інших виконавчих документів за участю / щодо
іноземного елементу; як ускладнена іноземним елементом діяльність уповноважених органів відповідної
юрисдикції, на які покладено повноваження щодо реалізації судових рішень та актів інших юрисдикційних
органів (посадових осіб) відповідно до встановленого порядку такої діяльності.
Другий розділ монографії присвячений дослідженню теоретико-правових засад міжнародного
виконавчого процесу, в межах якого Мальський М. М. зупиняється на визначенню поняття та сутності
міжнародного виконавчого процесу, його функцій, форм та інститутів, принципів.
Особливої уваги заслуговує детальний аналіз автором норм чинного законодавства України та формулювання пропозицій щодо його удосконалення. Зокрема, Мальський М. М. зазначає, що українське законодавство і міжнародні договори, укладені Україною, значною мірою не розкривають тонкощів міжнародної
співпраці в питаннях визнання і приведення до виконання іноземних виконавчих документів та пропонує
доповнити Закон України «Про міжнародне приватне право» нормами, які б регламентували юрисдикцію та
Мальський М. М. Міжнародний виконавчий процес: теорія та практика : монографія / M. М. Мальський. – Дрогобич :
Коло, 2019. – 470 с.
1
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порядок примусового виконання рішень судів та інших органів з іноземним елементом і визначали допустимість і межі (можливість та (чи) в деяких випадках необхідність) застосування норм іноземного і міжнародного права.
Крім цього, Мальський М. М. наголошує на потенційній можливості розробки і впровадження міжнародних стандартів з примусового виконання рішень, що пов’язані з іноземним елементом.
У третьому розділі монографії автор досліджує джерела міжнародного виконавчого процесу, зокрема, їх
систему, форми та види. Окрема увага присвячена Глобальному кодексу примусового виконання як джерелу
міжнародного виконавчого процесу, двостороннім та багатостороннім міжнародно-правовим договорам,
практиці ЄСПЛ та судів України. Аналізуючи відповідний аспект, автор формулює свої чіткі висновки та
рекомендації щодо удосконалення законодавства України.
Слід зазначити, що особлива цінність монографічного дослідження полягає власне у детальному дослідженні Глобального кодексу примусового виконання, яке раніше ніколи не проводилося. Автор аналізує
окремі положення кодексу, формулює свої висновки та рекомендації щодо практичного їх застосування, а
також щодо реформування національного законодавства для приведення його у відповідність із основними
принципами та засадами міжнародного виконавчого процесу.
На основі проведеного дослідження автором сформульовано стислі та зрозумілі висновки, що передають
всі основні положення монографії.
Монографія Мальського М. М. «Міжнародний виконавчий процес: теорія та практика» становить собою
самостійну, цілісну роботу, що є вагомим внеском у розвиток української правової науки та заслуговує бути
рекомендованою до опублікування.
Рецензент
д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН
України, заступник директора з наукової роботи
Науково-дослідного інституту приватного права
і підприємництва імені академіка
Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ СУДОВОГО
РІШЕННЯ В КОНТЕКСТІ ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ
Особливе місце в системі гілок влади посідає
саме судова влада, за допомогою якої власне й здійснюється судочинство та відправляється правосуддя.
Складний процес створення та реформування судової системи країни, який почався із набуття Україною
статусу незалежної держави, триває й донині. Із
набуттям статусу незалежної держави в Україні розпочався процес реформування судової системи, який
триває і донині. Основна мета численних реформ у
судовій сфері – створення такої системи, яка б забезпечила створення ефективного механізму захисту
прав і свобод людини і громадянина. Проте, як свідчить практика, створення навіть досконалої судової
системи не гарантує реального виконання судового
рішення, тобто фактично захист прав і свобод людини і громадянина відбувається тільки «на папері». За
таких умов особливого значення набуває розгляд
способів виконання судового рішення на прикладі
рішення щодо затвердження проекту змелеустрою.
Виконання судового рішення як завершальна
стадія судового провадження є невід’ємним елементом права на судовий захист, передбаченого статтею
6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Практика Європейського суду з прав
людини (справи «Юрій Миколайович Іванов проти
України», «Горнсбі проти Греції») говорить, що пра-

во на справедливий суд є ілюзорним, якщо судове
рішення залишається невиконаним.
Відповідно до статті 1291 Конституції України
суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до виконання. Держава забезпечує
виконання судового рішення у визначеному законом
порядку. Контроль за виконанням судового рішення
здійснює суд. Тобто, контроль за виконанням судового рішення здійснює сама судова інстанція.
На сучасному етапі КАС України передбачає дві
процесуальні форми контролю адміністративного
суду за виконанням рішень в адміністративних справах – це зобов’язання судом суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення (стаття 382 КАС України)
та шляхом вирішення і розгляду справ з приводу
рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої
служби (стаття 287 КАС України). Установити судовий контроль за виконанням рішення суб’єктом владних повноважень − відповідачем у справі суд може
під час прийняття постанови у справі.
Відповідно до частини першої статті 382 КАС
України суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, має право зобов’язати суб’єкта
владних повноважень, не на користь якого ухвалене
Право та інновації № 1 (25) 2019

