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ФІНАНСУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
В НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА ЗАРУБІЖНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ:
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
У статті досліджуються основні види фінансування суб’єктів інноваційної інфраструктури як в Україні, так
і закордоном. Зроблено висновок, що існують переваги у фінансування суб’єктів інноваційної інфраструктури
закордоном, а саме на рівні законодавчого врегулювання цього питання. На рівні вітчизняного законодавства –
необхідно внести зміни адаптовані до сучасних потреб ринку, а саме – суб’єктів інноваційної інфраструктури.
Ключові слова: фінансування, законодавство, інноваційна діяльність, суб’єкт інноваційної інфраструктури,
економіка.

Постановка проблеми. Інновація – найважливіший феномен у секторі сучасної економіки. Фінанси
є посередником практично усього процесу виробничої діяльності. Основна функція фінансової системи
полягає у сприянні розподілу та розвитку економічних ресурсів. Фінансування інноваційної інфраструктури – механізм, який дозволяє суб’єктам інноваційної інфраструктури компенсувати неминучий
ринковий крах інноваційної діяльності.
В останні роки стан української інфраструктури
став предметом загального громадського обговорення. Це результат декількох чинників. По-перше,
існує думка, що існуюча інфраструктура сильно
погіршалася із-за неадекватних витрат на технічне
обслуговування, ремонт і недостатнього фінансування нових інвестиційних потреб. По-друге, стагнаційний стан економіки України став рушійною
силою для нового пошуку ефективних засобів стимулювання, і проекти громадських робіт привертають до себе значну увагу, оскільки ці витрати викликають значні витрати, що впливають на сукупну
економіку. По-третє, органи державної і місцевої
влади, як традиційні спонсори більшої частини
інфраструктури, стикаються з серйозними фінансовими обмеженнями, що спонукає до пошуку нових
коштів для оплати майбутніх проектів.
© Любчич А. М., 2019

Однією з найважливіших проблем та перешкод
інноваційного розвитку підприємств є недостатня
кількість фінансових ресурсів, що використовують
суб’єкти інноваційної діяльності [1, с. 193].
Аналіз останніх досліджень. Проблеми фінансового забезпечення суб’єктів інноваційної інфраструктури активно обговорюються в наукових колах.
Цьому напрямку наукових досліджень присвячено
р я д р о б і т в і д о м и х н ау ко в ц і в , з о к р е м а ,
А.Р. Гальчинського, В.М. Гейця, О.М. Алимова,
О. І. Амоші, А.І. Акмаєва, Г.Г. Пивняка, В.І. Саллі,
А.І. Кабанова, Л.Л. Стариченка, А.П. Дуни, Л.М. Рассуждай, Ю.З. Драчука, Н.І. Новикової, А.М. Дуброва,
М.І. Крупки, К.І. Ільїної та ін. Їх праці є тим науковим підґрунтям для розроблення інноваційного шляху розвитку суб’єктів інноваційної інфраструктури,
де визначаються основні інноваційні пріоритети й
напрямки удосконалення фінансового забезпечення
нарощування науково-технічного й інноваційного
потенціалів.
Мета дослідження. Метою статті є аналіз правових аспектів формування та використання джерел
фінансування суб’єктів інноваційної інфраструктури
та формулювання напрямів державної підтримки
активізації інноваційної діяльності. Розкриття суті
фінансування суб’єктів інноваційної інфраструктури
Право та інновації № 3 (27) 2019
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на просторах України та закордоном. Визначення
основних прерогативів різних видів фінансування.
Сталий розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності може бути досягнуто шляхом створення ефективних інструментів фінансування, регульованих системою скоординованого законодавства.
Досить багато різних механізмів фінансування використовується: бюджетні асигнування, кредити і
позики, цільове фінансування, державні, приватні
або спільні інвестиції в R&D та інноваційні проекти.
Викладення основного матеріалу. Аспекти інноваційного розвитку відображені в ряді нормативноправових документів, а саме: Законах України «Про
наукову та науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності», «Про інститути спільного інвестування», «Про фінансовий лізинг», «Про цінні папери
та фондовий ринок», нормах Цивільного, Господарського, Митного та Податкового кодексів України.
Стратегія інноваційного розвитку України на
2010–2020 рр. розвиває основні положення Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку України, затвердженої Постановою Верховної
Ради України від 13 липня 1999 р. № 916-ХІV, уточнює і доповнює їх з урахуванням нових вимог сучасності і викликів щодо змін, на які Україна повинна
мати адекватні відповіді. Головною метою Стратегії
інноваційного розвитку України є конкретне кількісне визначення: забезпечити до 2020 р. підвищення
впливу інновацій на економічне зростання України
у 1,5–2 рази порівняно з теперішнім часом.
Основні передумови досягнення цієї мети такі:
зміна концептуальних засад, які визначають місце та
функції держави в ринковій економіці; структурна
перебудова економіки, передусім промисловості; подолання кризової нерівності населення України; відновлення довіри населення до влади [2].
Відповідно до Закону України «Про інноваційну
діяльність» держава здійснює регулювання інноваційної діяльності за допомогою:
– фінансової підтримки виконання інвестиційних
проектів;
– стимулювання комерційних банків та інших
фінансово-кредитних установ, що кредитують виконання інноваційних проектів;
– встановлення пільгового оподаткування
суб’єктів інноваційної діяльності [3].
Державна фінансова підтримка суб’єктів інноваційної діяльності може здійснюватись за допомогою:
а) повного безвідсоткового кредитування (на
умовах інфляційної індексації) пріоритетних інвестиційних проектів за рахунок коштів Державного
бюджету України, коштів місцевих бюджетів;
б) часткового (до 50 %) безвідсоткового кредитування (на умовах інфляційної індексації) інновацій-
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них проектів за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів місцевих бюджетів за умови залучення до фінансування проекту решти необхідних
коштів виконавця проекту і (або) інших суб’єктів
інноваційної діяльності;
в) повної чи часткової компенсації (за рахунок
коштів Державного бюджету України, коштів місцевих бюджетів) відсотків, сплачуваних суб’єктами
інноваційної діяльності комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам за кредитування інноваційних проектів;
г) надання державних гарантій комерційним банкам, що здійснюють кредитування пріоритетних інноваційних проектів;
д) майнового страхування реалізації інноваційних проектів у страховиків відповідно до Закону
України “Про страхування”.
Джерелами фінансування інноваційної діяльності є: кошти Державного бюджету України; кошти
місцевих бюджетів; власні кошти спеціалізованих
державних і комунальних фінансово-кредитних установ; власні чи запозичені кошти суб’єктів інноваційної діяльності; кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних осіб; інші джерела, не заборонені
законодавством України [3].
У зарубіжних країнах держава є основним стимулятором та інвестором інноваційної діяльності
через надання субсидій, пільг та “податкових канікул” тощо [4].
Дані про джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств за 2012–2017 рр. подані в таблиці.
Джерела фінансування інноваційної діяльності,
млн. грн.
Джерела
Роки
фінансу
2012 2013 2014 2015
вання
Разом
11480,6 9562,6 7695,9 13813,7
Зокрема за рахунок:
Державного 224,3 24,7 344,1 55,1
бюджету
Власних
7335,9 6973,4 6540,3 13427,0
коштів
Коштів
994,8 1253,2 138,7 58,6
іноземних
інвесторів
Інших
2925,6 1311,3 672,8 273,0
джерел

2016

2017

23229,5 9117,5
179,0 227,3
22036,0 7704,1
23,4

107,8

991,1 1078,3

*Побудовано за даними Державного комітету
статистики України [5]
На підставі поданих даних (див. таблицю) можна
зробити висновки про те, що основним джерелом
фінансування інноваційної діяльності є власні кошти

ЛЮБЧИЧ А. М. Фінансування суб’єктів інноваційної інфраструктури в національному та зарубіжному ...

які протягом 2012–2017 рр. зберігають стабільну
тенденцію. Значно зменшились видатки Державного
бюджету (особливо у 2013 р. порівняно з 2012 р. на
199,6 млн., грн.), а фінансування за рахунок коштів
іноземних інвесторів спочатку скоротилось у 2016 р.
порівняно з попередніми роками 2012-2015 рр., але
компенсувалось за рахунок власних коштів та інших
джерел фінансування (у 2016 р. величина коштів іноземних інвесторів значно зросла). Інші джерела фінансування також скоротились у 2016 р. порівняно з
2012 р. на 1934,5 млн. грн., але зросли в 2017 р.
всього на 87,2 млн. грн.
За даними Держстату, у 2017 році порівняно з
2016 роком погіршилася переважна кількість показників, що характеризують інноваційну діяльність:
обсяг фінансування інноваційної діяльності
зменшився до 9117,54 млн. гривень, або до 0,3 відсотка валового внутрішнього продукту. Основним
джерелом залишаються власні кошти підприємств —
84,5 відсотка загального обсягу фінансування інновацій.
Свідченням низької активності у сфері інноваційної діяльності може бути кількість та фінансові
показники інноваційних проектів, наукових і технологічних парків та їх проектів. Так, з 2006 по 2018
рік зареєстровано лише 16 інноваційних проектів,
технологічні парки останні 10 років не реалізують
проекти, у 2017 році лише 40 відсотків наукових
парків реалізовувало проекти (на суму 9266,36 тис.
гривень). Відповідно до моніторингу реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, який
щороку проводиться згідно з постановами Кабінету
Міністрів України від 12 березня 2012 р. № 294 “Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012—2016 роки” (Офіційний
вісник України, 2012 р., № 29, ст. 1073) та від 28
грудня 2016 р. № 1056 “Деякі питання визначення
середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на
2017—2021 роки” (Офіційний вісник України,
2017 р., № 8, ст. 237), коштів з державного бюджету
та з інших джерел на розвиток інноваційної інфраструктури не виділялося.
Згідно з Cтратегією розвитку сфери інноваційної
діяльності на період до 2030 року передбачено до
2030 року збільшити обсяги фінансування науки за
рахунок усіх джерел до 3% ВВП та забезпечити державне бюджетне фінансування наукової та науковотехнічної діяльності у розмірі не менше 1,7% ВВП.
Зміцнювати спроможність національних фінансових установ заохочувати й розширювати доступ
для мікро-, малих і середніх підприємств і громадян
до страхових, фінансових, банківських послуг, зокрема до доступних кредитів.

