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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ У СФЕРІ ПРАЦІ
ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УДК 349.2
DOI:

ЦЕСАРСЬКИЙ Ф. А.,
доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри
трудового права Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ
ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ НА 2016–2021 РОКИ
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР»1
У статті проаналізовано стратегію діяльності федерації професійних спілок України на 2016–2021 роки «Європейський вибір». Визначені шляхи реалізації та наведені конкретні пропозиції з метою вдосконалення цієї
стратегії.
Ключові слова: стратегія, професійні спілки, угода, колективний договір.

Постановка проблеми. Трудове право формується з врахуванням законодавства про профспілки. Ідея,
що колись була висловлена російськими вченими про
те, що треба виділити профспілки в окрему галузь –
«профспілкове право» [2] себе не витримала і науково
не виявилась обґрунтованою, адже працівники, тобто
суб’єкти трудових відносин, вони і є носіями профспілкових прав, тобто членами профспілок. Це одні і
ті ж особи і трудові права збігаються з профспілковими правами. І, на нашу думку, неможливо відокремити трудове право від профспілок. Історія розвитку
профспілок чітко підтвердила, що трудове право (у
минулому робітниче право) розвивалось і формувалось до створення профспілок. Вони пройшли довгий
шлях у своєму розвитку – від заборони до визнання
суб’єктами багаточисельних прав. Про цю історію
цікаво розповів А. М. Лушніков у своїх монографіях,
присвячених російському і зарубіжному законодавству про профспілки. Спочатку це були робітничі спілки. Вони організовували страйки та чинні організаційні дії. Державна влада негативно поставилась до таких
організацій і видала перший спеціальний закон, у
1549 році, який забороняв майстрам укладати угоди
щодо умов праці. В історію увійшов закон
Л. Є. Шапел’є (прізвище доповідача цього закону) у
Франції, який заборонив усілякі збори, обрання своїх
лідерів, передбачені штрафи, знищення будь-яких
1
Стратегія діяльності федерації професійних спілок
України на 2016–2021 роки «Європейський вибір». https://
docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fpon.org.
ua%2Fengine%2Fdownload.php%3Fid%3D1535%26viewonlin
e%3D1.

© Цесарський Ф. А., 2019

корпорацій. Знищення корпорацій, об’єднань працівників було одним із основних положень Конституції.
І лише з початку ХІХ сторіччя в Англії сталися зміни
відносно ставлення держави до профспілок. Л. С. Таль
обґрунтовано вважав початком нової ери в історії промислового права.
За умов зміни економічної і політичної ситуації
у країні, змінюється і стратегія профспілкового руху,
профспілкової діяльності, організаційні форми профспілок. Але основними функціями залишались дві:
представницька і захисна. На сучасному етапі профспілки відчули потребу суттєвих змін всіх діяльностей. І основні напрями знайшли відображення у новій стратегії діяльності ФПУ на 2016–2021 роки.
Аналіз останніх досліджень. Питанням діяльності професійних спілок та законодавчого регулювання їх діяльності свої праці присвятили такі віт
чизняні та зарубіжні вчені, як Денищик А. Ю., Лушніков А. М., Ситніченко О. М., Соломінчук В. В.,
Сопелкін І. С. та ін.
Виклад основного матеріалу. Перш за все потрібно підвищити відповідальність держави за своєчасне укладення угод і їх виконання адже вони втрачають авторитет у суспільстві. На жаль, вони не
укладаються своєчасно. Складно йдуть переговори
між сторонами щодо питань підвищення заробітної
плати, прожиткового мінімуму, боротьби з інфляцією, зростанням цін на перші продукти харчування,
не виконуються законодавчі акти про індексацію,
немов би їх і не існує. Не дивлячись на різке зростання цін на продукти харчування, медичні препарати,
Право та інновації № 2 (26) 2019
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падіння гривни, багато працюючим і пенсіонерам не
підвищуються зарплата, пенсії. Люди відмовляють
собі вже від багатьох продуктів харчування. Збільшилась смертність. У Генеральних Угодах мало нормативних положень. І більшого авторитета набувають галузеві угоди. Так, наприклад, у галузевій угоді між Міністерством освіти і науки України та ЦК
профспілки працівників освіти і науки України на
2016–2020 роки передбачено недопущення інтенсифікації праці науково-педагогічних і педагогічних
працівників, а яким чином запобігати недопущення
інтенсифікації, в галузевій угоді не йдеться. Цю проблему треба вирішити у локальному порядку, зокрема, у колективному договорі слід переглянути навантаження, навчальний розклад тощо.
У згаданій вище галузевій угоді необхідно відмітити як позитивне явище, є положення, відповідно
до якого не можна допускати зменшення обсягу навчального навантаження, особам передпенсійного
віку. Це дасть можливість не знижувати розмір пенсійних виплат таким працівникам. Є і така норма,
яку слід визнати позитивною: у випадках тимчасової
відсутності науково-педагогічних працівників здійснювати їх заміну на умовах погодинної оплати праці в обсязі до 240 годин на рік; сприяти наданню
можливості непедагогічним працівникам закладів
освіти і науки, які відповідно до чинного законодавства мають право на викладацьку роботу, виконувати
їх в межах основного робочого часу; забезпечити
матеріальне заохочення педагогічних та науково-педагогічних працівників, учні та студенти яких стали
переможцями обласних, всеукраїнських та міжнародних учнівських і студентських олімпіад, конкурсів, турнірів. Затверджувати плани використання
бюджетних коштів, штатний розпис, графіки відпусток, навчальне навантаження науково-педагогічних
працівників разом з профкомом закладу; затверджувати посадові інструкції керівниками за погодженням з профспілковими комітетами; забезпечити оплату за завідування одним працівником кількома навчальними кабінетами; зберігати за працівниками,
які брали участь у страйку через невиконання норм
законодавства, колективних договорів та угод з вини
роботодавця, заробітну плату у повному розмірі на
підставі положень колективних договорів і угод.
Дуже важливим є положення Угоди, відповідно
до якої передбачено виплачувати при припиненні
трудового договору внаслідок порушення власником
або уповноваженим ним органом законодавства про
працю, колективного чи трудового договору (статті
38–39) – у розмірі передбаченому колективним договором, але не менше чотиримісячного середнього
заробітку.
Важливим кроком виконання нової Стратегії є
вжиття заходів щодо покрашення умов праці, уник-
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нення нещасних випадків і професійних захворювань,
що призводить до скорочення життя працюючого населення. З цією метою у галузевій угоді визначено
передбачати в штатних розписах навчальних закладів
та установ освіти з кількістю працюючих 50 і більше
осіб посаду спеціаліста служби охорони праці відповідно до норм ст. 15 Закону України «Про охорону
праці» та рішення Колегії Міністерства освіти і науки
України від 11 лютого 2010 року. Слід вивести із експлуатації аварійні приміщення будівель та домогтися
виведення котелень з підвальних приміщень.
Міністерство освіти і науки України зобов’я
залось виплачувати випускникам вищих навчальних
закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк
не менш ніж на три роки договір про роботу в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, грошову допомогу у п’ятикратному розмірі
мінімальної заробітної плати. Забезпечувати додаткове матеріальне заохочення молодих спеціалістів
з члена педагогічних працівників, які одержали після
закінчення ВНЗ диплом з відзнакою.
До категорії нормативних положень слід віднести зобов’язання Міністерства освіти і науки України
відстоювати вирішення питання щодо нарахування
пенсій науково-педагогічним і науковим працівникам
з урахуванням заробітної плати за роботу на умовах
сумісництва. Для цього слід внести зміни до Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
і до законодавства щодо пенсійного законодавства
адже особи, які працюють на умовах сумісництва і
отримують заробітну плату за цю роботу сплачують
страхові внески таким же чином як і із основної
зарплати. Норма, відповідно до якої до заробітної
плати не включалась оплата за сумісництвом, з самого початку була незаконною і несправедливою. Науковцям і науково-педагогічним працівникам, яким
протягом останніх років не включали заробітну плату за роботу на умовах сумісництва.
Профспілки при укладенні колективних договорів повинні наполягати на встановленні норм щодо
соціального захисту ветеранів праці.
Нова стратегія діяльності професійних спілок
України на 2016–2020 роки «Європейський вибір»
орієнтує профспілки на використання норм про профспілки Європи. Якщо ці норми позитивні і можуть
покращувати соціальний статус працівників, то їх
беззаперечно треба запозичувати. Але не всі нормі
слід копіювати. Наприклад, у Німеччині відповідно до
законодавства можна розривати трудовий договір за
неодноразове з’явлення на роботі у нетверезому стані.
[3] У нас же звільнення можливе за разове появлення
на роботі у нетверезому стані. Чи слід запозичувати
таку Європейську норму? На наш погляд, для цього
немає підстав. Треба посилювати боротьбу з вживан-

ЦЕСАРСЬКИЙ Ф. А. Шляхи реалізації стратегії діяльності федерації професійних спілок України ...

ням алкоголю на виробництві, а не послаблювати.
Така імплементація не обґрунтована. Зловживання
алкоголем існує у багатьох країнах. Україна не є лідером у цій справі. Кожна країна має свої традиції, використовує різні методи боротьби з цим негативним
явищем і по-різному захищає право на працю.
Звичайно основна ціль Стратегії полягає в реформуванні економіки з одночасним підвищенням
соціальних стандартів. У цьому напряму мова йде
про розширення робітничої демократії. Є різні види
демократії, серед яких виробнича. Вони відрізняються одна від іншої. Політична демократія передбачена
Конституцією. Вона означає обрання депутатів, президента тощо. Вона здійснюється усім народом України. Робітнича демократія здійснюється на кожному
підприємстві.
Відповідно до ст. 43 Переліку Типових документів, що створюються під час діяльності державних
органів місцевого самоврядування, інших установ,
підприємств із зазначенням строків зберігання документів, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 12.02.2012 р. № 572. Посадові та робочі
інструкції працівників організації зберігають протягом п’яти років (після заміни новими).
Посадові інструкції наукових працівників, а також посадові та робочі інструкції працівників, що
працюють на важких роботах, на роботах із шкідливими небезпечними умовами праці мають зберігатись протягом 75 років після затвердження.
Слід відновити професійне технічне навчання.
Ми втрачаємо кваліфікованих робітників, які раніше
з’явилися безпосередньо на підприємствах, де існувала можливість поєднувати теоретичне навчання з
практичними навичками. І багато випускників ПТУ
у минулому стали кваліфікованими спеціалістами,
директорами, керівниками галузі. Профспілкам треба активно боротися за реалізацію Національної
рамки кваліфікацій, яка спрямована на тісний зв’язок
навчання з практичними навичками.
У новій стратегії справедливо звернено увагу на
розвиток виробничої демократії. У законодавства
України відсутній такий закон. Лише ст. 245 КЗпП
передбачає право працівників на критичні зауваження щодо дії керівників. А це означає участь працюючих в управлінні підприємствами, організаціями,
установами. Але механізм такої участі не розроблений. Необхідно винести нові постанови «про збори»,
які колись існували і в них передбачити такі правила,
які закликають колектив брати участь у зборах. Не
можна допускати примушування до участі, зачиняти
приміщення, щоб працюючі не мали можливості
змінити залу і покинути збори.
Виробнича демократія відрізняється від політичної. Політична – це обрання депутатів, призначення.
Усі форми політичної демократії передбачені законо-

давством. У ході реалізації політичних прав відсутній
прямий зв’язок з тими особами, яких обирають. Виробнича демократія означає тісний зв’язок з керівниками. Деякі працівники побоюються, щоби їх критичні зауваження не привели до звільнення з роботи,
адже відомо багато випадків, коли талановитих працівників звільняли за критику неправильних дій. Існувала і Постанова Пленуму Верховного Суду СРСР,
яка підкреслювала недопустимість таких дій керівників. Слід забезпечити, щоб право працюючих на критику, на висловлення своїх думок було гарантовано.
Сьогодні це право проголошено, однак не гарантовано. Значну роль у цьому напрямі повинні зіграти
профспілки. У Конституції України зараз відсутня
стаття про право на критику, зараз пишуть, що є опозиції, і цього достатньо. На нашу думку, треба поновити в Конституції право трудящих на критику, адже
критика означає мистецтво аналізувати ситуації, сприяє усунення недоліків, які керівники інколи не помічають, а працюючі їх бачать. У цілому вона покращує
роботу підприємства, трудового колективу, результатів
діяльності, якість продукції, а від цього залежить і
матеріальне благополуччя усіх працюючих. В Україні
чомусь посилилось негативне ставлення до критики і
ми від цього лише програємо. Суди повинні виявляти
причини звільнення працівників, адже їх не зразу
можна виявити. Керівники знаходять інші причини,
щоб їм не дорікали за порушення трудового законодавства. У Стратегії є новий розділ «Нова соціальна
політика». Для реалізації цієї політики треба внести
зміни до Податкового Кодексу і звільнити від оподаткування громадян, що отримують мінімальну заробітну плату. Не усі люди від народження здатні на високі
заробітки. Мінімальна заробітна плата не повинна
оподатковуватися.
Уже багато років йдеться про створення трудових
судів, але на цей час вони не створені, необхідно поновити правові інспекції профспілок та розробити
порядок їх формування.
Слід ліквідувати розрив між розмірами окладів
інженерів, суддів, прокурорів. І взагалі треба відмовитися від таких окладів як 200 тисяч грн, 22000 грн.
У багатьох країнах співвідношення заробітної плати
між керівниками і працівниками складає 1–5. Ми
йдемо до Європейських норм на словах, а фактично
діємо інакше. Треба поновити справедливість у питаннях про оплату праці.
За розрахунками ФПУ мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня 2019 року має становити
7,7 тис. грн [4]. Але ця норма буде мати сенс без підвищення цін на товари, і в основному на продовольчу продукцію і ліки, адже в сучасних умовах усі
гроші треба витрачати на їжу і ліки. Працююча людина обмежена у можливості щось придбати, цінова
політика має бути переглянута.
Право та інновації № 2 (26) 2019
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Висновки. Одним з головних питань, які повинні вирішуватись державою, профспілками – це забезпечення безпеки на робочих місцях. ФПУ взяв на
себе зобов’язання безкомпромісно вести боротьбу за
збереження життя та здоров’я кожної працюючої
людини.
Треба терміново переглянути законодавство про
соціальне страхування, враховуючи різке зростання
цін на медичне обслуговування, ліки, харчові продукти і за навчання тощо. Ми вводимо безвізовий в’їзд до
інших країн замість здешевлення вартості путівок до
дитячих таборів і підвищення заробітної плати. Треба
переглянути законодавство про нещасні випадки, які
трапляються по дорозі на роботу і з роботи. Ці випадки слід вважати виробничими травмами з усіма наслідками і виплатами соціальних допомог.
Профспілки вже почали поширювати соціальний
захист робітників, які потребують допомоги. Так,
наприклад, у сучасних умовах обговорюється проект
програми «соціальний квиток» [5, 6], така пропозиція буде схвалена на теренах України. Профактивісти

1.

2.
3.
4.
5.
6.

на місцях повинні оперативно навести аргументи для
видачі членам профспілки таких квитків. Види допомог, відповідно до таких квитків, можуть бути
різними, наприклад: можливість отримання послуг
на транспорт; надання юридичних безкоштовних
консультацій у сфері трудових відносин і інших галузей права. Цей квиток може гарантувати безкоштовний виїзд адвоката на місце події у разі загрози
життю, здоров’ю, свободі, майну члена профспілки
або членів його сім’ї. Працівник, який має квиток,
повинен повідомляти оператору, який зв’язується з
адвокатом у певному регіоні і той терміново виїжджає на місце події. Без соціального профспілкового
квитка він би заплатив звичайному юристу 200 грн
за усну, або 500 грн за письмову консультацію; 500
грн в робочий час, а 1000 грн у позаробочий час.
Таким чином, соціальний профспілковий квиток
може сприяти заощадженню коштів працюючим
членам профспілки. Види допомог можуть бути й
іншими, усе залежить від поведінки керівника та
фінансових можливостей.
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ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СОЮЗОВ УКРАИНЫ НА 2016–2021 ГОДЫ «ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫБОР»
В статье проанализировано стратегию деятельности федерации профессиональных союзов Украины на
2016–2021 годы «Европейский выбор». Определены пути реализации и приведены конкретные предложения
с целью совершенствования этой стратегии.
Ключевые слова: стратегия, профессиональные союзы, соглашение, коллективный договор.
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of Yaroslav Mudryi National Law University
WAYS OF IMPLEMENTING THE STRATEGY “EUROPEAN CHOICE” OF THE FEDERATION
OF UKRAINIAN TRADE UNIONS IN THE YEARS 2016–2021
Problem setting. Labour law is formed taking into account the legislation on trade unions. The idea that was once
expressed by Russian scientists that it is necessary to allocate a trade Union in a separate industry – “trade Union law”
could not stand itself and was not scientifically justified, because workers, i.e. subjects of labor relations, are carriers of
trade Union rights, that is, are members of trade unions. These are the same persons and labour rights coincide with trade
Union rights. And, in our opinion, it is impossible to separate labor law from trade unions.
Analysis of recent researches. The activities of trade unions and legislative regulation of their activities is their work
dedicated to such domestic and foreign scientists, as Denischik A. Y., Lushnikov, A. M., Sytnichenko O. M.,
Solomiychuk V. V., Sopelkin I. S. etc.
Article’s main body. The new strategy “European Choice” of the federation of Ukrainian trade unions in the years
2016-2021 is orientated by trade unions to use the norms of the union of Europe. If these norms are positive and can
improve the social status of workers, they certainly need to be borrowed. But not all norms should be copied. The article
significantly analyzes the provisions of the current legislation of Ukraine, regulating the activities of trade unions, in
particular, the positive and negative aspects, the ways and directions of its improvement.
The author investigates the foreign experience of regulating the activities of trade unions, in particular, in the article
we are talking about the countries of Western Europe, and highlighted the positive experience that is proposed for
borrowing.
Conclusions and prospects for the development. One of the main issues that must be addressed by the state and
trade unions is ensuring security in the workplace. FPU has committed itself to uncompromisingly fight for the preservation
of life and health of every working person.
It is urgent to review the legislation on social insurance, taking into account the sharp rise in prices for medical care,
medicines, food and for education and the like. We introduce visa-free entry to other countries instead of reducing the
cost of vouchers to children’s camps and increasing wages. It is necessary to review the legislation on accidents that occur
on the way to and from work. These cases should be considered work-related injuries with all the consequences and social
benefits.
Keywords: strategy, trade unions, agreement, trade union contract.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
У статті розглядаються питання правового забезпечення трудової дисципліни за законодавством України.
Особлива увага приділяється аналізу поняття трудової дисципліни та її змісту у наукових дослідженнях фахівців
в галузі трудового права. Проаналізовано сучасні підходи розуміння правового забезпечення трудової дисципліни,
умови та методи її забезпечення, зокрема, досліджено наступні поняття «позитивна дисциплінарна політики»,
«здорова політика у галузі кадрів» та ін.
Ключові слова: трудова дисципліна, умови та методи її забезпечення, організаційні та економічні умови,
довідник для персоналу, позитивна дисциплінарна політика.

Постановка проблеми. Правове забезпечення
трудової дисципліни на підприємстві є важливою
частиною діяльності роботодавця. Трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях повинна забезпечуватися не тільки створенням організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до
праці, а й цивілізованими відносинами між роботодавцем та найманими працівниками. У зв’язку з цим
в статті аналізуються поняття «здорова політика в
галузі кадрів», «позитивна дисциплінарна політика».
Аналіз основних досліджень. Правове регулювання трудової дисципліни та методи її забезпечення були предметом дослідження багатьох вчених,
зокрема Абрамової А. А., Барабаша О. Т., Пашкова О. С., Смирнова В. Н., Прилипка С. М., Ярошенка О. М., Іншина М. І., Вапнярчук Н. М., Хавронюка М., Форманюк В. В. та ін. Було проаналізовано
поняття трудової дисципліни, як правової категорії,
як принципу інституту трудового права, як елементу трудових правовідносин та як фактичну поведінку. Незважаючи на велику кількість наукових досліджень, котрі присвячені вказаній проблемі, дане
питання потребує подальшого наукового дослідження та осмислення у сучасних умовах. Оскільки на
сьогодні спостерігається зростання культури суспільства, його цивілізованості, новий характер добре освічених найманих працівників, які володіють
високою професійною кваліфікацією та сильно вираженим почуттям власної гідності, остільки встановлені трудовим законодавством України заходи
забезпечення трудової дисципліни не зовсім
спрацьовують.
Метою статті є дослідження поняття трудової
дисципліни, її змісту та сутності, умов та методів її
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забезпечення у сучасних умовах, аналіз таких понять
як «здорова політика в галузі кадрів», «позитивна
дисциплінарна політика», толерантні відносини між
працівниками та роботодавцем та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Питання трудової дисципліни працівників на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від
форм власності, виду діяльності і галузевої належності у сучасних умовах є важливим та необхідним
(далі підприємства). Цій проблемі присвячено роботи фахівців в галузі економіки, психології, педагогіки, управління персоналом, юриспруденції та ін.
Забезпечення належної трудової дисципліни на підприємстві тісним чином пов’язано із самим її поняттям. Необхідно відмітити, що діюче трудове законодавство України не розкриває поняття трудової
дисципліни. Так, відсутнє поняття трудової дисципліни у главі Х КЗпП України (далі КЗпП). Слід
уточнити, що у ст. 139 КЗпП закріплено обов’язки
працівників в процесі виконання ними трудової
функції, у ст. 141 КЗпП передбачено обов’язки роботодавця стосовно організації роботи на підприємстві,
ст. 140 КЗпП містить норми щодо забезпечення трудової дисципліни з боку роботодавця. Не надано
визначення трудової дисципліни і в інших нормативно-правових актах.
Однак, зауважимо, що окремі нормативно-правові акти містять термін «службова дисципліна», при
цьому, на наш погляд, не розкриваючи його поняття.
Так, у ст.12 Закону України «Про державну службу»
від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII надано поняття
службової дисципліни, під якої розуміють неухильне
додержання Присяги державного службовця, сумлінне виконання службових обов’язків та правил внутрішнього службового розпорядку [1]. Згідно ст. 1
© Вєтухова І. А., 2019
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Дисциплінарного Статуту органів внутрішніх справ
України, затвердженого Законом України від 22 лютого 2006 р. № 3460-1V, службова дисципліна – дотримання особами рядового і начальницького складу
Конституції і законів України, актів Президента
України і Кабінету Міністрів України, наказів та інших нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, підпорядкованих йому органів і підрозділів та Присяги працівника органів внутрішніх справ України. [2] На підставі статті 1
Дисциплінарного Статуту Національної поліції України, затвердженого Законом України від 15 березня
2018 р. № 2337-VШ службова дисципліна – дотримання поліцейським Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Національної поліції України, нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, Присяги поліцейського, наказів керівників. [3] У статті 1
Дисциплінарного Статуту служби цивільного захисту, затвердженого Законом України від 05 березня
2009 р. № 1068-V1 зазначено, що службова дисципліна – бездоганне та неухильне виконання особами
рядового і начальницького складу службових
обов’язків, установлених Кодексом цивільного захисту України цим Статутом, іншими нормативноправовими актами та контрактом про проходження
служби в органах і підрозділах цивільного захисту.
[4] Як бачимо, надаючи визначення службової дисципліни, законодавець пов’язує її або із неухильним
додержанням Присяги державного службовця, сумлінним виконанням службових обов’язків та правил
внутрішнього службового розпорядку, або з дотриманням спеціальних суб’єктів Конституції, законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів та інших нормативно-правових актів відповідного відомства, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або з бездоганним та
неухильним виконанням службових обов’язків спеціальними суб’єктами. Важливим є те, що поняття
«службова дисципліна» застосовується до відносин
працівників, котрі знаходяться на службі у службовотрудових відносинах. І, як було зазначено, визначення поняття трудової дисципліни у наведених нормативно-правових актах, на наш погляд, відсутнє.
Предметом же даного наукового дослідження є
необхідність проаналізувати саме зміст трудової
дисципліни, умови та методи її забезпечення на підприємствах. І тому, зрозуміло, що ми намагаємось
дослідити та проаналізувати саме відносини роботодавця та найманих працівників щодо забезпечення
трудової дисципліни у сучасних умовах. Хотілося б
звернути увагу на те, що в свій час була спроба дати

визначення терміну «трудова дисципліна». Так, трудову дисципліну пропонувалось розглядати як форму
суспільного зв’язку людей в процесі виконання ними
трудових функцій з обов’язковим підкоренням учасників визначеному розпорядку. Трудова дисципліна
вводить особу у визначений стереотип поведінки,
прийнятий та підтримуваний даним колективом (Наказ Головдержслужби України, Мінпраці України від
01.09.1999, № 65 «Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовці (випуск 76); Наказ Головдержслужби України від
21.05.2004 № 74 «Про внесення змін до Довідника
типових професійно-кваліфікаційних характеристик
посад державних службовців)1. Необхідно звернути
увагу на те, що визначення поняття трудової дисципліни наведено в проекті Трудового кодексу України
(№ 1658 від 24.07.2017 р.) (далі Проект). Згідно ст.
348 Проекту трудова дисципліна – це обов’язкове
для всіх працівників дотримання правил поведінки,
визначених цим Кодексом, трудовим законодавством,
колективним договором, правилами внутрішнього
трудового розпорядку, нормативним актом роботодавця і трудовим договором.
Разом з тим слід звернути увагу на особливість
трудового договору, яка полягає в тому, що працівник
вже в момент його укладення бере на себе обов’язок
виконувати роботу за певною професією, спеціальністю, кваліфікацією або посадою із підляганням
правилам внутрішнього трудового розпорядку. Таким чином, виконання роботи з підляганням правилам внутрішнього трудового розпорядку є
об’єктивною необхідністю, котра диктується умовами того чи іншого виробництва.
Трудова дисципліна завжди є основою порядку
на підприємстві, оскільки будь-яка колективна праця
неможлива без підлягання працівників порядку, певним правилам поведінки при виконанні ними своїх
трудових обов’язків. Взагалі термін «дисципліна» у
словнику використовується у двох значеннях: по перше – це твердо встановлений порядок, дотримання
якого є обов’язковим для всіх членів даного колективу; розпорядок; по друге – це галузь наукового знання, навчальний предмет; предмет, курс, фах, спеціальність (с. 547). [5] В юридичній літературі запропоновано розглядати дисципліну праці як заснований
на принципах моралі і закріплений у нормах трудового законодавства порядок взаємовідносин суб’єктів
процесу спільної праці, що виражається у свідомому
й точному виконанні працівником покладених на
нього трудових обов’язків і дотриманні встановлених
обмежень і заборон (с. 106). [6] Погляди вчених на
визначення трудової дисципліни в різні часи були
1
указані накази втратили чинність згідно Наказу
Національного агентства України з питань державної
служби від 13.09.2011 р. № 11.
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неоднакові. Так, у радянському трудовому праві під
дисципліною праці розумівся визначений законом або
на основі закону трудовий розпорядок, що встановлює трудові обов’язки робітників і службовців, відповідальність за невиконання цих обов’язків і заходи
заохочення за їх зразкове виконання (С. 242) [7] , а
також як заснований на принципах соціалістичної
моралі та санкціонований нормами права порядок
взаємовідносин учасників виробничого процесу, який
виражається у свідомому й точному виконанні працівником своїх трудових обов’язків та дотримання
правил товариської співпраці та соціалістичної взаємодопомоги (С. 146). [8] Пізніше поняття трудової
дисципліни особливо не зазнало суттєвих змін. Так,
на погляд В. І. Прокопенка, трудова дисципліна – це
встановлений нормами права порядок взаємовідносин учасників трудового процесу, який визначає точне виконання ними своїх трудових функцій (с. 403).
[9] З точки зору Н. М. Хуторян трудова дисципліна
– це сукупність правових норм, що регулюють
обов’язки сторін трудових правовідносин та певними
методами забезпечують належний процес праці
(с.459). [10] На думку В. І. Щербини дисципліна праці – це заснований на принципах моралі і закріплений
в нормах права порядок взаємовідносин суб’єктів
процесу спільної праці, який виражається у свідомому і точному виконанні працівником своїх трудових
обов’язків, здійсненні наданих прав та дотриманні
встановлених обмежень і заборон (с. 277). [11] За
твердженням К. Ю. Мельника трудова дисципліна –
це обов’язкове для всіх працівників підпорядкування
правилам поведінки та виконання трудових
обов’язків, передбачених трудовим законодавством,
колективними угодами, локальними нормативно-правовими актами і трудовим договором (с. 312). [12]
Інші науковці, аналізуючи правове регулювання трудової дисципліни, не даючи визначення, розглядають
її в декількох аспектах: як інститут трудового права;
як принцип трудового права; як елемент трудових
правовідносин; як фактична поведінка (с. 301) [13];
(с. 346); [14] (с. 445). [15] Аналізуючи запропоновані
визначення можна дійти висновку про те, що трудова
дисципліна це по-перше, порядок; по друге це порядок взаємовідносин суб’єктів спільної праці; потретє, цей порядок заснований на певних принципах;
по-четверте, цей порядок полягає в обов’язку працівника точно, свідомо виконувати свою трудову функцію з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку. Уточнимо, як правова категорія
трудова дисципліна є поняттям багатозначним. Як
інститут трудового права дисципліна праці представляє собою сукупність норм, котрі регулюють внутрішній трудовий розпорядок; встановлюють взаємні
права та обов’язки працівників та роботодавців; визначають заходи заохочення за успіхи в роботі; визна-
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чають заходи дисциплінарних стягнень за порушення
трудової дисципліни. Як принцип трудового права
дисципліна визначається через право роботодавця
вимагати від працівників виконання тільки тих
обов’язків, котрі обумовлені трудовим договором,
укладеним згідно трудовому законодавству та
обов’язку працівників щодо належного виконання
трудової функції з дотриманням правил трудового
розпорядку підприємства. Як елемент трудових правовідносин трудову дисципліну визначають як
обов’язкове підпорядкування працівників порядку,
котрий встановлено Кодексом про працю України,
іншими нормативно-правовими актами, колективним
договором, іншими локальними нормативно-правовими актами, які діють на підприємстві, трудовим
договором. Крім цього трудова дисципліна розглядається як фактична поведінка, тобто дотримання кожним працівником своїх трудових обов’язків на конкретному підприємстві. В навчальній літературі також було зазначено, що у змісті трудової дисципліни
виокремлюють дві сторони – об’єктивну та
суб’єктивну. Під об’єктивною стороною розуміється
певний порядок, без якого не може існувати підприємство. Суб’єктивну сторону становлять виконання
обов’язків і здійснення прав сторонами трудових
правовідносин. Учинення працівником дисциплінарного проступку, реалізація роботодавцем дисциплінарного повноваження та обов’язок порушника трудової дисципліни понести покарання також належать
до суб’єктивної сторони дисципліни праці (с. 446).
[15]
Враховуючи наведені науковцями визначення
терміну «трудова дисципліна» та різні її аспекти,
дозволимо дати особисте формулювання. Таким чином, трудова дисципліна у фактичному смислі є формою соціального зв’язку працівників у процесі виконання ними трудової функції з обов’язковим підляганням певному порядку, який встановлено на
підприємстві, в установі, організації незалежно від
форм власності. І тому, вважаємо, що цей соціальний
зв’язок, будучи врегульованим нормами права і є
трудова дисципліна у юридичному сенсі.
Згідно ст. 21 КЗпП обов’язок працівника виконувати роботу з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові закріплений вже в момент укладення трудового договору. Обов’язок роботодавця як
організатора процесу виробництва закріплено на
стадії його укладення. Це стосується інформування
та інструктування працівника про умови трудової
діяльності Так, на підставі ст. 29 КЗпП до початку
роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов’язаний: 1) роз’яснити працівникові його
права і обов’язки та проінформувати під розписку
про умови праці, наявність на робочому місці, де він
буде працювати, небезпечних і шкідливих виробни-
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чих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки
їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; 2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; 3)
визначити працівникові робоче місце, забезпечити
його необхідними для роботи засобами; 4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.
Зрозуміло, що в забезпеченні трудової дисципліни
зацікавлені як держава, так і роботодавець. Кожний
з них дане питання регулює в силу своєї компетенції.
І зрозуміло, що чим чіткіше сформульовані правила
внутрішнього розпорядку підприємства, тим чітко
працівники будуть виконувати свою роботу.
Важливим є питання: а якими засобами забезпечується трудова дисципліна на виробництві? Згідно ст. 140 КЗпП трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних
умов для нормальної високопродуктивної роботи,
свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. У трудових колективах створюється обстановка
нетерпимості до порушень трудової дисципліни,
суворої товариської вимогливості до працівників, які
несумлінно виконують трудові обов’язки. Щодо
окремих несумлінних працівників застосовуються в
необхідних випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу. Слід звернути увагу на те, що
вказана стаття була доповнена термінами «створенням необхідних організаційних та економічних умов
для нормальної високопродуктивної роботи» Указом
Президії Верховної Ради УРСР від 27 травня 1988 р.
«Про внесення до Кодексу законів про працю Української РСР змін і доповнень, пов’язаних з перебудовою управління економікою» [16]. Ці зміни були
викликані об’єктивними явищами у державі, котрі
пов’язані із появою нових форм власності, і як наслідок госпрозрахункових підприємств, розвитком
підприємницької діяльності, і взагалі із зміною суспільних відносин у країні. Враховуючи цю обставину, законодавець виходив з того, що забезпечення
трудової дисципліни не може обмежуватись тільки
свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. Роботодавець спочатку зобов’язаний створити
необхідні організаційні та економічні умови для нормальної високопродуктивної роботи, а потім вимагати від працівників належного виконання ними своїх
трудових обов’язків. Вважаємо, що це є правильним
та своєчасним в тих умовах. Але справа полягає в
тому, що законодавець, закріпивши в статті терміни
«необхідні організаційні та економічні умови» не

конкретизує і не розкриває їх змісту. І саме тому в
навчальній та науковій літературі існують різні погляди на це питання. Так, з точки зору Болотіної Н.Б.
особливого значення набувають економічні та організаційні методи забезпечення дисципліни праці.
Тобто вчена називає організаційні та економічні умови, про які йдеться у ч. 1 статті 140 КЗпП методами.
(с. 426) [17]. На її погляд, сутність економічних методів полягає у всебічній активізації трудящих за
допомогою відновлення почуття господаря, власника. Велике стимулююче значення тут мало прийняття законів «Про власність», «Про підприємництво»,
якими було проголошено рівноправність всіх форм
власності, господарську самостійність підприємництва, широкі права підприємств в оплаті й стимулюванні праці, використанні прибутку. Організаційні
методи управління дисципліною праці в Україні в
сучасний період все більше характеризуються науковим підходом до організації виробництва загалом
(с. 427) [17]. Пізніше авторка до методів забезпечення трудової дисципліни відносить передбачені законодавством про працю спеціальні способи та прийоми її забезпечення, серед яких основними є чотири
методи: примус, заохочення, економічний та організаційний [18 с. 522–523]. Слід звернути увагу на те,
що вчена Синчук С.М. також організаційні та економічні умови, котрі зазначено у ч. 1 ст. 140 КЗпП,
відносить до методів забезпечення трудової дисципліни на підприємствах [14 с. 348]. Не зовсім зрозуміло, на підставі яких аргументів вчені ототожнюють
термін «умови» забезпечення трудової дисципліни з
терміном «методи» її забезпечення. Нам складно погодитись з таким підходом до вказаного питання.
Відомо, що умови праці – це система організаційноправових заходів, спрямованих на забезпечення працівникові належних умов трудової діяльності [19
с. 209] Термін «метод» розглядається як прийом або
система прийомів, що застосовується в якій-небудь
галузі діяльності (науці, виробництві тощо) [5 с. 177]
Таким чином вважаємо, що створення необхідних
організаційних та економічних умов для нормальної
високопродуктивної роботи не можна ототожнювати
з методами забезпечення трудової дисципліни. І в
цьому питанні ми погоджуємося з вченою В. В. Форманюк, котра звернула увагу на те, що нормальна
робота забезпечується передусім системним створенням: економічних умов, до яких віднесено: відповідний до статусу рівень заробітної плати й соціальнопобутового забезпечення, належне матеріально-технічне й інформаційне забезпечення тощо, а також
організаційних умов, що представляє собою забезпечення працівника роботою, обумовленою трудовим договором; чіткий та обгрунтований розподіл
функціональних обов’язків; забезпечення працівників обладнанням, інструментами, технічною докуПраво та інновації № 2 (26) 2019

15

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ У СФЕРІ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ментацією, засобами індивідуального і колективного
захисту та іншими засобами, необхідними для виконання ними трудових обов’язків; належне планування роботи ті ін.; безпечних умов праці, тобто
умов, за яких вплив шкідливих та (або) небезпечних
виробничих факторів на працюючих виключено або
рівні їх впливу не перевищують установлених нормативів. [20 с. 72–73]
Необхідно констатувати, що створення необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи як обов’язок роботодавця має дуже важливе значення на виробництві.
Але, вважаємо, що наявності тільки цих умов для забезпечення трудової дисципліни на підприємствах в
сучасних умовах є недостатнім. До чого необхідно
привернути увагу? Справа в тому, що на сьогодні, на
наш погляд, дуже важливе значення мають міжособистісні стосунки між роботодавцем та працівником,
серед працівників в самому трудовому колективі. І без
сумніву зрозуміло, що від того, як вони будуть побудовані, залежатимуть відносини між сторонами трудового договору, і в кінцевому результаті ця створена
обстановка буде впливати на результат їх сумісної
роботи. На сьогодні треба вести мову не тільки про
моральні та матеріальні стимули у забезпеченні трудової дисципліни, а й говорити про толерантні, позитивні відносини між роботодавцем та працівниками, між самими працівниками в середині трудового
колективу. На наш погляд, це є надто важливим саме
в забезпеченні трудової дисципліни на підприємстві,
що й представляє інтерес в сучасних умовах. І тому
вважаємо, що до організаційних умов у забезпеченні
трудової дисципліни слід віднести наявність толерантних, позитивних, здорових відносин між роботодавцем та найманими працівниками. Вважаємо, що створювати ці відносини зобов’язані в першу чергу роботодавець або керівник процесу праці, оскільки вони є
організаторами виробничого процесу і саме від їх дій
залежить не тільки успішна економічна діяльність
підприємства, а й атмосфера доброзичливості та гарні стосунки між ними та серед працівників трудового
колективу підприємства.
Відомо, що окремі правила внутрішнього трудового розпорядку певних підприємств регулюють
питання трудової дисципліни, трудового розпорядку,
тобто мова йде про регулювання самого процесу
праці. Але вони не розглядають питання міжособистісних відносин найманого працівника та роботодавця або працівників у середині трудового колективу.
А ці відносини сьогодні вже мають досить високий
рівень культури сучасних працівників, котрий відповідає високому рівню виробничих відносин, які
засновані на останніх досягненнях науково-технічного прогресу, на високому інтелектуальному рівні
самих працівників. Слід наголосити, що відносини
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між роботодавцем та працівниками зміщуються до
міжособистісних відносин між ними. В навчальній
літературі зверталась увага на те, що використання
засобів та інструментів трудового права для забезпечення сприятливого психологічного клімату на
виробництві – це новий напрямок у правовому регулюванні праці, котрий на сьогодні тільки формується [21 с. 180–181] Науковець наголошує, що у
новітніх законах, локальних нормативних актах
з’явились норми та положення, які відображають
зростання культури суспільства, його цивілізованості й звичайно якісно новий характер сучасних найманих трудящих, у своїй масі добре освічених, які
володіють високою професійною кваліфікацією та
сильно вираженим почуттям власної гідності. Для
управління «комп’ютерним пролетаріатом» необхідні нові правила, які регламентують взаємовідносини
людей на виробництві, як вертикальні (начальник –
підлеглий) так й горизонтальні (працівник – колеги
по роботі). На думку вченого, ці правила призвані
гуманізувати трудові відносини, покращити психологічну обстановку на виробництві, підвищити
якість трудового життя й складають невід’ємну частину науки та майстерність керування персоналом
(людськими ресурсами) [21 с. 181]. У науці трудового права, в свій час, була висловлена думка про те,
що важливе місце в плані соціального розвитку відводиться регулюванню соціально-психологічних
відносин в колективі, створенню сприятливого психологічного клімату на підприємстві. Являючись
відображенням факторів загальносоціального характеру, міжособистісні відносини володіють певною
самостійністю, обумовленою наявністю соціальнопсихологічних закономірностей групової взаємодії
й спілкування. Ці відносини виступають як найважливіший фактор виробничої діяльності підприємства. [22 С. 399] Також було зазначено, що в умовах
спільної трудової діяльності чітка регламентація
системи формальних зв’язків призвана забезпечити
нормальні соціально-психологічні відносини. Відсутність подібної регламентації веде до напруги
виникненню конфліктних ситуацій й порушенню
згуртованості колективу. Тому норми, котрі регулюють організацію праці, встановлюють права та
обов’язки учасників виробництва, визначають трудові функції працівників, опосередковано впливають на характер міжособистісних відносин. Міжособистісні відносини в колективі – суттєвий показник
його соціального розвитку. Відомий науковець Процевський О.І. звертав увагу на те, що трудові відносини, які виникають при реалізації права на працю між працівником і роботодавцем за їх природною значимістю у демократичній, цивілізованій і
соціальній державі мають бути соціально-партнерськими відносинами [23 с. 102]
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На толерантні відносини роботодавців та працівників зорієнтовані окремі міжнародно-правові документи. Так, у п.п. 1. п. 2 Рекомендацій «Щодо
зв’язків між адміністрацією і трудівниками на підприємстві» № 129 від 28 червня 1967 р. (далі Рекомендація № 129) [24] зазначено, що підприємці та
їхні організації, а також трудівники та їхні організації повинні у своїх спільних інтересах визнати важливість атмосфери взаєморозуміння і довіри на підприємстві, яка є сприятливою як для ефективної діяльності підприємства, так і для сподівань
трудівників. Створення такої атмосфери має полегшуватися шляхом швидкого поширення та обміну
якомога повнішою і об’єктивнішою інформацією з
різних аспектів життя підприємства та соціальних
умов трудівників (п.п. 2 п. 2). З метою створення
такої атмосфери адміністрація повинна після консультації з представниками трудівників вжити відповідних заходів для застосування ефективної політики
зв’язків з трудівниками та їхніми представниками
(п.п. 3 п. 2). Далі наголошено на тому, що ефективна
політика зв’язків має забезпечувати таке становище,
щоб до прийняття адміністрацією рішення з важливих питань про це давалась інформація і між зацікавленими сторонами відбувалися консультації, оскільки передача такої інформації не завдає шкоди жодній
зі сторін (п. 3). Зазначено також, що методи зв’язків
жодним чином не повинні порушувати свободу
об’єднання; вони жодним чином не повинні завдавати шкоди вільно обраним представникам трудівників
або їхнім організаціям чи обмежувати функції органів, що репрезентують трудівників відповідно до
національного законодавства (п. 4). Представляє інтерес питання щодо елементів політики зв’язків на
підприємстві. Будь – яка політика зв’язків має бути
пристосована до типу даного підприємства з урахуванням його розміру, складу та інтересів робочої
сили. Звернена увага на те, що для досягнення своєї
мети будь-яка система зв’язків на підприємстві має
забезпечувати дійсний і регулярний двобічний
зв’язок: між представниками адміністрації (глава
підприємства, начальник цеху, майстер і т.д.) і трудівниками; та між главою підприємства, начальником відділу кадрів чи будь-яким іншим представником вищого керівного складу та представниками
профспілок або такими іншими особами, на яких
відповідно до законодавства чи практики країни або
колективних договорів покладено завдання репрезентувати інтереси трудівників на підприємстві (п. 9).
До засобів зв’язку Рекомендація № 129 пропонує
віднести: наради для обміну думками та інформацією; повідомлення, призначені для певних груп трудівників (як, наприклад, бюлетені майстрів та довідники з питань політики в галузі кадрів); засоби, метою яких є дати трудівникам можливість вносити