79

ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

судове рішення, подати у встановлений судом строк
звіт про виконання судового рішення.
У частині другій цієї статті передбачено, що у
випадку неподання звіту суб’єктом владних повноважень про виконання судового рішення або ж за
результатами його розгляду суддя своєю ухвалою
може встановити новий строк подання звіту, накласти на керівника суб’єкта владних повноважень, відповідального за виконання рішення, штраф.
Отже, встановити судовий контроль за виконанням рішення суб’єктом владних повноважень – відповідачем у справі суд першої чи апеляційної інстанції може під час прийняття постанови у справі. Такий
контроль здійснюється судом першої інстанції шляхом зобов’язання надати звіт про виконання судового рішення, розгляду поданого звіту на виконання
постанови суду першої, апеляційної чи касаційної
інстанцій, а в разі неподання такого звіту – шляхом
встановлення нового строку для подання звіту та
накладення штрафу.
Аналізуючи наведені законодавчі приписи, Вищий адміністративний суд України в Ухвалі ВАС
України від 2 березня 2016 року (реєстраційний номер судового рішення в ЄДРСР №56279238) дійшов
висновку, що зобов’язання суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання постанови, є правовим наслідком судового
рішення і саме в його резолютивній частині повинно
бути визначено обов’язок подати звіт, оскільки встановити судовий контроль за невиконанням рішення
суб’єктом владних повноважень – відповідачем у
справі суд першої чи апеляційної інстанції може
лише під час прийняття постанови у справі. Разом із
цим суд зазначив, що вказаною статтею КАС України
встановлено право, а не обов’язок суду, який ухвалив
судове рішення в адміністративній справі,
зобов’язати суб’єкта владних повноважень, проти
якого ухвалено судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення.
Друга форма судового контролю за виконанням
судових рішень в адміністративних справах – це судовий контроль у порядку, встановленому статтею
287 КАС України. Так, згідно з приписами цієї статті позивач, на користь якої ухвалено постанову суду,
має право подати до суду першої інстанції заяву про
визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб’єктом владних повноважень – відповідачем на виконання такої постанови суду або
порушення прав позивача, підтверджених такою
постановою суду.
Аналіз судових рішень, ухвалених за результатом
розгляду таких заяв, показав, що у багатьох випадках
і заявникам, і судам важко було визначитися із харак-
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тером спірних відносин, а саме: чи пов’язані спірні
відносини з неналежним виконанням рішення суду,
чи є самостійними позовними вимогами.
При цьому варто зауважити, що суб’єкт владних
повноважень не може бути зобов’язаний виконувати
судове рішення шляхом ухвалення судом іншого рішення, оскільки примусове виконання постанови
суду здійснюється в порядку, передбаченому Законом
України «Про виконавче провадження», в межах виконавчого провадження з виконання виконавчого
листа.
Таким чином, рішення суду може бути виконано
в добровільному, або в примусовому порядку. У добровільному порядку виконання судового рішення,
яким зобов’язано орган прийняти рішення про затвердження проекту землеустрою та надати земельну
ділянку, повинно відбутися у спосіб та строки, встановлені цим рішення, а звіт про його виконання повинен бути надісланий до суду.
Примусове виконання рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до
системи органів Міністерства юстиції України. Для
виконання рішення суду у примусовому порядку відповідно до пункту 6.2.1. Інструкції з діловодства в
адміністративних судах України для виконання судового рішення в адміністративній справі, що набрало
законної сили або яке належить виконати негайно,
особі, на користь якої воно ухвалено, за її письмовою
заявою видається один виконавчий лист. Виконавчий
лист видається на руки стягувачу або його представникові, а потім передається державній виконавчій
службі.
Також у контексті нашого дослідження важливим
є розгляд потенційних можливостей визнання права
власності на земельну ділянку в порядку зміни способу виконання судового рішення. Так, Конституцією
України та Земельним кодексом України передбачено, що громадянам, юридичним особам та державі
гарантується право власності на землю. Відповідно
до ч. 4 ст. 116 ЗК України, передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм,
визначених цим Кодексом, провадиться один раз для
кожного виду використання. Порядок здійснення та
реалізації безоплатної приватизації визначено ст. 118
Земельного кодексу України.
Нормами Земельного кодексу України регламентовано послідовність дій громадян, які направленні
на отримання у приватну власність земельних ділянок в процесі безоплатної приватизації землі та відповідно дії, які має вчинити відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування
на забезпечення реалізації такого права громадян.
Згідно частини 6 статті 118 ЗК України громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність
земельної ділянки із земель державної або комуналь-
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ної власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства,
ведення садівництва, будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у
межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або
органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності
у власність відповідно до повноважень, визначених
статтею 122 цього Кодексу.
Частиною 7 статті 118 ЗК України відповідний
орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування розглядає клопотання у місячний строк
і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у
наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об›єкта вимогам законів,
прийнятих відповідно до них нормативно-правових
актів, генеральних планів населених пунктів та іншої
містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проектів земле устрою щодо впорядкування
територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
Відповідний орган виконавчої влади або орган
місцевого самоврядування, який передає земельні
ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у двотижневий строк з дня
отримання погодженого проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (а в разі необхідності
здійснення обов›язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після
отримання позитивного висновку такої експертизи)
приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність. Земельні ділянки, які перебувають
у власності чи користуванні громадян або юридичних осіб, передаються у власність чи користування
за рішенням органів виконавчої влади чи органів
місцевого самоврядування лише після припинення
права власності чи користування ними в порядку,
визначеному законом (ч. 5 ст. 116 ЗК України). Права
і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і
спрямованість діяльності держави (частина друга
статті 3 Конституції України). Для здійснення такої
діяльності органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи
наділені публічною владою, тобто мають реальну
можливість на підставі повноважень, встановлених
Конституцією і законами України, приймати рішення