Водночас необхідним є:
зменшення спеціальних пільг або субсидій
суб’єктам підприємницької діяльності на провадження діяльності, не пов’язаної із впровадженням новітніх технологій і випуском продукції з високим ступенем доданої вартості;
поступове зменшення частки виключного фінансування із загального фонду державного бюджету
(без співфінансування) науково-технічних розробок,
крім випадків, коли держава є їх споживачем [6].
Досвід розвинених країн світу свідчить про існування низки ефективних форм підтримки інноваційної сфери [7, с. 37-38]: гарантування державою
позик, пільгове кредитування інноваційного підприємництва, податкові пільги щодо стимулювання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, податкове списання (зменшення оподатковуваного доходу), податковий кредит (зменшення суми
податкового зобов’язання), банківське кредитування,
вкладання коштів у розвиток інноваційної інфраструктури, активне використання програмно-цільових методів у разі розподілу бюджетних коштів, зворотне та незворотне фінансування малих інноваційних фірм на конкурсних засадах, венчурний
(ризиковий) капітал тощо. Кожна країна самостійно
обирає співвідношення між зазначеними формами,
як правило, ураховуючи такі принципи [7, с. 38]:
1) фіскальні преференції повинні мати прозорі критерії та процедуру отримання, стимулювати всі підприємства інвестувати у власний інноваційний потенціал; 2) використання адресної допомоги (державне замовлення, кредити, гранти, прямі інвестиції,
фінансові гарантії) для підприємств, чиї проекти
мають виняткове значення для економіки чи безпеки
країни; 3) урахування вимог до фіскальних стимулів:
простота доступу, низький рівень витрат на адміністрування з боку держави та підприємств, гарантованість отримання стимулів у разі виконання висунутих вимог, стабільність правил; обґрунтованість та
юридична захищеність методів акумуляції коштів
тощо.
Незважаючи на глибокий ринок муніципальних
облігацій США, інноваційне фінансування інфраструктурних інвестицій стає все більш важливим,
оскільки державні бюджети продовжують звужуватися на всіх рівнях влади. Основними методи альтернативного фінансування сьогодні: державно-правте
партнерство, Закон про фінансування та інноваційну
транспортну інфраструктуру, Програма фінансування реконструкції та вдосконалення залізниць, облігації, що оподатковуються під пряму сплату (наприклад, Облігації Build America), звільнені від оподаткування. кваліфіковані облігації приватної діяльності
(PABs) та підвищення кредиту. Державно-правте
партнерство може використовувати багато інших
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альтернативних варіантів фінансування, включаючи
використання певної комбінації цих ресурсів [8].
У державно-приватних партнерствах інвестори
приватного капіталу фінансують проект повністю
або частково в обмін на прибуток, одночасно беручи
на себе деякі ризики та обов’язки проекту. Договори
державно-приватних партнерів дозволяють урядам
впроваджувати в проект приватний сектор, управління та технічну експертизу. Коли державно-приватне
партнерство передає ризики приватному сектору,
щоб він міг ефективніше керувати витратами, він
створює цінність для платників податків за рахунок
зниження довгострокових витрат на проект, покращення якості послуг або обох. Однак інвестиції в
державно-приватному партнерстві залишаються незначною частиною загальних інвестицій в інфраструктуру в США. Наприклад, між 2007 та 2013 роками 22,7 млрд. Доларів державних та приватних
коштів було інвестовано у транспортні проекти державно-приватних партнерів, але ця сума становить
лише 2 відсотки загальних капітальних вкладень у
магістралі країни за той самий період [9].
Приватні партнери формують проектну компанію (Special Purpose Vehicle) для управління деякою
комбінацією дизайну, будівництва, фінансування,
експлуатації та обслуговування об’єктів інфраструктури. Компанія - проект отримує інвестиції у власний капітал від одного або декількох власних членів,
фондів інфраструктури приватного капіталу або інституційних інвесторів. Він також може фінансувати
капітальні витрати та операційні витрати через борг,
або шляхом отримання банківської позики, випуску
облігацій, або пошуку федеральних, державних або
місцевих субсидій на фінансування або кредитної
допомоги.
На законодавчому рівні, в США, такі правовідносини регулюються Законом про фінанси та інноваційну транспортну інфраструктуру (TIFIA) , що
передбачає довгострокове, гнучке фінансування проектів автомобільних доріг та транзиту, які містять
спеціальні джерела доходу. Кожен долар федерального фінансування TIFIA може підтримувати близько 10 доларів у позиках, гарантіях позики чи кредитних лініях [10]. TIFIA відіграє важливу роль у фінансуванні проектів наземного транспорту, включаючи
автомобільні, транзитні, залізничні, інтермодальні
вантажні перевезення та доступ до порту. Програма
зосереджена на залученні значних приватних та інших не федеральних спільних інвестицій шляхом
надання додаткового та підпорядкованого капіталу, і
відіграє значну роль у транспортних інвестиціях в
державно-приватному партнерстві. У багатьох випадках нижча вартість капіталу та гнучкі умови,
пропоновані TIFIA, є критичними факторами при
визначенні того, чи є державно-приватне партнер-
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ство життєздатним та економічно ефективним варіантом для проекту. Наприклад, з 2008 по 2018 рік
TIFIA становила близько 23 відсотків від загальної
вартості проекту державно-приватного партнерства
(і 35 відсотків боргу з державно-приватного партнерства) [10]. Завдяки розширеному бюджету програма
може підтримати приблизно 9,2 мільярда доларів
США кредитної спроможності у фінансовому періоді 2018 року, що становить приблизно 20 мільярдів
доларів США до 30 мільярдів доларів загальної вартості проекту. Заявниками на цю кредитну допомогу
можуть бути: державні та місцеві органи влади, транзитні агенції, залізничні компанії, а також приватні
особи.
Для забезпечення інноваційного розвитку України слід погодитися з думкою Ховрак І. В., що необхідно здійснити комплекс заходів, а саме: розробити
та впровадити цільову комплексну державну програму інноваційного розвитку (погодження темпів і
пропорції розвитку науки, технологій і виробництва;
форм і джерел фінансової підтримки); забезпечити
захист прав інтелектуальної власності та сприятливого клімату для створення власних наукоємних виробництв; зміцнити банківську систему; стимулювати інвестування інноваційної сфери; налагодити взаємодію державного та підприємницького секторів
щодо комерціалізації інновацій; розширити міждержавне співробітництво в галузі наукових розробок та
інноваційної діяльності [11].
Висновки. З аналізу вищевикладеного слід зазначити, що:
1) необхідність зміцнення підприємницького потенціалу великих груп шляхом створення механізмів
звернення до приватних банків. Можливою альтернативою для активізації цього підходу було б використання активів державних банків і фінансових
установ в якості сек’юритизації операцій між приватними банками і національними підприємствами,
прагнучи до їх продуктивного збільшення;
2) організація для України, що розвивається, підприємств при безпосередній участі державних фінансових установ, особливо Національного банку та
Міністерства фінансів України. В цьому відношенні
варто відзначити вирішальну проблему, що стосується підприємницької компетентності цих підприємців
і новаторів, які не мають досвіду організації і управління фірмами;
3) відсутність комплексного підходу. В країні
немає систематичної роботи з розвитку публічноприватного партнерства, яка охоплювала б правові,
економічні та соціальні аспекти, а також конкретні
питання механізму створення і регулювання публічно-приватного партнерства. Це складна інституційна
проблема, і її необхідно вирішувати за допомогою
системного підходу;
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4) відсутність координуючого і контролюючого
органу. В даний час в розробці законодавства, що
стосується публічно-приватного партнерства, бере
участь безліч різних організацій: комітети законодавчих органів, міністерства і департаменти, науководослідні інститути, фонди, приватні особи. Всі вони

1.

мають своє бачення публічно-приватного партнерства та його регулювання на законодавчому рівні, без
будь-якої спільної концептуальної основи;
5) перейняття досвіту у країн Заходу щодо джерел фінансування суб’єктів інноваційної інфраструктури.
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кандидат юридических наук, ученый секретарь Института, научный сотрудник, Национально-исследовательский институт правового обеспечения инновационного развития НАПрН Украины
ФИНАНСИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В статье исследуются основные виды финансирования субъектов инновационной инфраструктуры, как
в Украине так и за рубежом. Сделан вывод, что существуют преимущества в финансировании субъектов
инновационной инфраструктуры за рубежом, а именно на уровне законодательного урегулирования этого
вопроса. На уровне отечественного законодательства - необходимо внести изменения, адаптированы к
современным потребностям рынка, а именно - субъектов инновационной инфраструктуры.
Ключевые слова: финансирование, законодательство, инновационная деятельность, субъект инновационной инфраструктуры, экономика.

LIUBCHYCH A. M.
PhD, Scientific Secretary of Institute, scientific associate, Scientific and Research Institute of Providing
Legal Framework for the Innovative Development National Academy of Law Sciences of Ukraine
FINANCING OF SUBJECTS OF INNOVATION INFRASTRUCTURE IN NATIONAL AND FOREIGN
LEGISLATION: COMPARATIVE ASPECT
Problem setting. One of the most important problems and obstacles to the innovative development of enterprises is
the insufficient amount of financial resources used by the subjects of innovation activity.
Target of research is to analyze the legal aspects of the formation and use of sources of funding for the subjects of
innovative infrastructure and to formulate directions of state support for the activation of innovative activities. Disclosure
of the essence of financing of the subjects of innovative infrastructure on the expanses of Ukraine and abroad. Identification of the main prerogatives of different types of financing.
Analysis of resent researches and publications. This area of research is devoted to a number of works by renowned
scientists, including A.R. Galchinsky, V.M. Heytsa, O.M. Alimova, O.I. Amoshi, A.I. Akmayeva, G.G. Pivnyaka, V.I.
Sally, A.I. Kabanova, L.L. Starichenko, A.P. Dunny, L.M. Discuss, Yu.Z. Drachuk, N.I. Novikova, A.M. Dubrova, M.I.
Krupki, K.I. Ilyina et al. Their work is the scientific basis for the development of an innovative way of development of
the subjects of innovative infrastructure, which defines the main innovation priorities and directions for improving the
financial support for the increase of scientific and technical and innovative potentials.
Article’s main body. Aspects of innovative development are reflected in a number of regulatory documents, namely:
Laws of Ukraine “On Scientific and Scientific and Technical Activities”, “On Innovative Activities”, “On Priority Areas
of Innovation”, “On Joint Investment Institutions”, “On Financial leasing”,” On securities and the stock market”, norms
of the Civil, Economic, Customs and Tax Codes of Ukraine.
The sources of financing of innovative activity are: funds of the State budget of Ukraine; local budget funds; own
funds of specialized state and municipal financial and credit institutions; own or borrowed funds of the subjects of innovative activity; funds (investments) of any natural and legal persons; other sources not prohibited by the legislation of
Ukraine.
Despite the deep market for US municipal bonds, innovative financing for infrastructure investment is becoming
increasingly important as state budgets continue to tighten at all levels of government. The main methods of alternative
financing today are: public-law partnerships, the Financing and Innovative Transportation Infrastructure Act, the Railroad
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Reconstruction and Improvement Financing Program, and tax-exempt bonds (such as Build America Bonds). qualified
private equity bonds (PABs) and credit enhancement. A public-private partnership can use many other alternative financing options, including the use of a specific combination of these resources.
At the legislative level, in the US, the following legal relationships are regulated: the Finance and Innovative Transport Infrastructure Act (TIFIA) provides for long-term, flexible financing for highway and transit projects that contain
special sources of revenue.
Conclusions and prospects for the development. From the analysis of the above it should be noted that:
1) the need to strengthen the entrepreneurial potential of large groups by creating mechanisms to appeal to private
banks. A possible alternative to step up this approach would be to use the assets of state-owned banks and financial institutions as a securitization of transactions between private banks and national enterprises, seeking to increase them productively;
2) an organization for developing Ukraine, with the direct involvement of public financial institutions, especially the
National Bank and the Ministry of Finance of Ukraine. In this respect, it is worth noting the crucial problem regarding
the entrepreneurial competence of these entrepreneurs and innovators who do not have experience in organizing and
managing firms;
3) lack of an integrated approach. There’s no systematic work on developing PPP in the country which would cover
legal, economic and social aspects and specific issues of the mechanism for establishing and regulating PPPs. Note that
the problem here is not about one or several laws; it’s a complex, institutional problem and it must be dealt with through
a systematic approach;
4) lack of a coordinating and supervising body. Currently a lot of various organisations participate in drafting PPPrelated legislation: legislative bodies’ committees, ministries and departments, services, research institutes, foundations,
private individuals. All of them develop draft laws based on their own ideas about PPP, without any common conceptual
ground.
Key words: financing, legislation, innovation, subject of innovation infrastructure, economy.
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КОНЦЕПЦІЯ «ДЕРЖАВА У СМАРТФОНІ»: НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ
ПОЛІТИКИ ЧИ ЗАСІБ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО
ТА СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Ця стаття присвячена аналізу концепції реформування «Держава у смартфоні», що передбачає спрощений
порядок надання усіх адміністративних послуг, якщо це можливо онлайн. Оскільки для надання переважної
більшості адміністративних послуг потрібно встановлювати особу отримувача, то з цією метою передбачається
використовувати засоби мобільної ідентифікації MobileID та/або SmartID.
Ключові слова: цифровізація, діджиталізація, мобільна ідентифікація MobileID, SmartID, електронне урядування, державне регулювання, державна політика.

Постановка проблеми. З часу передвиборчої
гонки 2019 року знову, як і в багатьох країнах світу
на зразок США, набуло гострої актуальності ефективне використання сучасних технологій цифровізації, зокрема, методів обробки Big Data. Останні технології разом із вдало розробленою та вчасно реалізованою SMM-стратегією успішного позиціонування
одного з кандидатів дозволили Володимиру Олександровичу Зеленському виграти вибори Президента
України. Після чого новий гарант Конституції задекларував тотальну цифровізацію (віртуалізацію або
діджиталізацію) одним із пріоритетних напрямів
державної політики, щоправда, без внесення змін до
відповідних законодавчих актів.
Проте цей конкретний приклад лише демонструє
загальносвітові тенденції. Так, болгарська дослідниця
Маріана Петрова виділяє 2 взаємопов’язані тенденції:
а) розвиток ІТ є передумовою для побудови нової моделі управління – електронного управління; б) нові
засоби доступу до інформаційних ресурсів і послуг –
це можливість трансформації адміністрації в електронний уряд [1, с. 41]. Варто з’ясувати, чи проявилися у
розглянутій концепції обидві тенденції гармонійно, чи
скористався уряд України цими можливостями для
справжньої трансформації в електронний та максимально зручний для громадян, а також на скільки широкою, ефективною та врегульованою нормативноправовими актами є концепція «Держава у смартфоні».
Аналіз останніх досліджень. Окремі питання
аналізу державної політики віртуалізації (цифровізації) та її окремих напрямів розглядали О. М. Вінник,
В. С. Мілаш, К. В. Єфремова, М. М. Петрова,
О. В. Шаповалова та інші.
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Метою статті є аналіз сутності, особливостей та
складових концепції «Держава у смартфоні».
Виклад основного матеріалу дослідження. Гучна ідея перевести усі можливі адміністративні послуги в онлайн площину з обранням нового складу
Кабінету Міністрів України перетворилася на цілу
концепцію державної політики дерегуляції або спрощення державного регулювання на користь електронних послуг під назвою «Держава у смартфоні».
За своєю сутністю це комплексна концепція, яка
передбачає амбітні перетворення: зменшення кількості та переведення на вищий рівень якості, швидкості надання адміністративних послуг онлайн за
допомогою не лише персонального комп’ютера, а і
смартфона, технічні можливості яких дозволяють
розширити спектр надання різних послуг.
Якщо опиратися на факти, це далеко не новела
політичної команди Президента України Зеленського, адже перші офіційні заходи з упровадження
онлайн-послуг почалися внаслідок підписання наказу Державного комітету зв’язку та інформатизації
«Про затвердження Переліку і Порядку надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи «Електронний
Уряд»» від 15.08.2003 року № 149.
З часом було видано розпорядження Кабінетом
Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні» від 13 грудня 2010 р. N 2250-р.
Після президентських (а потім і парламентських)
виборів цифровізація усього, що можна цифровізувати була задекларована основним трендом державної політики, а Президент В.О. Зеленський однією з
© Стріжкова А. В., 2019
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головних цілей своєї команди сформулював упровадження «Держави у смартфоні». Проте, ще у травні 2019 р. Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів
заявляв, що концепція уже 3 роки працює: «Те, що
зараз називають «державою в смартфоні», ми уже
створили. Завдяки Мінекономрозвитку державні закупівлі, мала приватизація, звіти про технічну допомогу та державні підприємства – у кожного громадянина в смартфоні. Ви можете купувати у держави,
продавати державі та контролювати державу, не виходячи з дому» [3]. Дійсно, низка дій з оновлення
сервісів (наприклад, запуск тієї ж системи «Прозорро») та пожвавлення надання електронних послуг
відбулися останніми роками, а не лише 2019 року.
По закінченню каденції 21 серпня 2019 року
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підсумовував, що «політика уряду щодо дерегуляції,
змін у державному управлінні і переведення адміністративних послуг, що надає держава, в онлайн-режим дозволила довести кількість е-послуг до 128»
[4]. Можливо, за вказівками уряду і реалізовувалося
формальне впровадження якомога більшої кількості
послуг, проте, як перевірялася якість їх надання, достовірно не відомо.
Новий Прем’єр Олексій Гончарук планує надзвичайно швидко завершити впровадження «Держави у смартфоні»: “До кінця року ми плануємо зосередитися на інвентаризації країни, ми проаналізуємо
всі державні реєстри, всі бази даних, всі наявні
об’єкти, всі державні органи і так далі і тому подібне. Для того, щоб зрозуміти, що ми власне маємо,
тому що сьогодні цифри нас дуже часто обманюють.
Ми не можемо нормально порахувати бюджет на наступний рік. За результатами інвентаризації ми повністю підготуємо план з цифровізації країни. І 2020
рік стане роком тотальної цифровізації країни” [5].
На нашу думку, це доволі амбітні та, переважно,
корисні плани, наприклад, з аудиту та упорядкування
роботи тих же державних реєстрів.
Але, поки що, на жаль, такі інновації майже не
затребувані українським суспільством, адже за результатами опитування Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною
службою Центру Разумкова з 12 по 17 липня 2019
року на замовлення Центру політико-правових реформ тільки 5% респондентів (з 2018 опитаних віком
від 18 років в усіх регіонах України, крім Автономної
Республіки Крим та тимчасово окупованих районів
Донецької і Луганської областей) користуються
онлайн послугами (можлива похибка до 2,3%) [6].
Проте, ці цифри треба аналізувати з урахуванням
того, що Інтернетом взагалі користуються в Україні
лише 70% населення.
А навіть серед цих користувачів багато залишаються незадоволеними якістю, оперативністю та