пропозиції та висловлювати свою думку з питань, що
стосуються діяльності підприємства (п. 13). Як бачимо, міжнародна практика пропонує цілий ряд способів та форм у взаємовідносинах роботодавців та
працівників, які направлені саме на розвиток спільних інтересів, атмосферу взаєморозуміння і довіри
на підприємстві. У Рекомендації МОП щодо розгляду скарг на підприємствах з метою їх вирішення №
130 від 29 червня 1967 р. (далі Рекомендація 130)
також звернена увага на те, що для здійснення здорової політики в галузі кадрів та вирішення соціальних питань, що стосуються працівників на підприємстві, адміністрація повинна до прийняття рішень
співпрацювати з представниками працівників. Хоча
цей міжнародний нормативно-правовий документ
присвячений порядку розгляду скарг працівників,
звернемо особливу увагу на термін «здорова політика в галузі кадрів». Що розуміється під цим
терміном? На наш погляд здорова політика в галузі
кадрів – це толерантні відносини між працівниками
та адміністрацією підприємства, установи, організації. Це відносини, коли наймані працівники добре
усвідомлюють своє призначення на підприємстві,
розуміють мету й напрямок його діяльності, а також
для якої цілі вони знаходяться на роботі та ін.
У свій час Кисельов І. Я. звертав увагу на те, що
реформи трудового права, котрі відбуваються у країнах розвинутої ринкової економіки, зміни традиційних уявлень про його роль та функції відкривають
шлях для упорядкування й гармонізації відносин
кадрового менеджменту й трудового права. Розуміння цього викликало появу нової управлінської спеціальності – юриста-менеджера по персоналу, який
призваний забезпечити юридичне супроводження
трудових відносин, погодження всіх аспектів кадрової діяльності з духом та буквою оновленого трудового права [25 с. 86, 87] Вчений звертав увагу на те,
що однією з найважливіших завдань юриста-менеджера по персоналу є підготовка локальних нормативних правових актів, головним з яких є книга для
персоналу, котра містить інформаційно-нормативні
орієнтири розроблені в організації. Книга для персоналу в останні роки є приналежністю багатьох великих фірм, відображенням їх соціальної організації,
«соціального обличчя», показником здатності запропонувати працівникам сприятливі, достатньо гнучкі,
які враховують специфічні нужди й потреби кожного
працівника, можливості для самореалізації, сформувати привабливий імідж або реноме фірми. Підготовка такого документу стало показником якісного піару
фірмою корпоративної соціальної політики. За своїм
змістом книга для персоналу представляє собою поєднання загальних відомостей про фірму, її історію,
структуру, головні поточні завдання, досягнення,
перспективи подальшого розвитку й набору локальПраво та інновації № 2 (26) 2019
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них правових норм, котрі діють в організації (там
само). Інший науковець Венедіктов С. В. також звертав увагу на те, що важлива роль у забезпеченні дисципліни праці в США належить довідникам для персоналу (company handbooks) які, якщо в них не зазначене інше, можуть трактуватись загальним правом як
джерело взаємних зобов’язань працівника та роботодавця [26 с. 107] Вчений відмічав, що для працівників довідники для персоналу є корисними насамперед
як джерело інформації, що дозволяє їм скоріше пристосуватися в новому виробничому середовищі та
зрозуміти, що від них вимагатиме роботодавець,
останньому ж вони дають змогу краще скоординувати трудову дисципліну та сформувати напрямки професійної поведінки працівників. Крім того, довідникам для персоналу надається велике значення під
час розгляду індивідуальних трудових спорів, адже
саме вони визначають чіткі правила та процедури
поведінки за певних трудових відносин [26 с. 108]
Важливе значення для розуміння «здорової політики в галузі кадрів», як засобу забезпечення трудової дисципліни на підприємстві, на наш погляд,
має кадрова політика, котра існує на підприємстві.
Кадрову політику розкривають через сукупність правил і норм, цілей і уявлень, які визначають напрямок
і зміст роботи з персоналом. Через кадрову політику
здійснюється реалізація цілей і завдань управління
персоналом, тому її вважають ядром системи управління персоналом. Кадрова політика формується
керівництвом підприємства, реалізується кадровою
службою в процесі виконання її працівниками своїх
функцій, і тому її метою, на наш погляд, є: дотримання працівниками своїх прав та обов’язків, встановлених Конституцією України, трудовим законодавством України, правилами внутрішнього трудового
розпорядку; підпорядкованість всієї роботи з кадрами завданням безперебійного та якісного забезпечення основної господарської діяльності необхідною
кількістю працівників, котрі мають певний рівень
кваліфікаційної підготовки; раціональне використання кадрового потенціалу; формування та підтримка
працездатних, дружних трудових колективів; розробка принципів організації трудового процесу, розвиток внутрішньовиробничої демократії; розробка
критеріїв і методики підбору, відбору, навчання та
розстановки кваліфікованих кадрів; підготовка та
підвищення кваліфікації працівників та ін.
Проявом здорової політики в галузі кадрів вважаємо Закон Україні «Про соціальний діалог в Україні»
від 23 грудня 2010 р. [27] Згідно ст. 1 соціальний діалог – процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які
представляють інтереси працівників, роботодавців та
органів виконавчої влади і органів місцевого само-
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врядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.
Формами соціального діалогу є: обмін інформацією,
консультації, узгоджувальні процедури, колективні
переговори з укладення колективних договорів і угод
(ст. 8). Як бачимо, законодавець пропонуючи ці форми, направляє працівників та представників роботодавців на співпрацю між собою з усіх питань, які
виникають на підприємстві з тим, щоб ці відносини
були толерантними, зрозумілими, прозорими, доступними.
Одним із прикладів здорової політики в галузі
кадрів у питаннях трудової дисципліни, на наш погляд, є поширена в останні часи «позитивна» дисциплінарна політика [28]. В чому її сутність? Пропонується заохочувати працівників за більш хорошу
поведінку, чим наказувати за погану. Фахівці вважають, що спочатку треба з’ясувати, чого бажають керівники від своїх підлеглих: страху та ненависті або
трудового ентузіазму в поєднанні з чіткою виконавчою дисципліною? І щоб працівники не допускали
порушень трудової дисципліни, запропоновано наступні заходи: встановити зрозумілі та розумні правила, які допомагають правильно організувати робочий процес й отримувати добрі результати; чітко
сформулювати правила поведінки, посадові інструкції, стандарти обслуговування та регламенти роботи;
добитися дотримання правил самими співробітниками, набратися терпіння: люди не механізми, для перевиховання потрібен час. Дисциплінарна політика
- це звід правил, які фіксують базові вимоги до поведінки співробітника в організації. Спеціалісти рекомендують: в Положенні про дисциплінарну політику слід передбачати правила та стандарти очікуваної від співробітників/допустимої поведінки;
описати недопустимі види поведінки (проступки,
порушення і т.ін.).Наприклад, у сфері громадського
харчування дисциплінарні правила компанії можуть
встановлюватися з врахуванням вимог законодавства
України, правил техніки безпеки та пожарної безпеки; санітарних правил та норм; внутрішнього розпорядку, трудового договору, посадових інструкцій
та інших внутрішніх локальних актів компанії, внутрішніх стандартів поведінки співробітників (вихованість, культурний рівень і т.ін.). Крім цього бажано
передбачати «Дисциплінарні правила», в яких зафіксувати всі види небажаних дій, форм поведінки, зокрема: розкрадання (придбання у власність, уживання в їжу продуктів, передбачених для продажу) матеріальних цінностей та майна компанії, гостей,
колег; грубе порушення касової дисципліни; приготування заказаних клієнтом блюд та напоїв без
оформлення супроводжуваних документів (сервісчеків); обслуговування та розрахунок клієнта без

ВЄТУХОВА І. А. Правове забезпечення трудової дисципліни за законодавством України у сучасних умовах

оформлення фінансових документів та ін. Важливе
значення має дисциплінарна практика. Пропонується перед тим як вводити наказом на підприємстві
нові дисциплінарні правила, необхідно детально
продумати та описати процедури реагування у випадку здійснення правопорушень. Система реагування на дисциплінарні порушенні може включати різні
міри. В даному випадку вибір кожного методу впливу на працівника повинен визначатися індивідуально, в залежності від тяжкості здійснених порушень
та загальної їх кількості. Як свідчить практика ефективним інструментом роботи керівника з порушниками трудової дисципліни є дисциплінарна співбесіда, котра може бути наступного змісту: я нікого не
сварю, а тим більш не ображаю. Мені дійсно шкода,
що Ви потрапили у затор й тому не могли з’явитися
на роботу своєчасно. Але є правила, які необхідно
виконувати. У нашій компанії це – закон. У випадку
порушення правил нам з Вами прийдеться розстатися. У даному випадку необхідно дати можливість
працівнику прийняти рішення – чи потрібна йому
робота на таких умовах чи ні. Якщо він не може
організувати своє життя й контролювати свою поведінку, щоб не порушувати правила єдині для всіх,
що є надто важливим, – це не Ваш працівник. Фахівці зробили висновок: дисциплінарна співбесіда є
важливим інструментом в системі управління персоналом. З одного боку є можливість виявити причини
порушень, з іншого – разом з працівником, порушником трудової дисципліни, знайти спосіб й не допустити подібного в майбутньому.
Висновки і перспективи розвитку. Державна
політика у сфері правового регулювання трудової
дисципліни має важливе значення й повинна знайти
своє відображення в Типових правилах внутрішнього трудового розпорядку працівників (далі Правила)
шляхом закріплення основних положень організації
трудового процесу, з врахуванням нових підходів
регулювання питань щодо укріплення трудової дис1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ципліни. Це може проводитись через такі інструменти як матеріальні та дисциплінарні заходи. Правила
можуть передбачати наступне: новий порядок притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності, що включає табель стягнень за окремі дисциплінарні проступки залежно від умов роботи підприємства; збільшений перелік заходів дисциплінарних
стягнень; дисциплінарні правила, в яких може бути
перелічено окремі дисциплінарні проступки; систему реагування на дисциплінарні порушення залежно
від виду та тяжкості дисциплінарного проступку;
заходи, котрі повинен здійснити представник адміністрації, такі, як: дисциплінарна співбесіда, котра
також повинна включати певну структуру; інформування працівників про стан трудової дисципліни на
підприємстві. Наявність Правил не позбавляє можливості роботодавця доповнювати локальні нормативні акти положеннями, котрі відображають специфіку конкретних умов роботи, особливостей виробництва та ін. Вважаємо, що вказані заходи будуть
впливати на підвищення продуктивності праці та
моральний настрій трудового колективу, сприятимуть морально-психологічному клімату серед працюючих, забезпечать комфортну обстановку трудящим при виконанні ними завдань, які поставлені
роботодавцем.
Наприкінці слід зазначити, що здорова політика
в галузі кадрів є надто важливим та невід’ємним
фактором взаємовідносин між працівниками та роботодавцями. І тут необхідно розуміти, що від того,
як ці суб’єкти ринкової економіки побудують відносини між собою, буде залежати їх існування в
подальшому. Вважаємо, що здорова політика в галузі кадрів впливатиме на підвищення продуктивності
праці та моральний настрій трудового колективу,
сприятиме гарному морально-психологічному клімату серед працюючих, забезпечить комфортну обстановку трудящим при виконанні ними завдань, котрі
поставлені роботодавцем.
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условия, справочник для персонала, положительная дисциплинарная политика.
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THE LEGAL SUPPORT OF LABOR DISCIPLINE BY THE LAWS OF UKRAINE
IN MODERN CONDITIONS
Problem setting. Legal support of labor discipline in the enterprise is an important part of the employer’s activity.
Labor discipline in enterprises, institutions, organizations should be provided not only by the creation of organizational
and economic conditions for normal high-performance work, conscious attitude to work, and civilized relations between
the employer and employees. In this regard, the article analyzes the concept of “healthy policy in the field of personnel”,
“positive disciplinary policy”.
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Analysis of resent researches and publications. Legal regulation of labor discipline and methods of its provision
was the subject of research of many scientists, in particular Abramova A. A., Barabash, O. T., Pashkova O. S., Smirnov
V. N., Prylypko S. M. , Yaroshenko O. M., Inshyna M. I., Vaynerchuk N. M., Havronyuk N., Formanuk, V. V. et al.
Target of research. The concept of labor discipline, its content and essence, conditions and methods of its maintenance
in modern conditions, the analysis of such concepts as “healthy policy in the field of personnel”, “positive disciplinary
policy”, tolerant relations between employees and the employer, etc.
Article’s main body. The article considers the issues of legal support of labor discipline in accordance with the
legislation of Ukraine. Special attention is paid to the analysis of the concept of labor discipline and its content in the
research of specialists in the field of labor law. The author analyses modern approaches to understanding of legal
maintenance of labor discipline, the conditions and methods of its ensuring, in particular, investigated the following
concept of “positive discipline policy”, “healthy policy in the field of personnel”, etc.
Conclusions and prospects for the development. The state policy in the sphere of legal regulation of labor discipline
is important and should be reflected in the Standard rules of internal labor regulations of employees (hereinafter the Rules)
by fixing the basic provisions of the organization of labor process, taking into account new approaches of regulation on
strengthening labor discipline. This can be done through tools such as material and disciplinary measures.
We believe that a healthy policy in the field of personnel will affect the increase in productivity and morale of the
workforce, will contribute to a good moral and psychological climate among workers, will provide a comfortable
environment for workers in the performance of their tasks set by the employer.
Keywords: labor discipline, conditions and methods of its provision, organizational and economic conditions,
personnel handbook, positive disciplinary policy.
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Постановка проблеми. Забезпечення належного
правового регулювання і подальше його удосконалення неможливе без виваженого й узагальненого
визначення правових категорій, що становлять основу цього процесу. Тому одним із завдань науки трудового права є формулювання найбільш конкретизованого поняття юридичної відповідальності у цій
галузі, визначальних її ознак, а також співвідношення відповідальності у трудовому праві з іншими галузевими видами відповідальності.
Наприкінці 2014 року Кодекс законів про працю
України (далі – КЗпП України) зазнав докорінних
змін. Реформування трудового законодавства відзначилось появою нового законодавчого підходу до
відповідальності роботодавців. Зокрема встановлено,
що юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову
відповідальність у вигляді штрафів. Законодавцями
встановлено, що такі штрафи є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських
санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.
Однак правова невизначеність санкцій, передбачених ст. 265 КЗпП України, відсутність одноманітного підходу до правозастосування вказаної норми
законодавства про працю зумовлює необхідність наукового пошуку щодо питання визначення правової
природи фінансової відповідальності роботодавця.
Мета статті полягає у визначенні правової природи штрафів, накладення яких передбачено частиною другою статті 265 КЗпП України, а також встановленні їх співвідношення із юридичною відповідальністю у трудовому праві.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що
виникають у зв’язку з покладенням на роботодавця
© Черкасов О. В., 2019

штрафів за порушення законодавства про працю
України, визначені у ст. 265 КЗпП України. Предмет
дослідження спрямований на аналіз правових проблем застосуванням штрафів до роботодавців як
фінансових санкцій.
Аналіз досліджень. Проблемам і різним аспектам юридичної відповідальності у галузі трудового
права присвячені праці О. Т. Барабаша, В. С. Венедіктова, К. М. Гусова, В. В. Жернакова, М. І. Іншина,
П. С. Луцюка, Ю. М. Полєтаєва, О. І. Процевського,
П. Р. Стависького, Л. О. Сироватської, Н. М. Хуторян,
Г. І. Чанишевої, В. І. Щербини та багатьох інших
вчених. Однак запровадження штрафів за порушення
законодавства про працю України, визначених у
ст. 265 КЗпП України, стало передумовою для визначення нових наукових підходів до проблем розширення механізму юридичної відповідальності у трудовому праві, зумовлених потребою встановлення
місця фінансових санкцій у механізмі відповідальності роботодавців. З точки зору теорії трудового
права, фінансові санкції у вигляді штрафів для роботодавців – малодосліджена правова категорія. Зважаючи на це, існує необхідність детального аналізу і
визначення правової сутності штрафів як фінансових
санкцій у трудовому праві та можливого переосмислення засад трудо-правової відповідальності.
Виклад основного матеріалу. З плином часу
суспільні відносини у сфері праці розвиваються, що
зумовлює необхідність своєчасного та ефективного
оновлення трудового законодавства здаля належного
забезпечення правового регулювання відносин у
сфері праці. Як правило, досягнення правової науки
та її теоретичні надбання є фундаментом для розвитку законодавства. Однак на практиці більшість змін
у законодавстві про працю вносяться без урахування
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теоретичних закономірностей, що існують у галузі
трудового права. Так, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати
праці» від 28 грудня 2014 року, який набрав чинності з 1 січня 2015 року, статтю 265 «Відповідальність
за порушення законодавства про працю» КЗпП України було викладено в новій редакції.
Особливої уваги привернув зміст ч. 2 ст. 265
КЗпП України, де міститься новела щодо відповідальності юридичних та фізичних осіб-підприємців,
які використовують найману працю, у вигляді штрафу в разі:
– фактичного допуску працівника до роботи без
оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі
фактичного виконання роботи повний робочий час,
установлений на підприємстві, та виплати заробітної
плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків;
– порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один
місяць, виплата їх не в повному обсязі;
– недотримання мінімальних державних гарантій
в оплаті праці;
– недотримання встановлених законом гарантій
та пільг працівникам, які залучаються до виконання
обов’язків, передбачених законами України «Про
військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;
– недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні;
– вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї
частини, при проведенні перевірки з питань виявлення
порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини;
– порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим – сьомим
цієї частини.
При цьому ч. 3 ст. ст. 265 КЗпП України закріплено, що штрафи, накладення яких передбачено частиною другою цієї статті, є фінансовими санкціями і не
належать до адміністративно-господарських санкцій,
визначених главою 27 Господарського кодексу України.
Саме це положення породжує наукову дискусію
щодо місця вказаних санкцій у механізмі юридичної
відповідальності та встановлення їх приналежності
до певного виду відповідальності.
У теорії права традиційно виділяють п’ять видів
юридичної відповідальності: кримінальну, цивільну,
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адміністративну, дисциплінарну, а також матеріальну. Цей поділ здійснюється за правовою природою і
загальним (міжгалузевим) характером видів цієї відповідальності.
Загальновідомо, що у трудовому праві є два самостійні види юридичної відповідальності – дисциплінарна та матеріальна. Ці види відповідальності різняться за функціями, принципами, порядком
встановлення та реалізацією. Поряд із цим за порушення законодавства у сфері праці винні особи можуть бути притягнуті до адміністративної та/або
кримінальної відповідальності.
Однак наведені підстави застосування штрафів,
що передбачені ч. 2 ст. 265 КЗпП України, є передумовою для виникнення питань стосовно правової
природи, доцільності та механізму застосування
штрафів до роботодавців.
З одного боку, запровадження фінансових санкцій у певній мірі суперечить існуючій у науці трудового права концепції юридичної відповідальності, а
з іншого – сучасні соціальні та правові реалії вказують на необхідність застосування такого виду санкцій з метою впливу на роботодавців і забезпечення
соціальної функції трудового права та захисту інтересів найманих працівників. Варто підкреслити, що
поява таких санкцій є намаганням законодавців нівелювати тіньову частку трудових відносин і спонукати роботодавців до сумлінного виконання своїх
обов’язків перед працівниками та мінімізації ризиків
порушення прав найманих працівників.
Доцільною є думка Г. І. Чанишевої про те, що,
оскільки у частині другій ст. 265 КЗпП застосовується термін «відповідальність», то виникає питання
про вид та правову природу останньої. На думку
дослідниці, в даному випадку можна говорити про
закріплення у ст. 265 КЗпП нового виду відповідальності у трудовому праві – фінансової відповідальності роботодавців – юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, які використовують найману працю, за
порушення вимог трудового законодавства [1, с. 228–
229].
Схожої думки дійшов О. О. Кравчук, який відзначив, що на сьогодні трудове законодавство передбачає накладення особливих фінансових санкцій на
роботодавців, у разі його порушення. Отже слід констатувати, що фінансова відповідальність поширилася за межі фінансового права. Нині в процесі застосування розглядуваної відповідальності виникає
значна кількість практичних проблем, що потребують вирішення, в тому числі і шляхом удосконалення законодавства [2, с. 125].
Проте, цілком доцільним є висновок, що цю відповідальність слід відокремлювати від фінансової
відповідальності, яка розглядається в науці фінансового права як один із видів відповідальності за по-
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рушення фінансового законодавства, як складний
інститут, що включає відносно відокремлені блоки
залежно від інституційної належності фінансовоправових норм, що порушуються при вчиненні протиправного діяння у сфері фінансової діяльності
держави [3, с. 91]
Слід зауважити, що правова конструкція штрафів
як заходу відповідальності є чужинною для трудового права. Можливість застосування такого виду стягнення завжди розглядалась лише в аспекті її реалізації щодо працівників. У теорії трудового права сформувалась чітка позиція стосовно неприпустимості
застосування штрафів до працівників за порушення
норм законодавства про працю [4; 5]. Відносно роботодавців штраф розглядався лише як захід адміністративної відповідальності.
Фінансові санкції нетипові для трудового права,
адже вони не є складовою ані дисциплінарної, ані
матеріальної відповідальності, мають власне спрямування і особливе місце серед заходів примусу.
З метою встановлення природи фінансових санкцій для роботодавців, закріплених у ст. 265 КЗпП
України, необхідно виокремити основні ознаки
штрафів як фінансових санкцій: 1) мають міжгалузевий характер, що проявляється у їх реалізації за
порушення норм трудового права та норм адміністративного права, які покликані захищати трудові
відносини; 2) встановлені у грошовому еквіваленті
та мають вигляд штрафу; 3) застосовуються до окремих суб’єктів – юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, які використовують найману працю
(роботодавців); 4) спрямовані на захист прав та інтересів найманих працівників, запобігання порушення роботодавцями законодавства про працю, спонукання роботодавців до прозорості адміністрування
трудових правовідносин; 5) можуть бути застосовані
лише спеціально уповноваженим органом; 6) мають
особливий механізм реалізації (постанова про накладення штрафу виконується органами державної
виконавчої служби).
Важливу роль для встановлення правової природи
штрафів, передбачених ст. 265 КЗпП України, відіграє
судова практика. Слід виокремити постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 21 грудня 2018 року по справі
№ 814/2156/16 [6]. Так, у вказаному судовому рішенні
встановлено, що у теорії права виділяють конституційну, кримінальну, адміністративну, цивільну, дисциплінарну, матеріальну відповідальність. Водночас,
дискутується питання про видову самостійність процесуальної, сімейної, екологічної та деяких інших
видів відповідальності. Критерієм видової класифікації заходів відповідальності має бути юридична природа відповідного правопорушення та характер шкоди, що ним спричинена. [7, с. 162–163].

Закон не визначає, до якого саме виду юридичної
відповідальності належать заходи впливу за правопорушення, передбачені у ч. 2 ст. 265 КЗпП України.
Кваліфікуючи вид цієї відповідальності, суд бере
до уваги:
а) мету відповідальності – покарання роботодавців за порушення законодавства про працю та легалізація фонду оплати праці;
б) характер шкоди – шкоду заподіяно суспільству,
а не працівнику;
в) вид стягнення – фінансова санкція у виді
штрафу;
г) суб’єкт, який притягує до відповідальності –
державний орган;
д) джерело сплати – штраф зараховується до державного бюджету.
Водночас диспозиції абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП
України та ч. 3 ст. 41 КУпАП в частині визначення
правопорушення абсолютно тотожні: «фактичний
допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)», а обставини, що послугували підставою їх встановлення для позивача –
ідентичні.
Враховуючи вищенаведені ознаки, а також пріоритетність тлумачення, яке у найбільшій мірі відповідає інтересам людини, суд дійшов висновку, що
правопорушення, передбачені у частині 2 статті 265
КЗпП України так само, як і правопорушення, передбачене у частині 3 статті 41 КУпАП, належить до
адміністративної відповідальності.
Видається, що такий висновок суду ще раз підтверджує міжгалузеву природу штрафів, передбачених у частині 2 статті 265 КЗпП України, а також
існуючу проблему правової невизначеності щодо
природи таких заходів примусу. Поряд із цим логічним є висновок про те, що такі заходи є певною
складовою відповідальності у трудовому праві, однак за своєю сутністю не утворюють самостійний
вид юридичної відповідальності. Таким чином, вказані штрафи мають розглядатися як певні заходи
примусу, оскільки вони мають нерозривний зв’язок
з трудовими правовідносинами.
У юридичній літературі поняттю заходів юридичної відповідальності приділялось значно менше
уваги, аніж дисциплінарній та матеріальній відповідальності у трудовому праві. Тому недостатність
у теоретичних дослідженнях призвела до змішення
заходів юридичної відповідальності з іншими заходами державного примусу. Нерідко заходи юридичної відповідальності ототожнюються з санкцією
правової норми, юридичною відповідальністю або
із заходами захисту. Між тим «санкція правової
норми», «юридична відповідальність», «захід юридичної відповідальності» – самостійні правові категорії.
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Аналіз теоретичних досліджень свідчить, що у
правовій науці існують два підходи до визначення
поняття заходів юридичної відповідальності. У першому випадку заходи юридичної відповідальності
визначаються через суміжну категорію «санкція правової норми», а у другому – їх розглядають поряд із
загальним поняттям – «заходи державного примусу»,
коли заходи державного примусу виступають родовим поняттям, а заходи юридичної відповідальності
– видовим. Думається, що ототожнення поняття
санкції правової норми та заходу юридичної відповідальності є неприпустимим, зважаючи на їх принципову відмінність, з точки зору теорії права. Перш
за все санкція є структурним елементом правової
норми і лише закріплює заходи юридичної відповідальності. Крім того, не у будь-яких санкціях можуть
закріплюватися заходи юридичної відповідальності.
Зважаючи на появу специфічних заходів державного примусу в трудовому законодавстві у вигляді
фінансових санкцій для роботодавців, є всі підстави
для ініціації теоретичного переосмислення засад
відповідальності у трудовому праві. У зв’язку з цим
повністю закономірним і доцільним є висновок Г. І.
Чанишевої про те, що фінансову відповідальність
роботодавця видається можливим визначити як форму реалізації державновладного примусу, що виникає у разі вчинення ним порушення вимог трудового
законодавства і полягає у застосуванні центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну
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політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, фінансових санкцій,
передбачених законом [1, с. 230]. Такі заходи виконують каральну та превентивну функції і застосовуються в інтересах працівників, відображаючи соціальне призначення трудового права.
Вважається за необхідне підтримати підхід щодо
розуміння заходів юридичної відповідальності, виходячи із родового визначення заходів державного
примусу. Аргументом на користь цього є те, що наведені вище ознаки штрафів як фінансових санкцій
співпадають із розумінням заходу юридичної відповідальності за правопорушення як різновидом заходів державного примусу, що закріплений в санкціях
норм юридичної відповідальності, який характеризується кількісними та якісними характеристиками,
і реалізується у разі скоєння правопорушення на
основі акту застосування юридичної відповідальності та переслідує цілі кари, відновлення, попередження і виховання.
Висновок. Загальні ознаки, правова природа та
функціональне призначення штрафів, передбачених
за порушення норм трудового права у частині 2 статті 265 КЗпП України, дозволяють їх розглядати як
специфічні заходи примусу в трудовому праві. Поряд
із цим вказані штрафи є нетиповою складовою механізму юридичної відповідальності роботодавця у
трудовому праві, оскільки не відносяться до жодного з видів відповідальності, притаманних цій галузі.
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ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ КАК СРЕДСТВО ПРИНУЖДЕНИЯ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ
В статье проанализированы вопросы применения штрафов, предусмотренных для работодателей за нарушение норм законодательства Украины о труде. Предпринята попытка определения правовой природы штрафов в
трудовом праве и установления их соотношения с юридической ответственностью в трудовом праве. Особое
внимание уделено значению финансовых санкций как специфических мер юридической ответственности в трудовом праве.
Ключевые слова: юридическая ответственность, штраф за нарушение трудового законодательства, ответственность в трудовом праве, меры ответственности, меры принуждения, финансовые санкции.
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PhD, Senior Research of the Scientific and Research Institute of Providing Legal Framework for the Innovative Development of National Academy of Law Sciences of Ukraine
FINANCIAL SANCTIONS AS A MEASURE OF COERCION IN LABOR LAW
Problem setting. Proper legal regulation and further it’s improving needs a generalized definition of the legal
categories that form the basis of this process. One of the objectives of labor law science is formulating the concept of
legal responsibility in labor law, defining its features and correspondence of types of the responsibility in employment
law with other types of legal responsibility.
Art. 265 of the Labor Code of Ukraine provide legal uncertainty of the financial sanctions that necessitates a scientific
search on the question of determining the legal nature of the fines as employer’s financial responsibility.
The purpose of the research is to determine the legal nature of fines imposed by part two of Article 265 of the Labor
Code of Ukraine, as well as establishing their correspondence with legal liability in labor law.
Analysis of resent researches and publications. Problem and some aspect of legal responsibility in labor law were
researched by O.T. Barabash, V.S. Venediktov, K.M. Gusov, V. V. Zhernakov, M.I. Inšin, P. S. Lutsyuk, Y. M. Poletayev,
O.I. Protsevskyi, P. R. Stavisskyi, L. A. Syrovatskya, N. M. Khutoryan, G. I. Chansheva, V. I. Shcherbina and many other
scientists. New edition of the Art. 265 of the Labor Code of Ukraine needs the definition of new scientific approaches to
the problems of expanding the mechanism of legal liability in labor law. There is a need for detailed analysis and
determination of the legal effectiveness of both financial sanctions in the labor order and possible reorientation of the
measure of labor legal liability.
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Article’s main body. Part 3 of Art. 265 of the Labor Code of Ukraine stipulates that fines imposed by part two of
this article are financial sanctions and do not belong to the administrative and economic sanctions determined by Chapter
27 of the Commercial Code of Ukraine.
It is this provision that creates a scientific discussion about the place of the specified sanctions in the mechanism of
legal liability and establishing their belonging to a certain type of responsibility.
Financial sanctions are unusual for labor law, since they are neither a disciplinary nor material liability, they have
their own direction and a special place among coercive measures.
It is considered to support an approach to understanding the legal responsibility measures based on the generic
definition of measures of state coercion. The argument in favor of this is that the above features of fines as financial
sanctions coincide with the understanding of the measure of legal liability for the offense as a form of measures of state
coercion, which is enshrined in sanctions of the rules of legal responsibility, which is characterized by quantitative and
qualitative characteristics, and implemented in the case of committing the offense on the basis of an act of legal liability
and pursues the objectives of punishment, restoration, prevention and upbringing.
Conclusion. General features, the legal nature and the functional purpose of fines for violating the labor law in part
2 of Article 265 of the Labor Code of Ukraine, allow them to be considered as specific measures of coercion in labor law.
In addition, these fines are a non-typical component of the employer’s legal liability in labor law, since they do not relate
to any of the types of liability inherent in this branch.
Keywords: legal liability, financial penalty in labor law, responsibility in labor law, liability measures, coercive
measures, financial sanctions.
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ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ПРО ПЕРЕДАЧУ НОУ-ХАУ
ЯК ВИДУ ДОГОВОРУ У СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
У цій статті аналізується категорія ноу-хау як форма комерційного трансферу та об’єкт інтелектуальної власності. Розглянуто варіанти співвідношення трансферу технологій і комерціалізації технологій. Виявлено проблеми ідентифікації предмета договору про передачу ноу-хау. Запропоновано визначення ноу-хау як предмета договору про передачу ноу-хау як виду договору у сфері трансферу технологій.
Ключові слова: ноу-хау, трансфер технологій, комерціалізація технологій, договір про передачу ноу-хау.

Постановка проблеми. Головним джерелом економічного розвитку країни та забезпечення її конкурентоспроможності в економіці стають результати
науково-технічних робіт, зокрема, на такий об’єкт, як
ноу-хау.
Аналіз останніх досліджень. Ноу-хау як об’єкт
інтелектуальної власності досліджували такі вчені,
як Т. І. Бєгова, О. В. Добринін, А. А. Акопян,
Г. Ю. Штаумпф. Цікавилися проблематикою трансферу технологій, у тому числі з приводу договору
ноу-хау, Ю. Є. Атаманова, О. М. Вінник, О. М. Давидюк, Г. І. Жиц, Ю. М. Капица, Д. С. Махновський,
В. С. Мілаш, Є. А. Новіков, Б. М. Падучак, О. С. Трофімчук, Н. М. Фонштейн, О. А. Чобот, І. Є. Якубівський.
Але поза увагою вчених залишилося дослідження питання договору про передачу ноу-хау як виду
договору у сфері трансферу технологій.
Отже, метою цієї статті є аналіз категорії ноу-хау
як об’єкта інтелектуальної власності, передання ноухау як форми трансферу технологій та безпосередньо
розкриття особливостей договору про передання
ноу-хау як договірної конструкції у класифікації договорів у сфері трансферу технологій.
Виклад основного матеріалу. Перш ніж перейти
до аналізу та деталізації, звернемося до категоріального апарату.
У Законі України «Про державне регулювання
діяльності у сфері трансферу технологій» від
14.09.2006 р. № 143-V (далі – Закон № 143-V) термін
«ноу-хау» згідно зі ст. 1 визначається як інформація,
що отримана завдяки досвіду та випробуванням, яка
не є загальновідомою чи легкодоступною на день
© Розгон О. В., 2019

укладення договору про трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції або надання послуг; є визначеною,
тобто описаною достатньо, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності.
Ломакіна О. звертає увагу на визначення ноу-хау,
яке міститься у законодавстві Європейського Союзу.
Зокрема, регламентом Комісії ЄС від 27.04.2004 р.
№ 772/2004 щодо застосування ч. 3 ст. 81 Договору
про заснування ЄС до категорій угод про передання
технологій ноу-хау визначається як сукупність незапатентованої практичної інформації, що є результатом досвіду або випробувань і не загальновідомою
або легко доступною, секретною, значимою, тобто
важливою та корисною для виробництва товарів за
угодою, визначеною, описаною в досить повний спосіб так, що можна підтвердити, що вона відповідає
критеріям секретності та значущості [7, с. 71–72].
Отже, особливість передання ноу-хау полягає
в тому, що передається не просто інформація, а результат конфіденційної, науково-технічної інформації, який охороняється за договором.
Для забезпечення конкурентоспроможності такого об’єкта, як ноу-хау, необхідно, щоб такий об’єкт
інтелектуальної власності отримав належну правову
охорону, мав неабиякий попит на ринку, аби перетворитися на цінний актив підприємницької діяльності для подальшої комерціалізації технології, тобто реалізації на комерційній основі створеного продукту з метою отримання прибутку.
Що ж стосується комерціалізації технологій, то
у науці її визначають як процес, за допомогою якого
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результати науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) вчасно трансформуються
у продукти і послуги на ринку [11].
Трансфер технологій і комерціалізація технологій – це різні процеси, які можуть як існувати окремо
один від одного, так і бути пов’язані один з одним,
якщо в результаті трансферу технологій з’являється
можливість для комерціалізації.
За ст. 1 Закону № 143-V трансфер технології – це
передання технології, що оформлюється шляхом
укладення договору між фізичними та/або юридичними особами, яким установлюються, змінюються
або припиняються майнові права й обов’язки щодо
технології та/або її складових.
Основне значення трансферу технологій полягає
в тому, що користь від нього на взаємовигідній основі повинні отримати обидві сторони. Як зазначають
О. Лукша, Г. Пильнов, О. Тарасова, А. Яновський [8],
отримувач технології, наприклад, може придбати
ноу-хау та отримати технологічну перевагу над конкурентами, а власник технології — певну фінансову
перевагу від співробітництва і розробити інші технологічні рішення для підвищення конкурентоспроможності, зниження собівартості, збільшення прибутку.
Як одна з основних організаційних форм трансферу технологій виділяється передача ноу-хау у формі надання безпатентної ліцензії [12].
Зауважимо, що передача ноу-хау є формою комерційного трансферу.
У підприємницькій діяльності важливе значення
у прийнятті рішення про комерціалізацію технології
відіграють економічні результати. Для їх досягнення
компанії мають зіставляти цінність права інтелектуальної власності та її реалізацію [4, с. 47–49].
Правові відносини, які виникають у процесі
трансферу технологій, оформлюються шляхом
укладання двосторонніх або багатосторонніх договорів.
Основні типи договорів про передання технологій включають: договір про передання прав на
об’єкти інтелектуальної власності; ліцензії на використання винаходів, корисних моделей, промислових
зразків, торговельних марок або сортів рослин; договір технічного сприяння (інжиніринг); договір про
передання ноу-хау [9].
За договором про передання ноу-хау одна сторона – правоволоділець зобов’язується надати іншій
стороні – набувачу право на використання ноу-хау, в
межах, установлених договором, передати інформацію, досвід і знання, а набувач повинен прийняти
ноу-хау, зберігати його конфіденційність упродовж
строку дії договору і вносити платежі, обумовлені
цим договором, володільцеві права на нього, якщо
інше не передбачено договором.
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Окресливши категоріальний апарат, особливості
трансферу технологій і комерціалізації технологій,
для визначення предмета договору про передання
ноу-хау звернемо безпосередню увагу на конструкцію цього договору.
Чобот О. зазначає, що договір про передання ноухау належить до групи договорів, пов’язаних із переданням технології. При цьому до поняття «технології»
науковець включає не лише знання, які використовуються для виготовлення окремої продукції, застосування відповідного технологічного процесу або надання різних послуг, але й знання у сфері організації
та управління виробництвом, реалізації товарів (маркетинг), фінансів, реклами та ін. [14, 104].
Припускаємо, що договір про передання ноу-хау
можна виокремити як вид договору про передання
технології.
Передання прав на ноу-хау не може здійснюватися тотожно переданню прав інших об’єктів інтелектуальної власності, бо ноу-хау не може мати будьякий охоронний документ, адже це суперечить поняттю «ноу-хау » при розкритті інформації
громадськості. Юридично обмежити використання
ноу-хау можна тільки під час укладання договору з
конкретним суб’єктом. Договір про передання ноухау визначається зазвичай як надання безпатентної
ліцензії та характеризується деякими особливостями,
пов’язаними зі специфікою ноу-хау [6].
Бєгова Т. І. вважає, що договір про передання
ноу-хау не можна розглядати як непойменований
стосовно зазначеного типу договорів, оскільки, на її
думку, це самостійний договір у сфері права інтелектуальної власності [1, с. 124].
Передумовою укладення цього договору є договір про розкриття ноу-хау, за яким одна сторона –
володілець права на ноу-хау з метою попереднього
ознайомлення з ним іншої сторони – потенційного
його набувача для прийняття рішення про укладення
між ними договору про передання ноу-хау надає іншій стороні інформацію, що становить сутність ноухау, в достатньому для цього обсязі. Інша сторона
зобов’язується оплатити доступ до наданої інформації, не розголошувати її та не використовувати до
укладення договору про передання ноу-хау або втрати таємності інформації [2, с. 14].
Зауважимо, що договір про передання ноу-хау
випадає із загальної концепції договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності, оскільки за договором про передання ноухау надається не тільки майнове право на використання, але й саме ноу-хау, тому включення його до
глави 75 ЦК України є неможливим. Виходячи з
цього, досліджуваний договір не може бути класифікований як інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Предмет
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цього договору виходить за межі договорів щодо
розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності [1, с. 109].
Іншу точку зору обстоює В. М. Крижна, вважаючи, що він непойменований [13, с. 621],
Підтримуємо точку зору, що договір про передання ноу-хау є самостійним договором у сфері права інтелектуальної власності.
Договір про передання ноу-хау зазвичай є оплатним, оскільки набувач зобов’язаний сплатити відчужувачу (цеденту) грошову чи іншу винагороду,
тобто здійснити зустрічне надання матеріального
характеру за надання йому обумовлених договором
знань і досвіду, а також надання «права» на їх використання. Оскільки права та обов’язки належать
сторонам взаємно, він є двостороннім та взаємозобо
в’язуючим (взаємним). Договір про передання ноухау є консенсуальним, оскільки вважається укла
деним із моменту досягнення сторонами згоди за
всіма істотними умовами договору й укладання його
у відповідній формі (зазвичай простій письмовій) [3,
с. 81, 83].
Отже, цей договір є двостороннім, консенсуальним і відплатним, за умови, що безвідплатність не
обумовлена у самому договорі.
Але не може йтися про визнання права на використання ноу-хау предметом договору, оскільки не
може бути суб’єктивного права на конфіденційну
інформацію у вигляді ноу-хау в самого його володільця (особи, яка визначила конфіденційну інформацію у вигляді ноу-хау). Відсутня і юридична монополія у володільця ноу-хау, оскільки є лише «фактична монополія» на конфіденційну інформацію у
вигляді «комерційної таємниці» чи ноу-хау [5, с. 81].
Слід теоретично обґрунтувати розмежування
предмета договору про передання ноу-хау та об’єкта
договору про передання ноу-хау.
Законодавець у положеннях ЦК України про окремі види договорів використовує термін «предмет договору», маючи на увазі речі, майно, майнові права, а
в ГК України аналогічні категорії називає «об’єктом»
договору (оренди, лізингу, концесії та ін.).
З одного боку, цивільно-правова теорія визнає
об’єктами відповідні блага (речі, гроші, майно, майнові права, дії, послуги), не поділяючи їх на «юридичні» та «матеріальні».
З іншого – для зобов’язальних правовідносин
теорія вибудовує парну систему об’єктів, де є юридичний об’єкт (дії) та матеріальний об’єкт, тобто
предмет (блага: речі, майно). Але в цьому випадку
об’єкти-дії та об’єкти-послуги, втрачаючи свій статус блага і вже виключно у значенні поведінки (дій),
«перекочовують» на «юридичну сторону» парної
системи об’єкта, залишаючи оголеною «матеріальну
сторону» [15].