чи вчиняти певні дії. Особа, стосовно якої суб›єкт
владних повноважень прийняв рішення, вчинив дію
чи допустив бездіяльність, має право на захист (Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня
2011 року № 1-29/2011).
Відповідно до частини першої статті 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина
захищаються судом, отже, держава зобов’язана гарантувати кожному захист його прав і свобод у судовому порядку; суд не може відмовити у правосудді,
якщо громадянин України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їх права і свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші
ущемлення прав та свобод (пункт 1 резолютивної
частини Рішення Конституційного Суду України від
25 грудня 1997 року № 9-зп). Ніхто не може бути
обмежений у праві на доступ до правосуддя, яке
охоплює можливість особи ініціювати судовий розгляд та брати безпосередню участь у судовому процесі, або позбавлений такого права. Конституційний
Суд України у Рішенні від 23 травня 2001 року №
6-рп/2001 зазначив, що право на судовий захист належить до основних, невідчужуваних прав і свобод
людини і громадянина та відповідно до частини другої статті 64 Конституції України не може бути обмежене навіть в умовах воєнного або надзвичайного
стану.
Частиною другою ст. 19 Конституції України
передбачено, що органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов›язані
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України.
Конституційний Суд України у своїх рішеннях
послідовно підкреслював значущість положень статті 55 Конституції України щодо захисту кожним у
судовому порядку своїх прав і свобод від будь-яких
рішень, дій чи бездіяльності органів влади, посадових і службових осіб, а також стосовно неможливості відмови у правосудді (пункт 1 резолютивної частини Рішення від 25 листопада 1997 року N 6-зп,
пункт 1 резолютивної частини Рішення від 25 грудня
1997 року № 9-зп).
Для реалізації кожним конституційного права на
оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб›єктів
владних повноважень у сфері управлінської діяльності в Україні утворено систему адміністративних
судів. 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
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управлінських функцій на основі законодавства,
в тому числі на виконання делегованих повноважень
(частина перша статті 2 КАС України).
Статтею 5 КАС України норма статті 55 Конституції України конкретизується шляхом закріплення
права особи звернутись до адміністративного суду,
виключно якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її
права, свободи або законні інтереси, і внаслідок чого
вона може просити суд про їх захист.
Конституційний Суд у Рішенні від 30 січня 2003
року №3-рп/2003 зазначав, що «правосуддя за своєю
суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості й забезпечує ефективне поновлення в правах».
До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб›єктів
владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи
законами України встановлено інший порядок судового провадження (частина друга статті 2 КАС України).
В будь-якій справі ключовим етапом відновлення
порушеного права позивача є виконання судового
рішення.
Виконання судового рішення є невід›ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює,
зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав,
свобод, законних інтересів фізичних та юридичних
осіб, суспільства, держави (пункт 2 мотивувальної
частини Рішення Конституційного Суду України від
13 грудня 2012 року № 18-рп/2012).
Судове рішення, яке набрало законної сили, є
обов’язковим для учасників справи, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств,
установ та організацій, посадових чи службових
осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на
всій території України, а у випадках, встановлених
міжнародними договорами, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності, - за її межами (ст. 370 КАС України).
Відповідно до положень ч. 1 ст. 378 КАС України
за заявою сторони суд, який розглядав справу як суд
першої інстанції, може відстрочити або розстрочити
виконання рішення, а за заявою стягувача чи виконавця (у випадках, встановлених законом), - встановити чи змінити спосіб або порядок його виконання.
Питання про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку
виконання судового рішення може бути розглянуто
також за ініціативою суду.
Підставою для встановлення або зміни способу
або порядку виконання, відстрочення чи розстрочен-
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ня виконання судового рішення є обставини, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять
його неможливим (ч. 3 ст. 378 КАС України) .
Частиною 3 статті 33 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що за наявності
обставин, що ускладнюють виконання судового рішення або роблять його неможливим, сторони, а
також виконавець за заявою сторін або державний
виконавець з власної ініціативи у випадку, передбаченому Законом України «Про гарантії держави
щодо виконання судових рішень», мають право звернутися до суду, який розглядав справу як суд першої
інстанції, із заявою про встановлення або зміну способу і порядку виконання рішення. Поняття «спосіб
і порядок» виконання судового рішення мають спеціальне значення, яке розраховане на виконавче провадження. Вони означають визначену рішенням суду
послідовність і зміст вчинення виконавчих дій державним виконавцем.
Положення ст. 378 КАС України містять не тільки механізм процесуальної процедури розгляду питань зміни чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення, а й підстави для розгляду
цих питань. Оскільки ці підстави, є матеріально-правовими, то їх слід розглядати у сукупності з положеннями статей 5 та 245 КАС України, які визначають зміст способів захисту порушеного права в адміністративному судочинстві.
Поняття «спосіб і порядок» виконання судового
рішення мають спеціальне значення, яке розраховане
на виконавче провадження. Вони означають визначену рішенням суду послідовність і зміст вчинення
виконавчих дій державним виконавцем. Спосіб виконання судового рішення - це спосіб реалізації та
здійснення способу захисту, що встановлений ст. 5
КАС України. Під зміною способу виконання рішення суду слід розуміти прийняття судом нових заходів
для реалізації рішення в разі неможливості його виконання у спосіб, раніше встановлений.
Під зміною способу і порядку виконання рішення слід розуміти вжиття судом нових заходів для
реалізації рішення у разі неможливості його виконання у встановлені раніше порядок і спосіб. Змінюючи спосіб і порядок виконання судового рішення,
суд не може змінювати останнє по суті. Зміна на
підставі ст. 378 КАС України способу і порядку виконання судового рішення не передбачає зміни обраного судом способу відновлення порушеного права при ухваленні рішення відповідно до ст. 245 КАС
України.
Змінюючи спосіб і порядок виконання судового
рішення, суд не може змінювати останнє по суті.
Суть судового рішення (постанови) визначається ст.
244 КАС України. Постановляючи судове рішення,
суд повинен прийти до висновку щодо питань, які