доступністю розуміння інтерфейсу для роботи з різними видами адміністративних послуг онлайн. Наприклад, при проходженні онлайн процедури державної реєстрації елементарно фізичної особи-підприємця (ФОП) треба вже чітко знати, які дані
заповнювати у відповідне вікно, багато з яких виявляються з випадаючим списком. Але у ці списки не
усі актуальні дані можуть бути занесені, зокрема,
адреси після перейменування вулиць в рамках реформи декомунізації. У випадку, якщо особою адреса буде обрана неактуальна на сьогодні (а актуальну
назву вулиці, провулку самостійно вписати нема
можливості), державний реєстратор повинен буде
зупинити розгляд документів, поданих для державної
реєстрації, відповідно до ст. 27 Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських формувань». У такому
випадку суб’єкту, який бажає зареєструвати ФОП,
надається 24 години на виправлення помилки/одруківки.
Проте мобільна версія надання адміністративних
послуг онлайн має і свої особливості. Концепція
«Держава у смартфоні» відрізняється від уже більш
традиційних веб-сервісів, тобто тих, якими можна
скористатися через персональний комп’ютер з доступом до глобальної мережі, більш удосконаленими
способами підтвердження особи. Катерина Вікторівна Єфремова ще 2017 року зазначала необхідність
удосконалення способів аутентифікації осіб: «Технології електронної ідентифікації та сервіси із встановлення особи є дуже важливими для забезпечення
безпеки електронних транзакцій (як у державному,
так і в приватному секторі). Нині найбільш розповсюдженим способом автентифікації є використання
паролів, але потреба у розробці більш безпечних
рішень, які будуть захищати приватність, є очевидною. Необхідно налагодити більш ефективну адміністративну співпрацю для розробки та започаткування державних онлайн-послуг, які в тому числі
будуть містити практичні рішення щодо електронної
ідентифікації та автентифікації особи» [2, с. 11]. У
концепції «Держави у смартфоні» це питання вирішили на користь застосування більш комплексних та
захищених засобів на зразок MobileID та/або
SmartID. Останні використовують різноманітні можливості сучасних технологій смартфонів або навіть
їх поєднання на зразок: підтвердження особи за електронним цифровим підписом, ідентифікації обличчя
користувача, використання сканованих відбитків
пальців, зчитування райдужної оболонки ока тощо.
Проте важливо брати до уваги, що усі ці способи
стають можливими шляхом збирання та обробки
персональних даних користувачів, які повинні бути
належним чином захищені законом та належною
практикою правозастосування організаційно і техПраво та інновації № 3 (27) 2019
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нічно. Зокрема, відхилення від чітких вимог законів
та принципів захисту основоположних прав людини
і громадянина уже вбачаються в амбітних обіцянках
уряду навіть процедури голосування на загальнодержавних та місцевих виборах проводити за допомогою програмних сервісів «Держави у смартфоні».
Але хто при цьому і якими засобами зможе гарантувати збереження недоторканої таємниці голосування
кожного громадянина? Якщо особа буде при початку
використання смартфону авторизована засобами
MobileID і/або SmartID, як можуть бути надані державні гарантії дотримання таємниці голосування і
неможливості переслідування тих громадян, які на
виборах підтримали не ту політичну силу/кандидата,
яка здобула перемогу? На сьогодні це лише приклади
відкритих запитань, які поки що не опрацьовані в
рамках розробки концепції «Держава у смартфоні».
Але все ж слід пам’ятати ще одну з ключових
думок з цього приводу. Як влучно зазначає Віктор
Артющенко, «помилково прирівнювати цифрову
економіку до електронного уряду. Цифрова держава
неможлива без цифрової економіки» [7]. Проводити
цифровізацію адміністративних послуг – перше, що
спадає на думку в діяльності держави, яка хоче себе
продемонструвати на шляху до діджиталізації, пристосування до безповоротних об’єктивних реалій
сучасності. Проте це, мабуть, і найпростіше завдання, адже, як і у питанні належного врегулювання
господарських, цивільних та інших правовідносин у
реальних секторах економіки, так і при регулюванні
аналогічних відносин в онлайн-просторі чи з урахуванням потенційного впливу цифровізації на відносини, більш складна задача держави – чітко зрозуміти свою роль і дотриматися тонкого балансу публічних і приватних інтере сів при державному
регулюванні економіки, яка об’єктивно стає цифровою, а не за волею певних осіб чи політичних сил. У
таких умовах державне регулювання повинно проводитися із врахуванням безлічі факторів, має створювати реальні більш прості та ефективні умови для
розвитку економіки, пожвавлення і добровільної
детінізації (оскільки працювати відкрито, а не в тіні,
повинно бути вигідніше) підприємницької діяльності, збільшення потоків інвестицій, а не тільки демонструвати віртуалізовану модернізацію уряду.
Якщо поглянути ширше на сучасну державну
політику та новели законодавства, які стосуються
ведення підприємницької діяльності, перш за все
стають помітні жорсткіші для суб’єктів господарювання податкові зміни, розширення кола суб’єктів,
яких зобов’язують використовувати РРО, при чому
суб’єктів, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, що була введена для підтримки в першу
чергу мікро-, малого і середнього бізнесу, а тепер
збільшується тиск на підприємців, які мають від-
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носно невеликий дохід та підтримка яких була пріоритетом для держави. Те ж саме застосування РРО
передбачає для підприємців не тільки додаткові фінансові витрати на їх закупівлю, а і програмування,
налаштування, підтримання технічними спеціалістами та швидкого ремонту в разі потреби, навчання
своїх робітників працювати з РРО, а у випадку якоїсь
затримки чи помилки – ще і сплату штрафів! А це
витрати і коштів, і часу, і відпрацьованих людиногодин на формальності. З обіцяним віртуальним аналогом стаціонарних РРО – програмними РРО – вже
стало ясно, що це проєкт для віддаленого майбутнього, оскільки податківці не здатні їх розробити та
впровадити так швидко, бо вони виявилися до таких
цифровізаційних новел не готові ні фінансово, ні
кадрово, ні морально. Більше того, є велика ймовірність, що безоплатними, як було обіцяно новим урядом, такі програмні РРО теж не будуть. У будь-якому
разі їх розробка та функціонування будуть оплачені
якщо не за рахунок підприємців, яких зобов’язали до
застосування РРО, то за рахунок усіх платників податків.
А ще більше занепокоєння викликають чисельні
різнопланові ідеї та законодавчі пропозиції, але які
так чи інакше передбачають посилення податкового
навантаження та контролю за господарською діяльністю підприємців. Наприклад, введення п’ятої групи платників єдиного податку спеціально для розробників ІТ, програмного забезпечення, які шляхом
саморегулювання на ринку знайшли оптимальні моделі роботи та сплати податків у рамках законодавства України, у той час як багато підприємців, самозайнятих осіб та навіть великих суб’єктів господарювання працюють частково, а то і повністю в тіні.
Можливо, саме ІТ сектор і погодиться на нові правила, особливо більш серйозні компанії та розробникиФОП з великими доходами. Загальне ж правило, яке
склалося в результаті багаторазової практики в усьому світі – якщо створити не сприятливі, а жорсткі
умови для невеликого бізнесу, він піде в тінь. Відповідно, надходження до бюджету не збільшаться, а
всілякі соціальні виплати, наприклад, пов’язані зі
зростаючим безробіттям, можуть і зрости. Тобто,
недалекоглядна політика «бліцкригу» наповнення
держбюджету за рахунок малого і середнього підприємництва може призвести до низки складних негативних наслідків загалом для економіки, які вже не
зможуть пом’якшити спрощені електронні послуги,
які начебто повинні зменшити рівень корупції.
Один з головних аргументів витрачання бюджетних коштів на проведення проектів з електронного
урядування – зменшення корупції. «Електронні сервіси — це один з головних антикорупційних інструментів, бо ми таким чином зменшуємо “людський
фактор” в наданні певних послуг» – зазначив керів-
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ник напряму електронних послуг TAPAS Данило
Молчанов [8]. Коли громадянин чи підприємство не
контактує безпосередньо із чиновником – це справді
хороша передумова для зниження корупції, проте
при реєстрації бізнесу підприємець повинен 1 раз
зіткнутися з державним реєстратором, а у випадках
того ж застосування РРО – постійно мати справу з
державними службовцями податкової протягом усієї
своєї діяльності. Отже, корупційні ризики можуть
тільки зростати. Прикривати популістськими ідеями
загальної віртуалізації неконструктивні, непопулярні
заходи державного регулювання, які реально та одразу негативно впливають на ведення підприємницької діяльності непрофесійно і категорично не можна!
Висновки. Таким чином, вважати концепцію
«Держава у смартфоні» новелою у 2019 році вже не
можна, враховуючи прийняті раніше нормативноправові акти та вжиті заходи для фактичної реалізації
заходів, які передбачаються цією концепцією, останніми роками. Звичайно, концепція потребує подальшого удосконалення як на рівні нормативного урегулювання із врахуванням успішного іноземного досвіду, так і нових ефективних, узгоджених між собою
практичних заходів реалізації цієї концепції. Гучно
розповсюджена ідея концепції не повинна залишати1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