Предметом договору про передання ноу-хау є
право на використання ноу-хау, яке відступається за
договором правоволодільцем, а така сторона називається відступаючою, тобто можна сказати, що такому
її положенню певною мірою відповідає термін «цедент». Безумовно, існує певна частка умовності в
застосуванні цього терміна до назви сторони, яка
надає (відступає) право на використання ноу-хау,
володільцем якого вона є.
Передання ноу-хау – це акт (дія), який (яка) вчиняється тільки однією стороною. Друга ж сторона
вчиняє протилежне першій – приймає ноу-хау. Цей
факт у сучасній назві договору ігнорується. Так,
якщо проводити певну аналогію між договором про
передання ноу-хау та договором купівлі-продажу, а
для цього є певні підстави, то останній, ураховуючи
викладене, слід було б називати договором продажу.
Проте він називається все ж таки договором купівліпродажу. І це абсолютно правильна назва, яка адекватно відображає характер дій обох сторін.
При цьому слід ураховувати, що конфіденційна
інформація у вигляді ноу-хау є неоречевленою (безтілесним благом), тому не може передаватися від
однієї особи до іншої. Якщо бути точним, у цьому
випадку буде надаватися доступ до конфіденційної
інформації у вигляді ноу-хау [3, с. 83].
Дійсно, особливість процесу передання ноу-хау
полягає у конфіденційності та секретності самого
ноу-хау як об’єкта договору.
Хоча Г. Штумпф вважає, що предметом договору
про передання ноу-хау може бути і несекретне ноухау, проте за умови, що той, хто купує (ліцензіат),
бажає придбати знання і досвід володільця права
(ліцензіара) в усій їх сукупності [16, с. 349].
Отже, за цим договором слід відмежовувати
об’єкт ноу-хау – специфічний, нетрадиційний об’єкт
права інтелектуальної власності, який має ознаки
конфіденційності, що дозволяє відрізнити його від
загальновідомої інформації, та предмет договору про
передачу ноу-хау, за яким здійснюється передання
інформації, знань і досвіду та надання права на використання ноу-хау.
Що стосується назви самого договору про передачу ноу-хау, то необхідно зазначити таке. Якщо
вважати, що предметом договору передачу ноу-хау
охоплюються не тільки власне передання інформації,
знань і досвіду, а й надання права на використання
ноу-хау, то й сам договір потрібно було б назвати
інакше – про надання права на використання ноу-хау
та його передання.
Укладення договору про передачу ноу-хау має
певну специфіку, пов’язану з небезпекою розкриття
змісту конфіденційної інформації у вигляді ноу-хау
вже на стадії переддоговірних контактів сторін. Тому
укладенню договору, як правило, передує укладення
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сторонами попередньої угоди, в якій серед інших
обумовлюються умови забезпечення конфіденційності ноу-хау. Слід мати на увазі, що, хоча за договором про передачу ноу-хау набувачу й передаються
(як правило) певні оречевлені об’єкти – технічна
документація, зразки виробів, приборів, речовин та
ін., головне все ж не в цьому, а в інформації, яка в
них міститься. Саме вона цікавить насамперед набувача [3, с. 85].
При чому, виходячи із трактування ноу-хау, виділяють окремі види договорів про передання ноу-хау.
Залежно від обсягу прав, що передаються, виділяють
договір про передання ноу-хау на виключній основі
та договір про передання простого ноу-хау [10,
с. 237].
Так, за договором про передання ноу-хау на
виключній основі володілець права на ноу-хау
зобов’язується надати ноу-хау тільки одному набувачу на певній території. Сам же володілець
права на ноу-хау в такому разі не має права використовувати його, якщо договором не передбачене
інше. За договором про передання простого (невиключного) ноу-хау володілець права на нього може
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сам використовувати ноу-хау. Більше того, у цьому
випадку передбачається передання ноу-хау третій
особі. Водночас у договорі сторонами можуть бути
передбачені обмеження, відповідно до яких володільцеві права на ноу-хау, наприклад, надається
право передати ноу-хау тільки одному набувачеві
[1, с. 107].
Висновки. Підсумовуючи, окреслимо такі моменти:
• передача ноу-хау є формою комерційного
трансферу;
• предметом договору про передачу ноу-хау як
виду договору у сфері трансферу технологій може
бути основна дія, яку належить вчинити для досягнення мети договору, що відображена у визначенні
цього виду договору, — передання набувачу «права
доступу» до ноу-хау для подальшого його використання та ноу-хау як сукупності певної інформації,
знань і досвіду, які йому належать і необхідні набувачу для досягнення поставленої мети договору;
• за договором про передачу ноу-хау передаються
конфіденційна інформація, науково-технічні знання
та досвід і надається право на використання ноу-хау.
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ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА О ПЕРЕДАЧЕ НОУ-ХАУ КАК ВИДА ДОГОВОРА
В СФЕРЕ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ
В данной статье анализируется категория ноу-хау как форма коммерческого трансфера и объект интеллектуальной собственности. Рассмотрены варианты соотношения трансфера технологий и коммерциализации технологий. Выявлены проблемы идентификации предмета договора о передаче ноу-хау. Предложено определение
ноу-хау как предмета договора о передаче ноу-хау как вида договора в сфере трансфера технологий.
Ключевые слова: ноу-хау, трансфер технологий, коммерциализация технологий, договор о передаче ноу-хау.
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SUBJECT OF KNOW-HOW TRANSFER AGREEMENT AS A TYPE OF AGREEMENT
IN TECHNOLOGY TRANSFER AREA
Problem setting. The article is devoted to: the analysis of the category of know-how as a form of commercial transfer and the object of intellectual property.
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The main source of economic development of the country and ensuring its competitiveness in the economy are the
results of scientific and technical works, in particular, on an object such as know-how.
In Ukraine, in the context of a market economy, entrepreneurs engage in a competitive struggle for the profitability
of their business, which to a certain degree depends on the ability to dispose of the results of intellectual activity of a
person to which the know-how has long been a part. However, despite the widespread use of know-how through the
conclusion of an agreement on the transfer of rights in everyday life, the mechanism of its legal protection has not received
the appropriate legislative consolidation, which greatly complicates the solution of problems that arise in everyday practice.
Target of research. The purpose of the study is to analyze the category of know-how as an object of intellectual
property, transfer of know-how as a form of technology transfer and directly disclosure of the features of the contract on
the transfer of know-how as a contractual design in the classification of contracts in the field of technology transfer.
Analysis of resent researches and publications. Know-how as an object of intellectual property was studied by such
scholars as T. I. Begova, O. V. Dobrynin, A. A. Hakobyan, G. Yu. Stauppf. They were interested in the problem of technology transfer, including about the know-how agreement, Yu. E. Atamanova, O. M. Vinnik, O. M. Davydyuk, G. I. Zhits,
Yu. M. Kapitsa, D. S. Makhnovsky , V. S. Milash, E. A. Novikov, B. M. Paduchak, O. S. Trofimchuk, N. M. Fonstein, A.
A. Chobot, I. E. Yakubivsky.
Article’s main body. Today, know-how is a necessary intellectual property object, which thanks to an agreement on
the transfer of rights as a regulator, which ensures the steady development of commercialization.
Technology transfer and technology commercialization are different processes that can both exist separately from
one another and be linked to each other if the technology transfer makes it possible for commercialization.
Under this agreement, the object of a know-how must be distinguished - a specific, non-traditional object of intellectual property rights that has the characteristics of confidentiality, which makes it possible to distinguish it from wellknown information, and the subject of an agreement on the transfer of know-how under which the communication of
information is carried out, knowledge and experience and the right to use know-how.
Conclusions and prospects for the development. The author came to the conclusion that the subject of the contract
on the transfer of know-how as a type of contract in the field of technology transfer may be the main action that must be
taken to achieve the purpose of the contract, which is reflected in the definition of this type of contract - transfer of the
acquirer “access rights” to know- how for its further use and know-how as a combination of certain information, knowledge and experience that it belongs to and the necessary acquirer to achieve the purpose of the contract. According to the
agreement under study, the author emphasizes that confidential information, scientific and technical knowledge and experience are transferred under the contract on the transfer of know-how and the right to use know-how is transferred.
Keywords: know-how, technology transfer, technology commercialization, know-how transfer agreement.
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УМОВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ
В УКРАЇНІ
У статті розглянуті умови розвитку електронних послуг в Україні. Автором зазначено, що такими умовами є:
орієнтація на «життєві епізоди», використання і вдосконалення видів електронної ідентифікації громадян та
юридичних осіб, розвиток принципа «цифровий за замовчуванням», створення національної електронної ідентифікації громадян, захист персональних даних користувачів електронних послуг.
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Правовою основою впровадження та розвитку
електронних послуг, зокрема, адміністративних є
Концепція розвитку системи електронних послуг в
Україні на 2016–2020 роки [1]. Планом заходів щодо
реалізації Концепції розвитку системи електронних
послуг в Україні на 2017–2018 роки передбачалося
впровадження 100 електронних послуг до кінця
2018 року [2]. Цього результату досягнуто, і наразі
на Урядовому порталі, який слугує «єдиним вікном»
доступу до всіх онлайн-послуг, уже є 118 електронних послуг [3].
Згідно з Планом заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні
на 2019–2020 роки у 2019 році планується впровадити не менше 50 електронних послуг, які будуть стосуватися виробництва ліків, водовідведення, послуг
будівництва, оформлення водійських посвідчень
тощо [4].
В Україні реалізує державну політику у сферах
інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства Державне агентство з питань електронного
урядування України (далі – Агентство), яке є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України [5].
Одним з основних напрямів діяльності Агентства є створення та розвиток електронних послуг, в
тому числі, завданнями цього органу у згаданій
царині є:
© Кохан В. П., Єгорова-Луценко Т. П., 2019

1) здійснення заходів щодо розвитку електронного урядування;
2) встановлення вимог до засобів електронної
ідентифікації, рівнів довіри до засобів електронної
ідентифікації для їх використання у сфері електронного урядування;
3) створення та забезпечення функціонування:
– інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів; – єдиного державного веб-порталу відкритих даних; – єдиного веб-порталу електронного урядування; – інтегрованої системи електронної ідентифікації;
4) бере участь у: визначенні пріоритетних напрямів інформатизації та забезпеченні інформаційної
безпеки держави; створенні, впровадженні та забезпеченні функціонування інформаційних систем, необхідних для функціонування загальнодержавної
інформаційної системи; створенні Єдиного державного порталу адміністративних послуг; розробленні
норм, стандартів у сфері електронної ідентифікації.
З 2019 року змінився вектор розвитку електронних послуг. Відтепер згідно з Планом заходів щодо
реалізації Концепції розвитку системи електронних
послуг в Україні на 2019-2020 роки Державному
агентству з питань електронного урядування, крім
власне створення електронних послуг, необхідно
також забезпечити їх розвиток шляхом оптимізації
(об’єднання) надання послуг «За життєвими та бізнес-ситуаціями».
Отже, нарешті законодавцем зазначено про необхідність вирішення проблеми оптимізації державних
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послуг за життєвими та бізнес-ситуаціями, що, на
нашу думку, сприятиме максимально швидкому, комфортному та доброзичливому наданню адміністративних та соціальних послуг.
Аналіз останніх публікацій. Проблематикою
функціонування електронних адміністративних послуг цікавилися провідні науковці Клименко І. В.,
Чукут С. А., Репецька М. О., Тищенкова І. О. та інші.
Метою статті є дослідити умови розвитку електронних послуг, в тому числі умови оптимізації
останніх за життєвими обставинами.
Виклад основного матеріалу. Першою умовою
подальшого розвитку електронних послуг в Україні
є впровадження концепції електронних послуг за
життєвими обставинами.
До речі, у світовій практиці багато країн вже
надають громадянам публічні послуги в електронній
формі за цим принципом. Як зазначається у дослідженні «Веб-портали публічних послуг у зарубіжних
країнах» проекту Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громадян (EGAP), країни
західної демократії (Канада, Великобританія, Франція, Австрія, Норвегія, Естонія та Латвія) турбуються також про те, щоб їх громадяни мали змогу швидко та зручно отримати повну інформацію щодо потрібних їм послуг, за настання певних життєвих
ситуацій, а також пов’язану з ними інформацію. Для
цієї мети створюються інтегровані веб-портали, зайшовши на які – особа може одразу знайти всю цю
інформацію [6, с. 2].
Підсумовуючи проведене дослідження, важливо
виділити спільні та відмінні риси вебпорталів обраних країн (Австрія, Велика Британія, Естонія, Канада, Латвія, Норвегія, Франція), а також відзначити
деякі особливості [6, с. 26–27].
Одні країни надають перевагу групуванню публічних послуг лише за сферами життєдіяльності,
тобто більш узагальненими категоріями. Зокрема, це
веб-портали Австрії та Естонії.
Тоді як веб-ресурси публічних послуг інших країн забезпечують подвійне групування публічних послуг – як за узагальненими сферами життєдіяльності, так і за конкретними життєвими ситуаціями. Це,
зокрема, веб-портали Великої Британії, Франції,
Норвегії та Латвії.
Особливістю веб-порталу Великобританії є змішані критерії групування послуг. Так, в одній рубриці наявні як сфери життєдіяльності (наприклад,
«Громадянство та проживання у Сполученому Королівстві»), так і життєві ситуації (наприклад, «Народження, смерть, одруження та соціальна допомога»).
Найбільш поширеними життєвими ситуаціями,
які охоплено або передбачено більшістю вебпорталів, є:
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• Народження дитини
• Одруження
• Розлучення
• Смерть близьких
• Переїзд в інше житло
• Отримання ідентифікаційного документа
• Реєстрація транспортного засобу
• Отримання посвідчення водія
• Виїзд за кордон (отримання закордонного паспорта)
• Влаштування на роботу, трудові питання
• Започаткування бізнесу
• Інвалідність
• Оформлення пенсії
• Соціальна допомога
В Україні на разі триває робота над першим проектом щодо оптимізації електронних послуг за життєвими обставинами. Його результатом стане електронна послуга «Е-малятко». Вона об’єднає в собі
дев’ять адміністративних послуг [7].
Другою умовою розвитку електронних послуг
в Україні є використання видів електронної ідентифікації фізичних та юридичних осіб. Засоби електронної ідентифікації – є необхідною умовою для
звернення і отримання державних електронних сервісів, їх особливою рисою є постійне технічне вдосконалення і винайдення нових видів електронної
ідентифікації. Вони мають бути доступними і надійними. На сьогодні фізичні особи користуються
більш за все сервісом мобільної ідентифікації,
оскільки це найпростіший спосіб, крім того всі
електронні послуги, які наразі впроваджують, вже
за замовчуванням містять можливість входу за допомогою MobileID [7].
Наступним за поширеністю засобом електронної
ідентифікації є BankID – верифікація громадян через
українські банки для надання адміністративних та
інших послуг через Інтернет. Ідентифікація через
BankID нічим не відрізняється від перевірки документів в банках в очному режимі. Ідентифікація з
використанням BankID для громадян відрізняється
від ідентифікації за допомогою електронного цифрового підпису простотою використання і популярністю, оскільки здебільшого ЕЦП поширені серед юридичних осіб, а кожна фізична особа на сьогодні володіє банківською карткою. Зауважимо, однак, що
ідентифікація за допомогою BankID може мати окремі обмеження щодо користування електронними
сервісами, які залежать від банка, що надає послуги
з BankID.
До менш популярних видів електронної ідентифікації громадян належить електронний цифровий
підпис. Для отримання електронних сервісів Пенсійного фонду України додатково передбачена можливість ідентифікації за допомогою електронного пен-
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сійного посвідчення та токена, однак на цей час ці
способи ідентифікації особи не працюють.
Третя умова розвитку електронних сервісів в
Україні – впровадження в законодавство України
принципу Digital by Default – «цифрового за замовчанням». Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання цифрового розвитку»
від 30 січня 2019 року № 56 у всіх актах Уряду пріоритетним способом реалізації описаного в документі процесу за замовчанням буде визначений саме
електронний спосіб. Для цього нормативно-правові
акти Уряду будуть проходити цифрову експертизу
[8].
Наразі лише незначний відсоток від усіх нормативно-правових актів у країні містить норму, за якою
процес, описаний у документі, може бути реалізований в електронний спосіб. З прийняттям Постанови
розпочнеться поступове якісне перетворення усієї
нормативно-правової бази. Кожен новий ухвалений
документ не гальмуватиме, а на початку навіть випереджатиме процес впровадження електронних
проектів у державному управлінні [7].
Надання державою електронних послуг передбачає спілкування між громадянином та державними
органами, що надають послуги, через певні інтерфейси інформаційних систем з використанням механізмів електронної ідентифікації та протоколів її
підтвердження (автентифікації), які мають бути засновані на принципах безпеки та гарантіях впевненості у встановленні ідентичності обох сторін такої
взаємодії. Таким чином, наступною умовою розвитку
електронних послуг в країні є створення національної системи ідентифікації громадян України.
Розробка основ політики електронної ідентифікації громадян започаткована в Концепції створення
національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23
грудня 2015 року, № 1428-р [9].
Згідно з положеннями цієї Концепції Національна система ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства передбачає запровадження таких нововведень:
основний документ, що посвідчує особу, - паспорт громадянина України - видаватиметься у формі
картки, захисні знаки та функціональні характеристики якої зменшують ризик фальсифікації бланка до
мінімуму;
діти з народження будуть ідентифікуватися через
ідентифікаційні документи батьків;
буде вироблено надійний механізм верифікації
персональних даних, які вносяться до посвідчення
особи, що до мінімуму скорочує ризик видачі паспорта громадянина України у формі картки з фальсифікованими/невірними даними;

верифікувати дані, внесені до ідентифікаційного
документа, стане можливим дистанційно за допомогою відповідного електронного сервісу; Єдиний
державний демографічний реєстр дасть змогу використовувати електронний сервіс ідентифікації особи уповноваженим органам у рамках, встановлених
законодавством;
будь-яка дія, пов’язана з національною системою
ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без
громадянства, що призводить до зміни ідентифікаційних даних та/або статусу виданих документів,
відображається у відповідних інформаційних системах, інформація про неї буде доступною для уповноважених органів [9].
На сьогодні передбачені Концепцією новели втілені у життя, таким чином, розвиток електронних
сервісів і електронної ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства вимагає особливої уваги до інформаційної безпеки, що охоплює
питання захисту громадян від несанкціонованого
використання їх персональних даних, а також від
несанкціонованого доступу до цих даних. Інформаційна безпека – це ще одна обов’язкова умова розвитку електронних послуг в країні.
Оскільки електронні послуги все більше поширюються серед громадян, виникає питання захисту
персональних даних останніх при користуванні державними електронними сервісами. Законодавство
України із захисту персональних даних складається
як із загальних норм, закріплених у Конституції України та кодифікованих актах, так і спеціального закону
«Про захист персональних даних». Однак, законодавство в цій сфері потребує актуалізації в розрізі забезпечення захисту персональних даних громадян при
використанні ними BankID, MobileID, електронного
цифрового підпису для отримання відповідних електронних послуг. Отже, на разі в межах розвитку електронного урядування і електронних послуг, як однієї
із складових такого урядування, необхідно розробити
нормативно-правовий акт, спрямований на захист
громадян від несанкціонованого використання їх
персональних даних, отриманих державою при наданні нею електронних послуг, а також від несанкціонованого доступу до цих даних осіб, не уповноважених на їх використання. У цьому спеціалізованому
акті доцільно також визначити єдині правила доступу до інформації та використання електронних документів, забезпечити конфіденційність та контроль
за цілісністю інформації, підвищення і зміцнення
інформаційної безпеки сучасного суспільства.
Висновки. Сучасний стан електронних адміністративних послуг досяг того рівня розвитку, за якого подальше користування онлайн послугами потребує виконання низки умов, від впровадження концепції електронних послуг за життєвими обставинами
Право та інновації № 2 (26) 2019

37

ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

до вирішення проблем, пов’язаних із захистом персональних даних громадян, які сталі відомі державі
при наданні електронних послуг.
Для втілення в життя умов розвитку електронних
послуг, визначених у цій статті, необхідні злагоджені дії Державного агентства з питань електронного
урядування України в напрямах технологічної (вдо1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
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сконалення системи електронної ідентифікації громадян та засобів такої ідентифікації) та організаційно-правової підтримки електронних послуг (підготовка проектів нормативно-правових актів про
запровадження концепції електронних послуг за
життєвими обставинами, захист персональних даних
користувачів електронних сервісів).
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКРОННЫХ УСЛУГ В УКРАИНЕ
Аннотация. В статье раскрываются условия развития электронных услуг в Украине. Определено, что к
условиям развития электронных услуг относятся: ориентация на «жизненные эпизоды», использование и
усовершенствование видов электронной идентификации граждан и юридических лиц, развитие принципа
«цифровой по определению», создание национальной системы электронной идентификации граждан, защита
персональных данных пользователей электронных услуг.
Ключевые слова: электронные услуги, жизненные эпизоды, вид электронной идентификации, цифровой по
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CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF ELECTRONIC SERVICES IN UKRAINE
Problem setting. Since 2019, the vector of electronic services development has changed. Now, according to the Plan
of measures for implementation of the Concept for the development of the electronic services system in Ukraine for 20192020, the State Agency for e-Government, in addition to the actual creation of electronic services, should also ensure their
development by optimizing (merging) the provision of services «For life and business situations «.
Analysis of recent researches and publications. The problem of the functioning of electronic administrative services
was the interest of leading scientists Klymenko IV, Chukut S. A., Repetsky M. O., Tyshchenko I. O. and other.
Target of research. The purpose of the article is to investigate the conditions for the development of electronic
services, including the conditions for optimization of the latest in life circumstances.
Article’s main body. The first condition for the further development of electronic services in Ukraine is the
introduction of the concept of electronic services for life circumstances. By the way, in world practice, many countries
already provide citizens with public services in electronic form on this principle.
The second condition for the development of electronic services in Ukraine is the use of types of electronic
identification of individuals and legal entities. Electronic identification tools are a prerequisite for accessing and receiving
public electronic services, their special feature is constant technical improvement and the invention of new types of
electronic identification. They must be accessible and reliable. The third condition for the development of electronic
services in Ukraine is the introduction of the digital by default principle – the «Digital by Default «.
The provision of state-of-the-art electronic services involves communication between a citizen and government
agencies that provide services through certain interfaces of information systems using electronic identification and
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authentication protocols, which must be based on security principles and guarantees of assurance in identifying the identity
of both parties to such interactions Thus, the next condition for the development of electronic services in the country is
the creation of a national system of identification of Ukrainian citizens.
As electronic services are increasingly distributed among citizens, there is a question of protecting personal data of
the latter when using state-owned electronic services. Legislation in this area needs to be updated in the context of ensuring
the protection of personal data of citizens when using them BankID, MobileID, electronic digital signature for obtaining
relevant electronic services.
Conclusions and prospects for the development. The current state of electronic administrative services has reached
the level of development in which further use of online services requires a number of conditions, from the introduction
of the concept of electronic services for life circumstances to address the problems associated with the protection of
personal data of citizens, which became known to the state when providing electronic services .
Key words: online (electronic) administrative services, method of electronic identification (authorization), Digital
by Default, creation of a national system of identification of citizens, protecting personal data.
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СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ
ДОГОВОРІВ В УКРАЇНІ
Стаття присвячена питанню розвитку правового регулювання корпоративних договорів в Україні. Звернено
увагу на розвиток корпоративного законодавства в контексті інституціоналізації корпоративних договорі у
вітчизняній правовій системі. Виокремлено етапи, які переживало правове регулювання корпоративних договорів
за часів незалежної України. Окреслено перспективи становлення досліджуваного інститут у вітчизняній правовій системі та доктрині господарського права.
Ключові слова: корпоративний договір, корпоратизація, корпоративні права, акціонерні товариства, договір
про реалізацію прав учасників (засновників) товариства, договір між акціонерами товариства.

Постановка питання. Корпоративне право є
розвиненою, складною, комплексною галуззю права, яка регулює динамічні правові відносини, що
інтенсивно розвиваються й активно реагують на
економічні та політичні зміни у суспільстві. Питання правового регулювання корпоративного управління у вітчизняних господарських товариствах є
одними з найбільш актуальних в корпоративному
праві Україні, оскільки стосуються безпосереднього визначення правил організації діяльності господарського товариства, від чого напряму залежить її
результат. Корпоративне законодавство протягом
довгого часу не покривало потреб в нормативному
регулюванні питань корпоративного управління, що
зумовило необхідність дослідження інституту корпоративних договорів як механізму додаткового
диспозитивного регулювання корпоративних відносин. Будучи одним із основних напрямків корпоративної реформи 2017-2018 років, корпоративний
договір, як предмет наукового дослідження, звернув
на себе увагу вчених-правників, актуалізувавши
господарсько-правові та цивілістичні дослідження
з окресленого питання.
Аналіз останніх публікацій. Проблеми визначення природи, предмету, змісту, суб’єктного складу
корпоративних договорів в Україні були об’єктом
наукових досліджень представників правової науки,
але порівняно з іншими проблемами у сфері корпоративного права, зазначене питання завжди потребувало більш детального наукового осмислення. Вагомий творчий доробок у вивчення правової природи
корпоративних договорів було внесено, В. А. Васильєвою, В. В. Васильєвою, І. В. Венедиктовою, О.М.
Вінник, Ю. М. Жорнокуєм, І. В. Спасибо-Фатєєвою,
М. М. Сигидин, Л. Сіщук, В. І. Цікалом, Ю. М. Юркевичем та ін. Однак реформування корпоративного
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законодавства, інституціалізація корпоративного
договору на законодавчому рівні актуалізує інтерес
до цього питання, розширяючи предмет перспективних наукових досліджень.
Мета статті. Метою дослідження є окреслення
основних віх та особливостей розвитку вітчизняного
законодавства із регулювання корпоративних договорів.
Виклад основного матеріалу. Новітня історія
корпоратизації в Україні розпочалася з прийняттям
у 1991 р. Законів України, «Про підприємства в України», «Про підприємництво», «Про власність», а
також спеціальних для корпоративного сектору −
«Про господарські товариства» та «Про цінні папери
та фондову біржу». Ці нормативні акти стали фундаментом ринкових відносин, визначивши плюралізм
форм власності, проголосивши рівність державної та
приватної власності, встановивши правові засади
підприємницької діяльності в Україні та передбачили
правові засади корпоративних відносин, закріпивши
поняття та види господарських товариств, правила
їх створення тощо. На жаль, можливість укладання
корпоративних договорів на той час передбачена не
була, що було цілком очевидно, оскільки інститут
корпоративних відносин лише зароджувався і усвідомлення необхідності їх договірного регулювання
ще не сформувалося.
До кінця 90-их років вже була напрацьована певна практика застосування законодавства, яке регулювало діяльність господарських товариств, виявивши
основні недоліки корпоративної системи: (а) зловживання правами учасників; (б) зловживання повноваженнями керівних органів товариств; (в) дисбаланс інтересів між ними та серед них. Особливий
внесок у становлення вітчизняного корпоративного
права внесла приватизація державного майна, яка, як
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зазначає Д. І. Погрібний, стала постійним джерелом
збільшення корпоративних прав [1, с. 126].
До початку 2000-их назріла проблема удосконалення законодавства, що регулювало діяльність господарських товариств, практика вимагала нових нормативно-правових підходів до регулювання як корпоративних, так і договірних відносин. Переломним
для корпоративного права стало прийняття у 2003
році Господарського та Цивільного Кодексів України,
які з одного боку створили його як підгалузь, а з іншого – заклали багаторічну наукову та практичну
дискусію щодо розподілу сфер їх застосування.
У 2000-их роках активно формувалося корпоративне законодавство з ключових та доцільних на той
час питань: Закони України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань», «Про цінні папери та фондовий ринок» та інші. Але попри наростаючий масив
спеціального законодавства та оформлення корпоративних відносин у самостійну підгалузь права питання корпоративного управління на той час були
найбільш невирішеними на законодавчому рівні. Це
актуалізувало інтерес учасників товариств (найчастіше - акціонерних) до застосування договірних механізмів регулювання відносин з корпоративного
управління. За умови відсутності правової основи
для укладання корпоративних договорів в Україні,
засновники та учасники вітчизняних господарських
товариств найчастіше укладали зазначені договори
в рамках іноземних юрисдикцій, розглядаючи спори
в іноземних комерційних арбітражних судах.
Поодинокі спроби укладення корпоративних договорів в рамках вітчизняної правової системи зустрілися з негативною для сторін судовою практикою. Суди тлумачили корпоративне законодавство на
користь імперативності його положень та положень
статуту, що фактично нівелювало правову сутність
корпоративного договору. Укладання такого договору між засновниками (учасниками) господарських
товариств втратило будь-який сенс, оскільки корпоративний договір по суті мав би дублювати положення законодавства чи статуту, інакше він визнавався
недійсним.
Цікавим для дослідження є кейс щодо спору акціонерів АТ «Київстар» 2007 року. Між акціонерами
була укладена акціонерна угода, яка у травні 2006
року рішенням Київського апеляційного господарського суду була визнана недійсною. Зазначена угода
містила арбітражне застереження щодо розгляду
спорів, що стосуються цього договору, шляхом арбітражу відповідно до правил ЮНСІТРАЛ у НьюЙорку, і одним із акціонерів було виграно спір, що
витікав з умов акціонерної угоди у штаті Нью-Йорк
, США. Печерський районний суд м. Києва відмовився визнавати та привести у виконання рішення між-
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народного комерційного арбітражу, заявивши, що це
рішення не має юридичної сили, оскільки угода,
у якій міститься арбітражне застереження була визнана недійсною згаданим рішенням Київського апеляційного господарського суду.
Поширеність описаної практики призвела до
того, що прийнятими та актуальними на той час постановою Пленуму Верховного Суду України «Про
практику розгляду судами корпоративних спорів» від
24.10.2008 №13 та рекомендаціями президії Вищого
господарського суду «Про практику застосування
законодавства у розгляді справ, що виникають з
корпоративних відносин» від 28.12.2007 №04-5/14
було унеможливлено укладання корпоративних (акціонерних) договорів в межах вітчизняної правової
системи.
Аналіз п. 9 вищеназваної постанови дає можливість виокремити ключові позиції щодо ставлення
тогочасної судової практики до тлумачення окремих
аспектів правового регулювання корпоративних відносин загалом та до інституту корпоративного договору зокрема. Серед них встановлення монополії:
(а) імперативного регулювання корпоративних відносин виключно законами та іншими нормативноправовими актами України; (б) вітчизняного законодавства на регулювання корпоративних відносин; (в)
вітчизняної судової юрисдикції для розгляду корпоративних спорів, що випливають із корпоративного
управління та пов’язані з діяльністю господарських
товариств, зареєстрованих в Україні.
А) Встановлення монополії імперативного регулювання корпоративних відносин, що складаються в
ході діяльності акціонерних товариств, зареєстрованих в Україні, відносин між товариством та акціонерами та серед останніх щодо його діяльності, а також
питань корпоративного управління виключно законами та іншими нормативно-правовими актами
України. Відносини між засновниками (учасниками)
господарського товариства щодо формування його
органів, визначення їх компетенції, процедури скликання загальних зборів та визначення порядку прийняття рішень на зборах мали регулюватися положеннями Цивільного Кодексу України та Закону
України «Про господарські товариства». Недотримання імперативних приписів зазначених нормативно-правових актів, на думку Верховного Суду України, порушувало публічний порядок.
Не вдаючись до детального дослідження категорії «публічний порядок» зазначимо, що різноманітність доктринальних визначень та відсутність законодавчої дефініції цього поняття спричиняє неоднозначність його використання в правовому обороті,
часто принижуючи ефективність використання зазначеного принципу. Зокрема, відповідно до положень ст. 34 ЗУ «Про міжнародний комерційний арбі-
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траж» порушення публічного порядку України є підставою для скасування судом рішення іноземного
суду. Використання оціночного поняття «публічного
порядку», яке законодавчо не визначено, може бути
підставою для спекулятивного його застосування в
контексті невизнання рішень іноземних судів.
Аналогічно з визнанням правочину нікчемним в
порядку ст. 228 ЦК України, згідно якої таким визнається правочин, що порушує публічний порядок. Під
останнім слід розуміти правочин спрямований на: (а)
порушення конституційних прав і свобод людини і
громадянина, (б) знищення, пошкодження майна
фізичної або юридичної особи, держави, АРК, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.
Тлумачення застосування вказаної статті міститься в п. 18 Постанови Пленуму ВСУ «Про судову
практику розгляду цивільних справ про визнання
правочинів недійсними», де зазначається, що під
правочинами, що порушують публічний порядок
слід розуміти правочини, що посягають на суспільні,
економічні та соціальні основи держави, зокрема:
правочини, спрямовані на незаконне відчуження
або незаконне володіння, користування, розпорядження об’єктами права власності українського народу; правочини щодо відчуження викраденого
майна; правочини, що порушують правовий режим
вилучених з обігу або обмежених в обігу об’єктів
цивільного права та ін. Усі інші правочини, спрямовані на порушення інших об’єктів права, передбачені іншими нормами публічного права, не є такими,
що порушують публічний порядок.
Встановленнях відмінних чи додаткових до законодавчо передбачених правил формування органів товариства, визначення їх компетенції, процедури скликання загальних зборів та визначення
порядку прийняття рішень на зборах не може вважатися порушенням публічного порядку, оскільки
описані вище питання корпоративного управління
не є за своєю суттю складовими публічного порядку, а тому застосування зазначеної категорії в такому контексті є непослідовним. А вищеописана позиція Верховного Суду України, на нашу думку,
була невиправданою та не сприяла формуванню
ефективної практики застосування корпоративного
законодавства, лише перебільшуючи значення примусового характеру окремих корпоративних норм,
надаючи їм статусу імперативних, коли відхід від
них міг сприяти підвищенню ефективності діяльності господарських. Але корпоративні договори на
той час фактично констатувалися нікчемними або
визнавалися недійсними, якщо містили положення
відмінні від ЦК та ЗУ «Про господарські товариства» (ст. 215, ч.2 ЦК України), хоча укладаючись
для конкретизації та деталізації положень корпоративного законодавства та статуту товариства пови-

нні були мати на меті забезпечення більш ефективної діяльності останнього.
Виходячи із цього диспозитивне субсидіарне
щодо закону та статуту регулювання відносин з корпоративного управління положеннями корпоративного договору фактично визнавалося поза законом,
хоча подібне «порушення» публічного порядку вочевидь не несе заподіяння шкоди окреслюваним відносинам, натомість може чинити позитивний вплив
на них.
Б) Встановлення монополії вітчизняного законодавства на регулювання корпоративних відносин,
що, по-перше, унеможливлює укладання корпоративних договорів в рамках іноземних юрисдикцій, подруге, в умовах відсутності правового поля для регулювання відносин з укладання корпоративних договорів та імперативності регулювання, робить
укладання таких угод безперспективним та таким,
що втрачає сенс. Так, у разі укладення акціонерами − іноземними юридичними або фізичними особами − угоди (правочину) про підпорядкування відносин між акціонерами, а також між акціонерами та
акціонерним товариством щодо діяльності товариства, іноземному праву, такий правочин є нікчемним
у силу статті 10 Закону України від 23 червня 2005
р. № 2709-IV «Про міжнародне приватне право».
В) Встановлення монополії вітчизняної судової
юрисдикції для розгляду корпоративних спорів, що
випливають із корпоративного управління та
пов’язані з діяльністю господарських товариств, зареєстрованих в Україні. Сторони таких конфліктів −
учасники господарських товариств − незалежно від
суб’єктного складу акціонерів не вправі підпорядковувати розгляд таких спорів міжнародним комерційним арбітражним судам.
Підбиваючи підсумок вищезазначеному вважаємо, що тогочасний підхід до розуміння сутності інституту корпоративного договору був упередженим та
необґрунтованим. Корпоративний (акціонерний) договір розглядався як механізм обходу вітчизняного
корпоративного законодавства та засіб підпорядкування певних корпоративних відносин іноземним юрисдикціям. Тогочасна судова практика йшла шляхом
визнання його недійсності, чим позбавляла учасників
корпоративних відносин ефективного механізму регулювання відносин з корпоративного управління.
Перші кроки щодо правового оформлення корпоративного договору були здійснені у 2008 році з
прийняттям ЗУ «Про акціонерні товариства», ст. 29
якого визначала, що статутом акціонерного товариства може бути передбачена можливість укладення
договору між акціонерами, за яким на останніх покладаються додаткові обов’язки, у тому числі
обов’язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.
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Із появою зазначеного положення говорити про
початок розвитку інституту корпоративного договору в України не доводиться, оскільки вказана вище
норма на практиці виявилася «мертвою», її застосування викликало багато запитань, на які відповіді не
давало ні тогочасне законодавство, ні ВГСУ, який в
Постанові «Про деякі питання практики вирішення
спорів, що виникають з корпоративних правовідносин» від 25.02.2016 № 4 лише зазначив, що судам
слід враховувати, що статутом товариства може бути
передбачена можливість укладення договору між
акціонерами, за яким на акціонерів покладаються
додаткові обов’язки, у тому числі обов’язок участі у
загальних зборах, і передбачається відповідальність
за його недотримання.
Сьогодні стаття 29 ЗУ «Про акціонерні товариства» виключена на підставі Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо корпоративних договорів» №1984-VIII від
23.03.2017. Погоджуємося з позицією Жук Т., що
зазначену норму не можна розглядати як можливість
акціонерів реалізувати свої корпоративні права,
оскільки вона передбачає встановлення для них
лише додаткових обов’язків [2]. Щодо товариств з
обмеженою відповідальністю, то можливість договірного регулювання корпоративних відносин між їх
учасниками на цьому етапі взагалі не передбачалася.
Попри те, що реалії корпоративного управління
давно свідчили про необхідність оновлення вітчизняного законодавства, дане питання актуалізувалося
лише в 2016 році, коли був розроблений проект Закону про корпоративні договори (ЗУ «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо
корпоративних договорів»), який був прийнятий
23.03.2017 і набрав чинності 18.02.2018 року.
Цей закон вперше за майже 30-тирічну історію
вітчизняної корпоратизації формалізував інститут
корпоративного договору в Україні, закріпивши та
визначивши: (а) два види корпоративних договорів
залежно від виду товариств, в яких вони укладаються: 1) договір про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю та
2) договір між акціонерами товариства; (б) поняття,
предмет, суб’єктний склад зазначених видів
договорів,а також окремі наслідки їх порушення
тощо; (в) можливість видачі учасниками ТОВ / акціонерами АТ безвідкличної довіреності за корпоративними правами з метою виконання або забезпечення виконання зобов’язань учасників ТОВ / акціонерів
АТ.
06.02.2018 прийнято ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275VIII, який став наступним кроком до вдосконалення
правового регулювання корпоративних відносин у
товариствах з обмеженою та додатковою відпові-
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дальністю. З 17.06.2018 (дата вступу в силу зазначеного Закону) положення ЗУ «Про господарські
товариства», що регулювали порядок укладання корпоративних договорів в товариствах з обмеженою
відповідальністю втратили силу, оскільки норми
спеціального закону про ТОВ урегулювали зазначене
питання. Наразі інститут корпоративного договору в
України знаходиться на стадії свого формування і
потребує напрацювання правозастосовного досвіду,
але очевидно закони прийняті в рамках корпоративної реформи сформували мінімальне підґрунтя для
формування корпоративної та судової практики.
Отже, дослідивши нетривалий розвиток інституту корпоративних договорів періоду незалежної
України можна виділити наступні його етапи:
1. Етап становлення корпоративної форми ведення господарської діяльності (19.09.1991–
17.09.2008 рр.) – «попередній етап». Зазначений
період є найбільш довготривалим на даний час. Він
починається з прийняття Закону України «Про господарські товариства» у 1991 р. та характеризується:
(а) формуванням нормативно-правового підґрунтя
корпоративних відносин в Україні та (б) окресленням подальших напрямків досліджень корпоративних відносин, осмислення необхідності їх правового
оформлення. Цей період науковці називають періодом становлення сучасного корпоративного права в
Україні [3, с. 272], а ключовою подією, що сформувала корпоративне право як підгалузь права стало
прийняття Господарського та Цивільного кодексів
України в 2003 році.
2. Етап правового усвідомлення корпоративного
договору як засобу регулювання корпоративних відносин з управління господарським товариством
(17.09.2008–23.03.2017 рр.). Виокремлення цього
етапу ознаменувалося прийняттям Закону України
«Про акціонерні товариства» у 2008 році, нормою
якого було передбачено можливість укладання корпоративного (акціонерного) договору, хоча очевидно,
що інститут, як такий, за цей час не сформувався,
оскільки правовий вакуум щодо регулювання цього
питання усунений не був. У цей період активізуються наукові дослідження та дискусія з приводу необхідності правового оформлення досліджуваного інституту, з’являються перші проекти законів про корпоративні договори, які лягли в основу чинного
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів» від 23.03.2017 року. Очевидно, що говорити про
формування інституту корпоративних договорів на
цьому етапі не доводиться, але слід визнати, що це
був період правового осмислення необхідності введення у правове поле зазначеного інституту.
Але попри перші намагання формалізувати інститут корпоративного договору в Україні у той же
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час Пленум ВСУ України у своїй постанові від
24.10.2008 року «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» тлумачить корпоративне законодавство на користь монополії вітчизняного імперативного регулювання корпоративних відносин лише
законами та іншими нормативно-правовими актами
України, усуваючи можливість договірного регулювання відносин з корпоративного управління.
3. Етап нормативно-правового закріплення інституту корпоративного договору в Україні
(23.03.2017–17.06.2018). За цей період були прийняті та вступили в силу Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо
корпоративних договорів» та Закон України «Про
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», які заклали нормативно-правові підвалини
досліджуваного інституту, усунувши правовий вакуум, що існував в питанні регулювання відносин з
укладання, виконання, зміни та припинення корпоративних договорів в Україні.
4. Етап формування правозастосовної практики
щодо використання корпоративного договору, як
засобу регулювання корпоративних відносин
(17.06.2018 – по теперішній час). Попри шлях, який
пройшов у своєму розвитку інститут корпоративного
договору в Україні, говорити, що він сформувався
передчасно, оскільки треба чекати формування практики застосування правових норм, як сторонами
корпоративного договору, так і судами, в ході роз-
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гляду спорів пов’язаних з їх укладанням, виконанням, зміною та/або припиненням, оскільки до цього
часу судова практика з цього питання була фактично
відсутня.
Висновки. Підводячи підсумок слід зазначити,
що попри те, що інститут корпоративного договору
було формалізовано лише у 2018 році, передісторія
його розвитку, як необхідного вітчизняній правовій
системі інструменту, сягає часів зародження національної корпоратизації в незалежній Україні. Нещодавнє реформування корпоративного законодавства
актуалізує правові дослідження цього інституту корпоративного права, ставлячи перед ученими оновлені науково-практичні задачі, серед яких: (а) встановлення правової природи корпоративного договору та
його місця у вітчизняній договірній системі; (б) визначення місця корпоративного договору в системі
регулювання корпоративних відноси; (в) надання
правової характеристики корпоративному договору,
визначивши його поняття, ознаки, принципи, предмет, зміст та суб’єктний склад; (г) аналіз сукупності
корпоративних інтересів сторін досліджуваного договору, встановлення їх балансу для ефективного
управління господарським товариством; (д) дослідження механізму регулювання корпоративних відносин за допомогою корпоративного договору, визначення особливостей укладання, виконання, зміни
та припинення останніх в умовах дії оновленого
корпоративного законодавства.
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аспирант НИИ правового обеспечения инновационного развития НАПрН Украины
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ДОГОВОРОВ
В УКРАИНЕ
Статья посвящена вопросам развития правового регулирования корпоративных договоров в Украине.
Обращено внимание на развитие корпоративного законодательства в контексте институционализации
корпоративних договоров в отечественной правовой системе. Автором выделено этапы, которые прошло правовое
регулирование корпоративных договоров во времена независимой Украины. Определены перспективы
становления исследуемого институт в доктрине хозяйственного права.
Ключевые слова: корпоративный договор, корпоратизация, корпоративные права, договор о реализации
прав участников (учредителей) общества, договор между акционерами общества.