ПЕТРИШИН О. В., БОЙЧУК Р. П., МАТВЄЄВА А. В. Правові засади забезпечення виконання судового рішення ...

він повинен вирішити при прийнятті постанови (ст.
244 КАС України), а саме:
1) чи мали місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими
доказами вони підтверджуються;
2) чи є інші фактичні дані, які мають значення
для вирішення справи, та докази на їх підтвердження;
3) яку правову норму належить застосувати до
цих правовідносин;
4) чи слід позов задовольнити або в позові відмовити;
5) як розподілити між сторонами судові витрати;
6) чи є підстави допустити негайне виконання
рішення;
7) чи є підстави для скасування заходів забезпечення позову.
Відповідно до частини 2 статті 245 КАС України,
у разі задоволення позову суд може прийняти рішення про:
1) визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих його положень;
2) визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень;
3) визнання дій суб’єкта владних повноважень
протиправними та зобов’язання утриматися від вчинення певних дій;
4) визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправною та зобов’язання вчинити
певні дії;
5) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень;
6) прийняття судом одного з рішень, зазначених
у пунктах 1-4 цієї частини, та стягнення з відповідача - суб’єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його протиправними
рішеннями, дією або бездіяльністю;
7) тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об’єднання громадян;
8) примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання
громадян;

9) примусове видворення іноземця чи особи без
громадянства за межі України;
10) інший спосіб захисту прав, свобод, інтересів
людини і громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку
суб’єктів владних повноважень, який не суперечить
закону і забезпечує ефективний захист таких прав,
свобод та інтересів;
11) затримання іноземця або особи без громадянства з метою ідентифікації та (або) забезпечення
примусового видворення за межі території України
або про продовження строку такого затримання;
12) затримання іноземця або особи без громадянства до вирішення питання про визнання її біженцем
або особою, яка потребує додаткового захисту в
Україні;
13) затримання іноземця або особи без громадянства з метою забезпечення її передачі відповідно до
міжнародних договорів України про реадмісію;
14) звільнення іноземця або особи без громадянства на поруки підприємства, установи чи організації;
15) зобов’язання іноземця або особи без громадянства внести заставу.
Виходячи з норм ст. 116 ЗК України рішення
органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування про передачу у власність земельної ділянки є необхідною передумовою виникнення права власності
на земельну ділянку.
Отже, відповідаючи на запитання, чи можливе
визнання права власності на земельну ділянку в порядку зміни способу виконання судового рішення по
справам, які виникають у спорах про порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами, необхідно прийти до наступного висновку. Така
«зміна способу виконання судового рішення» призведе до зміни рішення суду по суті, зміни способу
захисту порушеного права, може призвести до порушення виключної компетенції органу місцевого
самоврядування щодо прийняття рішення про передачу земельної ділянку у власність.
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ОГЛЯД НАУКОВИХ ЗАХОДІВ
Національна академія правових наук України
Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку
Національної академії правових наук України
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Каразінська школа бізнесу
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Спілка підприємців Харківської області
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
про проведення ІІ Круглого столу
«Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах»
17 травня 2019 р.
м. Харків

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ круглого столу «Економіко-правові проблеми розвитку та
сприяння господарській діяльності в сучасних умовах», який відбудеться 17 травня 2019 року, у приміщенні Національної академії правових наук України (м. Харків, вул. Пушкінська, 70, малий конференц-зал,
ІІ поверх). За матеріалами заходу буде видано електронний збірник наукових праць із присвоєнням е-ISBN, який буде розміщено на сайтах організаторів та бібліотек.
Робочі мови круглого столу: українська, англійська.
Доповіді студентів та учасників без наукового ступеня повинні подаватися із рецензією наукового керівника.
Для участі у заході необхідно до 15 травня 2019 р. надіслати: а) заявку на участь; б) доповідь; в) відскановану рецензію (особи, які не мають наукового ступеня); г) копію квитанції про оплату на e-mail:
conference_ndipzir@ukr.net.
За розміщення доповідей в електронному збірнику наукових праць передбачена оплата у розмірі
200 грн; у разі замовлення друкованого примірника – 250 грн.
Оплата здійснюється за наступними реквізитами: НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку
НАПрН України, р/с 31253223163777 ДКСУ, МФО 820172 ЄРДПОУ 36988898, призначення: оплата за публікацію у збірнику наукових праць, П.І.Б.
Більш детальна інформація на сайті – http://ndipzir.org.ua/.