ся єдиним флагманом, провідним напрямом нової
державної політики, тому що вона самостійно не
спричиняє кардинального покращення економічної
системи держави, а лише є одним із засобів модернізації економічного та суспільного розвитку України,
здатна покращити умови для реалізації галузевих
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки,
інноваційної діяльності тощо. І головне, прикривати
непопулярні заходи державного регулювання на зразок розширення кола суб’єктів, зобов’язаних використовувати РРО так швидко, популярною ідеєю
цифровізації тим паче не можна.
Перспективи подальших досліджень. Це лише
одна з перших робіт з ґрунтовного аналізу сутності,
логічної структурованості, призначення, сфер реалізації та формулювання пропозицій щодо розробки та
прийняття конкретних законопроєктів. У майбутньому перспективними вбачаються розробки пропозицій
до дорожньої карти реалізації концепції «Держава у
смартфоні», дослідження конкретних проєктів законів та підзаконних нормативно-правових актів
України, які втілюватимуть певні частини концепції,
а також з часом – ґрунтовний критичний аналіз характеру державного регулювання і наслідків утілення розглянутої концепції.
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КОНЦЕПЦИЯ «ГОСУДАРСТВО В СМАРТФОНЕ»: НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ИЛИ МЕРА МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Эта статья посвящена анализу концепции реформирования «Государство в смартфоне», которая предусматривает упрощенный порядок предоставления всех административных услуг, если это возможно онлайн. Поскольку для предоставления преимущественного большинства административных услуг нужно устанавливать
личность получателя, то с этой целью предполагается использовать средства мобильной идентификации MobileID.
Ключевые слова: цифровизация, диджитализация, мобильная идентификация MobileID, SmartID, электронное
управление, государственное регулирование, государственная политика.
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PhD, Senior Researcher of the Scientific and Research Institute of Providing Legal Framework for the
Innovative Development of National Academy of Law Sciences of Ukraine,
Associate Professor of the Management Department of Kharkiv University of Technology “STEP”
CONCEPT “STATE IN SMARTPHONE”: STATE POLICY DIRECT OR MODERNIZATION
MEASURE OF ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF UKRAINE
Problem setting. This article focuses on the analysis of the concept of reforming the state in the smartphone, which
provides for a simplified procedure for providing all administrative services, if possible online. Since the identity of the
recipient is required to provide the vast majority of administrative services, MobileID and / or SmartID is intended to be
used for this purpose.
Target of research. The purpose of the article is to analyze the nature, specifics and components of the concept “State
in a smartphone”.
Analysis of recent researches and publications. Some questions of the analysis of the state policy of virtualization
(digitization) and its separate directions were considered by O.M. Vinnik, V. S. Milash, K. V. Yefremova, M. M. Petrova,
O. V. Shapovalova and others.
Article’s main body. The new government in 2019 has announced the trend of state policy to implement the concept
of “State in smartphone”, as evidenced by the creation of the Ministry of Digital Transformation and the appointment of
this Minister at the same time as Vice Prime Minister. This is a comprehensive concept that involves ambitious transformations: reducing the number and moving to a higher level of quality, speeding the delivery of administrative services
online with not only a personal computer, but also a smartphone, the technical capabilities of which allow to expand the
range of services.
One of the main arguments for the need for digital transformation is the potential to reduce corruption risks. When a
citizen or business does not directly contact the official, this is a good prerequisite for reducing corruption, but when
registering a business, an entrepreneur must face the state registrar 1 time, and in cases of the same use of cash registers,
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constantly deal with state tax officials activities. Therefore, corruption risks can only increase. That is, it is not possible
to introduce one measure that should reduce corruption and at the same time another that increases corruption risks.
The widespread idea of the concept should not remain the only leading direction of the new state policy, because it
does not independently cause a radical improvement of the economic system of the state, but only one of the means of
modernization of economic and social development of Ukraine, capable to improve the conditions for the implementation
of sectoral priority directions of science development. technology, innovation and more. And most importantly, nobody
can not to cover unpopular measures of government regulation such as expanding the range of entities required to use the
registrars of payment transactions so quickly by the popular idea of digitization.
Conclusions and prospects for the development. So, it is no longer possible to consider the concept “State in
smartphone” as a novelty in 2019, taking into account previously adopted normative legal acts and measures taken to
actually implement the measures envisaged by this concept in recent years. Certainly, this concept needs further refinement, improvement, both at the level of purposeful regulatory framework, taking into account successful European and
other foreign experience, and new effective, practical measures of implementation of state concept.
Кеуwords: digitalization, mobile identification MobileID, SmartID, e-government, state regulation, state policy.
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В последние годы инновационным процессам
придается все больше внимания, как непосредственно на уровне управления предприятий, так и на уровне общегосударственного воздействия на данную
сферу общественных отношений. Инновации являются одним из основных современных инструментов, обеспечивающих экономический рост государства и повышающих его конкурентоспособность на
мировых рынках. Что особенно значимо при экономической глобализации и развитии мировой экономики, основанной на знаниях, в рамках которой знания трансформируются в наукоемкую и высокотехнологическую продукцию.
В настоящее время в мире сформировалась практика применения научных изобретений и идей не
только для разработки новых аппаратов, товаров,
транспорта, но и для снижения материало- и ресурсоемкости в производственной сфере, упрощения
вывода товаров на рынок. Это позволяет говорить о
создании более высокого уровня условий и качества
жизни для основного потребителя данной деятельности – человека.
Развитые и развивающиеся страны практически
сформировали курс на свою национальную инновационную экономику. Инновации лежат в основе научно-технического прогресса, а также в основе современного течения экономичного использования
природных ресурсов.
Ежегодно Корнельский университет, международная бизнес-школа INSEAD и Всемирная организация интеллектуальной собственности оценивают
эффективность инновационной деятельности почти
130 стран мира и разрабатывают Глобальный индекс
инноваций (далее – ГИИ). Согласно последнему из-
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данию ГИИ 2019 в первую десятку инновационных
стран входят следующие страны: Швейцария, Швеция, Соединенные Штаты Америки (США), Нидерланды, Соединенное Королевство, Финляндия, Дания, Сингапур, Германия и Израиль. Республика
Беларусь находится на 72 месте, Украина на 47, а
Российская Федерация на 46 [1].
ГИИ рассчитывается как взвешенная сумма оценок 82 различных переменных, разделенных на две
группы показателей: располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций составлен и достигнутые практические результаты осуществления инноваций.
Как и во всех сферах общественных отношений,
существует необходимость целенаправленного воздействие государства на инновационную деятельности
с целью финансирования стратегических исследований, преодоления возникающих конфликтов участников процесса, решения экологических проблем, предотвращения негативных последствий от введенных в
гражданский оборот продукции, технологии или новой
услуги. Необходимость государственного участия в
инновационных процессах вытекает из потребности
обеспечить реализацию политики государства, направленной на эффективное использование природных,
трудовых, материальных и информационных ресурсов,
справедливое перераспределение доходов и соблюдение гарантий, основных социальных прав, поддержание общественного порядка.
Инновации проходят долгий пусть от идеи до
продукта, освоенного на производстве и выведенного на рынок или услуги оказанной потребителю.
Идея, как правило, должна пройти, так называемый, инновационный процесс - процесс последова© Петкевич А. С., Шерстобитов А. В., 2019
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тельного преобразования в продукт или услугу, востребованную потребителем.
Можно выделить следующие этапы инновационного процесса:
- фундаментальные исследования,
- прикладные исследования,
- маркетинговый анализ,
- конструкторские разработки,
- производство,
- продажа,
- доработка на основании обратной связи, полученной от пользователей.
Инновационный процесс является сложным механизмом, и для слаженной работы которого, полагаем, на каждом этапе требуется государственное
воздействие (участие).
Как правило, проведением фундаментальных
исследований в основном занимаются государственные научно-исследовательские институты (далее НИИ). Для выполнения этого базового этапа инновационного процесса требуется государственное
финансирование работ и определение стратегии инновационного развития для выделения областей исследований. Также, подготовка квалифицированных
кадров учреждениями образования для проведения
исследований и создание современной исследовательской инфраструктуры играет значимую роль в
данном процессе.
Прикладными исследованиями могут заниматься
как НИИ, так и отдельные подразделения предприятий, заинтересованных в получении уникальных
результатов. Роль государственных институтов на
данном этапе может заключаться в организации инфраструктуры для трансфера технологий от НИИ к
частным предприятиям, организации доступа к результатам фундаментальных исследований, защита
авторских прав и охрана интеллектуальной собственности, международное сотрудничество с целью активизации и развития инновационной деятельности.
Для получения максимальной отдачи от результатов фундаментальных и прикладных исследований
необходимо проведение маркетингового анализа с
целью уточнения потребностей потенциальных потребителей данного изобретения или технологии,
определения потенциальных рынков сбыта и др. Эти
данные могут быть получены с меньшими временными и денежными затратами при поддержке Центра
маркетинга и конъюнктуры цен и дипломатических
представительств, находящихся за пределами страны.
После получения подтверждения, что результаты
прикладных исследований могут быть востребованы
в виде того или иного продукта начинается этап конструкторских разработок - разработка конструкторской документации по механической и электриче-

ской части, написание технических процессов. Этап
может выполняться на предприятиях или в государственных конструкторских бюро. Основная задача
государственного воздействия на данном этапе - обеспечение наличия стандартов разработки и производства, как для местного рынка, так и для целевых
зарубежных рынков и продолжение маркетингового
анализа.
Производство некоторых товаров может быть
экономически целесообразным только при определенном масштабе выпуска, который может быть
достижим отдельными предприятиями только при
дополнительном финансировании, в том числе государственном. Также, го сударством может
финансироваться приобретение и организация производственной линии под целевое производство
конкретного товара.
Сбыт продукции конечным пользователям может
быть организован через торговые дома в различных
странах, с поддержкой дипломатических представительств.
Завершающий этап инновационного процесса доработка изделия на основании обратной связи,
полученной от пользователей. Это стадия маркетингового анализа, в рамках которой собираются отзывы
пользователей для последующей модификации продукции.
Учитывая вышесказанное и значимость участия
государства в инновационных процессах, полагаем,
что государственное управление инновациями представляет собой деятельность государственных органов, направленная на создание условий для получения инновационных продуктов и процессов путем
поддержки субъектов хозяйствования на всех этапах
создания востребованных пользователями инноваций, включая фундаментальные и прикладные научные исследования, маркетинговый анализ, внедрение, распространение и доработки на основаниях
обратной связи.
Государственное управление инновациями представляет собой направления правового, экономического и политического характера способствующие
развитию инновационной деятельности в стране,
учитывающие интересы всех субъектов экономической деятельности и всех институтов государства.
Вопросам государственного управления инновационной деятельностью в своих трудах уделили внимание такие ученые, как Р. Нельсон, М. Портер, И.
Шумпетер, Н.Д. Кондратьев.
В большей степени в литературе освещены вопросы разработки инновационных проектов и анализа экономической эффективности их результатов.
Основное внимание уделяется совершенствованию
экономических вопросов, а не правовому регулированию инновационных процессов.
Право та інновації № 3 (27) 2019
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Основным нормативным правовым актом в сфере инноваций в Республике Беларусь является Закон
«О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь»
(далее – Закон). В соответствии с данным нормативным правовым актом, инновация – это введенные в
гражданский оборот или используемые для собственных нужд новая или усовершенствованная продукция, технология, новая услуга, новое организационно-техническое решение производственного, коммерческого, административного или иного характера
[2]. Таким образом, из определения следует, что инновация – это не только уже реально существующий
и используемый потребителем новый продукт или
услуга, но и процессы производства и продвижения
данной продукции или услуги.
Инновационная политика является составной
частью социально-экономической политики и выражает отношение государства к инновационной
деятельности, определяет цели, направления и формы деятельности органов государственной власти в
области науки и техники.
Анализ Закона позволяет сделать вывод, что государственная инновационная политика разрабатывается и осуществляется на основе:
- инновационных прогнозов,
- инновационной стратегии,
- инновационных программ, проектов,
- инновационных фондов,
- страхования инновационных рисков.
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Национальная академия
наук Республики Беларуси и Высшая аттестационная
комиссия являются органами государственного
управления, осуществляющими координацию развития научно-технической и инновационной сферы
страны [3]. Перечисленные органы выполняют свои
задачи в рамках национальной инновационной системы, такие как кадровое и информационное обеспечение инновационной деятельности, мониторинг
инновационного развития, управление и контроль
исполнения определенных параметров, в то же время, перечисленные направления не являются основными для них.
Одной из основных задач государственной инновационной политики является обеспечение правового регулирования, стимулирующего инновационное
развитие национальной экономики. Таким образом,
согласно статье 10 Закона формами государственного регулирования инновационной деятельности являются следующие:
- принятие нормативных правовых актов в сфере
инновационной деятельности;
- подготовка и реализация программ инновационного развития;
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- организация прогнозирования технологического развития;
- осуществление технического нормирования и
стандартизации.
Анализ государственного воздействия на развитие инновационной деятельности и активизации
инновационных научных и производственных процессов в стране показывает следующее востребованные направления государственной инновационной
политики:
Организация тесного взаимодействия научно-исследовательской инфраструктуры и коммерческих
организаций с целью формирования актуальных для
современного рынка требований.
Для проработки идеи и самого инновационного
проекта необходимо организовать сотрудничество
представителей научной и производственной сферы,
а также потенциальных пользователей инноваций,
чтобы правильно определить потребность и сформировать полные технические характеристики инновационного продукта, услуги или процесса.
2) Создание благоприятной налоговой среды для
организаций, участвующих в инновационном процессе.
Одной из функций бюджетно-налоговой политики государства среди фискальной, регулирующий и
социальной является стимулирующая функция которая выражается через систему выборочных преференций, исключений и льгот.
Полагаем, что созрела необходимость государственной организационно-финансовой поддержки
инновационных проектов, чтобы хозяйственные
субъекты создавали и сами применяли технологии,
а не только участвовали в международном трансфере
технологий путем закупки идей за рубежом.
3) Государственное кредитование инновационных проектов в том числе и высокорисковых с
использованием страхования инновационных рисков.
Инновационная деятельность на всех этапах связана с длительным сроком разработок и высоким
риском неполучения планируемого конечного результата. В связи с чем субъекты хозяйствования предпочитают не заниматься инновационными проектами,
а выбирают сделки с более определенным результатом.
Инновационные проекты требуют значительного финансирования научных исследований, разработок, изготовления прототипов и опытных образцов. И поэтому одной из актуальных проблем в
данной сфере общественных отношений является
проблема неприятия риска неудачи инновационного проекта, финансируемого государственными
фондами. Программы финансирования предполагают гарантированный положительный результат ин-

ПЕТКЕВИЧ А. С., ШЕРСТОБИТОВ А. В. Понятие и сущность государственного управления инновационными ...