46

Право та інновації № 2 (26) 2019

НІКОЛЕНКО М. О. Становлення правового регулювання корпоративних договорів в Україні

NIKOLENKO M. O.
PhD Candidate of the Research Institute of Providing Legal Framework for the Innovative Development
of National Academy of Law Sciences of Ukraine
LEGAL REGULATION OF CORPORATE AGREEMENTS IN UKRAINE
Problem setting. Problems of legal regulation of corporate governance in domestic business entity are most relevant
in corporate law in Ukraine. Such issues relate to the definition of the rules for the organization of the business entity
activity, which regulated by legal acts and charter until quite recently. Mentioned way of regulations was insufficient and
showed the lack of discretionary regulation of corporate relations concerning with the management of the company. This
led to the need for research and formalization of the institute of corporate agreement, as a mechanism for additional
regulation of corporate relations.
Analysis of recent researches and publications. Significant scientific work in the study of the topic was introduced
by V.A. Vasil’eva, V.V. Vasil’eva, I.V. Venediktova, O.M. Vinnik, Yu.M. Zhornokuy, I.V. Spasibo-Fateyeva, M.M. Sigidin,
L. Tsischuk, V.I. Tsikalo, and others. However, the reform of corporate legislation and the institutionalization of a corporate
agreement updates interest in the raised issue, expanding scientific researches in this field.
The purpose of the article. The purpose of this research is to outline the main stages of development of legal
understanding of corporate agreements, as an effective tool for regulating corporate relations concerning with the
management of a company.
Article’s main body. The article is devoted to the issues of development of legal regulation of corporate agreements
in Ukraine. The attention was paid to the development of the regulation of the institute of corporate contracts in the
domestic legislation regulating the issues of the activity of business entities. The stages, which were experienced by legal
regulation of corporate agreements during the independent Ukraine, were singled out. The prospects of formation of the
mentioned institute in the domestic legal system and the doctrine of economic law are also outlined.
Conclusions and prospects for the development. The formalization of the institute of corporate contracts in Ukraine
actualize legal research on this issue in the following areas: (a) establishing the legal nature of the corporate agreement
and its place in the domestic contractual system; (b) determining the place of the corporate agreement in the system of
regulation of corporate relations; (c) the legal characterization of the corporate agreement and others.
Keywords: corporate agreement, corporatization, corporate rights, joint-stock companies, agreement on realization
of rights of participants (founders) of a partnership, shareholders agreement.
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ЯК ПІДСТАВИ НАБУТТЯ ДЕРЖАВОЮ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ:
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
У даній статті автором досліджено поняття націоналізації, головні ознаки такої процедури передачі приватних
корпоративних прав суб’єктів господарювання у державну власність, цілі, завдання, критерії, економічні та правові підстави. Проведено порівняльний аналіз із суміжними поняттями «конфіскація» та «реквізиція». Встановлено, що передбачений законодавством механізм набуття державою корпоративних прав в процесі виведення з
ринку неплатоспроможного банку, за своєю формою та змістом є латентною процедурою націоналізації. Підсумовано, що необхідним є врегулювання даного питання не тільки для банківських установ, а й стосовно юридичних осіб всіх організаційно-правових форм, особливо, щодо стратегічних підприємств, місто утворюючих підприємств та підприємств природних монополій. Автором наголошено на гострій необхідності негайного подолання прогалини законодавства в частині визначення правової природи інвестиційних договорів, що мають
ознаки націоналізації, розмежування їх від інших договорів, зокрема, купівлі-продажу корпоративних прав. Обґрунтовано необхідність прийняття спеціального закону.
Ключові слова: державна корпоративна форма інвестування, державна корпоративна інвестиційна політика,
публічний інтерес, націоналізація, корпоративні права, підстави припинення права власності, підстави набуття
корпоративних прав.

Постановка проблеми. На сьогоднішні день національне законодавство не містить єдиного нормативно-правового документа, який би визначав поняття націоналізації, її порядок, підстави, критерії,
цілі та суб’єктний склад. Разом з тим, як і в науковій
літературі так і в юридичній практиці, зокрема судовій, термін «націоналізація» зустрічається досить
часто. При цьому, в більшості випадків, вчені співвідносять процес націоналізації з приватизацією,
стверджуючи про природність та закономірність
даних явищ, як інструментів інвестиційної політики,
направленої на перерозподіл капіталу. Однак, єдине
розуміння вказаного терміну в правовій доктрині
відсутнє, що зумовлює ряд неточностей та суперечностей щодо визначення процедури передачі майна
у державну власність, зокрема корпоративних прав.
Правова невизначеність процедури націоналізації є
потенційною причиною неоднакового застосування
судами норм права.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань пов’язаних з механізмом регулювання процесу націоналізації приділено увагу такі
науковці, Кібенко, Д. В. Задихайло, О. М. Вінник,
Д. І. Погрібний, М. В. Щербина, В. В. Поєдинюк,
В. Винниченко, Данельян А. А. та інш. Проте, залишається чимало питань, які потребують подальшого дослідження, зокрема, в частині визначення
правової природи націоналізації в контексті сучасних
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соціально-економічних, політичних умов та щодо
відповідного правового забезпечення.
Формування цілей. Метою цієї статті є визначення поняття націоналізації, головні ознаки такої
процедури передачі приватного майна суб’єктів господарювання у приватну власність, його цілі, критерії, економічні та правові підстави, порівняльний
аналіз із суміжними поняттями, встановлення існуючих проблем правового забезпечення даної категорії та запропонування шляхів їх подолання.
Виклад основного матеріалу. Як вбачається з
положень Господарського кодексу України, засновниками та учасниками господарського товариства
можуть бути суб’єкти господарювання, органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності, а також
громадяни, які не є суб’єктами господарювання. [1]
Таким чином, загальні норми Господарського
кодексу України містять розширений перелік
суб’єктів корпоративного інвестування. На противагу їм спеціальні норми Цивільного Кодексу України, Законів України «Про господарські товариства»,
«Про акціонерні товариства», містять певні особливості.
© Бойчук Н. Р., 2019
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Так, відповідно до ч.3. ст. 167 ЦК України держава може створювати юридичні особи приватного
права (підприємницькі товариства тощо), брати
участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо
інше не встановлено законом. Крім того, ч.3. статті
169 ЦК України закріплено право територіальних
громад створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь
в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не
встановлено законом. [2]
Однак, стаття 114 ЦК України обмежує коло
учасників господарського товариства, закріплюючи,
що ними може бути фізична або юридична особа.
Спеціальні норми ст. 3 Закону України «Про
господарські товариства» теж містять обмеження
щодо кола засновників (учасників господарського
товариства). Засновниками та учасниками товариства можуть бути підприємства, установи, організації, а також громадяни, крім випадків, передбачених законодавчими актами України. Однак, правовий статус держави та територіальної громади
як учасників господарських товариств на теперішній час вищевказаним Законом є не врегульованим.
[3]
Разом з тим, на сьогоднішній день, положеннями
статті 1 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», що набрав
чинності 17.06.2018р., передбачається можливість
держави або органів місцевого самоврядування мати
частки у статутних капіталах та здійснювати управління товариствами з як обмеженою так і з додатковою відповідальністю. [3]
Крім того, в Законі України «Про акціонерні товариства» закріплені аналогічні права щодо акціонерних товариств.
Станом на липень 2019 року в Реєстрі корпоративних прав держави обліковується 444 господарських товариства, які мають частку держави у статутному капіталі. Держава в особі Уряду України,
Фонду державного майна України, міністерств та
інших центральних і місцевих органів виконавчої
влади здійснює управління корпоративними правами
держави у 179 акціонерних товариствах (АТ), у 77
товариствах з обмеженою відповідальністю (ТОВ)
та у 22 національних акціонерних компаніях (НАК)
й державних холдингових компаніях (ДХК), створених відповідно до окремих рішень Президента України та Уряду, а також 166 відкритих акціонерних
товариств, створених в результаті приватизації та
корпоратизації. [5]
Відтак, наявність часток держави в статутних
капіталах підприємств різної форми власності, різних організаційно-правових форм свідчить про відмінність порядку набуття державою відповідних
корпоративних прав.

З метою визначення недоліків, прогалин та подальшого нормативно-правового забезпечення реалізації корпоративних прав держави та визначення
науково-теоретичних підходів удосконалення чинного законодавства, вважаємо за доцільне визначити
поняття та характерні особливості передумов виникнення та механізму набуття державою права
власності на корпоративні права у господарських
товариствах в контексті сучасних політично-економічних умов.
Так, наприклад, за результатами проведеного дослідження підстав виникнення державних корпоративних прав, ще у 2008р. Д. І. Погрібний запропонував класифікувати їх на основні (первинні) та додаткові (вторинні). До перших, вчений відніс
приватизацію та корпоратизацію, до других – реприватизацію та деприватизацію як різновиди націоналізації; а також спадкування, викуп приватних акцій,
часток, паїв тощо, конфіскацію, передачу у державну
власність приватних акцій, часток статутного фонду
суб’єктів недержавної форми власності у разі отримання ними відповідних обсягів бюджетних капітальних вкладень та створення нових господарських
товариств за участю держави. [6, с.62-80].
Як вбачається, критерієм класифікації таких підстав дослідник обрав хронологію виникнення у держави корпоративних прав, починаючи з історичних
періодів, за яких відбувались економічні процеси
роздержавлення - перетворення державної власності
в недержавні форми.
Оскільки на сучасному етапі економічного, політичного розвитку держави з поширенням прямих
та портфельних інвестицій кожна із форм набуття
державою права власності на частки, акції, паї має
свої підстави, порядок та інші характерні особливості, пропонуємо поділити види державних корпоративних інвестицій на утворюючі (створення (державних банків, 100 відсотків статутного капіталу яких
належать державі), корпоратизація) та набувальні
інвестиції (націоналізація, реприватизація, конфіскація).
На сьогоднішній день, офіційне тлумачення поняття націоналізації на законодавчому рівні відсутнє.
На теоретично-науковому рівні останнє розглядалось багатьма вченими правниками та економістами, виходячи з історичних подій, засад радянського
цивільного права, [8], визначення вказаного поняття
в тлумачних як радянських так і сучасних словниках.
[9] За змістом запропонованих в юридичній та економічній науці визначень, процес націоналізації
представляє собою ліквідацію приватної власності,
шляхом передачі приватного майна у власність держави, у випадках, коди держава приймає рішення, що
в такий спосіб управління таким майном буде найбільш суспільно ефективним.
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49

ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Проте, таке визначення є досить узагальненим,
занадто широким, за своїм змістом схожим на інші
суміжні категорії, що призводить на практиці до підміни понять. Таким чином, найбільш дискусійним
моментами залишаються і на теперішній час питання щодо правової природи такого процесу, механізму
реалізації та відповідного правового забезпечення.
Для того, щоб надати більш конкретне визначення терміну «націоналізація», необхідно встановити
його індивідуальні характерні ознаки з урахуванням
його розуміння у міжнародних відносинах.
1. Націоналізація є внутрішньодержавним
актом. Міжнародне право свідчить про те, що будьякі дії щодо вилучення майна із приватної власності
та передачі його державі відносяться до внутрішньої
компетенції держави. Невизнання та оспорення таких актів іншими країнами вважається втручанням
у внутрішні справи держави. Таке твердження витікають із п.7 ст.2 Статуту ООН , відповідно до якого,
право держави на націоналізацію майна не оспорюється.
2. Націоналізація є інструментом економічної
політики держави. В більшості юридичних праць
націоналізація розглядається як нормальне та необхідне явище як і приватизація. Так, Л. В. Щеннікова
стверджує, що інститут націоналізації є природнім
та закономірним, адже регулює економічні відносини
та є необхідним для забезпечення поступового розвитку країни. [7].
Згідно з частиною першою статті 10 Господарського кодексу України, націоналізація виробничих
фондів є складовою політики інституційних перетворень, спрямованої на формування раціональної
багатоукладної економічної системи, що в свою чергу, є одним з основних напрямків економічної політики державної. Посилання на вказані положення,
дає підстави дійти висновку про те, що за сучасних
умов опосередковане державою припинення приватної власності на будь-яке майно спрямоване на
підвищення ефективності та продуктивності реалізації права власності на таке майно.
Отже, поняття націоналізації повинна розглядатися, в першу чергу, в контексті економічної політики держави, як засіб державного регулювання господарської діяльності. Такі думки, також, були висловлені Данельяном А.А., який назвав націоналізацію
процесом розвитку, що призводить до змін в економічній структурі суспільства, розширюючи державний сектор економіки. [10].
3. Загальносуспільне значення такого процесу
зумовлює його лексичне формулювання, походження
якого від латинського слова natio – народ, що відрізняє його від схожих за своєю природою понять
конфіскації, реквізиції. Одночасно, Європейський
суд з прав людини наголошує, що втручання в право
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на мирне володіння майном повинне здійснюватися
з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами
захисту основоположних прав особи (рішення у
справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»). Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та
метою, якої прагнуть досягти шляхом ужиття будьякого заходу для позбавлення особи її власності (рішення у справі «Прессос компанія Навьера А.О та
інші проти Бельгії»). Отдже, саме мета, завдання та
спосіб є тими ознаками, що відрізняють націоналізацію від суміжних інститутів. Зокрема, таким правовою конструкцією є поняття «реквізиція», що,
власне, в певних наукових джерелах також зустрічається як підстава набуття державою корпоративних
прав, оскільки, відповідно до Цивільного кодексу
України це є підставою припинення права приватної
власності на майно в примусовому порядку за умови
існування стихійного лиха, аварії, епідемії, епізоотії
та за інших надзвичайних обставин, а також тільки
після попереднього і повного відшкодування його
вартості. Однак, як вважають деякі вчені, хоч ці інститути і мають спільні риси, кожен із них вирізняється своєю специфікою. А.А. Данельян зазначає, що
відчуження майна під час націоналізації є переходом
останнього виключно у власність держави, тоді як в
результаті реквізиції майна держава набуває право
володіння або користування. [10] Одночасно, російський вчений Карпов Ю.М., спираючись на іноземний досвід Британії, вважає, що націоналізація є
тимчасовим процесом реорганізації юридичної особи, з метою її «оздоровлення», за якого держава на
деякий час набуває акції у примусовому порядку.
[13].
Дійсно, проаналізований вже доктриною правовий досвід Британії свідчить про те, що метою націоналізації (як встановлення державної власності на
основні засоби виробництва) виступає вирішення
макроекономічних та інших задач загальнодержавного масштабу. Реквізиція, в свою чергу, за Британським законодавством є попередженням або ліквідацією надзвичайних подій та їх наслідків, а також,
вимушеним заходом за умов воєнного стану. [14]
Таким чином, націоналізацією є отримання державою майна з метою задоволенням економічних
потреб саме з дотриманням балансу приватного та
публічного інтересу, тоді як схожа процедура «реквізиція» є саме його вилученням під час існування
загальновідомих фактів, пов’язаних з воєнними та/
або надзвичайним станом, коли під загрозою є «життя нації». При цьому, не вбачаємо підстав вважати,
що за наслідками реквізиції держава набуває право
власності на майно, адже, по-перше, норми Цивільного кодексу передбачають її як вид припинення
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приватної власності, проте не пов’язують цей процес
з виникненням такого права у іншого суб’єкта. Подруге, вищезазначене завдання реквізиції свідчить
про тимчасовий характер, що не виключає повернення власнику свого майна з припиненням існування
умов надзвичайної ситуації. З іншого боку, набуття
державою права власності на націоналізоване майно
є безспірним.
4. Перехід права власності на майно до держави. Юридичними фактами за наслідками даного процесу є виникнення права власності на майно у держави та припинення останнього у попереднього
власника.
5. Компенсаційний характер. За часів становлення радянської влади декрети про націоналізацію
(або про одержавлення майна) в залежності від мети,
яку вони переслідували, поділялись на два типи.
Одна частина декретів мала ідеологічну мету ліквідації приватної власності, інша частина (декрети про
націоналізацію чи конфіскацію) була націлена на
поновлення виробництва там, де попередні власники
його припинили. Тому, в більшості випадків, націоналізація мала стихійних характер, форми та методи
вилучення майна не мали правових підстав, націоналізація мала примусовий, безоплатний характер.
В результаті еволюційного розвитку держави визнано неправомірною та виключено із обігу поняття
«соціалістичної» безоплатної націоналізації. Так, під
час проваджень у національних судах за період з
1994 по 2008 роки встановлено, що майно заявників
було незаконно націоналізоване під час правління
комуністичного режиму. Заявники скаржилися, що
попри встановлену незаконність такої націоналізації
рішенням суду, держава не забезпечила відновлення
їхнього права власності на майно, а у разі неможливості такого відновлення не забезпечила виплату
компенсації, що є порушенням статті 1 Першого
протоколу Конвенції (право на мирне володіння майном). Такі висновки були констатовані Верховним
судом в оглядовому листі рішень Європейського суду
з прав людини за період з 25.02.2019 по 01.03.2019.
[11]
Зокрема, саме з вищевикладених мотивів не вдалась спроба врегулювати відносини, що виникали
під час передачі майна власність держави у 2012р.,
винесений на розгляд Верховної Ради проект Закону
«Про націоналізацію» зазнав критики. Не знайшов
підтримки в Парламенті і Проект Закону України
«Про повернення у державну власність приватизованих підприємств стратегічних галузей економіки»,
що був спрямований на вироблення правових механізмів реалізації політики інституційних перетворень
в економіці щодо здійснення заходів інституційноструктурної трансформації галузі, що має стратегічно важливе значення для економічної безпеки дер-

жави, та посилення державного управління у відповідній сфері, шляхом повернення у державну
власність приватизованих підприємств стратегічних
галузей економіки України з метою забезпечення
економічної безпеки держави. Проект був відхилений, як такий, що суперечить положенням частині 5
ст. 41 Конституції України, за якими примусове відчуження об’єктів права приватної власності може
бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного
відшкодування їх вартості.
Отже, обов’язковою умовою такого державного
акту, направленого перехід права власності має бути
оплатність. Такі висновки висловлені також Державною регуляторною службою України в рішенні від
13 лютого 2017 року N 64 в якому відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» повторно
розглянуто проект Закону України «Про правовий
режим майна загальносоюзних громадських
об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР».
Зокрема, при обґрунтуванні неприйняття даного законопроекту в запропонованій редакції було констатовано: «..придбання майна, його покращення та всі
майнові та немайнові внески, пов’язані з цим, є інвестиційною діяльністю, серед яких недопустимість
безоплатної націоналізації та ревізування інвестицій,
гарантує повне відшкодування збитків у випадку
такої реквізиції..» [12] Схожої думки притримувались автори законопроекту «Про порядок примусового відчуження об’єктів права приватної власності
у власність держави (націоналізації)», якимбуло запропоновано визнати націоналізацію – як примусове відчуження об’єктів права приватної власності на
користь держави з мотивів суспільної необхідності,
на підставі і в порядку, встановлених цим Законом,
за умови попереднього і повного відшкодування їх
вартості. [18]. Хоча за висновками експертів вбачалась можливість взяття за основу законопроекту з
урахуванням висловлених зауважень і пропозицій,
подальшого його розгляду та доопрацювання Верховного Радою України не відбулось.
6. Націоналізація здійснюється на підставі
конкретного правового акту. Як визначено вище,
ч. 5 ст. 41 Конституції України вказує на те, що примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване на підставі і в порядку,
встановлених законом. Аналогічні висновки сформовані і в прецедентній практиці Європейського суду
з прав людини, в яких останній неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє
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позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном
шляхом введення в дію «законів». Таким чином, для
того, щоб факт переходу приватного майна у державну власність був законним, необхідна відповідність
його конкретній нормі чинного закону в момент його
вчинення, якою передбачено певний алгоритм дій
усіх учасників. Міжнародна практика, в більшості
випадків, йде шляхом прийняття спеціальних законів
про націоналізацію. При цьому, вважається, що в
сучасних умовах національне законодавство потребує актів регулювання загальносуспільних правил
поведінки суб’єктів націоналізації підприємств, галузей, тощо. На нашу думку, вбачається за можливе,
7. Націоналізація є примусовим актом. Як вже
було визначено вище, націоналізацією є суверенне
право держави, реалізація якого відбувається на підставі та в межах встановленого законом порядку.
Тому, в першу чергу, публічно-імперативний характер
такого індивідуального акту зумовлює забезпечення
його відповідними примусовими заходами. Крім того,
такі висновки узгоджуються з трактування частини 2
статті 346 Цивільного кодексу, якою передбачено припинення права власності «..в інших випадках, встановлених законом..». Наведене свідчить про потенційну можливість примусової націоналізації майна, проте на підставі відповідної норми права.
Проте, враховуючи встановлені Конституцією
України, міжнародно-правовими угодами гарантії
права власності, така націоналізація у спосіб відчуження майна поза волі власника має застосовуватись
як вимушений захід у випадках, коли задовольнити
стратегічні потреби держави і суспільства в інший
спосіб неможливо або для цього вимагаються непропорційно великі витрати часу, людських і фінансових
ресурсів.
Разом з тим, не можна виключати той випадок,
що з мотивів суспільної необхідності ініціатором
націоналізації може бути і приватний власник. За
таких обставин, процес націоналізації є правочином,
а саме добровільним погодженням обох сторін (угодою), що має опосередковуватись домовленістю двох
або більше сторін, спрямовану на встановлення їх
прав та обов’язків та направлену на настання реальних юридичних наслідків для обох сторін.
Особливість суб’єктивної сторони як двостороннього добровільного правочину так і індивідуального примусового акту полягає у тому, що прийняття
державою рішення про зміну правового режиму майна має бути мотивоване економічними, політичними
факторами та мати на меті задоволення певних потреб суспільства. Саме тому, не є виключенням потенційна можливість законної націоналізації і за рішенням суду.
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Одночасно, в такому випадку необхідно відрізняти вжитий у деяких законодавчих актах термін
«націоналізація» у зовсім іншому значенні. Наприклад, за змістом приписів ЗУ «Про забезпечення
масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування,
гарантування та здешевлення кредитування експорту» [17], зокрема, націоналізація є заходами примусового вилучення майна компетентними органами
країни іноземного покупця, банку іноземного покупця чи третьої країни, що бере участь у виконанні
зовнішньоекономічного договору (контракту), що є
наслідком повного або часткового невиконання
зобов’язань іноземним покупцем або банком іноземного покупця перед українським експортером за
зовнішньоекономічним договором (контрактом) чи
банком-кредитором або українським експортером
перед банком-кредитором. Як захід примусового вилучення заставленого майна або майнових прав за
невиконання договірних зобов’язань, націоналізація,
визначається і в ЗУ «Про заставу». Системний аналіз
чинних норм права дає підстави вважати, що за вказаних обставин процес націоналізації за своєю суттю
є видом санкцій, що має місце при вчиненні правопорушень, та ніякого відношення до інструментів
економічної політики не має.
8. Об’єктом націоналізації є приватна власність як громадян України так і іноземних осіб,
про що свідчить практика міжнародних відносин.
Зокрема, Верховною радою України ратифіковано
Угоди між Урядом України та Урядом Японії, США,
ФРН, Турції, ІзраїлюУрядом Екваторіальної Гвінеї,
Урядом ОАЕ, республіки Куба, Боснія та Герцголовина, республіки Болгарія, Сінгапур, та інш., про
сприяння та взаємний захист інвестицій та постановлено, що інвестиції інвесторів будь-якої договірної
сторони не можуть бути експропрійовані чи націоналізовані або піддані прямим чи непрямим заходам,
на території іншої Договірної Сторони, окрім як для
державних цілей, на недискримінаційній основі та із
супроводженням негайною, адекватною та дійсною
компенсацією. Вважаємо, що саме в такому розумінні, з урахуванням статті 41 Конституції України,
вживається це поняття і в чинному Законі України
«Про режим іноземного інвестування», положення
якого містять заборону націоналізації іноземних інвестиції. Тобто, наведене дає можливість дійти висновку, що за наявності суспільної необхідності та
за умов значної економічної значимості іноземні інвестиції можуть бути оплатно передані за відповідним правочином у державну власність.
Зважаючи на те, що сучасна економічна політика
держави свідчить про актуальність не тільки приватизації, а й придбання державою частини акцій,
об‘єктом націоналізації може бути не лише цілісний
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майновий комплекс або окремі об‘єкти виробничопромислового, господарського і соціального призначення, але акції, частки, паї.
В даному випадку, необхідно звернути увагу на
положення Закону України «Про банки та банківську
діяльність», якими передбачене право держави в особі Міністерства фінансів України брати участь у
формуванні та/або збільшенні статутних капіталів
банків шляхом придбання акцій первинної емісії
(часток у статутному капіталі) банку чи акцій додаткової емісії (додаткових вкладів) банків в обмін на
державні облігації України та/або придбання зазначених акцій за кошти Державного бюджету України,
та відповідно управляти набутими корпоративними
правами. [15] Хоча приписи даної статті і не містять
поняття «націоналізації», вважаємо, що вказаний
процес є скритою її формою.
Яскравим цьому прикладом є актуальний через
його резонансність процес переходу Приватбанку у
власність держави від приватних акціонерів, що здійснювався в межах спеціальної процедури, передбаченої статтею 41-1 Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб». При чому, у
всіх джерелах, такий процес отримав назву «націоналізації», що на нашу думку, є виправданим, оскільки він обґрунтований загальносуспільним значенням, а саме капіталізацією банку, відновлення його
платоспроможності та повернення депозитів.
Так, вищевказаною статтею 41-1 Закону України
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»
встановлено право держави в особі Міністерства
фінансів України за погодженням з Національним
банком України банку за рахунок державного бюджету та/або коштів державного банку брати участь у
виведенні з ринку неплатоспроможного банку, що
відповідає критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України. [16] За змістом визначеного статтею
порядку реалізації такого права, держава виступає
інвестором, набуває право власності на 100 відсотків
акцій такого банку, та відповідні корпоративні права.
При цьому, держава може взяти участь у виведенні
неплатоспроможного банку з ринку або шляхом
сплати грошових внесків до статутного капіталу
банку або шляхом обміну облігацій внутрішньої
державної позики, розміщених на ринкових умовах,
на акції неплатоспроможного, перехідного чи державного банку, що бере участь у виведенні з ринку
неплатоспроможного банку. Слід відмітити, що наведені положення свідчать про добровільність процесу націоналізації, що обов’язково опосередковується укладенням відповідного договору.
Крім того, як вбачається з вищевикладених приписів, законодавець разом із фактом неплатоспроможності такого банку, пов’язує націоналізацію корпоративних прав банківських установ з обов’язковим

встановленням обставин значної суспільної необхідності. Однак, в даному випадку, виникає питання
щодо правових наслідків недотримання таких умов.
Зокрема, чи може недоведеність таких обставин бути
підставою для визнання такого інвестиційного договору фіктивним, та як наслідок, недійсним, в якому
порядку має відбуватись відповідна двостороння
реституція. Таким чином, потребує негайного подолання прогалини законодавства в частині визначення
правової природи інвестиційних договорів, що мають ознаки націоналізації, розмежування їх від інших договорів, зокрема, купівлі-продажу акцій.
Так, виходячи з наведеної Сімсон О.Е. характеристики інвестиційних договорів, [19, с.20] маючи
на меті не створення на законодавчому рівні нового
виду договору, а виділення серед інвестиційних договір ті, що призводять до націоналізації, в даному
випадку доцільно визначити нормами Господарського кодексу України не істотні, а ідентифікуючі умови
такого інвестиційного договору, як необхідні, так і
додаткові. Таким чином, при вирішенні питання кваліфікації відносин, вирішальним буде встановлення
наявності певних обставин та характерних ознак
самої угоди. Зокрема, до необхідних умов слід віднести: факт передачі інвестиції (майна, майнових
прав і інших цінностей, що мають ринкову вартість),
вкладення в об’єкт інвестування безпосередньо інвестором або шляхом передачі інвестицій реципієнту для реалізації; об’єктом інвестування являються
об’єкти підприємницької діяльності (основні фонди,
обігові кошти, статутний фонд), метою угоди має
бути одержання прибутку від використання інвестицій, ризиковість, пов’язана з довгостроковим використанням інвестиції в підприємницькій діяльності.
Ідентифікуючими ознаками інвестиційних договорів,
правовими наслідками виконання яких є націоналізація майна, слід вважати додаткові умови: державно-суспільний інтерес, виражений у конкретних благах, неплатоспроможність підприємства, наявність
реальних обставин, які свідчать про те, що управління таким майном буде найбільш суспільно ефективним.
Слід зазначити, що на сьогоднішній день, з метою ефективної реалізації економічної, зокрема, інвестиційної політики, необхідним є врегулювання
даного питання не тільки для банківської установ, а
й стосовно юридичних осіб всіх організаційно-правових форм, особливо, щодо стратегічних підприємств, місто утворюючих підприємств та підприємств природних монополій.
Отже, на підставі встановлених індивідуальних
характерних ознак такого терміну як націоналізації,
проведення порівняльного аналізу із суміжними поняттями, з урахуванням міжнародно-правового принципу захисту приватної власності, пропонуємо виПраво та інновації № 2 (26) 2019
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значити націоналізацію як правомірний, внутрішньодержавний акт, який опосередковується або засобами
примусового впливу, або укладенням дво або багатостороннього правочину, та направлений на здійснення в порядку, на підставах та в межах наданих державі повноважень, передбачених відповідним законодавчим актом та міжнародними договорами,
переходу майнових комплексів, корпоративних прав,
інших майнових прав із приватної власності громадян України, юридичних осіб, іноземних фізичних та
юридичних осіб, у державну власність з мотивів загальносуспільного інтересу та з повною виплатою
справедливої компенсації вартості майна та інших
понесених збитків.
За таких обставин, підводячи підсумки дослідження питання правового регулювання такої підстави набуття державою корпоративних прав, як
націоналізація, за нашим переконанням, підлягає
уточненню визначення націоналізації, з урахуванням
мети такої діяльності, завдань, критеріїв до об’єктів,
їх видів, а також приймаючи до уваги характерні від1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.
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мінності від схожих категорій. Зокрема, нагальним
вбачається прийняття відповідного спеціального закону, положеннями якого закріпити: поняття націоналізації, її мета, вичерпний перелік підстав та умов;
законодавство про націоналізацію; об’єкти, що підлягають націоналізації; об’єкти права приватної власності, щодо яких не може бути прийняте рішення про
націоналізацію; порядок прийняття рішення про націоналізацію; порядок укладення відповідного договору, його необхідні та додаткові умови; перелік
державних органів уповноважених на укладення від
імені держави таких договорів, контроль за їх виконанням, подальшим зверненням до суду.
Висновки. Враховуючи вищевикладене, слід зазначити, що правова невизначеність процедури націоналізації є потенційною причиною неоднакового
застосування судами норм права у випадку, якщо
одна із сторін, держава або приватна особа, буде
вважати порушеними її права. Більш того, відсутність належного правового регулювання унеможливлює і відновлення таких порушених прав.
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НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, РЕКВИЗИЦИЯ И ЭКСПРОПРИАЦИЯ КАК ОСНОВАНИЯ
ПРИОБРЕТЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В представленной статье автором исследовано понятие национализации, главные признаки такой процедуры
передачи частных корпоративных прав субъектов хозяйствования в частную собственность, цели, задания, критерии, экономические и правовые основания. Проведен сравнительный анализ с понятиями «конфискация» и
«реквизиция». Установлено, что предусмотренный законодательством процесс выведения государством с рынка
неплатежеспособного банка, по своей форме и содержанию является латентной процедурой национализации.
Подытожено, что необходимо урегулировать данный вопрос не только для банковских учреждений, но и для всех
организационно-правовых форм, особенно, относительно стратегических предприятий, предприятий природных
монополий. В заключении, автором сделано акцент на острой необходимости преодоления пробела в праве в
части определения правовой природы инвестиционных договоров, которые имеют признаки инвентаризации.
Обосновано необходимость принятие специального закона.
Ключевые слова: государственная корпоративная форма инвестирования, государственная корпоративная
инвестиционная политика, публичный интерес, национализация, корпоративные права, основания прекращения
права собственности, основания приобретения корпоративных прав.
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NATIONALIZATION, REQUISITION AND EXPROPRIATION AS THE BASIS FOR THE
ACQUISITION OF GOVERNMENT CORPORATE RIGHTS: SOME ISSUES OF LEGAL
REGULATION
Problem setting. Today, the national legislation does not contain a single legal document that would define the concept
of «nationalization», its order, grounds, criteria, objectives and subject composition. However, as in the scientific literature
and in legal practice, in particular judicial, the term «nationalization» is quite common. At the same time, in most cases,
scientists correlate the process of nationalization with privatization, arguing about the naturalness and regularity of these
phenomena as instruments of investment policy aimed at the redistribution of capital. However, there is no common
understanding of this term in the legal doctrine, which causes a number of inaccuracies and contradictions regarding the
definition of the procedure for the transfer of property to state ownership, in particular corporate rights. The legal
uncertainty of the nationalization procedure is a potential cause of the unequal application of the law by the courts.
Analysis of recent researches and publications. The study of issues related to the regulation mechanism of the
process of nationalization paid attention to such scholars, Kibenko, D. V. Zadykhailo, O. M. Vinnik, D. I. Pogrebnoy, M.
V. Shcherbina, V. V. Poedinuk, V. Vynnychenko, Danelyan AA and so on. However, there are still many issues that require
further research, in particular, in terms of determining the legal nature of nationalization in the context of modern socioeconomic, political conditions and appropriate legal support. Проверь транслитерацию
Article’s main body. In this article the author investigates the concept of nationalization, the main features of such
a procedure of transfer of private corporate rights of business entities to state ownership, goals, objectives, criteria,
economic and legal grounds. A comparative analysis with the related concepts of «confiscation» and «requisition» is
carried out. It is established that the mechanism provided by the legislation for the acquisition by the state of corporate
rights in the process of withdrawal from the market of an insolvent Bank, in its form and content, is a latent nationalization
procedure. It is concluded that it is necessary to resolve this issue not only for banking institutions, but also in respect of
legal entities of all organizational and legal forms, especially in respect of strategic enterprises, city-forming enterprises
and enterprises of natural monopolies.
Conclusions and prospects for the development. The legal uncertainty of the nationalization procedure is a potential
cause of the courts ‘ unequal application of the law if one of the parties, a state or an individual, considers its rights to be
violated. Moreover, the lack of adequate legal regulation makes it impossible to restore such violated rights.
Keywords: state corporate form of investment, state corporate investment policy, public interest, nationalization,
corporate rights, grounds for termination of ownership, grounds for acquisition of corporate rights.
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ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ФІНАНСОВИМИ КОМПАНІЯМИ
На сьогоднішньому етапі розвитку національної правової системи спостерігається ряд колізійних питань та
прогалин в нормативному регулюванні фінансових компаній. Фінансова компанія за відсутності встановлених з
боку регулятора нормативів, є юридичною особою, яка фактично поєднує вклади учасників і високоризикову
діяльність. При цьому не забезпечуються її платоспроможність і інтереси кредиторів фінансової компанії при
здійсненні наслідків як кредитних операцій, так і інших фінансових послуг.
Ключові слова: фінансова установа, кредитна установа, фінансова компанія, позика, кредитні операції.

Актуальність дослідження. Сучасне реформування системи фінансового законодавства спричинило значний влив на функціонування небанківських
фінансових установ. Зокрема, останнім часом спостерігається звуження видів діяльності фінансових
компаній, які є невід’ємною складовою ринку фінансових послуг.
Постановка проблеми. На сьогоднішньому етапі
розвитку національної правової системи спостерігається низка колізійних питань та прогалин у при нормативному регулюванні фінансових компаній. Зокрема, щодо їх співвідношення з фінансовими установами та кредитними компаніями, а також здійсненнями
нами кредитних операцій. Це спричинює нагальну
потребу в законодавчому врегулюванні цієї галузі.
Стан попередніх досліджень. Проблемі питання
надання окремих видів фінансових послуг досліджували у своїх наукових працях правники І. А. Безклубий [1], С. В. Глібко [2], А. С. Лінніков, Л. К. Карпов
[3], Р. Пукала, Н. М. Внукова [4], Г. Ю. Шемшученко
[5], В. П. Янишен [6] та інші. З науковців-економістів
значний вклад в дослідження діяльності банків та
небанківських фінансових установ внесли Р. Й. Бачо
[7] та В. І. Міщенко [8]. Разом з тим, додатково необхідно здійснити комплексний та порівняльний аналіз
стану правового регулювання господарської діяльності фінансових компаній, що є метою цього дослідження.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до ч.
3. ст. 5. Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг»
(далі – Закон України «Про фінансові послуги») надавати фінансові кредити за рахунок залучених коштів має право на підставі відповідної ліцензії лише
кредитна установа. У зв’язку з цим стоїть питання
про співвідношення поняття «фінансова компанія»
та «кредитна установа».
© Савчук О. О., 2019

Як відмічено в п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про
фінансові послуги»: «кредитна установа - фінансова
установа, яка відповідно до закону про діяльність
відповідної фінансової установи має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на
власний ризик». Також, на підставі абзацу 2 ч. 1 ст.
Закону України «Про фінансові послуги» фінансовим установам заборонено залучати кошти фізичних
осіб (крім учасників такої установи) із зобов’язанням
щодо їх повернення, у тому числі шляхом отримання
позики, у разі якщо це прямо не передбачено законом
про діяльність відповідної фінансової установи.
Спільними ознаками, хоча і з різним обсягом
прав, фінансових компаній та кредитних установ як
фінансових установ є, по-перше, наявний статус фінансової установи [9] та їх державна реєстрація [10]
та ліцензування [11]; по-друге, наявність відповідних
законів, хоча відсутній спеціальний закон про фінансові компанії; по-третє, надання фінансових кредитів
на власний ризик, а для кредитних установ – і за рахунок залучених коштів [9]; по-четверте, дозволено
кредитним установам, а фінансовим компаніям заборонено залучати кошти фізичних осіб (крім учасників такої установи) із зобов’язанням щодо їх повернення, але останнім дозволено залучати кошти
юридичних осіб [9]; по-п’яте, можливе суміщення
здійснення операцій, які мають «кредитний характер», у передбачених законом випадках [12].
Поняття фінансової компанії не надається в Законі
України «Про фінансові послуги», тому фінансові компанії можна віднести до фінансових установ, формально не визначивши виду останніх, з віднесенням до
«інших юридичних осіб». Термін «фінансова компанія»
вживається тільки в Положенні «Про Державний реєстр фінансових установ, затверджений розпорядженням Держкомфінпослуг №41 від 28.08.2003 (далі – Положення «Про Державний реєстр»).
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Питання про співвідношення понять «кредитна
установа» та «фінансова компанія» може бути вирішене наступним чином: фінансова компанія, що відноситься до фінансових установ, не є кредитною
установою, оскільки це передбачено в абз. 14 ст. 1
Положення «Про Державний реєстр». Кредитною
установою визначається така фінансова установа, яка
визначена як кредитна в певному законі та може за
рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити (п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про фінансові
послуги»).
Правова невизначеність «кредитної установи»
призводить до розуміння такої юридичної особи
тільки за законодавством ЄС та закріплення, як відмічається, за нею тільки трьох видів діяльності, які
як правило, здійснюють банки: 1) залучення коштів
від фізичних і юридичних осіб, які підлягають поверненню як в формі вкладів, так і в інших формах;
2) наданні кредитів за свій рахунок; 3) емісії електронних грошей та обслуговуванні їх обігу [13,
С. 102].
Р. Й. Бачо відносив фінансові компанії до фінансових інституцій небанківського спрямування з обмеженим переліком операцій, які мають характер
інвестиційних фінансово-кредитних установ [7,
С. 126].
Л. К. Карпов на підставі аналізу нормі права ЄС
робить висновок, що за функціями фінансової компанії вона може бути включеним до змісту терміну
«кредитна організація» [14, С. 152].
Таким чином, кредитна установа та фінансова
компанія – це такі організації, які здійснюють види
діяльності, що не тотожні для них і різняться на підставі відсутності у останньої права здійснювати кредитування за рахунок залучених коштів як фізичних,
так і юридичних осіб.
Отже, фінансова компанія відповідно до п. 3 розділу ХІ Положення «Про Державний реєстр» реєстр
може здійснювати у будь-якому співвідношенні такі
види фінансових послуг:
– надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
– фінансовий лізинг;
– факторинг;
– надання поручительств;
– надання гарантій;
– надання позик.
До цього переліку можливо, як проект, віднести
і такий вид фінансової послуги як «залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо
можливості наступного їх повернення» (далі – залучення активів) але виникає питання щодо здійснення цієї операції одночасно з наданням фінансових послуг «кредитного характеру»: факторинг, поручительства, гарантії, позики, фінансові кредити.
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На наш погляд, при відсутності відображення в нормативно-правових актах заборони на одночасне надання таких послуг, наприклад, фінансових кредитів, позик та залучення активів, такий вид суміщення
не доцільно забороняти для фінансових компаній,
але їм необхідно вести облік кредитних операцій
окремо від залучення активів, що може бути суттєвою пропозицією для фінансових компаній.
Крім вищезгаданого, Положення «Про Державний реєстр» встановлює економічні вимоги до фінансових компаній у вигляді наявності у заявника як
фінансової установи для реєстрації власного капіталу: 1) не менше ніж 3 млн грн для заявників, які
планують надавати один вид фінансових послуг; та
не менше ніж 5 млн грн для заявників, які планують
надавати два та більше видів фінансових послуг.
Доречно відмітити, що регулювання надання
фінансових послуг фінансовими компаніями в основі суперечить економічній сутності кредитних операцій, що полягає в наступному.
Перелічені операції, незалежно від характеру
нормативно-правового закріплення, за своєю сутністю будуть мати характер та методику їх здійснення як кредитних операцій. Тому виникають сумніви
щодо адекватності заборони суміщення окремих
операцій «кредитного характеру» з іншими тотожної за суттю, які мають ті ж ознаки та принципи
надання відповідних послуг. Так, відповідно до
ст. 49 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (далі – Закон України «Про банки») як
кредитні вважаються: розміщення залучених у
вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки,
коштів та банківських металів від свого імені, на
власних умовах та на власний ризик; надання гарантій і поручительств та інших зобов›язань від третіх
осіб, які передбачають їх виконання у грошовій
формі; факторинг; лізинг та консорціумне кредитування. Таке розуміння кредитних операцій підкреслюється і в наукових джерелах [2, С. 181]. Навіть
науковці-правники у своїх дослідженнях вживають
терміни економічного характеру, що породжує суперечливе правове регулювання. Так А. І. Сирота
підкреслював правовий зміст, але вживав термін
«кредит» для кредитних відносин, хоча це термін
має економічний характер.[13, С. 100]
Якщо звернутися до Господарського кодексу
України (далі – ГК України), то відповідно до його
положень кредитні операції визначено невиправдано
вузько – як такі, що визначаються Законом України
«Про банки». Відповідно ця норма в подальшому і в
названих межах коментується [15, С. 1088], а кредитні операції сприймаються більш як види діяльності,
а не як тип договорів, оскільки поєднуються як самостійні правочини з метою доцільності єдиного регулювання Законом України «Про банки».
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Схоже регулювання також присутнє в п. 18 Постанови Правління Національного банку України
«Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30.06.2016 року
№ 351, у якому кредитною операцією вважається
надання коштів у тимчасове користування або прийняття зобов’язань про надання певної суми коштів;
надання гарантій, порук, акредитивів, акцептів, авалів; розміщення депозитів; проведення факторингових операцій та операцій фінансового лізингу; видача кредитів у формі врахування векселів, у формі
операцій зворотного репо.
На підставі викладеного тлумачення нормативноправових актів можливо пояснити і поділ фінансових
послуг на види в п. 4 Ліцензійних умов № 913. Такий
вид фінансових послуг як залучення фінансових
активів із зобов’язанням щодо наступного повернення передбачено тільки для кредитних спілок. Цю
позицію Нацкомфінпослуг України можливо пояснити тим, що тільки для кредитних спілок така операція міститься в Законі України «Про фінансові послуги». Тому змінювати зміст та назву фінансової
послуги Нацкомфінпослуг України не став за відсутністю повноважень. Хоча в ст. 5 Закону України
«Про фінансові послуги» фінансовим компаніям
заборонено здійснювати тільки залучення коштів
фізичних осіб для наступного надання фінансових
кредитів. Тому назване обмеження відображається
в ліцензії на підставі п. 6 Ліцензійних умов, відповідно до якого ліцензія на залучення фінансових
активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення видається органом ліцензування з обмеженням
щодо залучення фінансових активів від фізичних
осіб, а інформація про таку заборону відображається
в ліцензії. І в такому разі ця операція може формувати ресурси для інших операцій «кредитного характеру» фінансових компаній.
При розгляді питання щодо надання фінансових
кредитів фінансовими компаніями додатково необхідно дослідити наукові погляди на співвідношення
позики та фінансового кредиту. На підставі наукових
джерел слід відмітити, що позика сприймається як
типова договірно-правова форма кредиту для усіх
форм кредитування [16, С. 722]. В. П. Янишен відмічає, що ЦК України операції з надання позики не
пов’язує з реєстрацією її сторін як фінансових установ [17, С. 60]. З чим не можна погодитися, оскільки
спеціальна господарська компетенція фінансових
установ, у тому числі фінансових компаній, визначається спеціальним законом, а фінансова послуга
(в тому числі – фінансовий кредит, позика) здійснюються як господарська діяльність.
Також, оскільки позика на підставі Закону України «Про фінансові послуги» відноситься до фінан-

сових послуг як господарська діяльність, то
обов’язково повинна здійснюватися з відсотком.
В такому разі стає своєчасним питання про недоцільність розмежування поняття «позики» як фінансової послуги та «фінансового кредиту», і залишитися повинен тільки термін фінансового кредиту як
фінансової послуги. У зв’язку з цим, не можливо
погодитися з В. П. Янишиним в тому, що без ліцензії
можливо здійснювати надання процентних позик як
діяльності [17, С. 61], оскільки така операція буде
фінансовим кредитом.
Викладене дозволяє відмітити, що відповідним
до законодавства є сприйняття позики на підставі
Цивільного кодексу України саме як правочину [6,
С. 1-13], що буде відмежувати цей інститут від правового регулювання діяльності з надання позики
саме як діяльності фінансових установ.
Разом з тим, беззаперечно, діяльність з надання
коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансових
кредитів вправі здійснювати фінансові компанії тільки як одну послугу, без суміщення (п. 2.2 Положення № 1515). Прослідкуємо практику реєстрації фінансових компаній та їх видів діяльності.
Таблиця № 1. Здійснення фінансових послуг фінансовими компаніями в період з 2010 по 2016 роки

2010

Кількість фінансових компаній
(включених до
Державного
реєстру фінансових установ)
19

2011

25

Рік

Види фінансових
послуг (кредитних
операцій)
- Надання кредитною
установою фінансових
кредитів за рахунок залучених коштів
- Надання коштів у позику у тому числі і на
умовах фінансового кредиту
- Надання послуг факторингу
- Надання гарантій та поручительств
- Надання послуг з фінансового лізингу
- Надання фінансових
кредитів за рахунок залучених коштів
- Надання коштів у позику, в тому числі на умовах
фінансового кредиту
- Надання гарантій та поручительств
- Надання послуг з фінансового лізингу
- Факторинг
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Рік

2012

2013

2014

2015

2016

60

Кількість фінансових компаній
Види фінансових
(включених до
послуг (кредитних
Державного
операцій)
реєстру фінансових установ)
41
- Надання коштів у позику, в тому числі на умовах
фінансового кредиту
- Надання гарантій та поручительств
- Надання кредитною
установою фінансових
кредитів за рахунок залучених коштів
- Надання послуг з фінансового лізингу
- Факторинг
57
- Надання коштів у позику, в тому числі на умовах
фінансового кредиту
- Надання гарантій та поручительств
- Надання кредитною
установою фінансових
кредитів за рахунок залучених коштів
- Надання послуг з фінансового лізингу
- Факторинг
82
- Надання коштів у позику, в тому числі на умовах
фінансового кредиту
- Надання гарантій та поручительств
- Надання кредитною
установою фінансових
кредитів за рахунок залучених коштів
- Надання послуг з фінансового лізингу
- Факторинг
131
- Надання коштів у позику, в тому числі на умовах
фінансового кредиту
- Надання гарантій та поручительств
- Надання послуг з фінансового лізингу
- Факторинг
155
- Надання кредитною
установою фінансових
кредитів за рахунок залучених коштів
- Надання коштів у позику у тому числі і на умовах фінансового кредиту
- Надання гарантій та поручительств
- Надання послуг з фінансового лізингу
- Факторинг
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Таблиця № 1 підготовлена автором самостійно
на підставі аналізу даних з Державного реєстру фінансових установ. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/
Derzhavnyi-reiestr-finansovykh-ustanov.html
У 2016 році ч. 2 ст. 5 Закону України «Про
фінансові послуги» було доповнено абз. 2, якими
було заборонено небанківським фінансовим установам залучати кошти від фізичних осіб (крім
учасників такої установи) із зобов’язанням щодо
їх повернення, у тому числі шляхом отримання
позики. Це було пов’язано з відомим на той час
фактом введення в оману споживачів ПАТ «БАНК
«МИХАЙЛІВСЬКИЙ», яким пропонувалось укладати не договори банківського вкладу з банком, а
договори позики з небанківськими фінансовими
установами через повіреного, яким виступає банк.
При цьому не надавалася таким особам чітка та
однозначна інформація про те, що на кошти, залучені як позика до небанківської фінансової установи, не поширюються гарантії щодо їх відшкодування.[18] Фінансові компанії одержували ліцензії
у зв’язку з відсутністю прямої заборони таким
фінансовим установам здійснювати названу діяльність. Такий висновок можна зробити на підставі
наступних наступного тлумачення норм законодавства, чинних до 15.11.2016 року. Відповідно до
чинних до цієї дати Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за
рахунок залучених коштів кредитними, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг установами від
18.10.2005 № 4802 [19] одержання ліцензії на надання кредитною установою фінансових кредитів
за рахунок залучених коштів могла одержати фінансова установа, для якої достатньо було бути
внесеною до реєстру та мати свідоцтво про реєстрацію фінансової установи. А одночасно, така
діяльність була не виключною для кредитних установ. Умови були змінені, на наш погляд, випадково, коли в п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги» було внесено зміни і названі
операції стали виключними для кредитних установ, відносно яких прийнято окремий нормативний акт. Таким умовам фінансова компанія виконати не може, оскільки, як ми раніше звертали
увагу, поняття фінансової компанії відсутнє у спеціальному законі «Про фінансові послуги», а Закон
України «Про фінансові компанії» відсутній.
Це підтверджується і даними, наведеними в Таблиці № 2.