ДИСКУСІЙНІ НАПРЯМИ КРУГЛОГО СТОЛУ:
Актуальні проблеми інституційного розвитку й підтримки малого та середнього підприємництва.
Правове забезпечення входження України до єдиного Європейського наукового та інноваційного простору.
Правові проблеми функціонування механізмів підтримки діяльності суб’єктів господарювання в умовах
євроінтеграційних процесів.
Актуальні проблеми законодавчого забезпечення ресурсозбереження у національному господарстві
в процесі інноваційної діяльності. Державна політика у сфері ведення агробізнесу в Україні.
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Дослідження договірних відносин в екологічному законодавстві України.
Зелена економіка, інновації та інтелектуальна власність.
Пріоритетні напрями професійного розвитку працівників в умовах формування інновацій освітнього
простору: національні та міжнародно-правові стандарти.
*Приймаються наукові доповіді з різних галузей правових та економічних наук.
Правові науки:
1. Теорія держави і права;
2. Адміністративне право та процес;
3. Цивільне право та процес;
4. Господарське право та процес;
5. Фінансове право;
6. Трудове право, право соціального забезпечення;
7. Земельне, аграрне, екологічне право;
8. Міжнародне публічне та приватне право.
Економічні науки:
1. Управління фінансовими послугами.
2. Банківська справа.
3. Світова економіка та міжнародні економічні відносини.
4. Соціальні проблеми сучасної ринкової економіки.
5. Економічна безпека.
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ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1) текст виконаний в Microsoft Word 6.0 (7.0) для Windows з розширенням *.rtf;
2) поля: ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє, нижнє – 20 мм; шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
3) на першому аркуші, по центру, жирним шрифтом вказується назва доповіді, після чого праворуч, зазначаються: прізвище, ім’я та по-батькові (повністю), відомості про автора, науковий ступінь, вчене звання,
посада, назва установи/ начального закладу;
4) інформація про наукового керівника (за наявності): науковий ступінь, наукове званння/посада, ім’я,
прізвище;
5) Анотація: шрифт – Times New Roman Bold, розмір – 12 pt. Обсяг – до 500 знаків, в тому числі пробіли
(Times New Roman, 12 pt). Ціль анотації – дати загальне уявлення про зміст статті, тому в анотації необхідно стисло повідомити про мету статті, сформулювати проблему дослідження, визначити новизну матеріалу
і перерахувати основні висновки. Анотація складається двома мова (англійською та російською мовами,
якщо доповідь подається українською мовою/ українською та російською мовами, якщо доповідь подається
англійською мовою);
6) Ключові слова: назва – Ключові слова (Times New Roman Bold, 12 pt), на окремому рядку в алфавітному порядку перерахувати ключові слова (не більше п’яти);
7) Текст доповіді: обсяг – від 5 до 10 сторінок, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
8) Список використаної літератури розміщується наприкінці тексту і оформлюється згідно з існуючим
стандартом бібліографічного опису 2015 року − ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (Times New Roman Bold, 12 pt);
9) посилання по тексту розміщують у квадратних дужках, нумерація наскрізна, а не в абетковому порядку;
10) сторінки не нумеруються.
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ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ
ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
Новіков Євген Андрійович,
к.ю.н., молодший науковий співробітник
НДІ правового забезпечення
інноваційного розвитку НАПрН України
У зв’язку із нагальною потребою в сучасних економічних умовах […текст доповіді…]
ЛІТЕРАТУРА
1. Атаманова Ю. Є. Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави : монографія. Харків :
Видавництво «ФІНН», 2008. 424 с.
2. Щербина В. Поняття та види засобів державного регулювання господарської діяльності. Вісник Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2012. Вип. 94. С. 10–19.
3. Господарський кодекс України: Закон від 16.01.2003 № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18.
№ 19–20. № 21–22. Ст. 144.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ФАЙЛІВ:

1. Новіков Є.А._заява;
2. НовіковЄ.А._доповідь;
3. Новіков Є.А._квитанція про сплату.
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До матеріалів доповіді необхідно надати заявку на участь у круглому столі у такому вигляді:

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Прошу включити до електронного збірника наукових праць
________________________________________________________________________________________
ПІБ. (повністю)
________________________________________________________________________________________
посада, науковий ступінь, звання
________________________________________________________________________________________
науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, звання)
(для осіб, які не мають наукового ступеня)
________________________________________________________________________________________
адреса, телефон
________________________________________________________________________________________
електронна адреса
________________________________________________________________________________________
напрям наукових тез (див. напрямки круглого столу)
________________________________________________________________________________________
збірник наукових тез у друкованому форматі потрібен/не потрібен
_______________
Підпис учасника круглого столу
Контактні особи:
Черняєва Дар’я Олександрівна +38(057)700-06-64.
Курашова Інна Миколаївна+38(057)700-06-64.
e-mail: conference_ndipzir@ukr.net
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Балтійська Міжнародна Академія (Латвія)
Національна академія правових наук України
Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку
Національної академії правових наук України
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Юридична фірма «Семенова і Партнери»
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
про проведення II Міжнародної міжгалузевої конференції
«Підтримка підприємництва та інноваційної економіки в праві ЄС, Латвії та України»
24 травня 2019
м. Рига (Латвія)
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Міжнародній міжгалузевій конференції «Підтримка підприємництва
та інноваційної економіки в праві ЄС, Латвії та України», яка відбудеться 24 травня 2019 року в Балтійській
Міжнародній Академії (Латвія, м Рига, вул. Ломоносова ¼).
За матеріалами конференції буде видано електронний збірник наукових праць з присвоєнням е-ISBN,
який буде розміщений на сайтах організаторів та наукових бібліотек.
На конференцію запрошуються: провідні вчені в області різних галузей права і економіки, практикуючі
юристи, викладачі, магістранти та аспіранти, докторанти вузів, інші фахівці.
Сфери правових наук:
1. Теорія держави і права;
2. Конституційне право, муніципальне право;
3. Цивільне право і процес, сімейне право, міжнародне приватне право;
4. Господарське право; господарсько-процесуальне право;
5. Кримінальне право і процес, кримінологія; кримінально-виконавче право;
6. Трудове право; право соціального забезпечення;
7. Земельне, аграрне, екологічне право; природоресурсне право;
8. Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право;
9. Міжнародне право.
10. Морське право;
11. Страхове право;
12. Банківське право.
Робота в секціях організована за наступними напрямами (темами):
Секція 1. Національні інноваційні системи: проблеми створення і функціонування.
Секція 2. Підтримка підприємництва як основа інноваційної економіки.
Робочі мови конференції: латиська, англійська, українська, російська.
Форма участі: заочна.
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ПОРЯДОК ПОДАЧІ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
ТА РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ:
Для участі в конференції необхідно до 23 травня 2019 року направити на e-mail: conference.ndipzir@
gmail.com:
а) заявку на участь (додаток 1);
б) тези (додаток 2) із зазначенням номера та назви секції;
в) відскановану рецензію (для осіб, які не мають наукового ступеня);
г) копію квитанції про оплату
Кожен з документів необхідно оформити у вигляді окремого файлу, в назві файлу потрібно вказати прізвище: Semenova M.-pieteikums (заявка), Semenova M.-raksts (стаття), Semenova M.-dalibas maksa (внесок).
За розміщення тез і доповідей в електронному збірнику наукових праць передбачена оплата в розмірі:
для учасників з України: 370 грн;
для інших учасників: 10 євро.
Для оплати участі в конференції використовуйте наступні реквізити: Приватне підприємство «Юридична фірма «Семенова і Партнери», ЄДРПОУ 33537377, р/р 26007304923700, Банк АТ «УкрСиббанк» м.Київ,
МФО 351005.
Організаційно-технічне забезпечення конференції здійснює
Юридична фірма «Семенова і Партнери»

КООРДИНАТОРИ КОНФЕРЕНЦІІ:
1. Латвія
Тімофєєва Елеонора, тел.: + 371 67100626,+371 67100642
ел. почта: n.timofejeva@bsa.edu.lv
2. Україна:
Токарєва Катерина Олегівна +38(050)944-40-90
e-mail: conference.ndipzir@gmail.com
Семенова Марина Володимирівна +38(050)903-52-94
e-mail: ms@semenova-partners.com
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Додаток 1

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Прошу включити в електронний збірник наукових праць
________________________________________________________________________________________
П.І.Б. (повністю)
________________________________________________________________________________________
посада, науковий ступінь, звання
________________________________________________________________________________________
ORCID ID
________________________________________________________________________________________
Науковий керівник (П.І.Б., науковий ступінь, звання)
(для осіб, що не мають наукового ступеня)
________________________________________________________________________________________
адреса, телефон
________________________________________________________________________________________
електронна адреса
________________________________________________________________________________________
секція конференції
________________________________________________________________________________________
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Додаток 2