новационного проекта, таким образом для финансирования иногда подаются заявки на те исследования, которые заведомо будут успешно завершены и
внедрены, и соответственно не представляют большого интереса для рынка с точки зрения инновационной составляющей.
Государственное финансирование инновационных разработок позволяет проводить научные исследования, которые даже крупные компании не
могут себе позволить, но которые в тоже время могут
развиться в совсем новые направления науки и технологий, а их практическая значимость может проявиться только в очень отдалённой перспективе.
Использование этих направлений государственного управления инновационными процессами
должно управляться в рамках единой национальной
инновационной системы.
Государственное управление инновационной деятельностью должно быть основано на определенном порядке действий и наиболее соответствующем
наборе видов, методов и способов государственного,
рыночного и общественного регулирования научнотехнической, инновационной деятельности в стране
и ее регионах. Целью государственного воздействия
на инновационные процессы должно являться обеспечение наиболее оптимальных, благоприятных
условий для максимально эффективного взаимодей-

ствия участников инновационного процесса между
собой.
Таким образом, считаем целесообразным создание в стране обособленного органа для развития
инновационной деятельности в стране – Министерства инновационного развития, задачами которого
были бы следующие:
- стратегическое планирование и прогнозирование развития экономики с привлечением предприятий частного сектора,
- определение перспективных направлений научных исследований, которые будут востребованы в
хозяйственном обороте,
- создание и развитие инновационной инфраструктуры,
- разработка финансовых и правовых методов
стимулирования инновационной деятельности предприятий,
- содействие разработке и внедрению инноваций,
- информационная поддержка инновационной
деятельности (доступ к информации о приоритетах
государственной политики, к завершенным научнотехническим исследованиях, к данным о выполняемых и завершенных инновационных проектах), а
также распространение информации о преимуществах и необходимости инновационной деятельности.
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ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ
В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ
У статті досліджуються основні поняття і етапи процесу створення інновацій, які перебувають в основі конкурентоспроможності держави.
Авторами виявлено та проаналізовано етапи інноваційного процесу і зроблені висновки і припущення про
місце і роль держави у впливі на дані процеси, координації діяльності всіх зацікавлених суб’єктів з метою отримання інноваційного продукту. Обґрунтовується необхідність підтримки суб’єктів господарювання на всіх етапах
створення затребуваних користувачами інновацій, включаючи фундаментальні і прикладні наукові дослідження,
маркетинговий аналіз, впровадження, поширення та доопрацювання на підставах зворотного зв’язку.
Розглянуто проблеми інноваційного процесу і позначені форми державного управління з метою стимулювання інноваційної діяльності.
Ключові слова: інновації, інноваційний процес, державне управління інноваціями, інноваційна політика.
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CONCEPT AND ESSENCE OF STATE GOVERNANCE OF INNOVATIVE PROCESSES
IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Problem setting. At the current stage of global economic development, innovations play a significant role not only
at the industries level but also at the state level of national economies. Innovations make companies and countries significantly more competitive at the global market at the same time increasing local economies’ status.
Analysis of recent researches and publications. In order to identify factors that predetermine innovation performance of a country and its market players methodology and results of the Global Innovation Index 2019 were carefully
studied.
Target of research. With the purpose to determine the concept of state governance of innovative process and the
types of possible actions the process of innovations’ creation had to be specified and decomposed into the following
stages: applied research, marketing analysis, implementation, dissemination and refinement based on end-users feedback.
Article’s main body. Stages of innovation process have been analyzed and conclusions and assumptions were made
about the place and role of the state in influencing these processes, coordinating activities of all interested parties in order
to obtain an innovative product.
Conclusions and prospects for the development. State management of innovation should be based on a specific
procedure and the most appropriate set of types, methods and methods of state, market and social regulation of scientific,
technical, innovative activity in the country and its regions. The goal of state influence on innovation processes should
be to ensure the most optimal, favorable conditions for the most effective interaction of participants in the innovation
process with each other. Thus, we consider it appropriate to create a separate institution for the development of innovative
activity in the country - the Ministry of Innovation Development.
Key words: innovation, innovation process, state innovation management, innovation policy.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ
В этой статье анализируются категории «объект культурного наследия», «культурная ценность». Рассматриваются особенности правового регулирования сохранности материальных историко-культурных ценностей
(объектов культурного наследия) по законодательству Республики Беларусь и Украины. Авторы анализируют
новые подходы законодателя, отраженные в Кодексе Республики Беларусь о культуре и законе Украины «Об
охране культурного наследия». По результатам исследования обосновывается необходимость установления уголовной ответственности за нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия;
доказывается возможность предъявления исковых заявлений в суд о прекращении деятельности, создающей
угрозу существования памятнику. Выявлены проблемы обеспечения сохранности объектов культурного наследия
по законодательству Беларуси и Украины.
Ключевые слова: объект культурного наследия, культурная ценность, культурное наследие, ответственность,
защита, суд.

Постановка проблемы. На данный момент проблема правового регулирования сохранности объектов культурного наследия остается актуальной.
Во-первых, это связано с тем, что не имеет единого
мнения в понимании понятий «культурные ценности» и «культурное наследие», «культурное достояние». Во-вторых, объекты культурного наследия
нуждаются и в охране, и в защите.
Анализ последних исследований и публика
ций. На научном уровне к проблематике понятия и
признаков объектов культурного наследия и культурных ценностей обращали свое внимание такие ученые, как В. И. Акуленко [1], О. Г. Васнев [2], Л. М.
Гайдукевич [3], А. В. Головизнин [4], С. Г. Долгов
[5], Т. В. Дуденко [6], Зверховська В. Ф. [7], Н.Н.
Королев, Е.В. Рябова [8], Т. В. Курило [9], Магазинщикова [10], В. В. Максимов [11], И. Э. Мартыненко
[12], Е. И. Мельничук [13], Б. М. Одайник [14], В. О.
Парагайло [15], А. А. Радзивилл [16], А. П. Сергеев
[17], Ю. С. Шемшученко [18].
Вместе с тем вопросы сохранности объектов
культурного наследия продолжают оставаться акту© Мартыненко И. Э., Розгон О. В., 2019

альными и нуждающимися дальнейшего научного
осмысления в том числе в сравнительном аспекте.
Итак, целью данной статьи является анализ объектов культурного наследия и культурных ценностей
и определение аспектов их сохранности. Новизна
работы заключается в установлении авторами специфики традиционных подходов по сохранению объектов культурного наследия.
Изложение основного материала.
Украина. С целью лучшего понимания категориального аппарата в исследуемом вопросе, следует
провести правовой анализ такой фундаментальной
категории, как «культурное наследие» и связанных
таких категорий, как: «объекты культурного наследия», «памятник культурного наследия», «культурные ценности».
Согласно ст. 1 Закона Украины «Об охране культурного наследия» от 8 июня 2000 г. №1805-111,
культурное наследие определяется как совокупность
унаследованных человечеством от предыдущих поколений объектов культурного наследия; которыми
являются сооружение (произведение), комплекс (анПраво та інновації № 3 (27) 2019
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самбль) комплексы (ансамбли) — топографически
определенные совокупности отдельных или соединенных между собой объектов культурного наследия
и достопримечательности. Объектом культурного
наследия является выдающееся место, сооружение
(произведение), комплекс (ансамбль), их части, связанные с ними подвижные предметы, а также территории или водные объекты (объекты подводного
культурного и археологического наследия), другие
природные, природно-антропогенные или созданные
человеком объекты независимо от состояния сохранности, которые донесли до нашего времени археологическую, эстетического, этнологического, исторического, архитектурного, художественного, научного
или художественного взгляда и сохранили свою аутентичность.
По мнению Катковой Т. Г., понятие «культурное
наследие» не имеет единого понимания в нормативно-правовых актах, порождает неоднозначность толкования при их правоприменении, а именно в деятельности подразделений органов внутренних дел
Украины, разоблачающие и расследуют правонарушения, связанные с посягательством на культурное
наследие.
Таким образом, в научной среде доминируют
утверждение, что в состав культурного наследия
комплексно принадлежат как материальные объекты,
так и культурные ценности. Мы разделяем мнение
этой группы исследователей, то есть в основе определения понятия «культурное наследие» рассматриваем как объекты материальной, так и нематериального наследия [19].
Памятник культурного наследия — это объект
культурного наследия, который занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.
Отношения собственности на памятники культуры в
Украине регулируются нормами ГК Украины и положениями Закона Украины «Об охране культурного
наследия».
В результате научных дискуссий окончательно
определилась содержательная наполненность терминов «памятник» и «достопримечательность». Скульптурные и архитектурные сооружения, установленные в целях увековечения определенного события, в
честь исторической личности, а также надгробия —
все это памятники.
Термин «достопримечательность» — значительно шире, используется как обобщающий для
определения предметов материальной и духовной
культуры, имеющие научное, историческое или художественное значение [20].
Т. М. Миронова отмечает, что памятник прежде
всего ориентируется на сохранение памяти, воспоминаний, он исключен из активной хозяйственной
деятельности, а наследие — это то, что передали
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предки не просто на сохранение, а для интерпретации и приумножение» [21, с. 77].
Итак, в отличие от памятника, является нединамичной категорией, объект культурного наследия
представляет собой составную целостной развивающейся [22].
Вторым понятием, которое стоит рассмотреть —
это «культурные ценности».
Обращаем внимание, что в ст. 13, 346, 352, 417,
576 ГК Украины законодатель применяет термин
«культурное наследие», а в ст. 319, 343, 727 ГК Украины — понятие «культурные ценности».
В соответствии со ст. 1 Закона Украины «О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей»
от 21 сентября 1999 г., культурные ценности определяются как объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографичкое и научное значение и подлежат сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с
законодательством Украины.
Международно-правовой акт в котором содержится определение понятия «культурные ценности»,
является Гаагская конвенция от 14 мая 1954 г. «О
защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» [23].
Понятием «культурные ценности» охватываются не только вещи (материальные объекты), но и
нематериальные блага. С философской точки зрения
культурные ценности могут быть материальными и
духовными [24, с. 9].
С. И. Кот утверждает, что понятие «культурные
ценности» тесно связано с пониманием культуры как
общественного феномена. Оно шире по своему содержанию, чем понятие «культурное наследие», поскольку охватывает все материальные и духовные
достижения человечества — достижение как прошлых поколений, так и современной генерации, которая находится в активной фазе процесса их создания. То есть, следует учитывать, что существующая
историческая составляющая в нем является лишь
частью общего целого [25].
Итак, законодатель Украины разграничивает понятия «культурные ценности» и «культурное наследие», которые являются составляющей национального культурного достояния.
Понятие «культурное наследие» и «культурные
ценности» нельзя считать тождественными, поскольку последние являются составными культурного
наследия как совокупности материальных (подвижных и неподвижных) и нематериальных объектов
[22].
Поддерживаем точку зрения Т. В. Дуденко о том,
что категории «культурные ценности» и «культурное
наследие» соотносятся между собой как общее и
частное. Понятие «культурные ценности» шире, чем
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понятие «культурное наследие», поскольку охватывает не только культурные ценности, созданные в
прошлом, но также культурные ценности настоящего [6, с.193].
В настоящее время проблема государственного
регулирования вопросов сохранения и использования объектов наследия признана одной из приоритетных задач Украины. С каждым годом она приобретает все большую актуальность, что вызвано угрозой разрушения памятников истории, археологии,
этнографии, архитектуры, культуры, природы [12,
с.805].
Предметом правового регулирования являются
государственная охрана, выявление и учет, использование объектов историко-культурного наследия
[26].
В ст. 22 Закона Украины «Об охране культурного
наследия» установлена норма о запрете сноса, изменения, замены памятников и порядок их перемещения (переноса).
В соответствие со ст. 23 Закона Украины «Об
охране культурного наследия» все собственники
памятников, вновь выявленных объектов культурного наследия или их частей или уполномоченные ими
органы (лица) независимо от форм собственности на
эти объекты обязаны заключить с соответствующим
органом охраны культурного наследия охранный договор.
Установление законодательных границ или ограничений, запретов или лишних предписаний криминализирует ситуацию с культурными ценностями.
Отсутствие же каких-либо правовых механизмов,
направленных на возможность всех граждан Украины иметь доступ к общественной культурного наследия, выведет ее объекты к узкому кругу лиц [2, с.
68-69].
Рассматривая возможность вывоза культурных
ценностей из Украины, следует руководствоваться
положениями Закона Украины «О вывозе, ввозе и
возвращения культурных ценностей» от 21.09.1999
г. № 1068-XIV.
Нарушение права всегда предполагает реакцию
государства в виде установленной законом ответственности. В зависимости от характера нарушения
права на культурные ценности может наступать уголовная, административная или гражданская ответственность.
Закон Украины «Об охране культурного наследия» содержит как нормы, устанавливающие правила поведения субъектов по отношению к охраняемому объекту, так и нормы о порядке защиты этих объектов от противоправного поведения и посягательств.
Поскольку понятие «культурные ценности»
шире, чем понятие «культурное наследие», то будем
рассматривать аспекты защиты прав на культурные