САВЧУК О. О. Щодо здійснення господарської діяльності фінансовими компаніями

Таблиця № 2. Здійснення фінансових послуг фінансовими компаніями в період з 2017 по 2019 роки

Рік

2017

2018

2019
(станом
на
11.07.2019)

Кількість
фінансових
компаній
Види фінансових
(включених до
послуг (кредитних
Державного
операцій)
реєстру фінансових установ)
124
- Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту
- Надання гарантій та
поручительств
- Надання послуг з фінансового лізингу
- Факторинг
140
- Надання гарантій та
поручительств
- Надання коштів у позику, в тому числі на
умовах фінансового
кредиту
- Надання послуг з фінансового лізингу
- Факторинг
21
- Надання гарантій та
поручительств
- Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту
- Надання послуг з фінансового лізингу
- Факторинг

Таблиця № 2 підготовлена автором самостійно
на підставі аналізу даних з Державного реєстру фінансових установ. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/
Derzhavnyi-reiestr-finansovykh-ustanov.html
Викладене в Таблицях № 1, № 2 свідчить про
зв’язок всіх фінансових послуг, які мають «кредитний характер» і які необхідно іменувати як кредитні
операції.
Крім того, відповідно до п. 2.2. Положення про
встановлення обмежень на суміщення діяльності
фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг діяльність з надання фінансових кредитів
за рахунок прямо або опосередковано залучених
коштів, має право здійснювати на підставі відповідної ліцензії лише кредитна установа, і така діяльність не може суміщуватися з наданням будь-яких
видів фінансових послуг. Дана норма кореспондується з положенням п. 2. ч. 1 ст. 1 Закону України «Про
фінансові послуги»: кредитна установа – фінансова
установа, яка відповідно до закону про діяльність
відповідної фінансової установи має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на

власний ризик, оскільки фінансова компанія не буде
надавати фінансові кредити за рахунок залучених
коштів, як ми запропонували раніше.
Відповідно до п. 3 розділу ХІ Положення «Про
Державний реєстр», з урахуванням вище названого,
можливе таке суміщення в будь-яких варіантах видів
фінансових послуг які перелічені в цьому пункті та
можуть вважатися кредитними операціями.
Це не буде суперечити нормам, наведеними в п. 4
Ліцензійних умов № 913 в частині суміщення видів
фінансових послуг. А вищенаведені правила суміщення, кореспондуються з положеннями п. 37 Ліцензійних
умов № 913, відповідно до яких не суміщуються з іншими видами діяльності залучення фінансових активів
із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, крім
випадків суміщення з наданням фінансових кредитів за
рахунок залучених коштів кредитною установою.
Висновки. Як висновок необхідно сформулювати наступні положення.
Довготривалі кризи, які паралізують банківську
систему України призвели до збільшення фінансових
компаній, які частково задовільнять своїми послугами
споживачів на вивільнених від банківських послуг
секторах банківських послуг. Фінансова компанія, при
відсутності встановлених з боку регулятора нормативів,
є юридичною особою, яка фактично поєднює вклади
учасників та високоризикову діяльність. При цьому не
забезпечуються її платоспроможність та інтереси кредиторів фінансової компанії. Фінансова компанія може
здійснювати надання фінансових кредитів та інших
фінансових послуг, що мають «кредитний характер»,
без застави та деяких операційних втрат, що здешевлює
їх вартість, але підвищує ризиковість.
Інвестування в фінансові компанії здійснюється
на корпоративних умовах або через залучення коштів
від учасників такої установи, що дозволено в абз. 2
ч. 2 ст. 5 Закону України «Про фінансові послуги».
Залучення коштів для діяльності фінансової компанії
може здійснюватися на інших підставах ніж депозитні операції, а саме, наприклад, кредити від іншої
фінансової установи, що підкреслюється в абз. 5 п. 3
Ліцензійних умов № 913.
Крім того, пропонується включити фінансові
компанії, що здійснюють кредитні операції до складу
кредитних установ і відповідно поширити на них
нормативне регулювання таких видів фінансових
установ. Натомість, за фінансовими компаніями, які
не надають кредитні послуги залишити статус їх
теперішній статус. При такій моделі поділу фінансових компаній ті фінансові компанії, які здійснюють
кредитні операції, можливо запропонувати іменувати кредитними компаніями.
Разом з тим, необхідно в подальшому дослідити
наслідки ліберального регулювання діяльності фінансових компаній та їх вплив на інтереси учасників
та клієнтів фінансових компаній.
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КАСАТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫМИ
КОМПАНИЯМИ
На сегодняшнем этапе развития национальной правовой системы наблюдается ряд коллизионных вопросов
и пробелов в при нормативном регулировании финансовых компаний. Финансовая компания, при отсутствии
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установленных со стороны регулятора нормативов, является юридическим лицом, которое фактически сочетает
вклады участников и высокорисковую деятельность. При этом не обеспечиваются ее платежеспособность и
интересы кредиторов финансовой компании при осуществлении последствий как кредитных операций, так и
других финансовых услуг.
Ключевые слова: финансовое учреждение, кредитное учреждение, финансовая компания, заем, кредитные
операции.
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IMPLEMENTATION OF ECONOMIC ACTIVITY BY FINANCIAL COMPANIES
Problem setting. At the present stage of development of the national legal system, a number of conflict issues and
gaps in the regulatory regulation of financial companies are observed.
Analysis of recent researches and publications. Problematic issues of providing certain types of financial services
were researched in scientific works by lawyers I. A. Bezklubyi, S. V. Glibko, A. S. Linnikov, L. K. Karpov, R. Pukala, N.
M. Vnukova, G. Yu. Shemshuchenko, V.P. Yanishen and others. From the list of the scientists of economists, R. Y. Bacho
and V. I. Mishchenko made a significant contribution to the research of the activities of banks and non-bank financial
institutions.
Target of research. It is necessary to carry out a comprehensive and comparative analysis of the state of legal
regulation of the economic activities of financial companies, which is the purpose of this study.
Article’s main body. A credit institution and a financial company are organizations that carry out activities that are
not identical to them and differ in the absence of the last right to lend at the expense of borrowed funds both individuals
and legal entities. Based on scientific sources, it should be noted that the loan is perceived as a typical contractual legal
form of the loan for all forms of lending. Since the loan relates to financial services on the basis of the Law of Ukraine
“On Financial Services and State Regulation of. Financial Services Markets” as an economic activity, it must necessarily
be carried out with interest. In this case, there is the question of the inappropriateness of distinguishing the concept of
“loan” as a financial service and “financial credit,” and only the term of a financial loan as a financial service should
remain.
Conclusions and prospects for the development. Long-term crises that paralyze the banking system of Ukraine
have led to an increase in financial companies, that partially satisfy consumers’ services by withdrawing banking services
from banking services. A financial company, in the absence of a regulator set by the regulator, is a legal entity that
effectively combines participants’ contributions and high risk activities. At the same time, its solvency and interests of
the creditors of the financial company are not ensured. A financial company can provide financial loans and other financial
services that are “lending”, without collateral and some operational losses, which reduces their cost, but increases the risk.
Investments in financial companies are carried out on corporate terms or through raising funds from participants of an
institution, which is based on the Law of Ukraine “ On Financial Services and State Regulation of. Financial Services
Markets”. Funds may be attracted to a financial company for other reasons than deposit transactions, such as loans from
another financial institution. At the same time, it is necessary to further investigate the effects of liberal regulation of
financial companies and their impact on the interests of participants and clients of financial companies.

Keywords: financial institution, credit institution, financial company, loan, credit operations.
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ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ:
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
У статті розглянуто проблеми теоретичного та законодавчого визначення та класифікації інвестиційних ризиків. Інвестиційна діяльність потребує постійного контролю за ризиками, які існують в інвестиційних відносинах
та впливають на реалізацію інтересів учасників цих відносин, тому відмічені основні напрями для мінімізації та
усунення ризиків.
Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиційний ризик, фінансовий ризик, інвестиційні відносини.

Постановка проблеми. Сучасний розвиток національного законодавства спрямований на збільшення обсягів інвестування до провідних галузей
економіки України. Разом з тим, ключовим моментом
у цій сфері є питання забезпечення прав та інтересів
сторін у інвестиційних правовідносинах. У цьому
аспекті привертає увагу можливість створення механізму ефективного врахування, управління, мінімізації та усунення ризиків.
Стан дослідження. Окремі питання сутності,
класифікації, управління та мінімізації фінансових та
інвестиційних ризиків досліджували у своїх працях,
зокрема, такі вчені-правники, В. В. Поєдинок [1],
В. Ю. Полатай [2], Ю. М. Жорнокуй [3], О. М. Вінник
[4], І. Б. Чайкін [5], питання інвестування в окремих
галузях досліджувалися С. В. Глібком [6], [7],
Р. П. Бойчуком [8], а також економістами, серед яких
необхідно відмітити наукові праці О. А. Вишневської
[9], О. І. Дмитренка [10], А. С. Шапкина [11].
Метою даного дослідження є здійснення аналізу законодавчого врегулювання ризиків у інвестиційній діяльності, а також визначення можливих правових засобів управління ними та їх усунення.
Виклад основного матеріалу. Під інвестиційним ризиком розуміється можливість недоотримання
запланованого прибутку під час реалізації інвестиційних проектів. Об’єктом ризику в даному випадку,
виступають майнові інтереси особи – інвестора, що
вкладає у проект у тій чи іншій формі свою власність
[12].
На думку О. А. Вишневської, ймовірні ризики
характеризуються всією сукупністю як об’єктивних,
так і суб’єктивних факторів. Ризику як одній із найскладніших категорій, пов’язаних із результативністю господарської діяльності, притаманні такі риси
як економічна природа, альтернативність, невизначеність результатів, коливання рівня ризику, постійність [13].
© Шміло І. О., 2019

Науковцями відмічається, що інвестиційними
ризиками є ризики, при яких існує можливість часткового одержання або втрати прибутку, а об’єктом
ризику є майнові інтереси інвестора [12, С. 115],
тобто, характер ризику сприймається як майновий
інтерес. Розглядаючи об’єктивну та суб’єктивну концепції ризику, що обґрунтовуються різними групами
науковців, І. Б. Чайкін прийшов до висновку, що це
категорія об’єктивно-суб’єктивна, при якій існує
ризик як об’єктивне явище, так і усвідомлення ризику суб’єктом інвестиційних відносин [5, С. 28].
Деякі автори під ризиком розуміють майбутній
рівень економічних витрат через недосягнення цілей
інноваційно-інвестиційного проекту, розподілення
імовірностей якого може бути якісно та кількісно
визначено А. Є. Никифоров [13,С. 9], І. В. Греськів
[14].
У той же час в Україні найбільш змістовно категорію ризику закріплено відповідно страхового ризику, який відповідно до ст. 8 Закону України «Про
страхування» розуміється як певна подія, на випадок
якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, тобто, фактично
об’єктивна характеристика ризику. Тим більше законодавство України передбачає і інші види ризиків
за характером або за фінансовими інструментами:
ризик збитків в корпоративних відносинах (статті
133, 140, 152 ЦК України), комерційний ризик (стаття 44 ГК України) та інші.
І. О. Бланк визначає, що інвестиційних ризик
характеризує можливість виникнення фінансових
витрат в процесі здійснення інвестиційної діяльності підприємства. [15, С. 25] Але одночасно І. О. Бланк
під ризиком окремого фінансового інструмента інвестування розуміє ймовірність відхилення фактичного інвестиційного доходу від очікуваної його величини в ситуації невизначеності динаміки
кон’юнктури відповідного сегмента інвестиційного
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ринку й майбутніх результатів господарської діяльності [16, С. 332], а О. І. Дмитренко як ознаку виділяє можливість отримання додаткового обсягу прибутку, що ґрунтується на зовнішніх та внутрішніх
факторах [10, С. 4]. Для визначення заходів мінімізації інвестиційних ризиків необхідно проаналізувати їх ознаки, які можуть бути показниками для формування заходів. Тому в цьому випадку необхідно
враховувати ознаки фінансових ризиків та інвестиційної діяльності, які є родовими категоріями для
інвестиційних ризиків.
Фінансові ризики мають наступні характеристики: економічна природа, об’єктивність вираження,
діяльність в умовах вибору, який є альтернативним;
цілеспрямованість дій; вірогідність досягнення мети;
невизначені наслідків, очікуваність несприятливих
наслідків, динаміка рівня ризику, суб’єктивність
оцінки [15]. Рисами інвестиційної діяльності, які
переходять до інвестиційних ризиків є: забезпечувальний характер для поточної операційної діяльності під підприємства; форми та методи інвестиційної
діяльності мало залежать від галузевої діяльності
підприємства; інвестиційна діяльність не систематична за періодами; інвестиційний прибуток та інші
інвестиційні переваги відкладаються на певний період; інвестиційні грошові потоки не співпадають з
рухом коштів від основної діяльності; є характерним
інвестиційний ризик; показник інвестиційної діяльності – чисті інвестиції. [17]
Їх інші різнопланові характеристики слугують
підставами для класифікації ризиків , а це дає змогу
застосувати до систематизованої групи ризиків відповідне законодавство, і що потребує додаткового
аналізу.
З точки зору причин їх виникнення, які впливають на настання відповідальності, є об’єктивний
(природній) характер їх появи та існування або
суб’єктивний (що залежить від волевиявлення осіб)
[18]. Найбільш чітко визначено різницю між
об’єктивними (природніми) та суб’єктивними ризиками на прикладі підприємницьких ризиків, які відповідно до точок зору А. А. Жигаря та А. С. Шапкіна [11], поділяються на ризики, пов’язані з купівельною спроможністю грошей та інвестиційні ризики.
При чому такий підхід з урахуванням об’єктивного
та суб’єктивного критерію для поділу ризиків вказує,
що на нижчих рівнях одні і ті ж ризики можуть виникати з обох причин.
Щодо місця ризику в різних видах інвестицій,
В. В. Поєдинок [1] зазначає, що у прямих інвестиціях ризик значно вищий, ніж у портфельних інвестиціях, тож потребує «компенсації» у вигляді додаткових гарантій і портфельний інвестор у разі виникнення ризику може легко вилучити власну інвестицію,
а перетворити її в іншу портфельну інвестицію, то
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прямий інвестор позбавлений такої можливості в
силу, як правило, низької ліквідності об’єктів інвестування.
Відмічаючи складність класифікації ризиків, на
підставі узагальнення економічних досліджень виокремлюються такі основні види інвестиційних ризиків, які мають характер передбачуваних щодо проекту і поділяються за галузевим принципом, характером діяльності, характером відношення інвесторів
до факторів ризиків, а саме: зовнішні (ринкові); операційні; внутрішньо інвестиційні; технічні; правові
[19, С. 20–21].
Якщо переходити до критеріїв класифікації ризиків, то, на наш погляд, необхідно визначити завдання такої класифікації: наукова ціль, прагматичне
завдання, методологічна мета на підставі аналізу
відповідно правових особливостей ризиків, та інше.
Так, І. О. Бланк надає класифікацію фінансових ризиків підприємства за наступними ознаками: за джерелом виникнення; за видами; за об’єктом; за сукупністю досліджуваних інструментів; за комплексністю; за фінансовими наслідками; за характером
прояви в часі; за рівнем ймовірності реалізації; за
рівнем фінансових втрат; за можливістю передбачення; за можливістю страхування [15, С. 22].
Науковці класифікували інвестиційні ризики за
різними критеріями: за наслідками впливу на прибутковість інвестиційного проекту [12, С. 117]; за
видами, за ступенем передбачуваності, інші критерії
[13, С. 9]. І. О. Бланк вважає видами інвестиційного
ризику ризик реального інвестування та ризик фінансового інвестування [15, С. 25]. При аналізі наукових
досліджень ризиків, які проводилися за іншими завданнями, класифікація здійснювалася за критеріями
виникнення та характером втрат, а при правовому
аналізі ризиків – як за прибутковістю, так і за наслідками для існування підприємства [5, С. 120], в
тому числі при лізинговому інвестуванні [20,
С. 59-60].
Якщо звернутися до закріплених класифікаціях
інвестиційних ризиків в нормативно-правових актах,
то в нормах демонструється відмінне від названих
видів застосування критеріїв класифікації. Відмінний від названого підхід до співвідношення видів
інвестиційних ризиків існує щодо правового регулювання інвестиційного та кредитного ризику, у ПП
НБУ «Про затвердження Положення про визначення
банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30 червня
2016 року № 351 (далі – Положення № 351). Відповідно до даного нормативно-правового акту поняття
та регулювання кредитного ризику застосовується до
активних банківських операції, до яких у свою чергу
відносяться операції з придбання цінних паперів
(тобто операції зі здійснення інвестування)[21]. Фак-
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тично, дане Положення № 351 здійснює регулювання кредитного ризику на всіх етапах створення та
реалізації інвестиційного проекту.
Як приклад диспозитивного регулювання можна
навести випадок, за яким, навпаки, ризики не визначаються, а тільки встановлюється обов’язок їх аналізу та шляхів нейтралізації в опису державного інвестиційного проекту, зміст якого закріплено в Додатку №1 до Порядку відбору державних
інвестиційних проектів, затвердженому постановою
КМУ № 571 від 22.07.2015 р. «Деякі питання управління державними інвестиціями».
У законодавстві України існує і позитивний приклад послідовного врахування інвестиційних ризиків
у відповідних інвестиційних проектах. На підставі
ст.121 Закону України «Про інвестиційну діяльність»
затверджено Постановою КМУ №684 від 18.11.2012
«Порядок та критерії оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів» (далі – Порядок оцінки
№684). На реалізацію п. 8 цього порядку Наказом
МЕРТ №1279 від 13.11.2012 України затверджено
Методичні рекомендації з розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися
державна підтримка» (далі – Методичні рекомендації
№ 1279). Відповідно до цих Методичних рекомендацій № 1279 враховується значна кількість ризиків,
які поділяються на три групи: ризики, шо належать
до загальної соціально-економічної ситуації; виробничі ризики; ринкові ризики.
Як ми бачимо на прикладі, фактично інвестиційними визначаються в більшості такі ризики, які прямо
не відносяться до фінансових та їх підвиду – інвестиційних. Так, ризики, пов’язані зі зміною попиту, втратою місця частки на ринку, якості продукції без наявності інвестиційного проекту навіть не можна було
б відносити до інвестиційних відносин, вони б вважалися суто маркетинговими ризиками, або інший варіант припущення: якщо не розглядається будь-який
інвестиційний проект у виробничий об’єкт, такі ризики можуть вважатися ризиками другого рівня. На наш
погляд, навіть при відсутності в нормативно-правових
актах системного викладання переліку ризиків, позитивним є вимога щодо визначення необхідних заходів щодо управління ризиками в інвестиційних
проектах згідно п. 2.10 Методичних рекомендації
№ 1279: ідентифікація, оцінка ризиків; вибір методів
та інструментів для запобігання їх появи або з метою
контролю; розподіл ризиків між учасниками проекту,
що найкраще спроможні узяти на себе ризик або мінімізувати його.
Як економічна категорія «управління інвестиційними ризиками» складається з ідентифікації інвестиційного ризику; його аналізу; розроблення заходів
для мінімізації ризиків; застосування цих заходів;

оцінка ефективності станів управління; оцінка відповідності заходів до ідентифікації інвестиційних
ризиків. [14] Якщо ж розглядати тільки етап нейтралізації ризиків, то науковцями відмічається, що у
зв’язку з важливістю нейтралізації інвестиційних
ризиків, їх можливо в процесі управління або повністю усунути (для внутрішніх ризиків) або мінімізувати наслідки впливу (для зовнішніх) [14].
Враховуючи викладене необхідно погодитися,
що для усунення ризиків в інвестиційних відносинах
необхідно здійснювати розрахунки розмірів ризиків,
використовуючи як об’єктивні (математичні, статистичні), так і суб’єктивні методи. При цьому мінімальним переліком підстав для визначення ризиків
можна вважати такі фактори: ринкові (ціни та обсяги
продажу товарів); вартість проекту; ціни на сировину; курс валют; форс-мажорні обставини [12, С. 116].
Додатково необхідний показних ризику, який повинен бути розрахунковим та призводити до певних
наслідків для інвестиційного процесу. Так А. Є. Нікіфоров вважав, що допустимим для інвестиційного
ризику на підставі розрахунку отримання прибутку
є рівняння доходу від інвестицій до середнього рівня
в економіці; критичним є ризик при рівнянні інвестиційного доходу 0 % або при втраті інвестиції; катастрофічний ризик є при збитках, більших за інвестицію [13, С. 13–14].
Наведені приклади законодавчого регулювання
та теоретичного визначення та забезпечення усунення інвестиційних ризиків свідчать про ситуативне
регулювання в нормативно-правових актах необхідних дій, пов’язаних з існуючими ризиками.
На наш погляд, завданнями, правового вирішення викладених проблем, можуть бути:
– побудова системи правової класифікації інвестиційних ризиків;
– визначення системних підходів (в т.ч. галузевих напрямків) для поділу груп ризиків;
– закріплення мінімуму критеріїв, які необхідно
враховувати при визначенні інвестиційних ризиків;
– формування правових засобів та методів нейтралізації або мінімізації впливу ризиків на інвестиційні відносини та проекти.
Разом з тим необхідно відмітити, що в складних
системах управління суб’єктів господарювання таких як банки, науковці для чіткого розуміння системи інвестиційних ризиків та управління ними використовують спеціальну структуру процедури аналізу
інвестиційної діяльності та визначення відповідних
засобів мінімізації ризиків. Так, наприклад, здійснюється аналіз напрямків інвестиційної діяльності;
аналіз змінності складових структури інвестиційної
діяльності; розкриття структури окремих складових;
порівняльний аналіз показників інвестиційної діяльності [10, С. 12].
Право та інновації № 2 (26) 2019
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Зупинимося на засадах мінімізації ризиків. Напрямками мінімізації інвестиційних ризиків науковці Н. В. Гаврилова [22, С. 306], З. К. Шмігельська
[23]. вважають уникнення, утримання, передачу.
З. К. Шмігельська також пропонує в стратегії уникнення ризику використовувати алгоритм уникнення
або прийняття ризику [23].
Залежно від рівня ризику (безризиковий, допустимий, критичний) можуть застосовуватися різні
заходи: прийняття інвестиційного ризику, його моніторинг або передача; моніторинг інвестиційного
ризику, його розподіл та страхування; розподіл інвестиційного ризику, його страхування та припинення
інвестиційного проекту. [14]
Пропонуються наступні заходи мінімізації інвестиційних ризиків: використання застави та гарантії,
диверсифікація (розподіл інвестицій між різними
об’єктами), страхування (не тільки майна, але й відповідальності), лімітування інвестицій [22, С. 306].
З. К. Шмігельська пропонує стратегію мінімізації
потенційних ризиків поділяти на два етапи: перший
як забезпечення дотримання законодавчих норм
(щодо обмеження можливого ризику під час аварії,
зниження рівня ризику, формування резервів, страхування відповідальності); другий: створення фонду
ризику, страхування персоналу; страхування майна
та фінансових резервів [23].
Також до методів управління, які передбачають
мінімізацію ризиків, деякі автори відносять: диверсифікацію ризиків; страхування (пряме або хеджування); компенсацію (резервування); регулювання
та контроль за витратами; цінове регулювання;
управління величиною левериджу диверсифікація
інвестиційних активів; опрацювання стратегії інвестиційного розвитку; контроль обсягу реалізації
продукції; регулювання дивідендних виплат; розробка обґрунтованих орієнтирів; створення системи
резервів на підприємстві; детальне опрацювання
умов контрактів на капітальне будівництво; організація постійного моніторингу зовнішнього середовища; отримання від конкурентів гарантії або порук
від третіх осіб. [19]
Методами мінімізації ризиків в складних системах суб’єктів господарювання на прикладі банку
1.
2.
3.
4.
5.

68

можливо вважати: оптимізація (визначення можливих передумов виникнення та поширення відповідного ризику); виокремлення можливих шляхів попередження інвестиційного ризику: припинення вже
існуючих напрямів ведення інвестиційної діяльності;
розширення існуючих можливостей нівелювання та
протидії інвестиційному ризику; обрання нових напрямів інвестиційної діяльності банку; оптимізації
існуючого рівня інвестиційного ризику за рахунок
перебудови наявної структури інвестиційного портфеля банку. [10]
Якщо ж оперувати правовими категоріями, то
для усунення або мінімізації інвестиційних ризиків
можливо застосовувати захисні застереження, засоби
забезпечення виконання зобов’язань, господарськоправові санкції, засоби господарського контролю,
нагляду, корпоративного контролю, договірні механізми усунення ризиків на організованих інвестиційних ринках, розподіл ризиків в господарських договорах між учасниками інвестиційних відносин.
Висновки. На підставі викладеного, як висновок
можливо запропонувати наступні положення.
До правових ознак інвестиційних ризиків як підвиду фінансових необхідно відносити:
1. Можливість появи збитків або нерозрахункового прибутку.
2. Причини появи – зовнішні та внутрішні фактори.
3. Мають економічну природу але проявляються
в нормативно-правових актах, господарських договорах шляхом закріплення їх окремих елементів.
4. Можливість вибору порядку реалізації інвестиційних правовідносин визначається, як правило, з
врахуванням впливу ризиків на інтереси учасників
цих відносин.
5. Інвестиційні ризики можуть бути розраховані
в міжнародних угодах, нормативно-правових актах,
договорах і для усунення чи мінімізації можуть біти
використані засоби господарсько-правового регулювання, в тому числі договірного характеру.
Подальшого дослідження потребує порядок визначення та закріплення засобів господарсько-правового захисту інтересів інвестиційних відносин від
негативного впливу інвестиційних ризиків.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ:
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
В статье рассмотрены проблемы теоретического и законодательного определения и классификации
инвестиционных рисков. Инвестиционная деятельность требует постоянного контроля за рисками, которые существуют в инвестиционных отношениях и влияют на реализацию интересов участников этих отношений, поэтому
отмеченные основные направления для минимизации и устранения рисков.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционный риск, финансовый риск, инвестиционные
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INVESTMENT RISKS, THEIR CLASSIFICATION AND MANAGEMENT: LEGAL ASPECTS
Problem setting. Modern development of the national legislation is aimed at increasing the volume of investment in
leading industries of Ukraine. At the same time, the key point in this area is the issue of ensuring the rights and interests
of the parties in the investment legal relations. In this aspect, attention is drawn to the possibility of creating a mechanism
for effective accounting, management, minimization and elimination of risks.
Analysis of recent researches and publications. Some issues of essence, classification, management and
minimization of financial and investment risks were researched, in particular, by such legal scientists as V. V. Poiedynok,
V. Yu. Polatai, Yu. M. Zhornokui, O. M. Vinnyk, I. B. Chaikin in their writings, the issue of investment in certain sectors
researched by S. V. Hlibko, R. P. Boichuk and economist, among which it is necessary to note research papers
of O. A. Vishnevska, O. I. Dmytrenko and, A. S. Shapkyn.
The target of research is to carry out an analysis of the legal regulation of risks in investment activities, as well as
identify possible legal means of managing them and eliminate them.
Article`s main body. As an economic category, «investment risk management» consists of identification of investment
risk; his analysis; developing measures to minimize risks; application of these measures; assessment of the efficiency of
management states; assessment of conformity of measures to identify investment risks. In order to eliminate risks in
investment relations, it is necessary to calculate the size of risk using both objective (mathematical, statistical methods)
and subjective.
Examples of legislative regulation and theoretical definition and ensuring the elimination of investment risks indicate
situational regulation in the regulatory acts of the necessary actions related to existing risks.
In our opinion, the tasks of the legal solution of the problems described may be: the construction of a system of legal
classification of investment risks; definition of system approaches (including branch directions) for division of risk groups;
securing a minimum of criteria to be taken into account when determining investment risks; the formation of legal means
and methods for neutralizing or minimizing the impact of risks on investment relations and projects.
Conclusions and prospects for the development. To legal signs of investment risks as a subset of financial should
be attributed: the possibility of occurrence of losses or unplanned profit; causes of appearance – external and internal
factors; have an economic nature but are manifested in normative legal acts, economic contracts by fixing their separate
elements; the possibility of choosing the procedure for the implementation of investment legal relationships is determined,
as a rule, taking into account the influence of risks on the interests of participants in these relationships; investment risks
can be calculated in international agreements, regulations, contracts, and for elimination or minimization of bits may be
used means of economic-legal regulation, including contractual nature.
Keywords: investment activity, investment risk, financial risk, investment relations.
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ПРАВОВА МЕНТАЛЬНІСТЬ:
СУТНІСТЬ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ
У статті представлені основні теоретико-методологічні підходи до аналізу сутності правової ментальності..
Особливу увагу приділено розкриттю специфіки аксіологічного контексту даного соціального феномена. Розглянуто сутність і структура правової ментальності. Представлена кількісна та якісна характеристика функцій правової ментальності.
Ключові слова: культура, правова культура, правові цінності, правова ментальність, функції правової культури.

Постановка проблеми. У загальній теорії правосвідомості категорія «правова ментальність» є
однією з фундаментальних, оскільки без неї практично неможливо дослідження глибинних структур
юридичної психології, ідейних засад правосвідомості і ціннісних орієнтацій правової поведінки
індивіда, соціальної групи, суспільства в цілому.
Існування правової ментальності передбачає наявність нераціональних механізмів життєвого осмислення права. У той же час розуміння законодавцем
і правозастосовувачем сутності правової ментальності робить їх дії юридично значимими, більш
обґрунтованими та підтримуючими народним правовим духом.
У зв’язку з цим теоретико-методологічний аналіз правової ментальності є надзвичайно важливою
сферою наукових соціально-філософських досліджень.
Ціль даної роботи – теоретико-методологічний
аналіз правової ментальності. Для досягнення цієї
мети необхідно вирішити взаємопов’язані завдання:
проаналізувати різні інтерпретації поняття «правова
ментальність», уявити історію розвитку теорії правової ментальності, дати визначення правової ментальності, розглянути соціокультурну обумовленість даного феномена. Мета роботи – надати соціальнофілософський аналіз правової ментальності,
розглянути її сутність, структуру та функції.
Об’єктом дослідження є правова ментальність
як соціальний феномен. Предметом даного дослідження виступає соціально-філософський аналіз
сутності правової ментальності і умов її формування.
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Аналіз останніх досліджень. Проблеми правової
ментальності перебувають у центрі уваги відомих науковців. Вони є предметом чисельних дискусій та
наукових досліджень таких вчених, як В. Бабкін, Г. Балюк, О. Бандура, С. Бобровник, Н. Бура, В. Головченко, Д. Керімов, М. Козюбра, А. Колодій, В. Котюк,
А. Крижановський, Ю. Лобода, Д. Мєняйло, Є. Назаренко, В. Оксамитний, М. Орзіх, В. Сіренко та інші.
Незважаючи на те, що зараз активно здійснюється процес дослідження різних проблем правової ментальності, не можна сказати, що вони вичерпані. Ще
залишаються недостатньо дослідженими багато її
аспектів. Безпосередньо це стосується визначення
поняття правової ментальності, детермінантів її формування, розгляду особливостей правової ментальності як ядра правової культури.
Виклад основного матеріалу. Поняття правової
ментальності – багатогранне, багатоаспектне. Перш
за все слід зауважити, що у перекладі з латинської
«mentos» – думка. Поняття «ментальність» («менталітет») часто перекладається як «склад розуму»,
«умонастрій», «уява» та ін.
У науці ментальність визначається як «глибинний рівень колективної та індивідуальної свідомості,
що включає несвідоме, як відносно стійку сукупність
установок і схильностей індивіда або соціальної
групи сприймати світ певним чином» [1, с. 525].
На думку В. А. Шкуратова, ментальність можна
назвати людським виміром історичних макромас або
людською активністю, яка об’єктивується в культурних пам’ятках. Він вважає, що ментальності притаманні особливі риси.
© Клімова Г. П., 2019
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По-перше, ментальність не збігається з поняттям
«психіка», так як може бути застосована тільки до
людини (психіка ж є і у тварин).
По-друге, ментальність є змістом (образ, уявлення, поняття), а психіка являє собою процес.
По-третє, ментальність описує людську активність тільки в контексті певного історичного матеріалу.
По-четверте, психіка індивідуалізована і утворює
структуру, а ментальність – ні.
По-п’яте, психіка описується в субординаційних,
більш-менш однозначних поняттях, а ментальність –
в синонімах зі смисловими відмінностями, але слабо
диференційованих за значенням [2, с. 119].
Як представляється, ментальність - це стійкий
спосіб специфічного світосприйняття, характерний
для великих груп людей (етносів, націй, соціальних
верств), що обумовлює особливість способів їх реагування на явища навколишнього світу. Вона дозволяє представникам одного соціуму однаково сприймати навколишню дійсність, оцінювати її й діяти в
ній відповідно до визначених, таких, що склалися в
суспільстві, установок і стереотипів поведінки, «розуміючи» один одного, зберігаючи тим самим стабільність і цілісність національного простору [3,
с. 14].
Зміст правової ментальності відображає процес
правокультурного розвитку, що проявляється як в
характері мислення, так і в образі дії. Він по-своєму
унікальний, специфічний і невіддільний від соціальної ментальності.
Щодо змісту поняття «правова ментальність» в
науковій літературі зустрічаються також різні точки
зору. Так, А. М. Мурунова вважає, що правова ментальність – це «духовні та інтелектуальні потенції
різних соціальних суб’єктів у правовій сфері» [4,
с. 37]. Р. С. Байніязов стверджує, що «правова ментальність є духовно-правова психологічна інваріанта,
що має консервативні форми відтворення властивих
їй цінностей. Вона є той стрижень, за допомогою
якого правова культура суспільства етнічно «пульсує», функціонально забезпечує власну культурну
самість» [5, с. 32].
На наш погляд, правова ментальність – це позначення загального розумового і психічного стану людей, що належать до однієї культури, тим самим надає їм можливість по-своєму сприймати навколишній світ і самих себе. Вона дозволяє висловлювати
стійкі психічні риси по відношенню до права і державної влади, які склалися в конкретній правовій
культурі. Це, по суті справи, історично сформована
матриця типізацій юридично значущої поведінки і
правових оцінок, схема смислопобудов, що визначає
правове мислення, залишаючись повністю невловимою в рефлексії.

Основою правового менталітету є політико-правова парадигма, що утворює вихідний рівень всіх
його компонентів, в якій фіксується характер (специфіка) відносин особистості, права і держави в рамках
того або іншого типу цивілізації або етносу.
Вказана парадигма розкривається через аксіоми
політичної і правової свідомості, тобто юридично і
політично значимі ідейно-емоційні утворення і ціннісні установки, які визнаються представниками
конкретного суспільства в якості справжньої справедливості та не ставляться під сумнів в силу своєї
очевидності або звичності, вони не потребують будьякого додаткового обґрунтування і визначають політико-правові вподобання націй, народів і індивідів
[6, с. 102].
З урахуванням сказаного, правова ментальність
представляє собою духовно-психологічний склад
особистості, народу, нації й інших соціальних утворень, які базуються на політико-правової парадигмі,
типізуючись в юридично значущу поведінку за допомогою характерних правових оцінок, схем смислопобудов і особливих стереотипів правового мислення.
На формування правової ментальності впливають багато чинників.
Так, ще з античних часів бере свій початок географічний чинник формування правової ментальності. Древні вчені мандруючи різними країнами, фіксували особливості звичок, традицій народів, котрі
населяли ці території.
Наприклад, Гіппократ «фізично і психологічно
своєрідність народів пояснював специфікою їх географічного положення та кліматичних умов». Він
вражав, що форми поведінки людей та їх звичаї відображають природу країни. Те, що південний і північний клімат неоднаково впливає на організм, а
отже, і на психіку людини, припускав також Демокріт [7, с. 12, 13].
Особливої уваги в межах аналізу впливу природного середовища на процес формування української ментальності заслуговують праці М. Грушевського «Історія України – Русі» та «На порозі нової
України», в яких представлений історичний аналіз
залежності розвитку української культури та ментальності від природного середовища. Йдеться про
вплив природного середовища на культурні орієнтації осмислення історії українського народу крізь
призму двох площин «культура – природне середовище» [8, с. 149].
Велике значення для осягнення поставленої проблеми має праця М. Костомарова «Дві руські народності», в якій формування менталітету українців
пов’язується, перш за все, з географічним положенням країни, яке було «першим приводом відмінності
народностей взагалі». І саме географічні умови, на
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його думку, надають певному народові «своєрідного
типу» [9, с. 189].
На формування правового менталітету істотно
впливає психолого-педагогічний чинник, який тісно
споріднений з школою Ф. Боаса. Передумовою цього можуть вважатися деякі концептуальні положення
М. Міт. Саме вона визначила особливий інтерес етнопсихології до дослідження дитинства. М. Міт звертала увагу також на несвідомі настанови дорослих
членів суспільства відносно дітей і способів комунікації між дорослими та дітьми. На підставі своїх
досліджень вона доводила, що своєрідність націоналістичного світосприйняття і поведінки значно залежить від практики виховання малюків, що є унікальною для кожної культури.
Ще одним чинником формування правового менталітету є біологічно-генетичний чинник, у контексті
якого кожна нація розглядається «безмежно поширеною родиною» та відзначається, що особливості
модусів сприймання і поведінки людей залежать від
«расового» чинника, тобто генетичної схильності до
належних настанов [10, с. 15].
Належну данину цьому поглядові було надано і
українськими вченими, особливо в концепціях, зорієнтованих на ідеологію інтегрального націоналізму. Так, Д. Донцов вказував, що «духовне обличчя
народу, як і фізичне, залежить передусім від його
расової субстанції» [11, с. 219].
У німецькій філософській і суспільно-політичній
думці початку XIX століття у зв’язку з аналізом національного характеру того чи іншого народу формується поняття «дух народу», яке отримало згодом
поширення. Воно здобуло свою популярність завдяки працям німецьких романтиків (Гьольдерліна,
Шлегеля), а також Фіхте, зокрема знаменитим «Промовам до німецької нації».
Концептуальну завершеність поняття «дух народу» набуває в філософській рефлексії Гегеля. Він
інтерпретує «народний дух» романтиків в раціоналістичному, панлогічному сенсі. Дух як конкретна
тотальність, згідно з «Наукою логіки» розпадається
на гри моменти, які присутні поняття як такому: загальне, особливе і одиничне; загальне - це світовий
Дух, одиничне - окрема людина, а особливе - дух
окремого народу. Цей особливий дух і є головною
діючою особою всесвітньої історії. «Особливий дух
народу є природний індивідуум, як такий він розквітає, наливається силою, слабшає і вмирає» [12,
с. 67].
У другій половині XIX століття у зв’язку з поширенням концепції «духу народу» здійснювалися
спроби пояснити загальну ходу історичного процесу,
виходячи з вчення про національний характер. При
цьому душа народу інтерпретувалась як щось ірраціональне та містичне. Так, у роботі французького
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соціолога Г. Ле Бона «Психологія народів і мас» історія є не що інше, як результат, викликаний психологічним складом раси. Центральною тезою його
вчення є концепція про дух народу, дух раси, згідно
з якою, доля народів, їх життя, історія визначаються
їх душею. «Без попереднього знання складу душі
народу, – пише він, – історія його здається якимось
хаосом подій, керованих однією тільки випадковістю. Навпаки, коли душа народу нам відома, то життя
його є прямим та фатальним наслідком його психологічних рис . У всіх проявах життя нації ми завжди
знаходимо, що незмінна душа раси творить свою
власну долю» [13, с. 17].
У структурі правової ментальності можна виділити чотири елементи, які розкривають його сутність
і утворюють його цілісність.
Перший компонент – когнітивний, що включає в
себе правове світогляд і правову свідомість, яке обумовлює правову поведінку особистості.
Другий елемент – оцінний, що відображає, яким
чином в свідомості особистості і суспільства в цілому опосередкуються правові цінності і якими можуть бути їх ціннісні орієнтації.
Третім є комунікативний компонент правової
ментальності. Він пов’язаний з правовими традиціями, які характерні для даного типу соціуму. Вони
являють собою соціальний досвід, який акумулює
правові цінності і передається від одного покоління
до іншого в певних просторово-правових межах.
Четверта складова – це сензитивний елемент, що
характеризує емоції людини і відображає його правову психологію, яка охоплює собою сукупність ціннісних відносин, настроїв, бажань і переживань,
характерних для особистості або в цілому для конкретного суспільства.
Правова ментальність представлена трьома видами:
по-перше, внутрішнім станом особистості, мінливими і симетричними елементами її психіки,
по-друге, суб’єкт-суб’єктними і суб’єктоб’єктними відносинами в сфері правової діяльності,
по-третє, результатами даних правових відносин
і діяльності, тобто ментальним правовим середовищем, у якому реально живуть і діють люди і їх соціальні спільності.
Правова ментальність грає активну роль в формуванні правової культури. Вона не дає трансформувати позитивне право в відірвану від соціального
буття мляву юридичну догму, оскільки являє собою
духовно-правову психологічну інваріанта, яка має
консервативні форми відтворення властивих їй цінностей. Завдяки цьому правова ментальність виступає тим стрижнем, за допомогою якого правова культура суспільства функціонально забезпечує власну
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культурну специфіку, а правові системи зберігають
національну ідентичність.
Правова ментальність зберігає і передає наступним поколінням все цінне в правовій культурі, дозволяє запозичувати кращі зразки правової культури
інших країн і відкидати чужі для даної правової культури правові ідеї, теорії, норми.
Найважливіше значення для забезпечення дії
ментального механізму правової культури мають
функції правової ментальності. Серед них необхідно
виділити:
1. Пізнавально-перетворювальну – пов’язану не
тільки з накопиченням певної суми знань про специфіку образних, стійких (архітектонічних) елементів
національного юридичного середовища та їх різнопорядкових проявів (від правових стереотипів, цінностей і установок до організації і характеру юридичної діяльності, політико-владного простору та
ін.), але і з відповідною такому розумінню діяльністю з формування органічного правоментальним особливостям соціуму держави, політичної і правової
систем, механізму правового регулювання та ін.
2. Праворегулюючу й інтеграційну – спрямованих на забезпечення сталого, налагодженого правового устрою суспільства в цілому, соціальних груп
(класів, страт), сімей, окремих індивідів, регулювання їх взаємин.
3. Оціночну – виражається через сукупність емоційно-аксіологічних характеристик індивіда, соціальних груп, суспільства. Вона проявляється в різноманітних фактах, що відображаються у свідомості та
поведінці індивідів і їх соціальних груп, пов’язаних
з оцінкою, відповідним їй емоційним ставленням
(усвідомленому і / або неусвідомленому, як в конкретній ситуації, так і взагалі) суб’єктів до тих чи
інших елементів правового і політичного життя. Всі
складові національної юридичної та державної дійсності виступають об’єктами оцінки.
4. Кумулятивно-охоронну і трансляційну – припускають постійне поповнення, збільшення етноправової інформації на рівні архітектонічних структур
(в нерозривному взаємозв’язку раціональних і ірраціональних компонентів) при збереженні для наступних поколінь вже наявної.