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ
При написанні доповіді необхідно дотримати всі нижчевикладені вимоги і послідовність.
1) Назва доповіді: шрифт – Times New Roman Bold, розмір – 14 pt, положення – по центру.
2) Інформація про автора: ім’я, прізвище (Times New Roman Bold, 14 pt, по центру), країна, ВНЗ, філіал,
навчальна програма, яка надається, адреса ел. почти (14 pt, по центру);
3) Інформація про наукового керівника: науковий ступінь, наукове званння/посада, ім’я, прізвище (Times
New Roman, 14 pt, по центру).
4) Анотація: шрифт – Times New Roman, розмір – 12 pt (примітка: англійською – Abstract). Обсяг – до
500 знаків, в тому числі пробіли (Times New Roman, 12 pt). Ціль анотації – дати загальне уявлення про зміст
статті, тому в анотації необхідно стисло повідомити про мету статті, сформулювати проблему дослідження,
визначити новизну матеріалу і перерахувати основні висновки. Анотація складається на двох мовах (латиською / українською / російською та англійською мовами).
5) Ключові слова: назва – Ключові слова (Times New Roman, 12 pt), на окремому рядку в алфавітному
порядку перерахувати ключові слова (не більше п›яти.
6) Текст доповіді: обсяг – від 6 000 до 12 000 знаків, шрифт – Times New Roman, розмір – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5 вирівнювання по ширині, таблиці і зображення необхідно пронумерувати. Параметри
оформлення назв таблиць і зображень: Times New Roman, 14 pt. Посилання на літературу в тексті необхідно
давати в квадратних дужках, наприклад, [1, 10].
7) Структура доповіді:
введення (коротко сформульована проблема дослідження, актуальність, мета дослідження, використовувані методи дослідження);
основні теоретичні і практичні положення;
результати дослідження, їх оцінка;
висновки, пропозиції.
8) Список використаної літератури та інших джерел. Назва – «Список використаної літератури та інших
джерел» (Times New Roman, 12 pt, по центру), список літератури необхідно пронумерувати (Times New
Roman, 12 pt). Нумерація списку літератури наскрізна (у порядку використання у тексті).
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Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку було створено
Постановою Кабінету Міністрів України № 217 від 02 березня 2010 р. у складі Національної академії
правових наук України.
З моменту його створення одним із головним напрямків здійснення наукової діяльності стала розробка
пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання суспільних відносин, які виникають у інноваційній
сфері.
З 2012 року в аспірантурі за профілем діяльності Інституту закінчили або продовжують навчання 43 здобувача та 17 аспірантів.
Серед основних заходів, що було проведено на базі Інституту, є:
• проведення на базі Інституту щорічних міжнародних науково-практичних конференцій з інноваційної
тематики, у тому числі 05 квітня 2019 року буде проведено Круглий стіл на тему «Регіональні інноваційні
ініціативи: завдання та шляхи вирішення»;
• розроблення проектів нормативно-правових актів, як за результатами наукових досліджень, так і за
замовленням органів державної влади, місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб. Слід окремо
відзначити підготовку проекту першого в Україні Інноваційного кодексу, проектів Законів України «Про
Технополіс П’ятихатки», «Про внесення змін до Закону України «Про інноваційну діяльність»», у тому
числі виконання наукових робіт в НАПрН України з підготовки та удосконаленню проекту Закону України
«Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності» та ін.;
• видання колективних монографій НДІ ПЗІР НАПрН України за темою «Правове регулювання інноваційних відносин», «Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної політики», «Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні», «Теоретичні засади правового регулювання
інвестування інноваційного розвитку в Україні», «Правове регулювання відносин у мережі Інтернет», «Актуальні питання правового регулювання розвитку фінансових послуг в Україні», «Правове та законодавче
забезпечення економічної безпеки України», «Учасники Національної інноваційної системи: інституційнофункціональний аналіз в праві». «Правові основи здійснення господарської діяльності в інноваційному
суспільстві» та ін.
Інститут має більше ніж 20 партнерів по співпраці: державні установи, приватні організації, у тому
числі іноземні організації, у відносинах з якими Інститут фактично виконує діяльність інфраструктурної
інноваційної установи та надає консультування з питань наукової та інноваційної діяльності.
Серед співробітників є нагороджені урядовими нагородами, преміями та почесними відзнаками, зокрема:
орденом «За заслуги» III ступеня, Грамотою Верховної Ради України, лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки 2011 р. іншими нагородами, почесними грамотами, відзнаками.
Інститут має власний друкований фаховий науково-практичний журнал «Право та інновації», який
включено до міжнародних бібліотек та науково-метричних баз даних Index Copernicus (IC) Польща,
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR) Іспанія, Polish Scholarly Bibliography (PBN) Польща,
Academic Research Index (ResearchBib) Японія, «HeinOnline» США
А також електронне фахове видання «Право та інноваційне суспільство» призначене для оприлюднення результатів наукових досліджень працівниками Інституту, аспірантів і здобувачів, який також внесений
до наступних міжнародних бібліотек та науково-метричних баз даних Index Copernicus (IC) Польща,
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR) Іспанія, Polish Scholarly Bibliography (PBN) Польща,
Academic Research Index (ResearchBib) Японія, Ulrichsweb Global Serials Directory, «HeinOnline» та European
Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) (Норвегія).
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В ІНСТИТУТІ ВИ МОЖЕТЕ ПРИДБАТИ:

Монографію присвячено дослідженню положень чинного законодавства України, що регулює суспільні відносини, пов’язані зі створенням, використанням та передачею прав на інноваційні об’єкти в процесі науково-технічного співробітництва та виконання договорів на
створення і передачу науково-технічної продукції та договорів на виконання науково-дослідних/
дослідно-конструкторських і технологічних робіт; запропоновані рекомендації щодо удосконалення чинних нормативно-правових актів з питань регулювання інноваційної діяльності
з метою усунення наявних прогалин та колізій у правовому регулюванні та забезпечення одноманітності їх застосування.
Монографія розрахована на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, спеціалістів у сфері трансферу технологій, а також усіх
тих, хто цікавиться проблемами інноваційних відносин в Україні.
Правове регулювання інноваційних відносин: колективна монографія / кол. авторів
А. П. Гетьман, С. М. Прилипко, Ю. Є. Атаманова та ін. Харків: Юрайт, 2013. 688 с.