ценности, включая и защиту прав на «объекты культурного наследия».
По защите прав на культурные ценности следует
отметить, что специфический характер этих объектов гражданских прав, прежде всего их общественное значение, обуславливает наличие двух уровней
защиты прав на культурные ценности.
В первом случае следует говорить о нарушении
так называемых общих прав на культурные ценности, как то целостность, сохранность, общедоступность и тому подобное [6, с. 140]. Наряду с защитой
права на культурную ценность, связанную с возложением обязательства восстановления подлинности
объекта, в судебной практике также встречаются
дела о запрете изменения внешнего учета и материальной аутентичности объекта, а также дела, где
предметом исковых требований выступает возложение обязательства собственника на проведение консервации или реставрационных работ [27].
Вторым уровнем защиты прав на культурные
ценности выступает защита от нарушения субъективных гражданских прав на культурные ценности.
Наиболее распространенным средством защиты права собственности на культурные ценности, в том
числе и на движимые культурные ценности, является так называемый виндикационный иск. [6, с. 132,
134].
Республика Беларусь. 3 февраля 2017 г. в Республике Беларусь введен в действие Кодекс о культуре
[28], что вызывает необходимость уточнения и разъяснения новых мер, направленных на сохранение
недвижимых объектов историко-культурного наследия (памятников архитектуры и градостроительства, памятников истории и культуры и др.), так
как в данном нормативном правовом акте излагается
новый подход законодателя к данной проблеме.
Данный нормативный правовой акт предложил
новый подход к регулированию отношений в области
сохранения недвижимых историко-культурных ценностей. Этот опыт может быть интересен для украинского законодателя.
Согласно требованиям, п. 3 ст. 103 Кодекса о
культуре деятельность, которая может оказывать воздействие на материальные историко-культурные ценности, должна осуществляться с учетом необходимости безусловного сохранения отличительных духовных, художественных и (или) документальных
достоинств этих культурных ценностей.
В соответствии со ст. 104 Кодекса о культуре для
обеспечения сохранения недвижимых материальных
историко-культурных ценностей запрещаются: уничтожение недвижимых материальных историко-культурных ценностей или создание угрозы их уничтожения, причинение им ущерба или создание угрозы
ее причинения, ухудшение их технического состояПраво та інновації № 3 (27) 2019
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ния или создание угрозы его ухудшения, а также
научно необоснованные изменения, перемещение и
ухудшения условий восприятия недвижимых материальных историко-культурных ценностей.
Перемещение недвижимой материальной историко-культурной ценности в целях ее восстановления в условиях, пригодных для обеспечения сохранения недвижимой материальной историко-культурной ценности, допускается при наличии:
– заключения Белорусского республиканского
научно-методического совета по вопросам историкокультурного наследия о невозможности сохранения
недвижимой материальной историко-культурной
ценности на месте ее пребывания;
– научно-проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ на материальных историко-культурных ценностях;
– разрешения на выполнение научно-исследовательских и проектных работ на материальных историко-культурных ценностях.
Новеллой законодательства является положение, сформулированное в п. 3 ст. 104 Кодекса о культуре.
Так, по решению Министерства культуры в случае проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вооруженного конфликта допускаются создание угрозы уничтожения
или причинения вреда недвижимой материальной
историко-культурной ценности, ухудшение его технического состояния или создание угрозы его ухудшения, а также научно не обоснованное изменение
недвижимой материальной историко-культурной
ценности и ухудшение условий ее восприятия.
Однако при выполнении требований пожарной
безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических и иных требований, а также
при выполнении научно-исследовательских, проектных и ремонтно-реставрационных работ на недвижимой материальной историко-культурной ценности не допускаются научно не обоснованное изменение этой историко-культурной ценности,
ухудшение ее отличительных духовных, художественных и (или) документальных достоинств.
Согласно требованиям, п. 5 ст. 104 Кодекса о
культуре на недвижимой материальной историкокультурной ценности устанавливается охранная доска по форме, установленной Министерством культуры. (В настоящее время форма охранной доски
установлена постановлением Министерства культуры от 28 декабря 2016 № 89) [29]. На ней должна
содержаться информация о принадлежности этой
историко-культурной ценности к историко-культурному наследию, название и датировка недвижимой
материальной историко-культурной ценности согласно Государственному списку историко-культур-
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ных ценностей Республики Беларусь, указание на
ответственность за причинение ей вреда или ее уничтожение.
На комплексе или ансамбли недвижимых материальных историко-культурных ценностей допускается установление нескольких одинаковых охранных
досок, размещение которых осуществляется на основных путях посещения территории этого комплекса или ансамбля.
Охранная доска на недвижимой материальной
историко-культурной ценности, за исключением памятников археологии и мест захоронения, устанавливается на главном фасаде, как правило, на одном
из углов ниже аншлагов (т.е. таблички) с названием
улицы и номером дома.
Охранная доска производится, устанавливается
и сохраняется за счет средств собственника (пользователя) недвижимой материальной историко-культурной ценности.
Одним из основных инструментов в системе
правовой охраны материальных недвижимых историко-культурных ценностей является система охранного зонирования. Для обеспечения сохранения недвижимых материальных историко-культурных ценностей и окружающей среды в определенных
границах устанавливаются границы территорий недвижимых материальных историко-культурных ценностей и одна или несколько из следующих зон охраны этих историко-культурных ценностей: охранная
зона; зона регулирования застройки; зона охраны
ландшафта; зона охраны культурного слоя.
Для недвижимых материальных историко-культурных ценностей, расположенных рядом или входящих в состав комплекса или ансамбля недвижимых материальных историко-культурных ценностей,
могут устанавливаться общие зоны охраны.
Охранные зоны памятников археологии устанавливаются на расстоянии не менее пятидесяти метров
от границ территории памятников археологии.
Границы территории недвижимой материальной
историко-культурной ценности, зоны охраны недвижимой материальной историко-культурной ценности
и их границы, режимы содержания и использования
зон охраны недвижимой материальной историкокультурной ценности определяются проектом зон
охраны недвижимой материальной историко-культурной ценности, утверждаемым Министерством
культуры.
Режимами содержания и использования зон охраны недвижимой материальной историко-культурной ценности предусматриваются ограничение или
полный запрет деятельности, создающей угрозу сохранению этой историко-культурной ценности, ее
окружающей среде в границах зон охраны и условиям их содержания и использования.
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В соответствии с п. 5 ст. 105 Кодекса о культуре
проект зон охраны недвижимой материальной историко-культурной ценности разрабатывается за счет
средств собственника (пользователя) историкокультурной ценности или землепользователя, на
земельном участке которого расположена недвижимая материальная историко-культурная ценность, а
также иных источников, не запрещенных законодательством.
Разработка градостроительной и землеустроительной документации (перечень землеустроительной документации определен в ст. 82 Кодекса Республики Беларусь о земле) [30], а также иной проектной документации, реализация которой может
оказать воздействие на недвижимые материальные
историко-культурные ценности, без нанесения установленных зон охраны недвижимых материальных
историко-культурных ценностей или без их установления запрещается.
Закон требует, чтобы все виды работ в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей выполнялись только в пределах требований режимов содержания и использования этих
зон охраны.
Однако, на практике главной угрозой для недвижимых материальных историко-культурных ценностей является активное коммерческое строительство.
Снос ценных, но ветхих строений происходит, прежде всего, с целью получения новых строительных
площадок в престижных центрах городов, в результате чего наблюдается разрушение исторической
городской среды.
Другая проблема – проведение собственниками
несанкционированных ремонтных работ, что вызывает угрозу их сохранения и утрату отличительных
особенностей. Речь идет в первую очередь о сохранении культовых зданий. За последние годы ряд
церковных зданий, которые имеют статус историкокультурной ценности, были частично или полностью
перестроены, утратив при этом свои отличительные
художественные и архитектурные особенности.
В западноевропейской практике возведения новых зданий на территориях непосредственного окружения памятников истории и культуры сформировались определенные схемы и принципы постановки
объектов так называемой «сопутствующей архитектуры» (architecture d’accompagnement). Среди наиболее распространенных принципов проектирования
объектов сопутствующей архитектуры можно отметить: реконструкции (архитектурные решения
максимально воссоздают утраченные здания); стилизации (архитектурные решения согласованы с архитектурно-стилистическими особенностями памятника); нейтральности (архитектурные решения в
новых строительных материалах (стекло, бетон)

нейтральны к исторической среде); контраста (архитектурные решения контрастируют с исторической
застройкой и организуют новый акцент) [31, с.3].
В соответствии со ст. 106 Кодекса о культуре для
обеспечения сохранения движимых материальных
историко-культурных ценностей запрещаются: –
уничтожение, причинение вреда, ухудшение технического состояния, а также научно не обоснованное
изменение движимых материальных историко-культурных ценностей; – разукомплектование коллекции
движимых материальных историко-культурных ценностей.
В случае, если одна и та же движимая материальная историко-культурная ценность относится и к комплекту (набор движимых материальных культурных
ценностей, имеющих общее назначение), и к коллекции (научно обоснованный сбор движимых материальных культурных ценностей, совокупность однородных либо подобранных по определенному признаку разнородных предметов, которые независимо
от культурной ценности каждого из них, собранные
вместе), предпочтение согласно прямому указанию
закона (п. 2 ст. 106 Кодекса о культуре) отдается коллекции.
Правовые возможности предотвращения угрозы
сохранению материальных историко-культурных
ценностей. В недвижимых материальных историкокультурных ценностях, а также в помещениях, где
находятся движимые материальные историко-культурные ценности, производство, размещение, хранение, содержание машин, механизмов, веществ, осуществление иной деятельности, которая создает
динамичное и вибрационное воздействие, неблагоприятный температурно-влагостный режим, химическое, радиационное, механическое загрязнение,
взрывную пожароопасную угрозу, другие угрозы
сохранению этих историко-культурных ценностей,
запрещаются. Исключение составляют случаи, когда такая деятельность осуществляется согласно историческим функциональным назначениям недвижимой материальной историко-культурной ценности.
В случае угрозы сохранению материальной историко-культурной ценности в процессе выполнения
ремонтно-реставрационных работ на материальных
историко-культурных ценностях юридические лица,
граждане, являющиеся заказчиками этих работ, обязаны приостановить все работы и сообщить об этом
в Министерство культуры.
При проектировании и выполнении земляных,
строительных, мелиоративных и других работ, которые могут создать угрозу сохранению недвижимых
материальных историко-культурных ценностей, осуществляются предварительное исследование этих
историко-культурных ценностей, их фиксация, а также принимаются иные меры по сохранению недвиПраво та інновації № 3 (27) 2019
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жимых материальных историко-культурных ценностей.
Согласно требованиям, п. 4 ст. 108 Кодекса о
культуре проектная документация на выполнение
земляных, строительных, мелиоративных и других
работ, которые могут создать угрозу сохранению недвижимых материальных историко-культурных ценностей, должна содержать отдельный раздел о мероприятиях по исследованию и соблюдению этих историко-культурных ценностей.
Недопущение ухудшения условий восприятия недвижимых материальных историко-культурных
ценностей. При осуществлении деятельности на
территории недвижимых материальных историкокультурных ценностей и в зонах их охраны не должно допускаться ухудшение условий восприятия этих
историко-культурных ценностей, в том числе создание препятствий для визуального восприятия их
объемно-пространственных особенностей, элементов и деталей архитектурного декора.
При строительстве капитальных строений (зданий, сооружений) на территории недвижимых материальных историко-культурных ценностей и в зонах
их охраны, а также при размещении на этой территории и в этих зонах охраны нестационарных объектов торговли (торговые объекты, установленные
без заглубленных фундаментов, независимо от присоединения к инженерным коммуникациям, используемых строительных конструкций и габаритов, в
том числе передвижные) и нестационарных объектов
общественного питания должны учитываться традиционный силуэт и планировочная структура населенного пункта.
Капитальные строения (здания, сооружения),
которые строятся на территории недвижимых материальных историко-культурных ценностей и в зонах
их охраны, а также нестационарные объекты торговли и нестационарные объекты общественного питания, которые располагаются на этой территории и в
этих зонах охраны, не должны привести к созданию
застройки населенного пункта, несвойственной ее
историческому характеру, и создавать препятствия
для визуального восприятия этих недвижимых материальных историко-культурных ценностей.
Средства наружной рекламы, размещаемые на
недвижимых материальных историко-культурных
ценностях, их территориях и в зонах их охраны, не
должны создавать препятствия для визуального
восприятия объемно-пространственных особенностей, элементов и деталей архитектурного декора
этих недвижимых материальных историко-культурных ценностей.
Одним из инструментов защиты материальных
недвижимых историко-культурных ценностей (памятников архитектуры и градостроительства, памят-
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ников истории, археологических объектов, мемориальных комплексов и др.) является охранное обязательство. Охранные обязательства подписываются
собственником ценностей не позднее чем в месячный срок после приобретения ценности или включения ее в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. На практике
данное требование не всегда соблюдается.
Функциональное назначение охранных обязательств сводится к конкретизации определенных
законом обременений культурных ценностей. В случае отказа от подписания охранного обязательства
собственник или пользователь историко-культурной
ценности (т.е. памятника) в соответствии полностью
или частично принудительно лишается права собственности или пользования ею в порядке ст. 241 ГК
Республики Беларусь.
Выводы. В заключении выскажем свои предложения по совершенствованию законодательства.
1. В целях создания дополнительных правовых
гарантий обеспечения сохранности материальных
недвижимых историко-культурных ценностей предлагается установить административную ответственность за уклонение от подписания охранных обязательств и ввести уголовную ответственность за
нарушение требований сохранения или использования историко-культурных ценностей либо материальных объектов, которым может быть присвоен
статус историко-культурной ценности, повлекшие
по неосторожности их повреждение или уничтожение. Это может быть новая норма Уголовного кодекса. Объективная сторона этого преступления выражается в бездействии, которое приводит к уничтожению или повреждению охраняемых законом
памятников либо выявленных объектов, которым
может быть присвоен статус историко-культурной
ценности. Субъективная сторона – неосторожность.
Субъект преступления – общий, им могут быть
собственники и пользователи историко-культурной
ценности, а также лица, выявившие (обнаружившие) материальные объекты, которым в установленном порядке может быть присвоен статус историкокультурной ценности.
2. К числу эффективных гражданско-правовых
мер, направленных на предотвращение правонарушений в сфере историко-культурного наследия можно, отнести заявление иска о прекращении деятельности (присуждении к бездействию), создающей
угрозу существования недвижимой материальной
историко-культурной ценности (памятника архитектуры и градостроительства, исторических зданий,
археологических объектов и др.). Основываясь на
положениях гражданского кодекса, утверждаем, что
возможность наступления для памятников историкокультурного наследия в будущем вредоносного ре-
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зультата признается достаточным основанием для
обращения в суд с иском о прекращении деятельности, создающей подобную опасность. Практическая
реализация данной гражданско-правовой нормы приведет к принятию решения о прекращении (приостановлении) деятельности, создающей угрозу техническому состоянию памятника (в том числе комплексному градостроительному ансамблю), будет
принимать суд, что повысит авторитет органов охраны памятников. Тем самым будет создан механизм
правового предупредительного воздействия на толь-
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ко что начавшееся (и продолжающееся) правонарушение (т.е. когда осуществляется деятельность, создающая угрозу существованию памятника и среде
его нахождения, ведущая к правонарушению). Решение суда о прекращении (приостановлении) такой
деятельности обеспечивается принудительной силой
исполнения. Кроме того, в судебном порядке должны
устраняться любые препятствия в реализации конституционного права граждан пользоваться достижениями культуры, иметь доступ к национальным и
мировым ценностям.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ...