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

5. Соціалізуючу – охоплює галузь загальної індивідуальної соціалізації та інкультурації, як залучення індивіда до національного соціально-правового досвіду.
6. Прогностичну – включає аналіз тенденцій,
перспектив розвитку національної правової та політичної систем [6, с.102].
Дані функції в своїй сукупності зумовлюють
систему ментальних процесів, що лежать в основі
правової культури.
Сказане дозволяє говорити про те, що правова
ментальність – це унікальне правове явище, яке охоплює стиль юридичного мислення і поведінки, юридичні знання і уявлення, характерні для конкретного
індивіда і суспільства в цілому, і яке детерміновано
індивідуальним і соціальним досвідом. Правова ментальність дає можливість правовій культурі зберегти
свою власну ідентичність, не розчиниться у множинних зіткненнях з іншими правовими культурами.
Загальнолюдські, загально цивілізаційні, етнічні,
корпоративні, групові та інші правові цінності складають «генетичний код» правової ментальності, який
обумовлює особливості правової свідомості та правової поведінки різних націй, народностей, соціальних груп і окремих індивідів. Через ці цінності правова ментальність формує свій власний неповторний
духовний світ, що дозволяє їй розвинути свою внутрішню сутність і аксіологічний зміст. Завдяки цьому
ціннісний «генетичний код» правової ментальності
виступає ядром правової культури.
Висновки. Соціально-філософський аналіз правової культури дозволяє науково обґрунтувати переваги аксіологічного підходу серед інших теоретикометодологічних напрямів розглядання даного соціа льного феномену. Даний підхід охоплює
різноманітні якості правової культури навколо поняття цінності. Правова ментальність також володіє
аксіологічною характеристикою, яка включає в себе
в якості базисних етногенетичні цінності, які зберігають власну ідентичність правової культури і не
дозволяють їй втратити свою специфіку в процесі
взаємодії з іншими правовими культурами. Дані цінності правової ментальності є невід’ємною основою
правової культури.
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LEGAL MENTALITY: THE NATURE AND CONDITIONS OF FORMATION
Problem setting. The article presents the main theoretical and methodological approaches to the analysis of the
essence of legal mentality. Particular attention is paid to the disclosure of the specifics of the axiological context of this
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social phenomenon. The essence and structure of legal mentality are considered. The quantitative and qualitative
characteristics of the functions of the legal mentality are presented.
Legal mentality is the spiritual and psychological composition of the individual, of the people, of the nation and of
other social entities, which are based on the political and legal paradigm, typing into a legally significant behavior through
the use of characteristic legal assessments and special stereotypes of legal thinking.
Article’s main body. The formation of legal mentality is influenced by many factors. So, since the ancient times, the
geographical factor of the formation of legal mentality takes its beginning. Ancient scholars traveling different countries,
fixed the peculiarities of the habits, traditions of the peoples who inhabited
The great French thinker Montesquieu in his book The Spirit of Law saw in the climatic and natural peculiarities the
most important element of the «spirit of laws» - the connection of the social system with the specific features of individual
peoples.
The special attention paid to the analysis of the role of the natural environment in the process of formation of the
Ukrainian mentality and the establishment of culture deserves the works of M. Hrushevsky’s «History of Ukraine-Russia»,
«On the threshold of a new Ukraine», M. Kostomarov’s «Two Russian peoples», which presents a historical analysis of
dependence development of Ukrainian culture and mentality from the natural environment. It is about the influence of
the natural environment on the cultural orientation of comprehension of the history of the Ukrainian people through the
prism of two planes, «culture - the natural environment».
The second factor in the formation of legal mentality can be considered a psychological and pedagogical factor, which
is closely related to the school F. Boas. Some of the conceptual provisions of M.Mit, which, based on their research,
proved that the peculiarity of nationalist worldview and behavior is significantly dependent on the practice of bringing
up children, which is unique to each culture, may be a prerequisite for this.
The third factor in the formation of legal mentality is the biological genetic factor that treats each nation as an
«infinitely widespread family»; the peculiarities of the modes of perception and behavior depend on the «racial» factor,
that is, the genetic predisposition to proper guidance.
In the German philosophical and socio-political thought of the beginning of the XIX century, in connection with the
analysis of the national character of a particular people, the concept of «the spirit of the people», which was subsequently
distributed, was formed. It gained its popularity thanks to the works of German romantics (Gölderlin, Schlegel), as well
as Fichte, in particular the famous «Speeches to the German Nation».
Conceptual completeness, a certain rationalization of the concept of «the spirit of the people» acquires in the
philosophical reflection of the great Hegel. He interprets the «folk spirit» of romantics in a rationalist, panological sense.
The spirit as a specific totality, according to «Science of Logic», is divided into games of the moment, which are the
concepts as such: general, special and individual; the general is the world Spirit, the individual is a separate person, and
the particular one is the spirit of an individual people. This special spirit is the main active person in world history.
In the second half of the XIX century, in connection with the spread of the concept of «the spirit of the people»,
attempts were made to explain the general course of the historical process, based on the doctrine of the national character.
The soul of the people was thus interpreted as something irrational and mystical. Thus, in the work of the French
sociologist G. Le Bon «Psychology of peoples and the masses» the story is nothing else, as a result, caused by the
psychological composition of race. The central thesis of his teaching is the concept of the spirit of the people, the spirit
of the race, according to which the fate of the peoples, their life, history are determined by their soul. On the contrary,
when the soul of the people is known to us, then his life is a direct and fatal consequence of his psychological features.
With the greatest power, the supreme power of the racial soul is manifested in public institutions: «institutions of the
people create the identification of his soul, and if he can easily change their appearance, then on the contrary, he can not
change their foundation».
Conclusions and prospects for the development. In view of the above, legal mentality is a sign of the general mental
and mental state of people belonging to one culture, thus giving them the opportunity to perceive the world around
themselves and themselves in their own way. It allows the expression of persistent mental traits in relation to the law and
state power that have developed in a particular legal culture. It is, in fact, a historically formed matrix of typing legally
meaningful behavior and legal assessments that determine legal thinking, while remaining completely elusive in reflection.
Most important are the functions of legal mentality. Among them it is necessary to distinguish: cognitivetransformative; legal regulation and integration; estimated; cumulative security and broadcasting; socializing; prognostic
These functions in their totality predetermine the system of mental processes underlying the legal culture.
Keywords: culture, legal culture, legal values, legal mentality, functions of legal culture.
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ПРАВОВІ ПИТАННЯ ПІДХОДІВ
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ
Стаття присвячена дослідженню видів запобіжних заходів. У статті проаналізовано низку проблемних питань
щодо запобіжних заходів згідно з Кримінальним процесуальним кодексом (далі – КПК України). Виокремлено
підходи щодо класифікації запобіжних заходів на окремі групи за певною спільною ознакою.
Ключові слова: запобіжні заходи, види запобіжних заходів, заходи забезпечення кримінального провадження, досудове розслідування, судове провадження

Постановка проблеми. Реформування чинного
кримінально-процесуального законодавства було викликане реформуванням досудового розслідування
кримінального провадження з метою створення дієвих механізмів дотримання прав і свобод людини.
Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною
цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Для забезпечення виконання державою, положень
закріплених в Основному Законі, було розроблено та
прийнято 13 квітня 2012 року Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК України), який
набув чинності з 20 листопада того ж року. Важливим
засобом зміцнення законності та правопорядку в кримінальному судочинстві є дотримання та забезпечення правових приписів, що стосуються застосування
запобіжних заходів. Ці норми гарантують охорону
таких конституційних прав і свобод громадян, як недоторканність особи, житла, майна та ін.
Ціль наукової статті – дослідження підходів
щодо визначення видів запобіжних заходів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питання пов’язаних із вивченням поняття
та видів запобіжних заходів міститься у працях
І. Л. Петрухіна, В. С. Чистякова, З. Д. Єнікеєва,
З. Ф. Ковриги, та українських В. В. Назарова,
О. П. Кучинської, П. П. Пилипчук, С. В. Пастушенко,
О. Є. Омельченко, В. О. Попелюшка, А.В. Молдована, Ю. П. Аленіна, Ю. М. Грошевого, Є. Г. Коваленка, В. Т. Маляренка, О. Б. Муравіна, В. С. Зеленецького, В. В. Рожкової та інших.
Виклад основного матеріалу. Запобіжні заходи – це заходи забезпечення кримінального прова-

78

Право та інновації № 2 (26) 2019

дження, застосування яких супроводжується обмеженням конституційних прав і свобод осіб, які
підозрюються (обвинувачуються) у вчинені кримі
нальних правопорушень [1, c. 452].
Приділяючи особливу увагу запобіжним заходам
як інструменту забезпечення кримінального правосуддя законодавець виділив види запобіжних заходів
у главі 18 КПК України, зокрема у статті 176 вказується, що запобіжними заходами є: особисте
зобов’язання; особиста порука; застава; домашній
арешт; тримання під вартою, а також тимчасовим
запобіжним заходом є затримання особи, яке застосовується з підстав та в порядку, визначеному КПК
України [2]. Дана система запобіжних заходів дозволяє слідчому судді, суду індивідуалізувати їх застосування з урахуванням тяжкості та характеру
кримінального порушення.
Також до неповнолітніх підозрюваних чи обвинувачених, крім вказаних запобіжних заходів, може
застосовуватися передання їх під нагляд батьків,
опікунів чи піклувальників, адміністрації установи,
в якій виховується дитина (ст. 493 КПК України), а
до неповнолітніх, які у віці від одинадцяти і до досягнення віку, з якого може наступати кримінальна
відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння – також поміщення у приймальник-розподільник для дітей (ч. 4 ст. 499 КПК України). І хоча
останній захід процесуального примусу законодавець не відносить до запобіжних заходів, однак посилання на ризики, викладені у ч. 1 ст. 177 КПК
України, дозволяє стверджувати, що за своєю правовою природою він належить саме до цієї групи запобіжних заходів [3, с. 188].
Отже, визначивши систему запобіжних заходів,
перейдемо до розгляду наукових позицій з приводу
© Бутенко В. Б., 2019

БУТЕНКО В. Б. Правові питання підходів щодо визначення видів запобіжних заходів

зазначеного питання. Найпоширенішою є класифікація запобіжних заходів за характером впливу на
підозрюваного, обвинуваченого. За цим критерієм
усі запобіжні заходи поділяють на: запобіжні заходи,
що пов’язані із позбавленням волі і запобіжні заходи,
що не пов’язані з позбавленням волі [4, с. 333-336].
У зв’язку із запровадженням у новому КПК
України такого запобіжного заходу, як домашній
арешт, який також пов’язаний з певною ізоляцією
особи від суспільства, вважаємо доцільним поділяти
всю систему запобіжних заходів за цим критерієм на
три групи: неізоляційні, абсолютно-ізоляційні та відносно-ізоляційні. До неізоляційних запобіжних заходів належать особисте зобов’язання, особиста порука, застава та передання неповнолітнього під нагляд; до абсолютно-ізоляційних – затримання, взяття
під варту та поміщення у приймай лик-розподільник
для дітей, і нарешті, до відносно-ізоляційних – належить домашній арешт. Одразу може виникнути
запитання: чому не віднести домашній арешт до ізоляційних запобіжних заходів, о скільки він
пов’язаний із певною ізоляцією особи в межах свого
житла. Проте, на нашу думку, аналіз ст. 181 КПК
України дозволяє зробити висновок про те, що поперше, особа, до якої застосовано домашній арешт
по суті залишається на волі і є вільною у варіанті
вибору своєї поведінки з певними обмеженнями, подруге, є суттєва відмінність між примусовим триманням особи під вартою і забороною залишати житло,
і по-третє, домашній арешт може полягати у забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло
тільки у певний період доби, відповідно весь інший
час він вільно може пересуватися і займатися звичними для себе справами [5, с. 357].
Так, І. Л. Трунов та Л. К. Трунова пропонують
класифікувати запобіжні заходи за такими критеріями: (1) відповідно до кола осіб: загальні і спеціальні;
(2) за характером обмеження прав особи: заходи,
пов’язані із позбавленням свободи; з обмеженням
свободи пересування; з обмеженням майнових прав;
з гарантією третіх осіб); (3) відповідно до мети застосування: обмежувальні; попереджувальні; (4) відповідно до строку їх застосування: заходи з обмеженим строком дії; без обмеження строку дії; (5) відповідно до порядку їх застосування: за постановою
слідчого, прокурора і судді; за постановою судді,
прокурора, слідчого за згодою прокурора; заходи, які
застосовуються виключно за постановою або ухвалою судді; (6) відповідно до органів, які мають право
на застосування запобіжних заходів: заходи, які застосовуються слідчим, прокурором, суддею [6, с. 52–
60]. На основі даної класифікації О. В. Мироненко,
до заходів, пов’язаних із позбавленням свободи, відносить затримання особи та тримання під вартою; до
заходів, пов’язаних із обмеженням свободи, – осо-

бисте зобов’язання та домашній арешт; до заходів,
пов’язаних із обмеженням майнових прав підозрюваного, обвинуваченого або третіх осіб – заставу, а
до заходів, пов’язаних із гарантією третіх осіб, – особисту поруку та передання неповнолітнього під нагляд. Попереджувальними запобіжними заходами
науковець вважає заставу та особисту поруку, а обмежувальними – особисте зобов’язання, домашній
арешт, затримання, взяття під варту, передання неповнолітнього під нагляд. До заходів з обмеженим
строком застосовування вчений відносить домашній
арешт, затримання, тримання під вартою та поміщення в приймальник-розподільник для дітей, а до заходів без обмеженого строку дії – особисте зобов’я
зання, особисту поруку, заставу та передання неповнолітнього під нагляд [7, с. 359].
Щодо класифікації запобіжних заходів, на думку
С. М. Смокова, то зосередившись на заходах забезпечення кримінального провадження, виходячи із
обмеження конституційних прав громадян, можна
виділити наступні види: (1) заходи, які обмежують
суспільне і приватне життя громадян (до них слід
віднести виклик слідчим, прокурором, судовий виклик, привід, тимчасове обмеження у користуванні
спеціальним правом, відсторонення від посади, тимчасовий доступ до речей і документів; (2) заходи, які
обмежують майнові права громадян (накладення
грошового стягнення, тимчасове вилучення майна,
арешт майна); (3) заходи, які обмежують свободу
пересування громадян (Особисте зобов’язання, домашній арешт, особиста порука, застава); (4) заходи,
які обмежують особисту свободу громадян (затримання та тримання під вартою) [8]. В. А. Михайлов
поділяє запобіжні заходи на чотири групи: особистого забезпечення; майнового забезпечення; морального забезпечення; адміністративно-владного забезпечення [9, с. 56].
Наступну класифікацію пропонує М. А. Чельцов,
який усі запобіжні заходи поділяв на заходи фізичнопримусового характеру та заходи психологічно-примусового характеру. До заходів фізично-примусового характеру, окрім взяття під варту та домашнього
арешту, слід віднести тимчасовий арешт, естрадиційний арешт, передання неповнолітнього під нагляд
адміністрації дитячої установи, поміщення неповнолітнього у приймальник-розподільник для дітей,
поміщення особи до психіатричного закладу, в умовах, що виключають її небезпечну поведінку. Відповідно, всі інші належать до запобіжних заходів психологічно-примусового характеру [10, с. 334].
О. В. Гончар поділяє запобіжні заходи, на ті що
повністю або частково обмежують право особи на
свободу пересування. До перших відносить тримання під вартою, домашній арешт у частині, де підозрюваному, обвинуваченому забороняється залишати
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житло цілодобово, та як тимчасовий запобіжний
захід – затримання. До другої групи – привід та всі
інші запобіжні заходи [11, с. 92].
Цікавою є класифікація запобіжних заходів, запропонована Л. І. Феніним, який поділяв всі запобіжні заходи в залежності від виду забезпечення, на
дві категорії (групи): заходи, котрі включають особисте та майнове забезпечення [12]. Заслуговує уваги точка зору, що «запобіжні заходи класифікують
залежно від поширюваності дії на тих чи інших
суб’єктів, щодо яких вони можуть бути застосовані.
Ті (особисте зобов’язання, особиста порука, застава,
домашній арешт, тримання під вартою, затримання),
що застосовуються до всіх суб’єктів, називають загальними, а ті, що застосовуються до спеціальних
суб’єктів (неповнолітніх; осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів медичного характеру; осіб, стосовно яких вирішується
питання про видачу в іноземну державу (екстрадицію)) – спеціальними [13].
Наведемо також класифікацію, запропоновану
Чухраєвим Д. А., який як додатковий критерій для
класифікації запобіжних заходів – склад суб’єктів,
між якими виникають правовідносини в ході застосування запобіжних заходів, з урахуванням цього, всі
запобіжні заходи можна розподілити на: 1) застосуванні уповноваженими державними органами безпосередньо до обвинуваченого (підозрюваного, підсуд1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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ного, засудженого) без будь-якої участі інших осіб; 2)
застосовувані за обов’язковою участю третіх осіб [14,
c. 229]. Виходячи із аналізу кримінально-процесуального законодавства, можна зазначити, що застосування за обов’язковою участю третіх осіб, належить
особиста порука, застава (коли її вносить третя особа)
та передача неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи. Зазначимо, що при застосуванні цих заходів
виникають складні відносини, дана група запобіжних
заходів окрім іншого полягає в непроцесуальних діях
інших осіб, що забезпечують належну поведінку підозрюваного, обвинуваченого. При невиконанні покладених обов’язків до них можуть бути застосовані
певні санкції: грошове стягнення з поручителів та
осіб, що наглядають за неповнолітнім; звернення в
дохід держави застави [17, c. 359].
Висновки. Застосування запобіжних заходів як
виду забезпечення кримінального провадження є
одним із основних питань, які виникають в процесі
досудового розслідування та судового провадження.
Проаналізувавши підходи до визначення та класифікації запобіжних заходів, можна дійти висновку, що
зазначені питання у зв’язку із численними змінами
кримінально-процесуального законодавства та вдосконаленням слідчо-судової практики потребують
подальшого наукового обґрунтування та доопрацювання.

ЛІТЕРАТУРА
Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2-х т. Т. 1. Бандурка О.М.,
Блажівський Є.М., Бурдоль Є.П. та ін..; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. Харків: Право,
2012. 768 с.
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/4651-17
Фірман О. В. Класифікація запобіжних заходів за КПК України. Право і суспільство. № 6-2 частина 3, 2015.
с. 188.
Кримінально-процесуальне право України: Підручник. За заг. ред. Ю.П. Аленіна. Харків: ТОВ «Одіссей»,
2009. 816 с.
Мироненко О. В. Система і класифікація запобіжних заходів за новим КПК України. Митна справа. № 4 (88),
2013. С. 354–370.
Трунов И. Л., Трунова Л. К. Меры пресечения в уголовном процессе. Санкт-Петербург.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. 356 с.
Мироненко О. В. Система і класифікація запобіжних заходів за новим КПК України. Митна справа. 2013. № 4.
с. 354–360
Смоков С.М. Види обмежень конституційних прав громадян у новому кримінальному процесуальному кодексі України. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12ccmpku.pdf
Михайлов В. А. Меры пресечения в уголовном процессе. Москва: Право и закон, 1996. 304 с.
Чельцов М. А. Уголовный процесс. Москва, 1948. 624 с.
Гончар О. В. Застосування запобіжних заходів, які частково обмежують конституційне право особи на свободу пересування у кримінальному процесі України. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх
справ. 2013. № 2. С. 90–96.
Фенин Л. И. Уголовный процесс (составлен в виде ответов на вопросы программы испытаний в юридической
комиссии). Харьков, 1911. 167 с.
Право та інновації № 2 (26) 2019

БУТЕНКО В. Б. Правові питання підходів щодо визначення видів запобіжних заходів

13. Застосування заходів кримінального провадження з моменту набрання чинності кримінальним процесуальним
кодексом України | Узагальнення Петрівського районного суду Кіровоградської області щодо застосування
заходів кримінального провадження з моменту набрання чинності 205 кримінальним процесуальним кодексом
України URL: http://pt.kr.court.gov.ua/sud1120/uzag/uzag_1/info_1/
14. Чухраєв Д.А. Поняття та класифікація запобіжних заходів. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2009. № 4. C. 226–230.

REFERENCES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

Bandurka O.M., Blazhivskyi Ye.M., Burdol Ye.P. et al. (2012) Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. Naukovopraktychnyi komentar (Vols.1-2, Vol.1); (Tatsii V.Ya., Pshonka V.P., Portnov A.V.Eds.) Kharkiv: Pravo [in Ukrainian]
Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 13.04.2012 # 4651-VI URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/4651-17 [in Ukrainian]
Firman O.V. (2015) Klasyfikatsiia zapobizhnykh zakhodiv za KPK Ukrainy. Pravo i suspilstvo – Law and Society,
6-2 part 3, 188 [in Ukrainian]
Kryminalno-protsesualne pravo Ukrainy (Alenin Yu.P. Eds.) (2009) Kharkiv: TOV «Odissei» [in Ukrainian]
Myronenko O.V. (2013) Systema i klasyfikatsiia zapobizhnykh zakhodiv za novym KPK Ukrainy. Mytna sprava –
Customs matter, 4 (88), 354–370 [in Ukrainian]
Trunov I.L.. Trunova L.K. (2003) Mery presecheniya v ugolovnom protsesse. Sankt-Peterburg.: Izdatelstvo
«Yuridicheskiy tsentr Press» [in Russian]
Myronenko O.V. (2013) Systema i klasyfikatsiia zapobizhnykh zakhodiv za novym KPK Ukrainy. Mytna sprava –
Customs matter, 4 (88), 354–370 [in Ukrainian]
Smokov S.M. Vydy obmezhen konstytutsiinykh prav hromadian u novomu kryminalnomu protsesualnomu kodeksi
Ukrainy. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12ccmpku.pdf [in Ukrainian]
Mikhaylov V.A. (1996) Mery presecheniya v ugolovnom protsesse. Moscow: Pravo i zakon [in Russian]
Cheltsov M.A. (1948) Ugolovnyy protsess. Moscow [in Russian]
Honchar O.V. (2013) Zastosuvannia zapobizhnykh zakhodiv, yaki chastkovo obmezhuiut konstytutsiine pravo osoby
na svobodu peresuvannia u kryminalnomu protsesi Ukrainy. Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh
sprav – Legal journal of the National Academy of internal Affairs, 2, 90–96 [in Ukrainian]
Fenin L.I. (1911) Ugolovnyy protsess (sostavlen v vide otvetov na voprosy programmy ispytaniy v yuridicheskoy
komissii). Kharkov [in Russian]
Zastosuvannia zakhodiv kryminalnoho provadzhennia z momentu nabrannia chynnosti kryminalnym protsesualnym
kodeksom Ukrainy | Uzahalnennia Petrivskoho raionnoho sudu Kirovohradskoi oblasti shchodo zastosuvannia
zakhodiv kryminalnoho provadzhennia z momentu nabrannia chynnosti 205 kryminalnym protsesualnym kodeksom
Ukrainy. URL: http://pt.kr.court.gov.ua/sud1120/uzag/uzag_1/info_1/ [in Ukrainian]
Chukhraiev D.A. (2009) Poniattia ta klasyfikatsiia zapobizhnykh zakhodiv. Problemy pravoznavstva ta
pravookhoronnoi diialnosti – Problems of law and law enforcement, 4, 226–230 [in Ukrainian]

БУТЕНКО В. Б.
соискатель кафедры уголовного процесса Национального юридического университета
имени Ярослава Мудрого первый заместитель руководителя Луганской местной прокуратуры №2
Луганской области
Правовые вопросы подходов
к определению видов мер пресечения
Статья посвящена исследованию видов мер. В статье проанализированы ряд проблемных вопросов мер в
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LEGAL ISSUES OF APPROACHES TO DETERMINING THE TYPES OF PREVENTIVE MEASURES
Problem setting. The article is devoted to the research of types of precautionary measures. The article analyzes a
number of problematic issues regarding preventive measures in accordance with the Criminal Procedure Code (hereinafter
referred to as the CPC of Ukraine). The approaches to classification of precautionary measures on separate groups
according to a certain common feature are singled out.
Analysis of recent research and publications. The research of the issue related to the study of the concept and types
of precautionary measures is contained in the works of I. L. Petrukhin, V. S. Chistyakov, Z. D. Yenikeyev, Z. F. Kovrygi,
and Ukrainian V. V. Nazarov, A. P. Kuchinskaya, P. P. Pylypchuk, S. V. Pastushenko, O. Ye. Omelchenko,
V. O. Popelyushka, A. V. Moldovan, Yu P. P. Alenina, Yu. M. Groshevoi, Y. G. Kovalenko, V. T. Malyarenko, O. B. Muravin,
V. S. Zelenetsky, V. V. Rozhkova and others.
Article’s main body. Reform of the current criminal-procedural legislation was caused by the reform of the pre-trial
investigation of criminal proceedings in order to create effective mechanisms for the observance of human rights and
freedoms. According to Art. 3 of the Constitution of Ukraine, man, his life and health, honor and dignity, inviolability and
security are recognized in Ukraine as the highest social value. Human rights and freedoms and their guarantees determine
the content and direction of the state’s activities. In order to ensure the implementation of the State, the provisions
enshrined in the Basic Law, the Criminal Procedure Code of Ukraine (hereinafter referred to as the CPC of Ukraine) was
developed and adopted on April 13, 2012, which came into force on November 20 of the same year. An important means
of strengthening the rule of law and order in criminal proceedings is the observance and enforcement of legal requirements
concerning the application of preventive measures. These norms guarantee the protection of such constitutional rights and
freedoms of citizens as the inviolability of a person, housing, property, etc.
Conclusions and prospects for the development. The use of precautionary measures as a form of enforcement of
criminal proceedings is one of the main issues that arise in the process of pre-trial investigation and judicial proceedings.
After analyzing approaches to the definition and classification of precautions, we can conclude that these issues due to
the numerous changes in the criminal procedure law and improving the investigative and judicial practice require further
scientific study and revision.
Keywords: precautionary measures, types of preventive measures, measures for providing criminal proceedings,
pre-trial investigation, judicial proceedings
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ПРОПОЗИЦІЯ УКЛАСТИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР
У статті проаналізовано пропозицію укладення цивільно-правового договору. Визначаються характерні ознаки оферти. Вказується на те, що пропозиція укласти договір повинна містити вказівку на всі істотні умови майбутнього договору. Зазначається, що оферта підтверджує намір оферента вважати себе зобов’язаним за договором
у разі її прийняття. Аналізується така ознака оферти, як її адресність. Визначається строк, протягом якого оферент
зв’язаний своєю пропозицією про укладення договору.
Ключові слова: оферта, укладення договору, цивільно-правовий договір.

Постановка проблеми. Процес переходу нашої
держави до розвинутої ринкової економіки зумовив
гостру потребу у розвитку підприємництва, проведенні реформ у сфері власності та підвищенні ролі
цивільно-правового договору. Укладення договору
являє собою складний процес. При його укладанні
виникає ряд питань, пов’язаних пропозицією укладення цивільно-правового договору.
Ціль даної роботи — загальне дослідження та
аналіз пропозиції укладення цивільно-правового договору. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання: 1) навести перелік ознак
оферти; 2) встановити те, що пропозиція укласти
договір повинна містити вказівку на всі істотні умови майбутнього договору; 3) визначити, що оферта
підтверджує намір оферента вважати себе зобов’я
заним за договором у разі її прийняття; 4) проана
лізувати таку ознаку оферти, як її адресність; 5) дослідити строк, протягом якого оферент зв’язаний
своєю пропозицією про укладення договору.
Об’єктом даного дослідження є система відносин, закріплена сукупністю правових норм, що регулює пропозицію укладення цивільно-правового договору. Предметом дослідження являється система
правових актів, які регулюють відносини, що виникають при укладенні цивільно-правових договорів.
Аналіз останніх досліджень. Договірні правовідносини досліджувалися науковцями у різних аспектах. Дослідження в цій сфері провели С. О. Бородовський, М. І. Брагінський, В. В. Вітрянський,
О. О. Красавчиков, О. С. Йоффе, В. В. Луць,
В. Г. Олюха та ін. Але проблематика пропозиції укла© Мороз О. В., 2019

дення цивільно-правового договору слабо висвітлена, є достатньо актуальною та потребує подальшого
дослідження.
Виклад основного матеріалу. Пропозиція
укласти договір (оферта) – це перша стадія укладення цивільно-правового договору.
Так, О.С. Йоффе зазначав, що пропозиція укласти договір визнається офертою, якщо вона, поперше, містить вказівку на всі істотні умови майбутнього договору і, по-друге, адресується конкретній,
точно в ній зазначеній особі. При недотриманні у
зробленій пропозиції хоча б однієї з вказаних вимог
вона вважається не офертою, а лише викликом на
оферту, що ні до чого не зобов’язує того, хто її зробив. На такий виклик можуть бути різноманітні відгуки. Автор указує, що їх не можна вважати акцептом, оскільки їм не передувала пропозиція укласти
договір у правовому значенні цього слова [1, с. 49].
Самойленко Г.В. виділяє наступні особливості
оферти:
– адресація одній чи кільком особам (чи невизначеному колу осіб), здійснена будь-яким способом:
реклама, виставка, ярмарок тощо;
– містить вказівку на істотні умови майбутнього
договору;
– виражає намір оферента вважати себе
зв’язаним пропозицією (а не договором, оскільки він
ще не укладений) в разі її прийняття;
– наявність реквізитів оферента, вони повинні
бути легкодоступними;
– містить вказівку на строк чинності оферти. Це
пояснюється строковістю зв’язаності оферента
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зобов’язаннями з оферти. Виконання акцептантом
дій, які свідчать про акцепт оферти поза межами
строку її дії, не тягне за собою автоматичного виникнення зобов’язання у оферента перед останнім
[2, с. 92–93].
Інші автори вказують, що офертою визнається
лише така пропозиція про укладення договору, яка,
по-перше, містить істотні умови договору; подруге, підтверджує намір оферента вважати себе
зобов’язаним за договором у разі її прийняття, і,
по-третє, адресована певній особі чи особам [3,
с. 475].
Тлумачення оферти визначається також і на законодавчому рівні. Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 641
ЦК України [4] пропозиція укласти договір має містити істотні умови договору і виражати намір особи,
яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її
прийняття.
Розглянемо першу ознаку оферти – пропозиція
укласти договір має містити істотні умови 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 [5, 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 України [4] 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.
Друга ознака оферти – намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття.
Без наміру особи укласти договір і бути ним
зв’язаною надалі, договір не може бути укладений
навіть за наявності в оферті всіх істотних умов договору. Пропозиція повинна виражати остаточне рішення оферента укласти цивільно-правовий договір.
За допомогою цієї вимоги можна відмежувати оферту від переговорів, метою яких є тільки уточнення
намірів.
Відповідно до ч. 2 ст. 641 ЦК України [4] реклама
або інші пропозиції, адресовані невизначеному колу
осіб, є запрошенням робити пропозиції укласти договір, якщо інше не вказано у рекламі або інших
пропозиціях.
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Хоча законодавець чітко визначився із значенням
реклами при укладенні договорів, у науці це питання
залишається дещо дискусійним. Так, В. В. Луць вбачає оферту в рекламному оголошенні тільки за умови прямої вказівки на це у пропозиції [6, с. 66].
О. С. Йоффе, навпаки, заперечує взагалі таку можливість з тих мотивів, що реклама (розповсюдження
прейскурантів, каталогів) є звичайним запрошенням
до вступу у переговори, а не офертою, на яку може
бути надана нескінченна кількість відповідей, кожна
з яких робила б договір укладеним [7, с. 324].
Очевидно, що для визнання рекламного повідомлення офертою недостатнім є зазначення в ньому
тільки окремих умов договору або ж тільки прямої
вказівки, що вона є запрошенням до укладення договору. В. Г. Олюха, вказує, що рекламне повідомлення може бути визнано офертою, якщо відповідає
таким ознакам: 1) точно визначає товар, роботу, послуги, що пропонуються; 2) містить перелік всіх істотних умов, на яких може бути надбано товар, роботу послугу; 3) прямо та однозначно виражає готовність до вступу у договір на об’явлених умовах з
будь-яким відповідним суб’єктом цивільних правовідносин та зобов’язання оферента. У протилежному
випадку вона є тільки запрошенням до оферти [8,
с. 34].
В. Г. Олюха цілком слушно вказує на необхідність розмежування оферти та реклами. Так, автор
пропонує внести до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про
рекламу» від 03.07.96 № 270/96-ВР зміни і викласти
її у такій редакції: «Реклама – спеціальна інформація
про осіб, товари, роботи та послуги або інша соціальна корисна інформація, яка розповсюджується в
будь-якій формі та в будь-який спосіб для сприйняття її широким колом суб’єктів як з метою прямо або
опосередковано отримати прибуток, так і без такої
мети. Реклама, що містить істотні умови договору і
виражає намір рекламодавця вважати себе
зобов’язаним у разі прийняття пропозиції щодо укладення договору будь-яким споживачем реклами,
може розцінюватись як оферта» [8, с. 34].
Найбільш дискусійною серед науковців є така
ознаки оферти як її адресність.
Певний час вчені вважали, що оферта може бути
звернена тільки до певної особи або до кількох конкретних осіб. Якщо ж такої спрямованості до певної
особи немає, то немає і оферти [9, с. 302].
Проте, як вказують М. І. Брагінський і В. В. Вітрянський, у наш час, коли учасники обігу мають
можливість самі знаходити собі партнерів, та ще й в
умовах конкуренції, що посилюється, поширилася
практика виголошення різного роду запрошень до
укладення договорів по радіо, телебаченню, в пресі
[10, с. 158]. Тобто пропозиція укласти договір звернена до невизначеного кола осіб.
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С. О. Бородовський вказує, що оферту може бути
направлено до конкретно визначеної особи, групи
осіб чи невизначеної групи осіб. З економічної точки
зору задовольнити інтереси абсолютно всіх бажаючих неможливо, тому в кінцевому результаті договір
буде укладено із обмеженою частиною бажаючих.
Відтак, перші, хто акцептують умови оферти, будуть
пов’язані умовами договору [11, с. 73].
Пропозиція товару в рекламі, каталогах, а також
інших описах товару, звернених до невизначеного
кола осіб, є публічною пропозицією укласти договір,
якщо вона містить усі істотні умови договору (ч. 1
ст. 699 ЦК України [4]).
Під публічною офертою слід розуміти звернену
до необмеженого кола осіб пропозицію про укладення договору, що містить всі істотні умови майбутнього договору, виражає згоду оферента бути пов’язаним
її умовами та вимагає повного і безумовного акцепту
[11, с. 73].
Так, В. В. Денисюк виділяє наступні ознаки публічної оферти: 1) вона звернена до невизначеного
кола осіб; 2) із цієї пропозиції вбачається воля оферента укласти договір; 3) її предметом може бути
тільки товар, а роботи та послуги – не можуть; 4) за
загальним правилом, вона має містити всі істотні
умови договору [12, с. 92].
Публічна оферта може носити однократний характер, тобто вона автоматично поглинається договором після її прийняття, або може бути акцептована
одночасно чи послідовно декількома зацікавленими
особами – суб’єктами цивільних відносин. Законодавчого закріплення вимагає правило, відповідно до
якого акцепт оферти (згода покупців в договорі купівлі-продажу) надходить в порядку черги, що виключає одночасність її прийняття [7, с. 85–86].
Іншою ознакою оферти є строк, протягом якого
оферент зв’язаний своєю пропозицією про укладення договору.
Відповідно до часового проміжку дії оферта
може: а) бути прийнята акцептантом негайно і діяти
лише цей дуже короткий термін (договір між присутніми сторонами); б) діяти з врахуванням часу,
необхідного для поштового чи іншого способу її
доставки та отримання акцепту; в) дію оферти може
бути обмежено визначеним періодом часу або поставлено в залежність від виникнення події, вказаної
в оферті (це стосується і публічної оферти, що умовно не обмежена дією в часі) [11, с. 63].
Так, у ст. 643 ЦК України [4] зазначено, що якщо
у пропозиції укласти договір вказаний строк для відповіді, договір є укладеним, коли особа, яка зробила
пропозицію, одержала відповідь про прийняття пропозиції протягом цього строку.
Отже, в тих випадках, коли у самій оферті вказано строк для відповіді, оферент зв’язаний своєю

пропозицією протягом цього терміну. Якщо він за
цей час передумає і направить пропозицію про укладення договору іншій особі, укладе з цією іншою
особою договір, то його дії будуть порушувати права
того, до кого він спочатку звернувся із пропозицією.
Тому на нього можуть бути покладені негативні наслідки односторонньої відмови від зобов’язання.
Наприклад, обов’язок відшкодувати заподіяні такою
відмовою збитки [13, с. 97].
Строк, протягом якого оферент зв’язаний пропозицією залежить від її форми.
Так, В. В. Луць вказує, що пропозиція укласти
договір може бути зроблена усно або в письмовій
формі. Коли йдеться про письмову оферту, то вона
може мати форму єдиного документа (наприклад
проекту договору) або листа, телеграми тощо, що
надсилаються акцептанту поштою чи за допомогою
іншого технічного засобу зв’язку [6, с. 66].
В. В. Денисюк зазначає, що пропозиція укласти
договір може вбачатися також із поведінки сторін
(конклюдентних дій). Як приклад, можна навести
подачу трамвая чи тролейбуса на зупинку за умови,
що вартість проїзду та маршрут наперед відомі або
візуально вбачаються. Як публічну оферту у конклюдентній формі слід розглядати і виставлення товару
у магазині. Укладення договору конклюдентними
діями слід визнати припустимими, якщо дії оферента включають всі істотні умови [12, с. 92].
С. О. Бородовський вважає, що оферту може
бути здійснено письмово, усно, шляхом вчинення
конклюдентних дій чи згідно до Типового закону про
електронну торгівлю Комісії ООН з права міжнародної торгівлі [14] за допомогою повідомлення даних,
де під останнім розуміється інформація, підготовлена, відправлена, отримана чи така, що зберігається
за допомогою електронних, оптичних або аналогових засобів, включаючи електронний обмін даними,
електронну пошту, телеграму, телекс і факс, але не
обмежуючись зазначеним [11, с. 64].
Якщо пропозицію укласти договір зроблено усно
і в ній не вказаний строк для відповіді, договір є
укладеним, коли особа, якій було зроблено пропозицію, негайно заявила про її прийняття (ч. 1 ст. 644
ЦК України [4]).
Відповідно до ч. 2 ст. 644 ЦК України [4] якщо
пропозицію укласти договір, в якій не вказаний
строк для відповіді, зроблено у письмовій формі,
договір є укладеним, коли особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь протягом строку, встановленого актом цивільного законодавства, а якщо цей
строк не встановлений, – протягом нормально необхідного для цього часу.
Необхідно вказати, що в даному випадку оферент
зв’язаний пропозицією протягом більш тривалого
строку у випадку, коли він та акцептант знаходяться
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у різних місцях. Але в даному випадку необхідно
врахувати звичайні строки доставки кореспонденції
в обидва кінці.
Строк для надання акцепту має обчислюватися,
виходячи з періоду, необхідного для відповіді аналогічним засобом: тобто на телефонний дзвінок можлива відповідь телефонним дзвінком факсом, на
електронну пошту – електронною поштою тощо [13,
с. 98].
У разі неотримання відповіді про прийняття пропозиції укласти договір протягом встановленого для
цього терміну, оферент звільняється від відповідних
зобов’язань.
Відповідно до ч. 2 ст. 645 ЦК України [4] якщо
відповідь про прийняття пропозиції укласти договір
було відправлено своєчасно, але одержано із запізненням, особа, яка зробила пропозицію укласти договір, звільняється від відповідних зобов’язань, якщо
вона негайно повідомила особу, якій було направлено пропозицію, про одержання відповіді із запізненням. Відповідь, одержана із запізненням, є новою
пропозицією.
Навіть якщо оферта відповідає всім вимогам, які
висуваються до неї і про які йшлося вище, вона не
завжди є першою стадією укладення договору. У випадках, передбачених законом (наприклад, ст. 646
ЦК України), вона розцінюється не як оферта, а фактично як пропозиція вступити в переговори. Це
пов’язано з тим, що на зустрічну пропозицію необхідна згода колишнього (першого) оферента. Якщо
ж колишній оферент не погодиться з новою пропозицією, а висуне ще якісь нові, додаткові умови, то
він знов стає оферентом, а його контрагент акцептантом [13, с. 99].
Відповідь про згоду укласти договір на інших,
ніж було запропоновано, умовах є відмовою від одержаної пропозиції і водночас новою пропозицією
особі, яка зробила попередню пропозицію (ст. 646
ЦК України [4]).
Відповідно до ч. 3 ст. 641 ЦК України [4] пропозиція укласти договір може бути відкликана до моменту або в момент її одержання адресатом. Пропозиція укласти договір, одержана адресатом, не може
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бути відкликана протягом строку для відповіді, якщо
інше не вказане у пропозиції або не випливає з її суті
чи обставин, за яких вона була зроблена.
Із положень ч. 3 ст. 642 ЦК України [4] можна
дійти висновку, що оферта після її отримання адресатом є безвідкличною, якщо інше не вказане у пропозиції або не випливає з її суті чи обставин, за яких
вона була зроблена.
Законодавець не визначається з питанням про
форму та спосіб відкликання оферти. На нашу думку,
форма та спосіб відкликання оферти не залежить від
способу відправлення самої оферти. Так, пропозиція
укласти договір, зроблена в письмовій формі, може
бути відкликана усно (по телефону). Необхідно обирати такий спосіб відкликання оферти, який дозволяє
зробити це у найкоротші строки та бути впевненим
в отриманні даного повідомлення контрагентом.
Серед інших підстав припинення дії оферти, наряду з її відкликанням, слід виділити: відхилення
оферти; закінчення строку, наданого для акцепту;
акцепт, у тому числі й на інших умовах; смерть оферента, позбавлення чи обмеження його у дієздатності; припинення юридичної особи – оферента [12,
с. 94].
Отже, враховуючи вищевикладене можна виділити наступні ознаки оферти: 1) оферта містить вказівку на істотні умови договору; 2) оферта виражає
намір о соби, яка її зробила, вважати себе
зобов’язаною у разі її прийняття; 3) адресність оферти одній особі, кільком особам чи невизначеному
колу осіб; 4) оферта містить вказівку на строк, протягом якого оферент зв’язаний своєю пропозицією
про укладення договору.
Тільки за наявності всіх вищевказаних ознак, які
притаманні оферті, вона буде вважатися такою. Відсутність хоча б однієї з даних ознак перетворює її у
запрошення робити оферту.
Висновки. Отже, вивчення оферти при укладенні цивільно-правового договору – її юридичне закріплення, має важливе науково-практичне значення,
оскільки відсутність у законодавстві деяких положень перешкоджає можливості належного захисту
прав сторін.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЬ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР
В статье проанализировано предложение заключения гражданско-правового договора. Определяются
характерные признаки оферты. Указывается на то, что предложение заключить договор должно содержать указание на все существенные условия будущего договора. Отмечается, что оферта подтверждает намерение оферента
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считать себя обязанным по договору в случае ее принятия. Анализируется такой признак оферты, как ее адресность. Определяется срок, в течение которого оферент связан своим предложением о заключении договора.
Ключевые слова: оферта, заключение договора, гражданско-правовой договор.
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PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Civil Law and Civil Procedure Kharkiv
National University of Internal Affairs
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
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.
Article’s 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 and prospects for the development. 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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ПРАВОВА ПРИРОДА СТРОКУ НА ПОДАННЯ ЗАЯВИ ПРО
СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ
У статті досліджено питання ролі преклюзивних строків у цивільному судочинстві України. Проаналізована
судову практику, сформульовано основні ознаки преклюзивних строків, а також ознаки, які відрізняють їх від
інших процесуальних строків.
Ключові слова: процесуальні строки, преклюзивні строки, поновлення процесуальних строків, наслідки
пропуску процесуальних строків.