У монографії здійснено комплексний соціально-правовий аналіз інноваційного суспільства
і розглянуто умови його становлення в Україні. Зосереджено увагу на окремих аспектах законодавчого забезпечення інноваційного розвитку українського соціуму. Досліджено вплив соціальних інновацій, які обумовлені соціокультурними умовами, на процес становлення інноваційного суспільства в Україні.
Розраховано на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних
закладів і всіх тих, хто цікавиться проблемами становлення інноваційного суспільства в Україні.
Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні : монографія /
кол. авт.: Г. П. Клімова, С. М. Іванов, Л. С. Шевченко та ін. ; за ред. Ю. Є. Атаманової,
Г. П. Клімової. Харків : Право, 2015. 450 с.
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Монографію присвячено дослідженню положень чинного законодавства України а також
вивченню проблем правового забезпечення інвестицій з метою впровадження інновацій у різні галузі економіки, які б могли виступити рушійною силою розвитку економіки держави в
цілому. Актуальність тематики монографії обумовлюється необхідністю переведення української економіки на інноваційну модель розвитку, вирівнювання соціально-економічного становищу регіонів України.
Розраховане на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів юридичних вищих
навчальних закладів, спеціалістів у сфері трансферу технологій, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами інноваційного та інвестиційних відносин в Україні.
Теоретичні засади правового регулювання інвестування інноваційного розвитку Україні : монографія / С. М. Прилипко, Р. П. Бойчук, С. В. Глібко та ін. ; за ред. Р. П. Бойчука.
Харків : Право, 2014. 480 с.

Монографію присвячено дослідженню положень чинного законодавства України і права
ЄС, що регулюють суспільні відносини, які виникають при організації і користуванні мережею
Інтернет, виявлено особливості здійснення правочинів і правового статусу суб’єктів таких відносин, а також співвідношення приватних і публічних інтересів у них з метою визначення
оптимальних правових механізмів забезпечення та захисту.
Монографія розрахована на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів, спеціалістів у сфері інформаційних технологій, а також
усіх тих, хто цікавиться проблемами розвитку відносин у мережі Інтернет.
Правове регулювання відносин у мережі Інтернет : монографія / [А. П. Гетьман,
Ю. Є. Атаманова, В. С. Мілаш та ін.] ; за ред. С. В. Глібка, К. В. Єфремової. Харків : Право,
2016. 360 с.
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Наукове видання підготовлено на основі проведеного аналізу щодо питань правового регулювання діяльності інноваційних структур, підтримки малого та середнього підприємництва
з виявленням його недоліків і висуненням пропозицій для удосконалення законодавчої системи
і політики розвитку інноваційних структур у м. Харкові.
Пропозиції, сформульовані в дослідженні, враховують переваги існуючих інноваційних
структур та організацій в сфері наукової та науково-технічної діяльності, організацій інфра
структури в сфері підприємництва та розвитку підприємств в м. Харкові.
Дослідження виконано на замовлення Управління інноваційного розвитку та іміджевих
проектів Департаменту у справах сім’ї, молоді і спорту Харківської міської ради.
Аналіз правового регулювання діяльності інноваційних структур, підтримки малого та
середнього підприємництва в Україні (регіональний аспект): наукове видання / [С. В. Глібко Ю. Є. Атаманова та ін.]; за ред. С. В. Глібка, Ю. Є. Атаманової, О. В. Черкасова. Харків:
Право, 2018. 96 с.
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ШАНОВНІ АВТОРИ!
Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного
розвитку Національної академії правових наук України та Видавництво «Право» запрошує всіх зацікавлених осіб опублікувати свою наукову
роботу у двадцять шостому номері журналу «Право та інновації».
Журнал внесено до переліку наукових фахових видань (Наказ МОН
України № 41 від 17.01.2014 р.).
Журнал розповсюджується за передплатою (Укрпошта). Передплатний індекс 86689. Вартість підписки складає 600 грн / 9 місяців /
3 екземпляри.
Оплата публікації статті Видавництву «Право» складає 550 грн /
стаття / 1 екземпляр, який Видавництво «Право» передає НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України для розсилки авторам.
Умови публікації у журналі:
1. Надати копію квитанції:
1.1. про передплату журналу на 9 місяців у будь-якому поштовому відділенні зв’язку України (індекс
86689) до 22.03.2019 р.
1.2. або копію квитанції про оплату публікації Видавництву «Право» (за 1 статтю) до 15.05.2019 р.
2. Оформити статтю та подати згідно вказаних вимог.
3. Заповнити відомості про автора.
4. Надіслати рукопис статті в електронному вигляді на електронну адресу: ndipzir@gmail.com до
15.05.2019 р.
Традиційно в журнал приймаються статті за такими напрямами:
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право;
12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення;
12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
12.00.11 – міжнародне право;
22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології;
08.00.04 – економіка та управління підприємствами.
Редакція у разі необхідності може здійснити переклад розширеної анотації, більш детальну інформацію
можна отримати в редколегії. У разі самостійного перекладу автором розширеної анотації англійською редакційна колегія перевіряє переклад. У випадку виявлення значних помилок редакція залишає право відмовити в публікації статті.
Опублікований журнал «Право та інновації» буде розісланий за поштовими адресами авторів. Оформлення передплати автором передбачає отримання 1 авторського екземпляру та 2 наступних номерів журналу. Оплата Видавництву «Право» передбачає отримання виключно авторського екземпляру. Всю додаткову
інформацію ви можете отримати на сайті Інституту http://ndipzir.org.ua та за телефоном: (057) 700–32-13.
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