У цій статті аналізуються категорії «об’єкт культурної спадщини», «культурна цінність». Розглядаються
особливості правового регулювання збереження матеріальних історико-культурних цінностей (об’єктів культурної
спадщини) за законодавством Республіки Білорусь і України. Автори аналізують нові підходи законодавця,
відображені в Кодексі Республіки Білорусь про культуру і законі України «Про охорону культурної спадщини».
За результатами дослідження обґрунтовується необхідність встановлення кримінальної відповідальності за
порушення вимог збереження або використання об’єктів культурної спадщини; доводиться можливість
пред’явлення позовних заяв до суду про припинення діяльності, що створює загрозу існування пам’ятника.
Виявлено проблеми забезпечення схоронності об’єктів культурної спадщини за законодавством Білорусі і України.
Ключові слова: об’єкт культурної спадщини, культурна цінність, культурна спадщина, відповідальність, захист, суд.
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FEATURES OF SECURITY OF THE OBJECTS OF CULTURAL HERITAGE UNDER
THE LEGISLATION OF BELARUS AND UKRAINE
Problem setting. At the moment, the problem of legal regulation of the preservation of cultural heritage sites remains
relevant. Firstly, this is due to the fact that there is no consensus in understanding the concepts of “cultural values” and
“cultural heritage”, “cultural heritage”. Secondly, objects of cultural heritage need to be protected and protected, since
traditional methods of providing are not always effective, therefore, the use of innovative ones is required.
Target of research. The purpose of this article is to analyze the objects of cultural heritage and cultural property and
determine the aspects of their preservation. The novelty of the work lies in the establishment by the authors of the specifics
of traditional and innovative approaches to the preservation of cultural heritage objects and can be systematized in a certain
way.
Analysis of resent researches and publications. At the scientific level, different scholars have turned their attention
to the problems of the concept and signs of cultural heritage objects and cultural values, however, the issues of preservation
of cultural heritage objects remain relevant and need further scientific understanding, including in a comparative aspect.
Article’s main body. The traditional approach that acts as a regulator of public relations regarding cultural heritage
sites is the protection of these sites. For example, the protection of monuments is a historically developed peculiar form
of social activity of people, a specific social phenomenon, one of the components of history and culture. However, it is
clear that at present, only traditional approaches do not allow solving problems in the protection of cultural heritage. This
leads to an underestimation of the social role of original monuments, the imperfection of the state system for the protection
of monuments, the imperfection of monument protection legislation, the underdevelopment of monument science, the
problem of cultural and environmental education of the general population, the problem of selecting monuments for
preserving, delimiting property rights to monuments and new construction in historical cities and etc.
Conclusions and prospects for the development. 1. In order to create additional legal guarantees to ensure the
preservation of tangible immovable historical and cultural values, it is proposed to establish administrative responsibility
for evading the signing of security obligations and introduce criminal liability for violation of the requirements for the
conservation or use of historical and cultural values or tangible objects that may be given the status of historical -cultural
values resulting in negligence of their damage or destruction. 2. Among the effective civil law measures aimed at
preventing violations in the field of historical and cultural heritage include the statement of claim for termination of activity
(sentencing to inaction), which poses a threat to the existence of immovable material historical and cultural value
(monument of architecture and urban planning, historical buildings, archaeological sites, etc.).
Keywords: object of cultural heritage, cultural value, cultural heritage, responsibility, defense, court.
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ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ
У статті досліджується тема про форми реалізації права на працю у трудовому праві, визначається сутність
права на працю та розкриваються юридичні підстави набуття цього права на основі дослідження наукових праць
з теорії права, науки трудового права, нормативно-правових актів України, практики застосування чинного законодавства. Аналізуються основні теоретичні проблеми розуміння права на працю та форми реалізації цього
права за законодавством України.
Ключові слова: форми реалізації права на працю, підстави виникнення трудових правовідносин, зайнятість,
трудовий договір, призначення, конкурс, обрання, прийом у члени, рішення суду, примусова праця.

Актуальність теми. Трудова діяльність людини
є однією з найголовніших, адже саме вона визначає
матеріальні умови буття людини і має прямий вплив
на її розвиток й становище в суспільстві. Зміна виробничих відносин, економічних відносин, трансформація суспільних відносин, поява та розвиток
нових юридичних понять, в межах яких відбувається
поєднання здатності до праці та засобів виробництва
обумовлюють необхідність вивчення й дослідження
цих тенденцій практики та напрацювання пропозицій змін трудового законодавства.
Мета дослідження. Мета роботи полягає в
тому, щоб на основі вивчення наукових праць з теорії права та науки трудового права, нормативноправових актів України та судової практики здійснити комплексний аналіз найбільш складних форм
реалізації права на працю, запропонувати їх сучасну класифікацію та відповідні зміни до Кодексу
законів про працю України та інших законів, а також до проекту Трудового кодексу України (№ 1658
від 27.12.2014 р.)
Предметом дослідження є теоретичні та практичні питання реалізації громадянами права на працю, чинне трудове законодавство України та міжнародні правові акти, що містять положення про способи реалізації громадянами права на працю у
будь-яких формах.
© Єрьоменко В. В., Гоцкалюк І. П. , 2019

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми реалізації права на працю досліджували М. Г.
Александров, М. П. Карпушин, А. Ю. Пашерстник,
О. С. Пашков, В. І. Прокопенко, О. І. Процевський,
В. В. Єрьоменко, П. Д. Пилипенко, Л. В. Солодовник,
К. Ю. Мельник, Н. П. Мокрицька, та ін. Такі науковці, як С. М. Прилипко, А. В. Андрушко, В. В. Жернаков, М. І. Іншин, О. В. Лавріненко, Н. М. Неумивайченко, К. В. Холодова, Є. Б. Хохлов, А. О. Мовчан,
Н. П. Мокрицька, А. В. Бикова, В. В. Бузусий безпосередньо вивчали особливості підстав виникнення
трудових правовідносин з окремими категоріями
працівників (службовців).
Викладення основного матеріалу. Пріоритетне
місце в системі основних соціальних прав і свобод
людини і громадянина посідає право на працю. Стаття 43 Конституції України закріпила за кожним громадянином право на працю, перед усім, як найманого працівника [1]. Це конституційне положення відповідає уніфікованим демократично-правовим
принципам Європейського Союзу повноправним
членом якого Україна прагне стати. Відповідно до ч.
3 ст. 35 Конституції Словацької Республіки громадяни мають право на працю. Держава гарантує в розумних межах матеріальний добробут тих, хто не може
користуватися цим правом не з власної вини [2,
С. 103]. Відповідно до цієї конституційної норми
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(ст. 43), держава забезпечує можливість заробляти
собі на життя працею, яка не заборонена законом і
яку людина вільно обирає або на яку вільно погоджується. Коли йдеться про право на працю як природне
та невід’ємне право людини володіти та використовувати свої здібності до праці (фізичні, творчі та інтелектуальні), то, вочевидь, існують і певні правові
форми його реалізації, тобто існують способи, використовуючи які особа реалізує це право. Перед
усім правове регулювання такої діяльності здійснюється на підставі КЗпП та Закону України «Про зайнятість населення», які встановлюють державні
гарантії у сфері зайнятості й працевлаштування. Слід
за Конституцією України ст. 6 названого Закону закріплює положення про те, що кожен має право на
вільний вибір місця, виду діяльності та роду занять,
яке забезпечується державою шляхом створення правових, організаційних та економічних умов для такого вибору [3]. На думку окремих вчених, одним із
способів реалізації права на працю у трудовому праві є виявлення особою бажання реалізувати це право
шляхом працевлаштування, яка може звернутися до
спеціалізованого державного органу, що здійснює
правову допомогу населенню в працевлаштуванні.
Такими структурами в Україні є Державний центр
зайнятості населення, а також діють приватні рекрутингові компанії, фізичні особи-підприємці, які за
офіційну плату здійснюють послуги з посередництва
в працевлаштуванні [4, С. 105]. Можна погодитися з
тим, що можливість звернення громадянина до Державного центру зайнятості населення та інших вищезазначених суб’єктів є одним із способів реалізації
права на працю у трудовому праві, якщо такі способи розглядати в занадто широкому сенсі спираючись
на будь-які юридичні факти, враховуючи процесуальні (процедурні) факти та факти-умови. Але цей
шлях, шлях працевлаштування, не завжди є результативним, оскільки усі названі суб’єкти не вступають
з особою у трудові правовідносини, а діють як посередники між особою і майбутнім роботодавцем.
Іншою крайністю є змішання форм реалізації права
на працю у трудовому праві з усіма допустимими
формами реалізації права на працю в праві в цілому.
У зв’язку з цим постає питання: що треба розуміти
під способами (формами) реалізації права на працю?
Мокрицька Н. П. пропонує розглядати правову
форму реалізації права на працю у двох аспектах: як
соціальне явище і як правове явище. Правова форма
реалізації суб’єктивного права є унікальним правовим явищем, яке відображене у комплексі правових
норм, що регулюють процес реалізації цього права.
Водночас вона виступає загальною правовою моделлю поведінки суб’єкта у правовідносинах і є правовим забезпеченням матеріального змісту правовідносин, що виникли в дійсності. [5, С. 91-95].
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Частина 1 ст. 43 Основного закону України не
містить обмежень щодо застосування різних добровільних способів реалізації громадянами права на
працю. Частина 2 ст. 2 КЗпП України вказує на єдиний спосіб реалізації права на працю громадянами
– укладення трудового договору або контракту [6].
Разом із тим у науковій і навчальній літературі автори використовують такі поняття, як організаційноправові форми залучення громадян до праці, форми
реалізації громадянами права на працю, підстави
виникнення трудових правовідносин [7]. При цьому
перші два поняття повністю не розкриваються, не
увиразнюється їх єдність та відмінності, не досліджується їх зв’язок з підставами виникнення трудових правовідносин, що створює підґрунтя для розбіжностей у правильному тлумаченні та застосуванні окремих норм трудового законодавства.
Наприклад, Смирнов О.В. досліджуючи форми
реалізації права на працю не надав визначення поняття правової форми реалізації права на працю [8].
У роботах інших авторів також досліджувалися зазначені питання [9, 10, 11]. Так, Пашерстник А.Ю.,
докладно аналізуючи значення і місце різноманітних
актів залучення громадян до праці у народному господарстві, правильно відзначав, що існуючі на той
час правові норми залучення громадян до праці в
СРСР відповідали принципам суспільного ладу. Перелічуючи конкретні форми встановлення трудових
правовідносин (трудовий договір, обрання на посаду,
членство в кооперативних господарствах тощо), він
зазначав: «Законодавство про працю, за загальним
правилом, передбачає саме ці форми встановлення
трудових правовідносин у державних і кооперативних організаціях як форми, що забезпечують залучення робочої сили у народне господарство і в той
же час задовольняють вимоги громадян про надання
роботи [9]. У висловлюваннях Пашерстника А.Ю.
привертають увагу два положення про те, що: (а)
форми залучення громадян до праці одночасно є
формами реалізації громадянами права на працю; (б)
і перші, і другі визначаються принципами суспільного ладу, в тому числі і принципами трудового права. Розвиваючи цю наукову думку Єрьоменко В.В.
робить висновок, що основною змістовною частиною зазначених понять, яка дозволяє поділяти їх на
окремі самостійні форми (способи) реалізації права
на працю, є саме підстави виникнення трудових
(службових) правовідносин [12, С. 7-21].
З моменту прийняття чинного КЗпП України
трудовий договір став основною переважною правовою формою реалізації громадянами права на працю.
Трудовий договір став виявляти вирішальний вплив
на умови й організацію праці в усіх сферах життя
суспільства. Залишилися в минулому такі організаційно-правові форми залучення до праці, як трудова
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повинність, трудова мобілізація. З’являлися нові
форми реалізації права на працю, а також нові види
трудового договору. Наприклад, ст. 21 КЗпП України
передбачає можливість укладання контракту у випадках і порядку, встановлених чинним трудовим
законодавством. Врешті, у ст. 43 Конституції України
була закріплена норма про заборону використання
примусової праці, що, на наш погляд, виключає утворення і використання у трудовому праві будь-яких
організаційно-правових форм залучення громадян до
праці чи форм реалізації права на працю, що містять
в собі прямо або опосередковано елементи примусу.
До таких форм перед усім можна віднести трудові
договори, укладені з особами, призваними на альтернативну (невійськову) службу. Жернаков В.В. справедливо зазначає, що “правова характеристика примусової праці полягає в тому, що це праця, яка виконується не добровільно, а під впливом
можливості застосування покарання” [13, С. 35–39,
43]. На момент укладення таких «трудових договорів» особа не вільна обирати інший варіант поведінки, бо зобов’язана. Строкова військова служба й
альтернативна (невійськова) служба мають різний
зміст суспільно-корисної діяльності, але не мають
відмінностей з точки зору виконання конституційного обов’язку громадянина. Тому вважаємо спірним
включення законодавцем до процедури реалізації
цього обов’язку (проходження альтернативної служби) такого юридичного акту, як трудовий договір, не
притаманного за юридичною природою конституційному чи адміністративному праву. Трудові договори
при проходженні альтернативної (невійськової)
служби не є тими трудовими договорами, про які
йдеться у ст. 21 КЗпП України. Їх регулювання знаходиться поза сферою трудового права й тому альтернативну (невійськову) службу ми не вважаємо
формою реалізації права на працю у сфері трудового
права.
Українське суспільство постійно розвивається,
визначає нові напрямки руху держави на міжнародній арені, розробляє програми залучення міжнародних інвестицій тощо, у зв’язку з чим ми констатуємо
об’єктивну необхідність у нових наукових досліджень в цій царині, які б відповідали сучасним потребам практики, не гальмували народження нових
форм реалізації права на працю. Вже за часів незалежності української держави на рівні дисертаційного дослідження питань про форми реалізації громадянами права на працю Єрьоменко В.В. запропонував перелік таких форм, які у вигляді підстав
виникнення трудових правовідносин було рекомендовано закріпити в Кодексі законів про працю України:
а) укладення трудового договору (контракту);
б) обрання на посаду;

ти);

в) обрання за конкурсом;
г) призначення на посаду;
д) прийняття на роботу молодих фахівців;
е) направлення на роботу в рахунок броні (кво-