Постановка проблеми. Практика Верховного
Суду свідчить, що закріплений 90-денний строк для
подання заяви про скасування рішення третейського
суду слід розуміти як преклюзивний (припиняючий).
В ЦПК відсутня норма, яка б визначала загальні
правила використання, особливості обчислення та
закінчення преклюзивних строків та взагалі не використовується таке поняття як преклюзивний (припиняючий) строк.
Аналіз останніх досліджень. Досліджувана проблема була предметом наукових робіт таких вчених,
як В. В. Комарова, К. В. Гусарова, Д. Д. Луспеника,
Н. Ю. Сакари та ін.
Виклад основного матеріалу. Аналіз судової
практики дає підстави зробити висновок, що до преклюзивних відноситься процесуальний строк, який
відповідно до прямої вказівки ЦПК не підлягає поновленню. Тобто із змісту процесуальної норми, яка
встановлює відповідний преклюзивний строк на
вчинення процесуальної дії повинні бути зрозумілі
наслідки його закінчення та неможливість поновлення пропущеного строку. Більш того, із закінченням
преклюзивного строку припиняється існування самого процесуального права. Преклюзивний строк – це
проміжок часу, у межах якого учасник справи може
реалізувати належне йому процесуальна право та
визначає межі існування самого процесуального права. Із закінченням преклюзивного строку втрачається не тільки право на вчинення процесуальної дії, й
припиняється існування самого процесуального права. А відповідно до документів, поданих після закінчення таких строків, повинні застосовуватися такі
наслідки, які пов’язують не з порушенням порядку
реалізації відповідного процесуального права, а з
відсутністю самого процесуального права. Так, відповідно до ч. 2 ст. 358 ЦПК незалежно від поважнос© Рожнов О. В., 2019

ті причин пропуску строку на апеляційне оскарження суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті
апеляційного провадження у разі, якщо апеляційна
скарга подана після спливу одного року з дня складання повного тексту судового рішення, крім випадків: 1) подання апеляційної скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученою до
участі в ній, якщо суд ухвалив рішення про її права,
свободи, інтереси та (або) обов’язки; 2) пропуску
строку на апеляційне оскарження в наслідок виникнення обставин непереборної сили.
Так, наприклад, у лютому 2018 року ОСОБА4
звернулася до апеляційного суду, як до суду першої
інстанції, із заявою про скасування рішення Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській
Громадській Організації «Всеукраїнський фінансовий союз» від 18 квітня 2013 року у справі за позовом публічного акціонерного товариства «АльфаБанк» (далі – ПАТ «Альфа-Банк») до ОСОБА6 про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Заява мотивована тим, що 9 листопада 2017 року
вона отримала із Новозаводського районного суду
м. Чернігова заяву про заміну стягувача у виконавчому провадженні, з тексту якої їй вперше стало
відомо про наявність у неї боргу перед ПАТ «АльфаБанк» та рішення третейського суду про стягнення
з неї кредитної заборгованості за договором від 28
квітня 2012 року. Копію рішення Постійно діючого
Третейського суду при Всеукраїнській Громадській
Організації «Всеукраїнський фінансовий союз» від
18 квітня 2013 року вона отримала лише 20 грудня
2017 року, тобто з цієї дати їй фактично стало відомо
про його існування. Ні про наявність боргу, ні про
судові засідання третейського суду вона не повідомлялась, банком будь-яких вимог щодо повернення
кредиту їй не пред’являлись, а тому вона не знала
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про заборгованість, вважаючи, що всі кредитні питання перед банком виконані. Посилаючись на те,
що рішення третейського суду є незаконним, при
його ухваленні вона участі не приймала, а про його
існування їй стало відомо лише 20 грудня 2017 року,
ОСОБА4 просила апеляційний суд поновити строк
на оскарження та скасувати рішення Третейського
суду при Всеукраїнській Громадській Організації
«Всеукраїнський фінансовий союз» від 18 квітня
2013 року. Ухвалою апеляційного суду Чернігівської
області від 19 лютого 2018 року клопотання ОСОБА4 про поновлення строку на оскарження рішення
Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський
фінансовий союз» від 18 квітня 2013 року залишено
без задоволення. Заяву ОСОБА4 про скасування
рішення Постійно діючого Третейського суду при
Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський фінансовий союз» від 18 квітня 2013 року у
справі за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до ОСОБА6
про стягнення заборгованості за кредитним договором повернуто ОСОБА4. Ухвала апеляційного суду
мотивована тим, що заява про скасування рішення
третейського суду подана після закінчення строків,
установлених ч. 5 ст. 454 ЦПК, а тому підлягає поверненню. При цьому підстав для задоволення клопотання ОСОБА4 про поновлення процесуального
строку на оскарження рішення третейського суду
відсутні, так як заявник повідомлявся про третейський розгляд, а його рішення оскаржується зі спливом значного проміжку часу і лише з процесуальних
питань, а не по суті обґрунтованості чи необґрунтованості стягнення заборгованості за кредитним договором. При цьому суд послався на положення статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та відповідну прецедентну
практику Європейського суду з прав людини. Не
погоджуючись із вказаною ухвалою апеляційного
суду, представник ОСОБА4 - ОСОБА5 - подала до
Верховного Суду апеляційну скаргу, в якій просить
ухвалу апеляційного суду Чернігівської області від
19 лютого 2018 року скасувати й ухвалити нове рішення, яким її заяву задовольнити. Заявник зазначала, що висновок апеляційного суду про те, що
вона у належний спосіб повідомлялася про розгляд
третейським судом справи є помилковим, оскільки
належне повідомлення особи про слухання справи
є повідомлення про вручення, яке у матеріалах справи відсутнє. При цьому банк знав про її нову адресу,
що вбачається зі змісту заяви про заміну стягувача
у виконавчому провадженні, проте вимог про стягнення кредитної заборгованості, чи повідомлень про
початок розгляду справи третейським судом на її
нову адресу не надсилались. Таким чином, банк у
порушення вимог діючого законодавства вирішив
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кредитний спір у неналежний спосіб, замість звернення до компетентного суду. Про існування оскаржуваного рішення третейського суду вона фактично
дізналась лише 20 грудня 2017 року за наслідками
розгляду адвокатського запиту її представника і при
його ухваленні вона участі не приймала.Ч. 2 ст. 24,
ч. 2 ст. 351 ЦПК передбачено, що Верховний Суд
переглядає в апеляційному порядку судові рішення
апеляційних судів, ухвалені ними як судами першої
інстанції. Відповідно до ч. 2 ст. 369 ЦПК розгляд
апеляційної скарги на ухвалу суду про повернення
заяви заявникові проводиться без повідомлення
учасників справи. Підстав для розгляду апеляційної
скарги з повідомленням (викликом) учасників справи касаційний суд не вбачає, апеляційна скарга таких доводів не містить. Згідно з ч. 13 ст. 7 ЦПК
розгляд справи здійснюється в порядку письмового
провадження за наявними у справі матеріалами,
якщо законодавством не передбачено повідомлення
учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться. Заслухавши доповідь судді-доповідача, перевіривши доводи апеляційної скарги та
наявні у справі матеріали, колегія суддів дійшла
наступних висновків. Ч. 1 ст. 367 ЦПК визначено,
що суд апеляційної інстанції переглядає справу за
наявними в ній і додатково поданими доказами та
перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду
першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. 13 лютого 2018 року ОСОБА4 звернулася до апеляційного суду Чернігівської області із заявою про поновлення процесуального строку та
скасування рішення Постійно діючого Третейського
суду при Всеукраїнській Громадській Організації
«Всеукраїнський фінансовий союз» від 18 квітня
2013 року, посилаючись на те, що вона участі при
розгляді третейським судом справи не приймала, а
про його існування їй стало відомо лише 20 грудня
2017 року за наслідками розгляду адвокатського запиту її представника. Судом встановлено, що оскаржуване рішення третейського суду ухвалене 18 квітня 2013 року, ОСОБА6 була стороною у справі, розглянутій третейським судом, а саме відповідачем. Із
заявою про скасування рішення Постійно діючого
Третейського суду при Всеукраїнській Громадській
Організації «Всеукраїнський фінансовий союз» від
18 квітня 2013 року ОСОБА4 звернулася 13 лютого
2018 року, тоді як преклюзивний строк його оскарження закінчився 17 липня 2013 року. Відповідно до
ч.ч.1, 5 та 7 ст 454 ЦПК сторони, треті особи, а також особи, які не брали участі у справі, у разі якщо
третейський суд вирішив питання про їхні права та
обов’язки, мають право звернутися до суду із заявою
про скасування рішення третейського суду. Заява
про скасування рішення третейського суду подається протягом дев’яноста днів: стороною, третьою
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особою в справі, розглянутій третейським судом, – з
дня прийняття рішення третейським судом; особами, які не брали участі у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їхні права та
обов’язки, – з дня, коли вони дізналися або могли
дізнатися про прийняття рішення третейським судом. Заява, подана після закінчення строку, встановленого частинами п’ятою або шостою цієї статті,
повертається. Аналогічна норма містилася і в ч. ч. 2,
3 ст. 389-1 ЦПК України 2004 року, чинного на час
прийняття рішення третейського суду. Відповідно
до частини першої статті 127 ЦПК України суд за
заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли законодавством встановлено неможливість такого поновлення. Отже, строк, передбачений
пунктом 1 частиною п’ятою статті 454 ЦПК України, є преклюзивним (припиняючим), тобто його
закінчення є безумовною підставою для повернення
поданої заяви. Посилання апеляційної скарги про те,
що строк на оскарження рішення третейського суду
не пропущено, оскільки його оскарження відбулося
в межах дев’яноста днів з моменту коли вона дізналася про його існування правового значення для
правильного вирішення справи не має, оскільки
заявник є стороною у справі, яка розглянута третейським судом, а саме відповідачем, а тому преклюзивний строк для неї на оскарження рішення третейського суду від 18 квітня 2013 року закінчився 17
липня 2013 року, тобто зі спином дев’яноста днів з
дня прийняття рішення третейським судом. Іншого
порядку обчислення строку на оскарження рішення
третейського суду процесуальне законодавство не
містить. Доводи апеляційної скарги та зміст оскаржуваної ухвали не дають підстав для висновку про
порушення норм процесуального права апеляційним
судом Чернігівської області, оскільки інші доводи
апеляційної скарги стосуються оскарження рішення
третейського суду, проте зазначене не є предметом
перегляду. Згідно зі статтею 375 ЦПК України суд
апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без
задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права. (справа № 795/305/18-ц). Аналогічна
правова позиція міститься й в інших постановах
Верховного Суду. Як видно з наведеної постанови
Верховного Суду підставою віднесення 90-денного
строк для подання заяви про скасування рішення
третейського суду до преклюзивних (припиняючих),
стали положення ч. 1 ст. 127 ЦПК відповідно до
яких суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважни-

ми, крім випадків, коли ЦПК України встановлено
неможливість такого поновлення та положень ч. 7
ст.454 ЦПК про те, що заява, подана після закінчення строку, встановленого частинами п’ятою або
шостою цієї статті, повертається [1]. Тобто Верховний Суд тлумачить передбачений обов’язок суду
повернути заяву про скасування рішення третейського суду, яка подана після закінчення 90-денного
строку, як встановлений ЦПК випадок, який виключає можливість поновлення процесуального строку.
На наш погляд, такий висновок суду є спірним.
Закріплений п. 1 ч. 5 ст. 454 ЦПК 90-денний
строк для подання заяви про скасування рішення
третейського суду стороною, третьою особою в справі, розглянутій третейським судом, який обчислюється з дня прийняття рішення третейським судом за
своєю природою є процесуальним.
Процесуальні строки, передбачені ЦПК України,
по-перше, забезпечують оперативність цивільного
судочинства, виступаючи засобом регламентації процесуальних дій сторін та інших учасників справи;
по-друге, виконують функцію юридичного факту,
тобто спричиняють виникнення, зміну або припинення цивільних процесуальних прав та обов’язків; потретє, поряд зі стадійністю, послідовністю є часовою, темпоральною формою здійснення процесуальних прав та обов’язків відповідних суб’єктів
процесуальної діяльності.
У механізмі правової регламентації судочинства
процесуальні строки мають правоутворююче та преклюзивне значення для суб’єктивних процесуальних
прав та обов’язків та впливають на динаміку цивільного процесу. За своїми сутнісними ознаками вони,
по-перше, є проміжками часу і в цьому розумінні їм
притаманні такі ознаки, як тривалість, незворотність;
по-друге, вони є способом законодавчого виміру
об’єктивного перебігу часу, для якого характерним є
встановлення початку та закінчення перебігу того чи
іншого процесуального строку, по-третє, встановлюючи темпоральний формат здійснення конкретних
процесуальних прав та обов’язків сторін, інших осіб,
які беруть участь у справі, у часі, процесуальні строки завжди передбачаються правовою нормою, яка
сама по собі не визначає конкретного змісту тих або
інших процесуальних правовідносин суду і учасників цивільного судочинства, однак має певний регламентуючий ефект
Виходячи з наведеного, процесуальний строк
відповідно до ст.121 ЦПК України становить, перш
за все, проміжок часу, визначений законом чи судом
для вчинення процесуальних дій сторонами, іншими
учасниками справи. Така ознака, хоча і є родовою з
точки зору темпоральної характеристики процесуальних строків у цивільному судочинстві, але не є
визначальною. Для процесуальних строків характерПраво та інновації № 2 (26) 2019
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ним, крім того, є механізм їх обчислення, перебігу та
закінчення, поновлення та продовження а також те,
що процесуальні строки, як нетипові нормативні
приписи регламентують процесуальну діяльність не
усіх учасників цивільного процесу, а лише учасників
справи. Тому інститут процесуальних строків за своїм змістом має охоплювати правила визначення процесуальних строків як певних періодів у часі, обчислення, перебігу, закінчення, поновлення та продовження, що є важливим для кваліфікації тих чи
інших строків у суді як процесуальних.
Наслідки пропуску процесуальних строків на
вчинення процесуальних дій передбачені у ст. 127
ЦПК України. Відповідно до частини 1 цієї статті
із закінченням встановленого законом або судом
строку втрачається право на вчинення процесуальних дій. Таке право втрачається в силу закону, тому
не потребує додаткового визнання судом. Суд лише
констатує пропуск процесуального строку та відсутність поважних причин для його поновлення,
якщо була подана заява про поновлення. Такі процесуальні дії не повинні тягнути жодних процесуальних наслідків, пов’язаних з виникненням, зміною чи припиненням цивільних процесуальних
правовідносин, з метою яких ця дія вчинялась.
Окремо ЦПК України встановлює наслідки подання
документів після закінчення процесуальних строків. За загальним правилом документи, подані після
закінчення процесуальних строків, суд зобов’язаний
залишити без розгляду, крім випадків, передбачених
ЦПК (ч. 2 ст. 126 ЦПК України). Отже ч. 7 ст 454
ЦПК відповідно до якої заява, подана після закінчення строку, встановленого частинами п’ятою або
шостою цієї статті, повертається, слід розглядати як
випадок, передбачений ЦПК в контексті ч. 2 ст. 126
ЦПК. Повернення заяви як інститут цивільного
процесуального права, пов’язаний з належною реалізацією суб’єктивного процесуального права,
який не позбавляє особу права повторної реалізації
процесуального права. Таким чином, пропуск процесуальних строків тягне втрату права на вчинення
процесуальної дії, а для суду обов’язок застосувати
передбачені ЦПК наслідки подання документів після закінчення процесуальних строків. Крім того із
закінченням процесуального строку пов’язується
право учасника справи на поновлення чи продовження.
Відповідно до ч. 1 ст. 127 ЦПК України у учасника справи наявне право звернутися до суду з заявою про поновлення пропущеного процесуального
строку, встановленого законом, а у суду – обов’язок
його поновити, якщо причини пропуску будуть визнані поважними, крім випадків, коли в ЦПК прямо
передбачена неможливість такого поновлення. Про
поновлення або продовження процесуального строку
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суд постановляє ухвалу (ч. 6 ст. 127 ЦПК). Про відмову у поновленні або продовженні процесуального
строку суд постановляє ухвалу, яка не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається
особі, яка звернулася з відповідною заявою (ч. 7
ст. 127 ЦПК).
Таким чином, у правовому регулюванні наслідків
пропущення процесуальних строків, слід розрізняти
визначення саме процесуальних наслідків пропущення процесуальних строків та процесуального оформлення відповідних дій суду у разі подання документів після закінчення процесуальних строків.
Відповідно до ч.5 ст. 454 ЦПК України заява про
скасування рішення третейського суду подається
протягом дев’яноста днів: 1) стороною, третьою особою в справі, розглянутій третейським судом, – з дня
прийняття рішення третейським судом; 2) особами,
які не брали участі у справі, у разі якщо третейський
суд вирішив питання про їх права та обов’язки, – з
дня, коли вони дізналися або могли дізнатися про
прийняття рішення третейським судом. Заява, подана після закінчення строку, встановленого ч. 5 або
ч. 6 ст. 454 ЦПК України, повертається. З урахуванням загальних положень, зазначений дев’яноста денний строк на подання заяви про скасування рішення
третейського суду для сторін, третіх осіб в справі,
розглянутій третейським судом, починає обліковуватися з наступного дня після відповідної календарної
дати прийняття рішення третейським судом (п. 1 ч. 5
ст. 454 ЦПК), а для осіб, які не брали участі у справі,
у разі якщо третейський суд вирішив питання про
їхні права та обов’язки – з дня, коли вони дізналися
або могли дізнатися про прийняття рішення третейським судом. Вказаний процесуальний строк триває
безперервно, з нього не виключаються неробочі дні.
При цьому якщо початок перебігу строку припадає
на неробочий день, строк обчислюється з цього (неробочого), а не з найближчого робочого дня. Уразі
якщо закінчення дев’яноста денного строку буде
припадати на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку буде перший після
нього робочий день.
Право на подання заяви про скасування рішення
третейського суду втрачається із закінченням
дев’яноста денного строку. Заява, подана після закінчення строку, повертається. Частина 7 ст. 454
ЦПК України закріплює наслідки пропуску строку
на подання заяви про скасування рішення третейського суду і для суду обов’язок застосувати наслідки подання документів після закінчення процесуальних строків – повернення заяви. Слід звернути увагу,
що зазначені наслідки застосовуються тільки до зави
про скасування рішення третейського суду, яка подана після закінчення строку. Після повернення заяви про скасування рішення третейського суду, сто-
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рона, третя особа в справі має право подати заяву
про поновлення дев’яноста денного процесуального
строку, а суд зобов’язаній поновити пропущений
процесуальний строк, встановлений законом, якщо
визнає причини його пропуску поважними, оскільки
в ЦПК прямо не передбачена неможливість вчинення такої процесуальної дії. При цьому слід враховувати, що для цивільного судочинства притаманний
дозвільний спосіб правового регулювання процесуальних правовідносин, тобто такий спосіб, за якого
в даній сфері правового регулювання дозволено
лише те, що прямо закріплено законом [2, с. 395].

Висновки. Таким чином, оскільки в ЦПК відсутні норми, в яких би встановлювалася заборона
щодо поновлення строку для подання заяви про скасування рішення третейського суду, подібно до строків на апеляційне та касаційне оскарження (ч. 2
ст. 358, ч. 3 ст. 394 ЦПК), у судів відсутні підстави
для того, щоб строк, зазначений в ч. 5 ст. 454 ЦПК,
визначати як преклюзивний.
Виходячи з наведеного, вбачається, наявність
помилкового тлумачення та неправильного застосування положень ч. 5, ч. 7 ст. 454 ЦПК судами, в тому
числі й Верховним Судом.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СРОКА НА ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ
ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
В статье исследован вопрос роли преклюзивных сроков в гражданском судопроизводстве Украины. Проанализирована судебная практика, сформулированы основные признаки преклюзивных сроков, а также признаки,
которые отличают их от других процессуальных сроков.
Ключевые слова: процессуальные сроки, преклюзивные сроки, восстановление процессуальных сроков,
последствия пропуска процессуальных сроков.
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LEGAL NATURE OF THE LOAN TO SUBMIT AN APPLICATION FOR DECLARATION OF THE
DECISION OF THE TRETAL COURT
Problem setting. The Practice of the Supreme Court shows that the fixed 90-day deadline for filing of application
about cancellation of the decision of the court of arbitration should be understood as preclusive (discontinuing). The CPC
does not have a rule that would define the General rules of use, the features of calculation and the end of the pre-exclusive
terms and does not use such a thing as a preclusive (discontinuing) term.
Analysis of recent researches and publications. The studied problem has been the subject of scientific works of
such scientists as V. V. Komarov, K. V. Gusarova, D. D. Luspenyk, N. Yu. Sacary etc.
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Article’s main body. The article investigates the role of pre-exclusive terms in civil proceedings in Ukraine. The
judicial practice is analyzed, the main features of the pre-exclusive terms are formulated, as well as the features that
distinguish them from other procedural terms.
The study of judicial practice provides a basis for the conclusion - the procedural term, which, according to the direct
instructions of the Civil procedure code, is not subject to restoration, is preclusive. The rule, which fixes the appropriate
period for the Commission of procedural action, should be clearly and clearly set out the consequences of its completion
and the impossibility of its restoration. The expiration of the preclusive term ceases to exist the procedural law itself.
A preclusive term is a period of time within which a participant can exercise due process rights, as well as determine
the boundaries of the existence of procedural law. With the expiration of the preclusive term, not only the right to commit
a procedural action, but the right is lost.
Conclusions and prospects for the development. Thus, as the Civil Procedure Code (CPC) do not contain any
provisions which establish the prohibition on restoration of term for filing the application about cancellation of the decision
of the arbitral Tribunal, like the terms of appeal and cassation appeal (part 2 of article 358, part 3 of article 394 of the
CPC), the courts have no grounds to determine the term specified in part 5 of article 454 of the CPC as preclusive.
Based on the above, we believe that there is an erroneous interpretation and incorrect application of the provisions
of part 5, part 7 of article 454 of the CPC by the courts, including the Supreme Court.
Keywords: procedural terms, pre-exclusive terms, renewal of procedural terms, consequences of missing procedural
terms.
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Постановка проблеми. Юридична особа, зокрема товариство з обмеженою відповідальністю
(далі – ТОВ), набуває і здійснює цивільні права та
обов’язки за загальним правилом через систему
своїх органів (ч. 1 ст. 92 Цивільного кодексу України
(далі – ЦК України)) [1]. Органом управління товариством визнаються загальні збори його учасників,
наглядова рада та виконавчий орган. Загальні збори
учасників – вищий орган управління, волеутворюючий орган, що визначає питання, пов’язані з життєдіяльністю товариства на всіх етапах його існування
аж до прийняття рішення про припинення діяльності (ст. 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» [2]). Право
учасників товариства на участь в управлінні характеризується властивостями особистої влади, тобто
можливістю визначати поведінку іншого суб’єкта –
юридичної особи [3, с. 20]. Рішення загальних зборів учасників товариства – це особливий юридичний
акт, який приймається у процесі реалізації вказаним
органом своїх повноважень та спрямований на формування волі юридичної особи [4, с. 117]. Таким
чином, відповідальність товариства за дії та рішення
його учасників, робить досить актуальною проблему
їх відповідальності у корпоративних правовідносинах.
Аналіз останніх досліджень. Окремі аспекти
відповідальності учасників (акціонерів) господарських товариств розглядалися у працях вітчизняних
науковців, зокрема: І. В. Спасибо-Фатєєвої, І. М. Кучеренко, Б. В. Шуби, О. Р. Кібенко, О. М. Вінник,
В. М. Кравчука, Ю. М. Жорнокуя, І. І. Гришиної та
ін. Проте, незважаючи на значний інтерес науковців
до вивчення даної проблеми, питання застосування
відповідальності до учасників ТОВ досі у багатьох
аспектах залишається дискусійним.
© Кулаков В. В., 2019

Метою статті є розгляд проблемних аспектів
застосування відповідальності до учасників ТОВ за
боргами самої юридичної особи.
Виклад основного матеріалу. Закон України
«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» встановлює єдину підставу застосування відповіда льно сті до учасників ТОВ за
зобов’язаннями товариства. Так, ст. 2 вказаного Закону передбачає, що учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.
Відповідно до законодавства солідарним є зобов’я
зання, у якому кредитор (або усі солідарні кредитори)
має право вимагати повного або часткового виконання обов’язку як одним із, так і усіма разом солідарними боржниками (ст. 541 ЦК України). Тобто, кредитор
ТОВ на свій вибір може звернутися з вимогою про
повернення боргу як до самого товариства, так і до
будь-якого з учасників, що не внесли вкладів у межах
вартості невнесеної частини. Практичне застосування
цієї норми стикається з певними труднощами, оскільки: 1) інформація про сформованість статутного капіталу та розмір невнесених учасниками часток не
належить до загальнодоступних; 2) законодавство
надає можливість учасникам повністю внести вклад
протягом шести місяців з дати державної реєстрації
товариства (ч. 1 ст. 14 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»),
що дозволяє учасникам товариства ігнорувати вимоги кредиторів товариства до завершення цього
строку; 3) навіть подача позову до суду на учасника,
що не вніс свій вклад не гарантує одержання кредитором відповідного судового рішення, адже у випадку внесення учасником вкладу у повному обсязі буде
втрачено предмет позову [5, с. 251].
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На думку В. М. Кравчука неналежне виконання
обов’язку з формування статутного капіталу суперечить інтересам товариства, кредиторів, сумлінних
учасників, а тому є цивільним (корпоративним) правопорушенням і підставою для відповідальності [6,
с. 73]. Вчений вказує на те, що така відповідальність
може бути різною, зокрема: сплата відсотків річних;
зменшення обсягу корпоративних прав; припинення
корпоративних відносин з учасником; солідарна відповідальність за зобов’язаннями товариства.
В. Д. Примак наголошує на субсидіарному характері
відповідальності учасників юридичних осіб приватного права у межах несплаченої частини їх вкладу до
майна (статутного капіталу, інших майнових фондів)
юридичної особи як особливий спосіб захисту прав
та інтересів її кредиторів, який реалізується через
примусове виконання в натурі майнового обов’язку
учасника перед юридичною особою – боржником [7,
с. 5]. Проти субсидіарності цієї відповідальності говорить Б. В. Шуба, оскільки вона не породжує ніяких
невигідних наслідків для учасника і не виконує у повному обсязі компенсаційної функції цивільно-правової відповідальності (ця відповідальність припиняється, якщо учасник повністю внесе свій вклад, тому що
вже довнесенням вкладу реалізуються функції згаданої відповідальності). При цьому, зазначено, що відповідальність не припиняється у тому випадку, якщо
відбувається зменшення статутного фонду, тому що
одностороння відмова товариства, що виражається в
рішенні про зменшення статутного капіталу, не має
впливу на самостійне зобов’язання учасника перед
кредиторами. Важко погодитися з тим, що учасники
ТОВ мають нести відповідальність за зобов’язаннями
товариства перед кредиторами. Підставою застосування відповідальності має бути правопорушення, а
обов’язок учасника відповідати у межах частки не є
санкцією за правопорушення, у тому числі навіть
якщо частка була ним невчасно сплачена [8, с. 19].
І. В. Спасибо-Фатєєва виключає можливість притягнення до відповідальності учасників за зобов’я
заннями товариства, оскільки учасник має власне
зобов’язання з внесення частки, завдяки чому він
вважається зобов’язаною особою перед ТОВ, а не
його кредиторами [9, с. 14]. Вчена зазначає, що в
дійсності відбувається змішання понять відповідальності та ризику, оскільки учасники ТОВ насправді не
притягуються до відповідальності по боргах товариства, а несуть ризик неможливості задоволення своїх вимог щодо виділення частки майна товариства
пропорційно їх вкладу у статутний фонд. На думку
Ю. М. Жорнокуя, ситуація не змінюється й у разі,
якщо учасник не повністю вніс свій вклад до статутного капіталу товариства, оскільки і тоді він відповідає не за боргами товариства, а за власними боргами перед ним [10, с. 215–237].
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Отже, у випадку, коли учасники товариства не
повністю внесли вклади до статутного капіталу
йдеться не про відповідальність учасників, а про виконання ними своїх зобов’язань. Учасники ТОВ, які
не повністю внесли вклади є боржниками товариства
з невнесення вкладу, і тому вони повинні внести недовнесену суму вкладу товариству, а останнє має
розраховуватися зі своїми кредиторами, оскільки
учасники не є суб’єктами правовідносин, що виникають між товариством та кредиторами.
Учасники ТОВ, володіючи виключними повноваженнями з управління товариством, мають нести
відповідальність за наслідки реалізації своїх рішень.
На думку О. Воловик, якщо учасники несуть обмежену відповідальність, то і ризики, які вони можуть
собі дозволити щодо товариства, також мають бути
обмеженими вартістю цієї відповідальності, тобто
розміром внесків до статутного капіталу. Але ж якщо
існує необхідність у перевищені меж дозволеного
ризику – хтось має нести за це відповідальність, бо
джерелами покриття цього ризику у випадку негараздів будуть кредитори, наймані працівники та інші
непричетні особи. А ось хто буде відповідати за невиправданий ризик – учасники, члени виконавчого
органу – має залежати від того, хто ухвалив відповідне рішення [11, с. 99].
Проблему підвищеної відповідальності, як правило, розглядають у контексті вирішального впливу на
діяльність юридичної особи з боку одного чи певної
групи учасників. Так, В. Д. Примак вказує на необхідність законодавчого закріплення певних критеріїв
правомірності договорів, у яких беруть участь контрольована і контролююча юридичні особи, а також
визначати умови й межі майнової відповідальності
суб’єктів вирішального впливу за боргами цієї юридичної особи у тому разі, коли формування та виявлення її волі здійснювалося під вирішальним впливом
зазначених осіб [7, с. 5]. Автором сформульовано критерії допустимості й доцільності законодавчого закріплення субсидіарної відповідальності за
зобов’язаннями юридичних осіб з боку їх учасників:
допустимість установлення такого режиму відповідальності зумовлюється наданням учасникам юридичної особи одночасно і майнових, і організаційноуправлінських прав щодо неї. Так, відповідно до ч. 6
ст. 126 Господарського кодексу України (далі – ГК
України) [12] якщо корпоративне підприємство через
дії або бездіяльність холдингової компанії виявляється неплатоспроможним та визнається банкрутом, то
холдингова компанія несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями корпоративного підприємства.
Таким чином, законодавство встановлює єдину
підставу застосування відповідальності до юридичних осіб, холдингових компаній, за зобов’язаннями
корпоративного підприємства, якщо через дії або
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бездіяльність холдингової компанії корпоративне
підприємство виявиться неплатоспроможним та визнається банкрутом. Оскільки холдингова компанія
через систему корпоративного управління може привести корпоративне підприємство до негативної економічної ситуації (укладання невигідних угод, банкрутства), то необхідними є гарантії, за допомогою
яких холдингова компанія відшкодувала б збитки як
дочірньому підприємству, так і його кредиторам [13,
с. 245–253]. Такі гарантії, зазначає О. Воловик, мають подвійну природу: вони характеризуються превентивним характером, а їх компенсаційна функція
дозволяє забезпечити приватні інтереси кредиторів і
корпоративного підприємства [14, с. 141]. І. В. Спасибо-Фатєєва також наголошує на необхідності встановлення відповідальності особи, яка прийняла рішення, яким завдано збитків залежному товариству [9, с. 26]. Тобто відповідальність учасників
настає у тому разі, якщо вони своєю неналежною
поведінкою викликали неплатоспроможність товариства. Це стосується власників значних часток, участь
у загальних зборах яких призвела до прийняття рішень, виконання котрих завдало збитків товариству,
або його було визнано неплатоспроможним, або в
інших випадках, коли вони могли припускати, що їх
голосування призведе до таких наслідків.
Отже, за зловживання контролем серед юридичних осіб відповідальність передбачена лише для холдингових компаній. Поза межами відповідальності
опинилися усі інші контролюючі юридичні та фізичні
особи – учасники ТОВ, які мають вирішальний вплив
на діяльність товариства та діями (бездіяльністю) яких
може бути завдана шкода останньому. Прогресивність
такого вибіркового підходу законодавця є спірною,
особливо з позицій логіки, бо сфера виникнення відносин контролю-підпорядкування не обмежується
організаційно-правовою формою холдингової компанії та виникнення відносин контролю-підпорядкування не залежить від юридичної особистості контролюючого учасника (фізична це або юридична особа) [11,
с. 99]. Отже, відповідальність за зобов’язаннями ТОВ
у разі його неплатоспроможності (банкрутства), що
викликано діями (бездіяльністю) його учасників, повинні нести учасники, які мають право вирішального
впливу на господарську діяльність товариства.
Вирішуючи питання про вирішальний вплив та
порядок його встановлення на господарську діяльність товариства з боку його учасників, вважаємо за
доцільно, врахувати положення п. 5 ст. 1 Закону
України «Про холдингові компанії» та передбачити
відповідну норму в Законі України «Про товариства
з обмеженою та додатковою відповідальністю» про
те, що під вирішальним впливом розуміється частка
у статутному капіталі, розмір якої перевищує 50 %
чи становить величину, яка забезпечує право вирішального впливу на господарську діяльність товари-

ства. Отже, відповідальність за зобов’язаннями ТОВ
у разі його неплатоспроможності (банкрутства), що
викликано діями (бездіяльністю) його учасників,
будуть нести учасники, які мають право вирішального впливу на господарську діяльність товариства,
тобто яким належить 50 і більше відсотків часток в
статутному капіталі чи мають необхідну кількість
часток, що забезпечує право вирішального впливу на
господарську діяльність товариства.
При цьому, учасники товариства мають притягуватися до особистої відповідальності за зобов’я
заннями останнього лише за умов недостатності
майна самого товариства для задоволення претензій
кредиторів, як це відбувається під час процедури
банкрутства. Отже, кредитори ТОВ не мають права
безпосереднього пред’явлення своїх вимог до учасників товариства. Притягнення учасників товариства,
які мають право вирішального впливу, до відповідальності за його боргами, може бути здійснено тільки через процедуру банкрутства, а не шляхом звернення до них із прямим позовом.
Отже, відповідальність учасників ТОВ повинна
мати виключно субсидіарний додатковий характер.
Додаткова відповідальність означає, що у зобов’я
занні беруть участь два боржники, один з яких є
основним – товариство, а інший додатковим (субсидіарним) – учасник(и). Підставою притягнення до
відповідальності додаткового боржника є відмова
(неможливість) основного боржника задовольнити
вимогу кредитора або відсутність відповіді основного боржника на пред’явлену кредитором вимогу протягом розумного строку (ч. 1, 2 ст. 619 ЦК України).
Особливість субсидіарної відповідальності учасників
ТОВ полягає в тому, що: 1) між товариством та зазначеним учасником має встановлюватися вирішальна
залежність; 2) саме винними діями (бездіяльністю)
таких учасників повинна спричинятися шкода товариству; 3) відсутність у товариства можливості самостійно задовольнити вимоги кредиторів.
Висновки. Таким чином, аналізуючи викладене,
можна підсумувати, що учасники, які не повністю
внесли вклади до статутного капіталу ТОВ не можуть відповідати за зобов’язаннями товариства, а
несуть відповідальність перед товариством за невиконання або неналежне виконання зобов’язання з
внесення вкладу до статутного капіталу юридичної
особи. При цьому наявність в учасників майнових, і
організаційно-управлінських прав щодо товариства
зумовлює доцільність розгляду питання про запровадження їх додаткової відповідальності за
зобов’язаннями відповідної юридичної особи. При
цьому, учасники товариства мають притягуватися до
особистої відповідальності за зобов’язаннями останнього лише за умов недостатності майна самого товариства для задоволення претензій кредиторів, як
це відбувається під час процедури банкрутства.
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Харьковского национального университета внутренних дел
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
В статье исследованы проблемные вопросы привлечения к ответственности участников общества с ограниченной ответственностью в рамках корпоративных отношений. На основании проведенного анализа сделаны
выводы, что наличие у участников одновременно и имущественных, и организационно-управленческих прав
относительно общества предопределяет целесообразность рассмотрения вопроса о их дополнительной ответственности по обязательствам соответственного юридического лица.
Ключевые слова: участники общества, общество с ограниченной ответственностью, корпоративные правоотношения, ответственность.

KULAKOV V.V.
PhD Candidate of the Department of Civil Law and Procedure of Kharkiv National University of Internal
Affairs
SOME ISSUES OF RESPONSIBILITY OF THE MEMBERS OF A LIMITED LIABILITY COMPANY
Problem setting. A limited liability company acquires and carries out civil rights and obligations under the general
rule through the system of its agencies. The general meeting of the members is the highest governing, the will-forming
agency, which determines issues related to the life of a company at all stages of its existence, up to the decision on the
termination of the activity. Thus, the responsibility of a company for the actions and decisions of its members makes the
problem of their responsibility within corporate legal relations very relevant.
Article’s main body. The Law of Ukraine “On Limited Liability Companies” establishes a single basis for applying
the responsibility to the members of a limited liability company under the obligations of a company – not complete
contribution to the charter capital. Members of a limited liability company who have not fully paid contributions are
debtors of the company, and the latter must become current with their creditors, since the members are not subjects of
legal relations that arise between the company and the creditors.
Conclusions and prospects for the development. Members of a limited liability company having exclusive
management powers of a company must be responsible for the consequences of implementing their decisions.
Responsibility for obligations of a limited liability company in case of its insolvency (bankruptcy), caused by the actions
(inaction) of its members, must be borne by the members who have the right of decisive influence on the economic activity
of a company, i.e., those that own 50 percent or more of the shares in charter capital or have the required amount of shares,
which ensures the right of the decisive influence on the economic activities of a company. At the same time, members of
a company should be personally liable under the obligations of the latter only in case of insufficiency of the property of
the company itself to satisfy the claims of creditors, as in case during the bankruptcy procedure.
Keywords: members of a company, limited liability company, corporate legal relations, responsibility.
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РОЗСУД І ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ
У ПОДАТКОВО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ
Стаття присвячена дослідженню поняття розсуду та зловживанням правом у податковому праві. Автором
здійснено ґрунтовний аналіз доктринальних джерел, присвячених даній проблематиці, виокремлено ознаки розсуду у податковому праві, наведено умови його застосування на підставі вивчення положень нормативних актів,
розглянуто його співвідношення із зловживанням правом.
Ключові слова: розсуд у податковому праві, зловживанням правом, податкове право.

Постановка проблеми. Однією з найбільш
складних та дискусійних проблем в сучасній правовій системі є проблема розсуду в праві. До її вирішення сьогодні вдаються багато науковців, зокрема:
Д. О. Гетманцев, І. Л. Желтобрюх, М. П. Кучерявенко, Є. М. Смичок та ін. Це і зрозуміло, адже це
пов’язано із забезпеченням реалізації принципів
верховенства права в нашій державі, забезпеченням
законності, зокрема, й у царині податкового регулювання. Проте комплексного підходу до характеристики розсуду у податковому регулюванні, а також до
співвідношення вказаної дефініції з іншими наразі
не віднайдено. З урахуванням цього метою цієї публікації є розкриття ознак розсуду у сфері оподаткування та розгляд суміжних правових категорій.
Виклад основного матеріалу. М. П. Кучерявенко зазначає, що розсуд у податковій сфері доволі нове
явище, поява якого зумовлена багатьма факторами.
Серед яких можна виокремити (а) негативні (наприклад, порушення юридичної техніки, наслідком чого
виникає необхідність і можливість у владних і
зобов’язаних суб’єктів діяти за власним переконанням), (б) позитивні (приміром, необхідність забезпечення балансу приватного і публічного інтересів у
сфері оподаткування) [6, с. 37]. Ми погоджуємося із
міркуваннями науковця щодо наявності різноманітних факторів, які впливають на наявність розсуду й
певним чином так би мовити, провокують відповідних суб’єктів на застосування дискреційних повноважень.
Конструктивною вбачається думка Н.Є. Маринчак. Вчена, розглядаючи ознакою податково-правового примусу реалізацію повноважень контролюю-
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чими органами виключно у межах, чітко визначених
у законі, наголошує на її важливості з огляду на необхідність встановлення меж державного примусу.
Далі вона пише: її раціональне вирішення – важлива
складова забезпечення стабільності і гарантованості
суспільства, а також самої держави, яка позиціонує
себе як правову. Лише чітко визначивши сферу законного втручання у діяльність платника податків і
зборів, засоби його здійснення, держава в змозі забезпечити реалізацію принципу недоторканності
права власності платників, закріпленого у Конституції України. При цьому встановлення меж державного примусу дозволяє встановити сферу, яка, з одного
боку, передбачає законне втручання держави в суспільні відносини, застосування примусової дії незалежно від волі інших осіб з соціально корисною
метою, а з іншого боку, орієнтують осіб, щодо яких
здійснюється примус, на міру допустимості або недопустимості форм і видів діяльності уповноважених державою органів. Подібний погляд на межі
примусової дії держави дозволяє говорити про них
як про необхідні умови реалізації повноважень держави і про гарантії забезпечення прав і свобод людини [8, с. 35; 13, с. 43–48].
На слушне переконання Д. А. Кобильніка, дискреційні повноваження владних суб’єктів публічної
фінансової діяльності обов’язково мають бути обмежені законодавством. При цьому науковець наводить позиції Європейського суду з прав людини, в
яких було підкреслено вищевказану необхідність.
Вдаючись до характеристики якості закону, Суд зазначає: «надання правової дискреції органам виконавчої влади у вигляді необмежених повноважень
© Макух О. В., 2019
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було б несумісним з принципом верховенства права.
Отже, закон має з достатньою чіткістю визначати
межі такої дискреції, наданої компетентним органам,
і порядок її здійснення, з урахуванням законної мети
даного заходу, щоб забезпечити особі належний захист від свавільного втручання» (п. 49 рішення від 2
листопада 2006 р. у Справі «Волохи проти України»)
[5, с. 218–219.]. Наведене свідчить про те, що законодавче закріплення правових приписів виступає
необхідною умовою для встановлення меж застосування розсуду як контролюючими органами, так і
зобов’язаними суб’єктами податкових правовідносин – платниками податків. При цьому в цій ситуації
необхідно наголосити й на особливості регулювання
податкових правовідносин. Йдеться про те, що розсуд як платників податків, так і контролюючих
суб’єктів може мати місце лише в межах імперативного регулювання.
Крім цього, до ознак розсуду у податково-правовому регулюванні можна віднести такі: (1) предмет
оцінювання; (2) наявність множинності варіантів
рішень, кожен з яких є законним; (3) особливий процесуальний порядок; (4) межі, способи, умови делегування окремих аспектів в реалізації певних повноважень учасникам відносин; (5) вибір суб’єктом відповідного варіанту поведінки при реалізації його
прав [6, с. 41]. Розкриваючи зміст наведених характеристик, М. П. Кучерявенко зазначає, що:
− по-перше, в ході розсуду оцінюється зміст як
норм, безпосередньо націлених на регулювання конкретної ситуації, так і норм-принципів, норм, що
носять загальний характер. Саме останні припускають інтерпретаційну діяльність суб’єкта розсуду;
− по-друге, розсуд пов’язується з винятковим
видом правозастосовчої діяльності, коли суб’єкту
правозастосування надається можливість реалізовувати свої повноваження не в чіткій відповідності із
законодавчим приписом, а вибираючи з декількох
варіантів оптимальну (на його погляд) можливість
його реалізації в конкретній ситуації, що визначається реальними життєвими обставинами;
− по-третє, в основі реалізації розсуду лежить
множинність варіантів рішень. При цьому мова йде
не про необмежену кількість варіантів, а про декілька, кожен з яких ґрунтується на чинній нормі законодавства і будь-який з них буде законним. Проблема
вибору з цих кількох варіантів пов’язується з переконанням і оцінкою ситуації, співвіднесенням її
суб’єктами розсуду з обставинами конкретних відносин;
− по-четверте, реалізація розсуду передбачає
особливий процесуальний порядок. У цих умовах
встановлюються не стільки перелік повноважень або
їх конкретні формулювання, скільки визначаються
процедури їх реалізації. Процесуальний порядок

передбачає як деталізацію процедури реалізації повноваження самого суб’єкта розсуду, так і межі, способи, умови делегування окремих аспектів в реалізації його власного повноваження іншим учасникам
відносин.
Дещо інакше міркує І. Л. Желтобрюх, вказуючи,
що розсуд в податково-правовому регулюванні
пов’язується з можливостями конкретної реалізації
повноважень контролюючих органів та органів, які
беруть участь у вирішенні податкового спору. Податковий розсуд характеризується такими ознаками,
як-от: 1) межа застосування податково-правової норми при прийнятті рішення контролюючим органом
має бути забезпечена відповідними нормами податкового законодавства; 2) уповноважений орган реалізує свободу вибору при прийнятті рішення лише в
межах, наданих законодавцем; 3) свобода вибору
уповноваженого органу обумовлюється конкретними
життєвими обставинами, які характеризують випадок, що стосується правозастосування на розсуд такого органу; 4) прийняття рішення в податковому
правозастосуванні передбачає вибір із декількох варіантів, кожен з яких має законні підстави та може
бути реалізований; 5) при реалізації податкового
розсуду рішення приймається на підставі обставин,
які характеризують виключно цю ситуацію та цих
учасників відносин [4, с. 242].
У цілому наведені міркування заслуговують на
підтримку. Однак, на наш погляд, така характеристика розсуду у сфері податкового регулювання як
предмет оцінювання потребує додаткової аргументації. Як вбачається, говорячи про розсуд у податковій
сфері доцільно вести мову про податково-правові
норми, оскільки оцінка будь-яких правових норм не
можна вважати проявом розсуду у вищевказаній сфері. Підкреслимо, що обов’язковою ознакою розсуду,
в тому числі й у податковому регулюванні, є наявність декількох варіантів рішень. У цьому контексті
наведемо позицію Верховного Суду, який зауважив,
що повноваження державних органів не є дискреційними, коли є лише один правомірний та законно
обґрунтований варіант поведінки суб’єкта владних
повноважень [11].
Також хотілося б ще раз наголосити на тому, що
розсуд може мати місце не лише з боку контролюючих органів, а й з боку платників податків. Проте
виявлятися він буде по-різному. Наприклад, платник
податків може на власний розсуд обирати: зручну для
нього систему оподаткування (загальний чи спеціальний режим), спосіб подання податкової звітності
(в паперовій чи електронній формі) та ін. При застосуванні розсуду вибір певної моделі поведінки у
податкових відносинах як платників податків, так і
контролюючих органів спрямований на забезпечення
позитивного підсумку взаємодії вказаних суб’єктів,
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тобто на досягнення оптимального результату відповідно до мети податково-правового регулювання.
Яскравими прикладами застосування розсуду у
податково-правовому регулюванні є ст.ст. 56 та 94
ПК України. Так, в ст. 56 передбачено, що контролюючий орган, який розглядає скаргу платника податків, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та
надіслати його протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку. У той же час, керівник (його заступник або уповноважена особа)
контролюючого органу може прийняти рішення про
продовження строку розгляду скарги платника податків понад 20-денний строк, але не більше 60 календарних днів, та письмово повідомити про це
платника податків. Однак на сьогодні жодним нормативно-правовим актом не визначено будь-яких
критеріїв, якими мав би керуватися керівник контролюючого органу при зазначеному подовженні. Як
наслідок, можливе зловживання, що буде виявлятися
у необґрунтованому подовженні строку розгляду
скарги і тим самим свідомому затягуванні процедури
адміністративного оскарження. Зважаючи на викладене вважаємо, що ст. 56 ПК України потребує доповнення такими критеріями.
Інший приклад. У ст. 94 ПК України вказано, що
контролюючий орган може застосовувати адміністративний арешт майна платника податків як винятковий спосіб забезпечення виконання платником податків його обов’язків, визначених законом. При
цьому встановлено, що арешт майна може бути повним або умовним. Повним арештом майна визнається заборона платнику податків на реалізацію прав
розпорядження або користування його майном. У
цьому випадку ризик, пов’язаний із втратою функціональних чи споживчих якостей такого майна, покладається на орган, який прийняв рішення про таку
заборону. Умовним арештом майна визнається обмеження платника податків щодо реалізації прав
власно сті на т аке майно, який полягає в
обов’язковому попередньому отриманні дозволу
керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу на здійснення платником
податків будь-якої операції з таким майном. Зазначений дозвіл може бути виданий керівником (його
заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу, якщо за висновком податкового керуючого здійснення платником податків окремої операції не призведе до збільшення його податкового
боргу або до зменшення ймовірності його погашення. Поряд із цим будь-яких умов, з якими
пов’язується застосування повного адміністративного арешту майна законодавством не визначено. Очевидно, такий підхід обумовлює можливість зловжи-
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вання правом контролюючого органу при прийнятті
рішення про застосування такого забезпечувального
заходу , що буде виявлятися у тому, що платник може
бути поставлений у більш жорсткі межі, чим обмежить і порушить законні права й інтереси платника
податків. З огляду на викладене констатуємо, що ст.
94 ПК України потребує доповнення в контексті визначення умов для застосування різних видів адміністративного арешту майна.
При розгляді дискреції (розсуду) у податковому
регулюванні постає питання про співвідношення
вищевказаної категорії із такою конструкцією як зловживання правом. На переконання Д. С. Сахна, зловживання правом у податкових відносинах становить
собою використання учасником таких відносин наданих йому суб’єктивних прав або закріплених за
ним владних повноважень в сфері оподаткування
всупереч їх призначення й мети регулювання та охорони податкових відносин, що з формальної сторони
відповідає законній поведінці суб’єкта й не формує
складу податкового порушення. Проте за своїми суспільно-шкідливими наслідками зловживання правом
здійснює загрозу нормальному розвитку податкових
відносин, а відтак – потребує реагування уповноважених органів для припинення такої поведінки й
застосування заходів податкового право відновлення
[14, с. 114].
Науковець підкреслює, що «…наслідками зловживання правом здійснює загрозу нормальному
розвитку податкових відносин». Ми погоджуємося
із тим, що сутність категорії «зловживання правом»
полягає у використанні права всупереч його соціальному призначенню, для досягнення іншої мети, ніж
тієї, необхідність досягнення якої передбачав законодавець у процесі формулювання цього правила
поведінки [2, c. 26]. Тобто, унаслідок зловживання
правом заподіюється шкода суспільним відносинам
або ж створюється реальна загроза її настання.
Разом із тим, на нашу думку, в цій ситуації необхідно уточнити, що становить собою нормальний
розвиток податкових відносин. Логічно говорити про
спрямованість податкових правовідносин на акумулювання грошових коштів у бюджетах різних рівнів,
за допомогою яких забезпечується фінансування
відповідних завдань та функцій органів державної
влади та органів місцевого самоврядування й опосередковано реалізуються певні потреби платників
податків (йдеться про задоволення освітніх, медичних потреб тощо). При цьому слід пам’ятати про
необхідність додержання балансу інтересів владного
та зобов’язаного суб’єктів податкових правовідносин. Зловживання суб’єктів своїми правами виступає
проявом порушення балансу інтересів, що як наслідок негативно впливає на розвиток податкових правовідносин.
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Крім того, за такого підходу вченого однією з
ознак зловживання правом є те, що воно може бути
притаманне як владній стороні податкових правовідносин, так і зобов’язаній, хоча за формальним
підходом зловживання правом має бути характерне
лише для платників податків, оскільки контролюючі
органи наділені відповідними повноваженнями та
компетенцією в сфері оподаткування. У той же час
на практиці особи, які мають виконувати владні веління, тобто зобов’язані суб’єкти податкових правовідносин, також можуть зловживати своїми правами.
Наприклад, систематичне подання скарг платником
податків до контролюючого органа. Такі дії обумовлюють можливість не сплачувати відповідні суми
податків. Справа в тому, що відповідно до п. 56.15 ст.
56 ПК України скарга, подана із дотриманням строків, визначених п. 56.3 цієї статті, зупиняє виконання
платником податків грошових зобов’язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні (рішенні), на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження. Якщо говорити про
платників податків, то зазвичай таке зловживання
повязано з його бажанням зменшити податковий
тягар и ухилитися від оподаткування [10, с. 25-27].
Д. О. Гетманцев із цього приводу пише так: «Різновидом ухилення від оподаткування є зловживання
платником своїми правами. Порушення законодавства в цьому випадку не має місця, адже платник, в
межах чинного законодавства, вчиняє операцію або
укладає правочини з єдиною або переважною метою
– ухилитися від оподаткування або істотно зменшити податковий тягар. За кордоном така поведінка, що
відбувається в межах закону має назву «tax
avoidance», на відміну від «tax evasion», що передбачає пряме порушення чинного законодавства при
оподаткуванні» [3]. І далі вчений посилається на ст.
42 Закону Федеративної республіки Німеччина «Про
збори» «зловживання має місце, якщо вибране юридичне оформлення угоди призвело до одержання
платником податку або третьою особою не передбаченої законом податкової переваги, яка не виникла
б у випадку вибору юридичного оформлення угоди,
що відповідає її економічним результатам» [3]. Іншими словами, йдеться про використання права всупереч мети податково-правового регулювання.
Вважаємо доцільним акцентувати увагу ще й на
тому, що зловживання правами характеризується наявністю умислу в діях відповідного суб’єкта. Так,
суб’єкт цілеспрямовано вчиняє певні дії, спрямовані
на задоволення відповідного інтересу (залежно від
того, про зобов’язаного чи уповноваженого суб’єкта
йдеться) й у підсумку такі дії дійсно створюють негативні наслідки для подальшого розвитку податкових відносин.

Характерно, що для позначення терміна «зловживання правом» у праві США вживається також
інший юридичний термін «недобросовісність». Зокрема, згідно зі ст. 6111 (Registration of tax shelters)
Кодексу внутрішніх доходів США (Internal Revenue
Code — IRC) під «податковою схемою-укриттям»
розуміється будь-яке підприємство, план, угода або
транзакція, метою яких є уникнення або ухилення
від сплати податку прямим або непрямим учасником.
Для розмежування недобросовісних дій використовується критерій «ділової мети», тобто вказано, що
податкові укриття не приносять доходу і існують
лише з метою уникнути сплати податків і визнаються зловживанням [1; 12, с. 83].
Показово, що Д. О. Гетманцев обстоює позицію,
відповідно до якої необхідно розмежовувати зловживання правом и податкове правопорушення. З цією
метою він пропонує на рівні Податкового кодексу
України визначити таке поняття як податкова шикана, що повинна тягнути за собою перекваліфікацію
податкових зобов’язань платника, однак, на відміну
від податкового правопорушення не може тягнути за
собою фінансову відповідальність платника, крім
нарахування пені на суму податкового зобов’язання,
визначеного контролюючим органом внаслідок перекваліфікації, адже таке діяння за своєю формою є
правомірним та не порушує закон [3]. Такі міркування є обґрунтованими, адже дозволяють відокремити
два різних за правовою природою юридичні факти,
а саме зловживання правом і правопорушення. Однак, для справедливості викладу матеріалу, позначимо, що не всі науковці зловживання правом
пов’язують із правомірною поведінкою суб’єктів.
Приміром, О. А. Музика-Стефанчук і Т. В. Ямненко
стверджують, що «є випадки, коли зловживання є
неправомірною поведінкою та можуть кваліфікуватися як податкові правопорушення. При цьому важливе значення має доказова база того, що суб’єкт
податкових правовідносин дійсно порушив припис,
вийшов за межі належної йому поведінки. Як приклад – зловживання цивільними правами з метою
часткового або повного ухилення від оподаткування»
[9]. Такий підхід вбачається спірним, адже він не дає
об’єктивного бачення стосовно розмежування різних
правових явищ. Зловживання правом суб’єктами
фінансових правовідносин відбувається без порушення норм фінансового права і не передбачає протиправності. Не випадково Л. М. Шишлов пояснює,
що в правовій дійсності існують ситуації, коли особа
здійснює своє суб’єктивне право, формально не порушуючи юридичних заборон, але завдає шкоди суспільним або особистим інтересам іншої особи. З
одного боку, ці дії ще не підпадають під поняття
правопорушення, оскільки, з формальної точки зору
не порушено жодної правової норми, а з іншого – заПраво та інновації № 2 (26) 2019
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вдають шкоди інтересам суспільства або держави, а
отже, вже не можуть кваліфікуватися як правомірна
поведінка [15].
Від правопорушення і зловживання правом у
податкових відносинах необхідно відмежовувати
дефектні юридичні факти. Порушення як юридичний факт закріплено у фінансовому законодавстві,
зумовлює трансформацію регулятивних фінансових
правовідносин в охоронні. Зловживання правом
відбувається без порушення норм фінансового права і не передбачає протиправності. Воно притаманне суб’єктам, що представляють як владну сторону
фінансових правовідносин, так і зобов’язану. Дефектним є такий юридичний факт, одна чи сукупність ознак яких не відповідає тим характеристикам, що закріплені фінансово-правовою нормою.
Зазначимо, що дефектними можуть бути виключно
складні юридичні факти, яким будуть притаманні
дефекти, пов’язані, приміром, із недотриманням
форми і змісту звітного документа тощо. Тут доречно навести позицію Вищого адміністративного
суду України, який у своєму листі зазначив: «Окремі дефекти форми рішення контролюючого органу
не повинні сприйматися як безумовні підстави для
висновку щодо протиправності спірного рішення і,
як наслідок, про його скасування. Якщо спірне рі-
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шення прийняте контролюючим органом у межах
своєї компетенції та з його змісту можна чітко встановити зміст цього рішення (зокрема, порушення
законодавства, за які застосовуються відповідні
санкції, та розмір останніх), таке рішення може
бути визнане судом правомірним навіть у разі, коли
не дотримано окремих елементів форми спірного
рішення» [7]. Таким чином, дефектні юридичні
факти мають такі ж самі правові наслідки, як і правомірні юридичні факти.
Висновки. Отже, як випливає із розглянутого
вище, в умовах сьогодення категорія розсуд (дискреція) у податковому регулюванні не є тотожною
поняттю зловживання правом. Зловживання правом
може бути як з боку владних суб’єктів фінансових
правовідносин, так і зобов’язаних, і це негативне
явище, з нашого погляду, більшою мірою пов’язано
із недосконалістю податкового законодавства. Зловживання правом можна визначити як цілеспрямоване діяння певного суб’єкта податкових правовідносин, що передбачає реалізацію його законно встановленого суб’єктивного права всупереч інтересам
податково-правового регулювання і спричиняє шкоду або створює реальну загрозу її спричинення правам і законним інтересам інших суб’єктів правовідносин.
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УСМОТРЕНИЕ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ
В НАЛОГОВО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
Статья посвящена исследованию понятия усмотрению и злоупотреблением правом в налоговом праве. Автором осуществлен подробный анализ доктринальных источников, посвященных данной проблематике, выделены
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признаки усмотрению в налоговом праве, приведены основания его применения на основании изучения положений нормативных актов, рассмотрены его соотношение со злоупотреблением правом.
Ключевые слова: усмотрение в налоговом праве, злоупотребление правом, налоговое право.
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DISCRETION AND ABUSE OF LAW IN TAX AND LEGAL REGULATION
Problem setting. One of the most complex and controversial problems in the modern legal system is the problem of
discretion in law.
Analysis of recent researches. Many scientists, in particular: D. O. Getmantsev, I. L. Zheltobryukh,
M. P. Kucheryavenko, E. M. Smychok and others are trying to solve the problem of discretion in law today. This is
understandable, because it is connected with ensuring the implementation of the principles of the supremacy of law in
our country, ensuring the rule of law, in particular, in the sphere of tax regulation. However, a comprehensive approach
to the characterization of discretion in tax regulation, as well as the ratio of this definition with others is not found.
With this in mind, the purpose of this publication is to disclose the signs of discretion in the field of taxation and
consideration of related legal categories.
Article’s main body. The article is devoted to the study of the concept of discretion and abuse of right in tax law.
The author carried out a detailed analysis of doctrinal sources devoted to this problem, highlighted the signs of discretion
in tax law. The author gives the grounds for its application on the basis of studying the provisions of normative acts and
gives specific examples (both on the part of regulatory authorities and taxpayers).
The correlation of the concept of discretion in tax law with abuse of right was considered separately and a solid
argument was given regarding the differentiation of these concepts considering the characteristic features inherent in these
concepts, such as the presence of intent in the actions of a particular entity.
Conclusions and prospects for the development. Therefore, the category of discretion in tax regulation is not identical to the concept of abuse of rights in today’s conditions. Abuse of the right can be both on the part of the power subjects
of financial relations, and obliged, and this negative phenomenon, from our point of view, is more connected with the
imperfection of tax legislation. Abuse of the right can be defined as a purposeful act of a certain subject of tax legal relations, which implies the implementation of its legally established subjective right contrary to the interests of tax and legal
regulation and causes harm or creates a real threat to its infliction on the rights and legitimate interests of other subjects
of legal relations.
Keywords: discretion in tax law, abuse of law, tax law.
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У статті розглянуто валютне регулювання як елемент фінансової системи. Досліджено основні концепції
фінансової системи та зроблено акцент на необхідності застосування інституційного підходу при з’ясуванні змісту валютного регулювання. Надано визначення поняттю «валютне регулювання» як фінансово-правовому інституту. Встановлено, що валютне регулювання здійснює безпосередній вплив на фінансову систему. На прикладі
позитивного досвіду скасування низки валютних обмежень країнами ОЕСР, виявлено значення валютного регулювання для фінансової системи.
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Постановка проблеми. Вектор постійних реформаційних процесів у державі впливає на усі сфери суспільного життя. Одним із таких напрямів стала валютна лібералізація, втілена в Законі України
«Про валюту та валютні операції». Проте, незважаючи на законодавчу регламентацію поняття «валютне регулювання», його зміст та сутність залишається
приводом експансивних дискусій, як у наукових колах, так і серед практиків. Особливого значення набуває встановлення місця цього правового феномену
в усій правовій реальності. Тому, метою даної статті
є характеристика валютного регулювання через призму фінансової системи.
Аналіз останніх досліджень. Питання, пов’язані
з валютним регулюванням досліджувалися низкою
вчених. У роботах М. М. Артемова, А. В. Джаваги,
В. Ф. Ебке, Ж. В. Завальної, А. М. Іскоростенського,
Л. М. Кравченко, Ю. О. Крохіної, С. І. Прокопчука,
М. В. Старинського, О. Ю. Шереметьєвої можна знайти розробку проблем цієї тематики. При цьому,
прив’язки валютного регулювання до фінансової
системи не було зроблено. Лише у роботах деяких
економістів зустрічається з’ясування впливу валютного регулювання на фінансову систему, але без врахування фінансово-правових основ цих явищ. Тому,
пропонуємо спочатку розглянути фінансову систему,
а потім через її зміст охарактеризувати валютне регулювання.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні, в
межах наукових досліджень, питання про визначення поняття «фінансова система» залишається дискусійним. З цього приводу А. С. Нестеренко зазначає, що фінансова система є складним, динамічним
і відкритим процесом, в якому неоднозначно мають
прояв її елементи, а різнохарактерний зв’язок між
ними, обумовлює їх структурну різноманітність. Це,
© Лядов А. Г., 2019

в свою чергу, впливає на існування широкого спектру
елементів фінансової системи, їх взаємозв’язків,
зміни складу та стану системи, множинності критеріїв їхньої діяльності [1, c. 10–13]. Звісно, будь-яка
система характеризується наявністю в її структурі
елементів, які певним чином взаємопов’язані та взаємозалежні один від одного, а виключення хоча б
одного з них, спричинить повний або частковий збій
системи. Проте, в даному випадку одразу необхідно
зауважити, що в межах даного дослідження далі
мова буде йти не про фінансову систему загалом, а
про окремий її вид — публічну фінансову систему,
яка є предметом публічного регулювання та виражає
орієнтованість застосування фінансово-правових
норм [2, c. 97].
Д. О. Білінський розглядає фінансову систему як
об’єкт економічних досліджень та як об’єкт правового регулювання, в межах якого виділяє приватну
фінансову систему, правове регулювання якої забезпечується перш за все приписами приватного права
й публічну фінансову систему, яка включає як фінансову систему держави, так і фінансову систему територіальних громад [2, c. 97–98].
Враховуючи існування різних точок зору на визначення загального поняття фінансова система та
публічна фінансова система зокрема, пропонуємо
розглядати їх через мету на яку вони спрямовані. З
цього приводу слушно зазначає А. Т. Ковальчук, а
саме, в межах фінансової системи стає можливим
первісне накопичення капіталу, продукування національного доходу та сукупного суспільного продукту, його розподіл і перерозподіл для задоволення
індивідуальних, приватних та суспільних потреб [3,
с. 21]. Тобто, публічна фінансова система, разом із
такими категоріями як «фінанси» та «публічна фінансова діяльність» мають безпосереднє відношення
Право та інновації № 2 (26) 2019

107

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

до розподілу в межах відтворювального процесу, де
визначається частка кожної людини в створеному
нею багатстві.
Як вже було зазначено, публічна фінансова система складається з взаємопов’язаних елементів, тому
пропонуємо визначити з яких саме. Досліджуючи
концепції публічної фінансової системи, Д. О. Білінський розподіляє їх на два блоки: основний (найбільш концептуальні підходи, до яких відносить матеріальний, інституційний і функціональний) та похідний, який відіграє додаткове значення, має
деталізуючий характер по відношенню до основного
та включає монетарний, розподільчий, системний і
процедурний підходи [2, c. 104–124].
Матеріальний підхід зводиться до розгляду публічної фінансової системи як сукупності фондів
коштів в яких матеріалізуються фінанси. Враховуючи що публічна фінансова система повинна забезпечити розвиток відтворювального процесу та, шляхом розподілу сукупного суспільного продукту,
сформувати фонди грошових коштів задля задоволення публічних інтересів, публічна фінансова система в матеріальному розумінні не зможе забезпечити ці процеси. Сукупність централізованих та децентралізованих фондів коштів радше будуть становити
систему фінансів, але аж ніяк публічну фінансову
систему.
Згідно з функціональним підходом, публічна фінансова система являє собою сукупність форм і методів, за допомогою яких відбувається акумуляція,
розподіл та використання фондів грошових коштів
задля виконання державою та територіальними громадами своїх функцій та завдань, забезпечення розширеного виробництва та задоволення різноманітних потреб суспільства. Такий підхід видається достатньо обмеженим, оскільки в повній мірі не
розкриває значення публічної фінансової системи
для всього відтворювального процесу. З таких позицій, публічна фінансова система виглядає виключно як механізм за допомогою якого здійснюється
публічна фінансова діяльність.
На виділенні інституційного підходу наголошують представники харківської правової школи. Зокрема, у підручниках з фінансового права, публічну
фінансову систему розглядають: 1) як сукупність
фінансових інститутів, що опосередковують формування і використання грошових фондів та 2) як сукупність державних органів та установ, що здійснюють фінансову діяльність [4, c. 16–17]. Тобто, з одного боку елементами публічної фінансової системи
виступають фінансово-правові інститути, а з іншого – органи державної влади та місцевого самоврядування. Проте, здається, що про сукупність органів,
що здійснюють фінансову діяльність краще говорити
як про систему органів публічної фінансової діяль-
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ності, жоден з яких не повинен розглядатися як окремий елемент публічної фінансової системи, з огляду
на їх динамізм та схильність до постійних реорганізацій. Фінансова система повинна характеризуватися
відносною стабільністю, що забезпечується в першу
чергу постійним складом її елементів та неможливістю довільної його зміни.
Що ж стосується розгляду публічної фінансової
системи як сукупності взаємопов’язаних між собою
фінансово-правових інститутів, які забезпечують
безперервний відтворювальний процес, то вважаємо
за необхідне визначати місце валютного регулювання в публічній фінансовій системі саме в такому
значенні. У подальшому буде здійснена спроба довести, що валютне регулювання як фінансово-правовий інститут є невід’ємною частиною публічної фінансової системи, без якого остання не може функціонувати та виконувати основне своє призначення.
Тому, потрібно охарактеризувати валютне регулювання у фінансово-правовій площині та, враховуючи
неоднозначність поглядів на це правове явище, сформувати його визначення через призму публічної фінансової системи.
Так, М. М. Артемов розглядає валютне регулювання в двох значеннях: широкому і вузькому, а критерієм такого розмежування виступає масштаб в
якому здійснюється дане регулювання. Якщо мова
йде про широке значення валютного регулювання, то
воно виходить за межі певної держави і проявляє
себе в забезпеченні належного порядку валютних
відносин національної валюти з валютою інших держав – її економічних партнерів. Окремо можна говорити про валютне регулювання яке здійснюється в
межах конкретної держави, що й буде його вузьким
значенням, котре концентрує увагу на специфіці валютних відносин в окремо взятій країні [5, c. 20–22].
Аналогічно розмірковує О. Ю. Шереметьєва,
акцентуючи увагу на тому, що широке значення валютного регулювання є зовнішнім середовищем для
його вузького значення, які при цьому разом виступають тісно взаємопов’язаними правовими формами
впливу держави та міждержавних об’єднань на міжнародну і національну валютні сфери [6, c. 12].
У цілому можна погодитися із зазначеним,
оскільки будь-яка держава не може існувати без можливості підтримання зв’язків з іншими державами
шляхом здійснення різного роду операцій, об’єктами
яких виступають в тому числі валютні цінності. Такі
операції об’єктивно потребують належного врегулювання, яке здійснюється встановленням на міждержавному рівні порядку проведення операцій з валютними цінностями. При цьому, обіг валютних цінностей в межах конкретної держави, обумовлений дією
її національного валютного законодавства. Тобто,
валютне регулювання, яке існує в широкому значен-
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ні, опосередковує можливість здійснювати валютне
регулювання в вузькому значенні.
На думку В. Ф. Ебке, Друга світова війна стала
причиною посилення більш тісних зав’язків у сфері
міждержавних економічних і валютно-фінансових
відносин. Як наслідок, односторонні заходи і двосторонні угоди між державами починають відігравати другорядну роль, на перше ж місце виходять міжнародні угоди, які закріплюють структуру міжнародної валютної системи, що сприяє усуненню бар’єрів,
які затрудняють розвиток міжнародної економічної
інтеграції задля забезпечення економічного зростання та стабільності валюти [7, c. 15–16]. Так, з’явля
ється міжнародне валютне право, яке спрямоване на
регулювання валютних відносин між державами.
Вважаємо, що інститут міжнародного валютного
права є складовою частиною системи міжнародного
права, тому подальший його розгляд не доцільний в
межах даного дослідження. Пропонуємо зосередити
увагу саме на вузькому розумінні валютного регулювання.
Розглядаючи особливості валютних правовідносин, А. М. Іскоростенський неодноразово наголошує
на можливості їх регулювання як публічним так і
приватним способом та виділення відповідно валютного публічного права як підгалузі фінансового права і валютного приватного права – інституту цивільного права. В свою чергу, валютне регулювання виступає інститутом валютного публічного права та
передбачає «встановлення правового режиму здійснення валютних операцій, валютних обмежень,
валютних інтервенцій, наявність публічного валютного контролю та відповідальності за порушення
валютного законодавства, а також прав та обов’язків
осіб, які беруть участь у цьому процесі» [8, c. 123].
Сумнівною видається можливість розподілу валютного права на приватне та публічне, оскільки немає
належного обґрунтування, на які саме відносини
спрямовують своє регулювання норми валютного
приватного права. З міркувань А. М. Іскоростенського, «валютні відносини, які виникають у процесі
валютного обігу та утворюються під час здійснення
валютних операцій з валютними цінностями, формують валютне приватне право – інститут цивільного
права», а валютний обіг трактується як «сукупність
усіх валютних операцій на території України,
пов’язаних із процесом мобілізації, розподілу та використання валютних цінностей, а також процедурою контролю за процесом їх здійснення» [8, c. 35].
У даному випадку вбачається аналогія по відношенню до традиційного в фінансовому праві визначенню
публічної фінансової діяльності. Загадкою залишається яким саме чином можливо мобілізувати, розподілити та використати валютні цінності. Якщо ж
мова йде про валютні фонди, то в принципі, це мож-

ливо, але правове регулювання валютних фондів
здійснюється виключно публічно-правовими способами та засобами.
С. І. Прокопчук зазначає, що фінансово-правовий
інститут валютного регулювання і контролю являє
собою сукупність фінансових норм, які спрямовані
на регулювання відносин з приводу обігу валютних
цінностей та є складовою особливої частини фінансового права. Зміст валютного регулювання виражає
сукупність процесів здійснюваних державою, а саме:
діяльність державних органів, спрямована на управління обігом валюти та державне регулювання валютних операцій [9, c. 51]. Слушною є думка про
валютне регулювання як про фінансово-правовий
інститут, норми якого спрямовані на регулювання
відносин, об’єктом яких виступають валютні цінності. Але питанням залишається можливість віднесення будь-якого фінансового інституту до загальної чи
особливої частини. Так, значна кількість норм, які
відносять до загальної частини фінансового права,
регулює загальні абстрактні положення, принципи,
форми і методи фінансової діяльності, а їхня приналежність зумовлена виключно практичними міркуваннями правового регулювання відповідної групи
відносин, що становлять предмет тієї чи іншої галузі [4, c. 102–103]. Відсутність загальної частини ставить під сумнів й існування особливої частини фінансового права.
При цьому чітко необхідно розмежовувати категорію «фінансова система» та «система фінансового
права», які є однорідними, але не тотожними. Цілком
погоджуємося з думкою, що «категорія «фінансова
система» є визначальною для предмета фінансового
права, вона безпосередньо впливає на специфіку
системи цієї галузі й дозволяє окреслити коло відносин, що становлять предмет фінансово-правового
регулювання. Проте, на сьогодні, ураховуючи трансформаційні тенденції в економіці України, виникає
нагальна потреба нового осмислення змісту як категорії «фінансова система», так і категорії «система
фінансового права» [4, c. 100]. З огляду на зазначене,
валютне регулювання може мати свій прояв як в
межах фінансової системи, так і як складова частина
системи фінансового права. Варто говорити і про те,
що валютному регулюванню, як елементу публічної
фінансової системи повинна кореспондуватися відносно відокремлена сукупність фінансово-правових
інститутів в межах фінансового права, тобто валютне право. Тому позиція про «фінансове право як похідне явище від фінансової системи, яке водночас
виступає базисною категорією щодо широкого спектру фінансових правовідношень» [3, c. 22] є цілком
виправданою.
Як спосіб впливу на суспільні відносини з приводу здійснення валютних операцій, валютне регуПраво та інновації № 3 (23) 2018
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лювання розглядається у дослідженнях деяких науковців. Так, М. В. Старинський вказує, що валютне
регулювання є сукупністю економічних та правових
заходів, здійснюваних щодо валютних відносин з
метою впорядкування руху валютного капіталу на
внутрішньому ринку держави та реалізації пріоритетних напрямів економічної політики держави [10,
c. 236]. А. В. Джавага говорить про валютне регулювання як про систему державного регулювання здійснення валютних операцій шляхом використання
різного роду юридичних і економічних заходів впливу [11, c. 93]. У цілому, валютне регулювання можливо розглядати як сукупність способів та засобів
впливу держави на учасників валютних відносин з
метою забезпечення досягнення стабільності фінансової системи в цілому. Проте, такий погляд є дещо
звужений, не розкриває в повній мірі сутність валютного регулювання та має використовуватися як вузьке його значення.
Враховуючи неоднорідність такого правового
явища як валютне регулювання, пропонуємо розглядати його в різних аспектах:
1) як напрямок діяльності держави, спрямований
на регламентацію валютних відносин;
2) як фінансово-правовий інститут, де валютне
регулювання виступає як один із елементів фінансової системи, та являє собою сукупність правових
норм, спрямованих на забезпечення безперервного
здійснення відтворювального процесу, шляхом
впливу на розподіл сукупного суспільного продукту
та доведення його складових до кінцевого споживача.
Будучи елементом фінансової системи, валютне
регулювання здійснює безпосередній на неї вплив,
значення якого можна встановити на основі досліджень економістів. Так, панує думка, що базисом
стійкості фінансової системи є курс національної
валюти. Задля боротьби з інфляцією, стабілізації
курсу гривні, необхідно проводити ряд заходів, а
саме зміну процентної ставки по кредитах, викуп
надлишку валюти на ринку, запровадження імпортних тарифів та поповнення золотовалютних резервів
завдяки кредитам Міжнародного Валютного Фонду
[12, c. 165].
При цьому, треба враховувати, що ступінь впливу валютного регулювання на фінансову систему
залежить від режиму, який обрала держава. Так, прийнятий у 2018 році Закон України «Про валюту та
валютні операції» встановлює новий режим валютного регулювання, згідно з яким, «дозволено все, що
не заборонено законом». Наразі, важко робити висновки, яким чином валютна лібералізація впливає
на загальний стан фінансової системи, проте, це
можна зробити на прикладі позитивного досвіду
країн ОЕСР.

110

Право та інновації № 3 (23) 2018

З моменту свого створення в 1961 році, підхід
ОЕСР до відкритих ринків знаходить своє відображення у двох кодексах лібералізації: Кодекс лібералізації руху капіталу та Кодекс лібералізації поточних невидимих операцій. Лібералізація операцій з
капіталом досягла такого рівня, коли контроль за
його рухом було скасовано практично в усіх країнахчленах. Розвиток комунікаційних технологій та поява принципово нових видів товарів, а також сам
процес лібералізації істотно вплинув на те, як почали
забезпечуватися традиційні функції фінансової системи. Поєднання таких факторів разом із широкомасштабним об’єднання і злиттям компаній, діючими в фінансовій галузі, сприяло проведенню серйозних змін в системі нормативного регулювання
органами державної влади як на національному, так
і на міжнародному рівні. Одним із кроків лібералізації стала відмова від застосування обмежень щодо
операцій з іноземною валютою, включаючи вимоги
репатріації та обов’язкового продажу валютної виручки. Здійснюючи лібералізацію руху грошових
коштів, особливого значення набуває забезпечення
транспарентності руху валюти за рахунок інструментів, які передбачені Кодексом лібералізації руху капіталу, до яких можна віднести максимально чітке
відображення заходів в списках застереження, повідомлення учасників про запроваджені обмеження,
проведення оглядів щодо заходів лібералізації в державах ОЕСР [13].
У даному випадку, чітко прослідковується прагнення держав до повної відмови від суворих валютних обмежень з метою вільного здійснення міжнародної економічної діяльності та пов’язаних з нею
міжнародних переказів і платежів. Але треба враховувати, що ліберальне валютне регулювання в країнах, що розвиваються має ряд недоліків, які впливають на загальний стан валютно-фінансової сфери,
зокрема: нестійкість економічного росту, обумовлена
залежністю економіки від зовнішньоекономічної
кон’юнктури; висока частка короткострокових інвестицій в загальному об’ємі інвестицій в економіку;
постійний витік капіталу з держави; незавершеність
процесів реформування системи банківського регулювання та нагляду [14, c. 14].
З огляду на вищесказане, можна зробити наступні висновки:
1) на сьогодні не існує єдиного розуміння поняття «фінансова система» і «публічна фінансова система» та співвідношення цих категорій. Тому було запропоновано розглядати публічну фінансову систему
як різновид фінансової системи, а їхній зміст розкрити через мету, яку вони повинні досягти – забезпечення стабільності безперервного відтворювального процесу, зокрема на стадії розподілу сукупного
суспільного продукту;
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2) у розкритті сутності фінансової системи орієнтуватися слід на інституційний підхід, як найбільш
відповідний її меті, який являє собою сукупність
взаємопов’язаних і взаємозалежних фінансово-правових інститутів. В цій сукупності особливе місце
займає валютне регулювання;
3) враховуючи неоднорідність валютного регулювання, розглядати його слід в декількох значеннях:
– як напрямок діяльності держави, спрямований
на регламентацію валютних відносин;

1.
2.
3.
4.
5.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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5.
6.
7.
8.
9.

– як фінансово-правовий інститут, де валютне
регулювання виступає як один із елементів фінансової системи;
4) як фінансово-правовий інститут, валютне регулювання здійснює безпосередній вплив на фінансову систему. Зокрема, це можливо простежити на
прикладі ліберального режиму, який обрано державами-членами ОЕСР, де простежується повна відсутність контролю за рухом капіталу.
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МЕСТО ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ
В статье рассмотрено валютное регулирование как элемент финансовой системы. Дано определение понятию
«валютное регулирование» как финансово-правовому институту. Установлено, что валютное регулирование осуществляет непосредственное влияние на финансовую систему.
Ключевые слова: валютное право, валютное регулирование, валютные правоотношения, публичная финансовая система, финансовая система.
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THE PLACE OF CURRENCY REGULATION WITHIN THE FINANCIAL SYSTEM
Problem setting. Amid further globalization a role of currency regulation in financial system will increase. It will
request from countries an implementation of practical actions in formation of an optimal legislative provisions in currency
sphere. Currency liberalization is enshrined in the Law of Ukraine «On Currency and Currency Transactions». Despite
legislative consolidation however, currency regulation remains an excuse for discussion. The purpose of article thereby
is characteristic of currency regulation through the prism of the financial system.
Analysis of recent researches and publications. Issues of currency regulation were investigated by a number of
scholars. In the works of M. M. Artemov, A. V. Dzhavagi, V. F. Obke, J. V. Zavalnoy, A. M. Iskorostensky,
L. M. Kravchenko, J. O. Krokhina, S. I. Prokopchuk, MV Starynsky, O. Yu. Sheremetieva can be found developing the
problems of this topic.
Article’s main body. The author suggested that the article start by considering the interrelation between public
financial system and financial system and continue to researching the currency regulation. The currency regulation in the
work is seen as a broad and narrow sense. The author focuses on the currency regulation as an element of financial system.
This article discusses some theoretical issues of definition and contents of currency regulation as the important part of
financial system. The main concepts of the financial system are investigated and the emphasis is placed on the need to
use an institutional approach in ascertaining the content of currency regulation. It is determined the currency regulation
as a financially-legal institute.
Direct influence of currency regulation on financial system is installed. This has led us to seek points of agreement
on this aspect, and here we should pay particular attention to the results of the foreign experience. An example of abolition
capital controls in virtually all OESR member countries is given and how it process has affected the condition of financial
system.
Conclusions and prospects for the development. The author concluded that for today there is no single understanding
of the concept of «financial system» and «public financial system» and the ratio of these categories. Therefore, it is
proposed to consider the public financial system as a kind of financial system and their content is revealed through aim
which they set for themselves is ensuring the stability of the continuous reproduction process, in particular at the stage of
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distribution of the aggregate social product. The disclosure of the essence of the financial system should be guided by the
institutional approach, as the most appropriate for its purpose, which is a set of interconnected and interdependent
financially-legal institutions. Currency regulation should be considered in several ways, taking into account the ambiguous
nature of this legal phenomenon. First as the direction of the state’s activity aimed at regulating currency relations, and
second as a financially-legal institution, where currency regulation supposes as one of the elements of the financial system.
Currency regulation has a direct impact on the financial system, as a financially-legal institution.
Keywords: currency law, currency regulation, currency legal relationship, public financial system, financial system.
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Журнал розповсюджується за передплатою (ТОВ «АС-Медіа»).
Передплатний індекс 86689. Вартість підписки складає 422,7 грн/
1 екземпляр/1 квартал.
Журнал розповсюджується за передплатою (Укрпошта). Передплатнийіндекс 86689. Вартість підписки складає 600 грн/9 місяців/
3 екземпляри.
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 22.06.2019 р.
1.2. або копію квитанції про оплату публікації Видавництву «Право» (за 1 статтю) до 16.09.2019 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
16.09.2019 р.
Традиційно в журнал приймаються статті за такими напрямами:
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
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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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