(є) прийом (вступ) у члени, якщо членство обумовлено обов`язковістю особистої праці [12, С. 6878, 170].
Юридичним фактам як підставам виникнення
трудових правовідносин, співвідношенню юридичних фактів при виникненні трудових правовідносин
та формам реалізації права на працю був присвячений перший розділ дисертації [12, С. 16-78].
Пилипенко П. Д. вказує, що КЗпП передбачає
фактично дві підстави виникнення трудових правовідносин: трудовий договір та контракт. Разом із
цим, вчений пропонує виділяти й інші підстави, а
саме: призначення державного службовця на посаду;
обрання на виборну посаду; обрання за конкурсом;
направлення на роботу молодих фахівців; судове
рішення про укладення трудового договору [14,
С. 30-124, 133,134].
Андронова В. А. також розглядає трудовий договір універсальним фактом у трудовому праві,
оскільки він є підставою виникнення не тільки індивідуальних трудових правовідносин, а й окремих
видів колективних трудових правовідносин (наприклад, участі працівників в управлінні організацією).
І далі, у випадках, передбачених законодавством,
статутними документами, трудові відносини виникають на підставі трудового договору в результаті: 1)
призначення на посаду; 2) обрання на посаду; 3)
обрання за конкурсом на заміщення відповідної посади; 4) направлення на роботу уповноваженим відповідно закону органом у рахунок встановленої законом квоти; 5) судового рішення про укладення
трудового договору; 6) направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби [15, С. 16].
Мельник К.Ю. підставами виникнення трудових
відносин, крім трудових договорів, вважає акти призначення на посаду, обрання на посаду, затвердження
на посаді, результат конкурсу, рішення суду, направлення державною службою зайнятості на роботу за
рахунок встановленої квоти [16, С. 233]. Він, зокрема, вказує, що для виникнення конкретного трудового правовідношення судове рішення виступає як
обов’язковий юридичний факт. Так, людина, отримуючи відмову в прийнятті а роботу, може таку відмову
оскаржити в суді. Суд, визнавши відмову в прийнятті на роботу необґрунтованою або незаконною, виносить рішення, яким зобов’язує роботодавця укласти з особою трудовий договір [16, С. 220].
Привертає увагу те, що Пилипенко П. Д., Мельник К. Ю., Андронова В.А. запропонували як самостійну підставу виникнення індивідуальних трудоПраво та інновації № 3 (27) 2019
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вих правовідносин судове рішення. Ця правова позиція виявилася доволі популярною і її підтримали
автори проекту Трудового кодексу України (№1658),
внесеного до Верховної Ради України народними
депутатами України В.Б. Гройсманом, Л.Л. Денісовою та М.М. Папієвим. Так, частина 2 ст. 31 «Виникнення трудових відносин» проекту визначає підставою виникнення трудових відносин трудовий
договір. У випадках, передбачених законодавством,
статутними документами або нормативними актами
роботодавця, колективним договором, трудовий договір укладається на підставі: призначення на посаду;
обрання на посаду; результатів конкурсу; рішення
суду [17]. Із змісту цієї норми випливає наступна
юридична конструкція: усюди де виникають трудові
(службові) правовідносини присутній трудовий договір (контракт) у письмовій або ж усній формах, а
інші вольові дії учасників цих відносин є основою /
встановленого законодавством, статутними документами або нормативними актами роботодавця, колективним договором/ того чи іншого способу прийняття на роботу, заміщення посади тощо.
Між тим визнання рішення суду основою (підставою) виникнення індивідуальних трудових правовідносин є доволі дискусійним. У чинному КЗпП
України не міститься норми, яка б прямо або опосередковано визначала рішення суду як безпосередню підставу виникнення трудових правовідносин.
Рішення суду в визначених випадках може
зобов’язати роботодавця вступити в трудові правовідносини. Проте юридичну сутність судового рішення визначає його безпосередня процесуальна
мета – визнання чи присудження. Це випливає з завдань цивільного судочинства: захисту порушених,
невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних
осіб, інтересів держави [18]. Третя воля (суду) у даному випадку покликана усунути перешкоди для
нормального розвитку правової ситуації. Судове рішення це завжди акт правосуддя, що захищає ті чи
інші права суб’єктів права. Рішення суду може вважатися юридичним фактом тільки в розумінні підстави для примусової реалізації повноваження, що
випливає з суб’єктивного права позовника, але ніяк
не може бути юридичним фактом, що сам по собі
породжує трудові правовідносини або з яким закон
пов’язує виникнення суб’єктивного права [11,
С. 7-21]. Судове рішення по сутті виправляє негативний сценарій розвитку конкретної ситуації, яка б при
нормальному законному розвитку у просторі і часі
повинна була призвести до позитивного наслідку:
укладенню трудового договору (контракту) й виникненню індивідуальних трудових правовідносин.
Наприклад, 13.12.2012 р. Шевченківський районний суд м. Києва виніс рішення по справі №
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2610/19717/2012 провадження №2/2610/8169/2012
[5] за позовом ОСОБА_3 до Національної медичної
академії післядипломної освіти імені П.Л.Щупика,
третя особа Ректор Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П.Л. Щупика Вороненко Ю.В. про визнання відмови у прийнятті на роботу
незаконною, зобов’язанні прийняти на роботу та
укласти трудовий договір. Суд враховує, що позивачка є лікарем вищої кваліфікаційної категорії, до
звільнення з роботи за скороченням штату безперервно працювала у відповідача понад 46 років, є
автором раціоналізаторських пропозицій, має пільги
щодо працевлаштування, передбачені Законом України «Про соціальний захист дітей війни». Тому на
підставі ч. 1, 2 ст. 42-1 КЗпП України позивачка має
переважне право на укладення трудового договору.
Суд вирішив позов задовольнити. Тому із прикладу
можна зробити висновок, що рішення суду не є самостійним юридичним фактом, що породжує трудові
правовідносини, а є лише підставою примусової
реалізації суб’єктивного права [19].
Ще одним дискусійним питанням у трудовому
праві є визнання /не визнання однією з форм реалізації громадянами права на працю чи підставою виникнення індивідуальних трудових правовідносин:
прийом (вступ) у члени юридичної особи, якщо членство обумовлено обов`язковістю особистої праці. У
чинному законодавстві, яке регламентує трудові правовідносини членів колективних сільськогосподарських підприємств, членів фермерських господарств,
членів кооперативів і їх об’єднань, і на сьогодні залишаються суперечливі приписи, які по-різному
тлумачаться науковцями, практиками, експертами.
Окрім того більшість науковців, зокрема, Пилипенко
П. Д., Мельник К. Ю., Андронова В.А., а також автори проекту Трудового кодексу України (№1658) не
вважають прийом (вступ) у члени, якщо членство
обумовлено обов`язковістю особистої праці, самостійною підставою виникнення трудових правовідносин або ж, принаймні це не коментують. Вже добре, що у ч. 5 ст. 5 проекту Трудового кодексу України (№1658) автори пропонують не застосовувати
трудове законодавство у сільськогосподарському
виробництві лише у разі, коли « роботу виконують
члени особистого селянського господарства в цьому
господарстві » [17].
Останні наукові дослідження, зокрема, щодо регулювання трудових відносин у фермерських господарствах України додають певного оптимізму щодо
розв`язання традиційних проблем у цій царині, як і
поточні зміни редакцій законів, що регулюють трудові відносини з членами у відповідних господарюючих суб’єктах. Наприклад, Даньшина К.Є. вказує
що, якщо особа є членом фермерського господарства, то цей статус не дозволяє їй врегулювати свої
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трудові відносини з фермерським господарством за
допомогою трудового договору. Для цього вона спочатку повинна вийти з числа членів цього фермерського господарства у встановленому законодавством порядку. Або ж навпаки фізична особа, яка є
працівником цього господарства, і набуває статусу
члена цього фермерського господарства позбавляється права працювати в господарстві на умовах трудового договору [20, С. 180, 183]. В галузі сільськогосподарського виробництва усі правовідносини, що
повязані з працею, є звичайними трудовими правовідносинами, що входять до предмету трудового
права, за деякими виключеннями. Єдине що їх поділяє на дві групи й визначає особливості їх змісту це передусім підстави їх виникнення у членів цих
утворень та у працівників, які наймаються на роботу за трудовим договором. Вже згадана ч. 5 ст. 5
проекту Трудового кодексу України №1658 від
27.12.2014р. не дозволяє застосовувати трудове законодавство у сільськогосподарському виробництві
лише у випадку, коли роботу виконують члени особистого селянського господарства в цьому господарстві. З цього, методом від протилежного, ми робимо
висновок, що в усіх інших випадках для регулювання відносин, повязаних з працею членів цих господарських утворень у сільськогосподарському виробництві, законодавець передбачає застосовувати саме
трудове законодавство.
Важливе значення серед спеціальних законодавчих актів, які регулюють відносини щодо праці, які
засновані на членстві, мають Закони України «Про
колективне сільськогосподарське підприємство» в
редакції від 06.11.2014 р. [21], «Про сільськогосподарську кооперацію» в редакції від 19.01.2013р. [22].
Ці Закони визначили правовий статус усіх юридичних осіб - сільськогосподарських товаровиробників,
що базуються на колективній формі власності, та
правовий статус індивідуальної (сімейної) підприємницької діяльності у сільському господарстві.
Вони здебільшого містять правові норми, що визначають їх правовий статус як учасників цивільно-правових та інших (не трудових) відносин і традиційно
недостатньо приділяють уваги внутрішній регламентації їх праці, як учасників трудових правовідносин.
Приємним виключенням з цього є поточна редакція
Закону України “Про фермерське господарство” в
редакції від 01.05.2016 року [23]. За попередньою
редацією ст. 23 Закону України «Про селянське (фермерське) господарство» від 22.06.1993р. трудові відносини членів фермерського господарства регулювалися самими членами господарства. На проблемні
моменти положень ст. 23 цього Закону свого часу
звертав увагу Єрьоменко В.В. у своїх наукових дослідженнях [24, С. 21]. До честі законодавця в Законі України “Про фермерське господарство” в ре-

дакції від 01.05.2016 року наукові пропозиції автора
знайшли втілення, що пов’язано зі зміною редакції
статті 27-ої. Важливим, на що по-перше треба звернути увагу, є назва цієї статті, її частини 1, 2, 3, 4 та
п.п. д) ч. 5 ст. 8-1 цього Закону які прямо визначають,
що члени фермерського господарства перебувають
виключно у трудових правовідносинах. Оскільки
трудові правовідносини мають індивідуальний характер, то вони можуть виникати і реалізовуватися
лише між конкретною фізичною особою - членом
фермерського господарства і фермерським господарством як юридичною особою, якщо підприємницька
діяльність фермерського господарства здійснюється
у формі юридичної особи. Щодо підстав виникнення
трудових правовідносин у таких випадках цей Закон
в ч. 4 ст. 1 зазначає статут, в якому, зокрема, вирішуються питання про органи управління й порядок
прийняття рішень, а також про “порядок вступу до
господарства та виходу з нього”. Це положення
вказує на те, що підставою виникнення трудових
правовідносин з членом фермерського господавтва
може виступати фактичний склад щонайменше з
двох юридичних актів. Перед усім - акт вступу (прийняття) особи у члени фермерського господарства /
статут/ або інший акт, визначений статутом юридичної особи. Крім того об’єктивно потрібен ще один
акт який визначив би професію, спеціальнісь, кваліфікацію, час роботи, час відпочинку особи тощо. Це
може бути трудовий договір (контракт), який є загальноприйнятою правовою формою регулювання
індивідуальних трудових правовідносин, або ж інший індивідуальний або ж спеціальний локальний
акт, про який учасники фермерського господарства
повинні зазначити у статуті. В останньому випадку
у статуті треба докладно прописати професію, спеціальність, трудові права і обов’язки кожного члена
сільгосподарюючого суб’єкта або ж передбачити, що
всі ці питання регулюються окремим спеціальним
локальним актом або ж все-таки трудовими договорами (контрактами), які укладаються між членами
цього утворення і цим утворенням як юридичною
особою. Так чи інакше акт вступу до членства (або
прийому члени) до такого господарства може мати
різні правові форми. Наприклад, за ст. 8-1 Закону
“Про фермерське господарство” це є “договір про
створення сімейного фермерського господарства»,
що укладається “членами однієї сім’ї в письмовій
формі і підлягає нотаріальному посвідченню”. Таким
чином на відміну від звичайних (сторонніх) найманих працівників, трудові правовідносини яких з фермерським господарством виникають лише на підставі трудового договору або контракту (ч. 4 ст. 27),
трудові відносини між учасниками фермерського
господарства і цим господарством виникають на підставі фактичного складу, елементами якого, перш за
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все, є акт прийому (вступу) до членства та трудовий
договір (контракт) [25].
Трудове законодавство однією з форм реалізації
права на працю визначає конкурсне заміщення посад.
Ця підстава виникнення трудових правовідносин
дуже близька до виборності на посаду, оскільки реалізується більшістю голосів уповноважених на те
колегіальних суб’єктів, що і дозволяє в науці вважати конкурс своєрідними виборами. Вибори на посаду, як форма реалізації права на працю, можуть здійснюватись двома шляхами: проведенням прямих чи
представницькими органами виборів на заміщення
певних посад, а також шляхом конкурсного відбору
кадрів [26, С. 179]. Дійсно, між конкурсним порядком заміщення посади і виборами є багато спільного.
По-перше, заміщення посади за конкурсом і заміщення посади шляхом виборів відбуваються на підставі фактичних складів, у яких акт конкурсного
відбору й акт обрання виступають у якості головних
елементів цих правостворюючих складів. По-друге,
волевиявлення претендентів, в обох випадках, мають
безпосереднє юридичне значення для виникнення
трудових правовідносин. Оголошення конкурсу провадиться спеціально з метою викликати це волевиявлення. Проте, можлива ситуація коли будучи переможцем конкурсу, претендент в останній момент
може відмовитися від роботи (служби), оскільки акт
конкурсного відбору (акт призначення на посаду,
присяга) для нього не є обов’язковим до моменту
виникнення трудових правовідносин, а упорядник
конкурсу не має односторонніх зобов’язуючих адміністративних (дисциплінарних) повноважень щодо
претендента. Аналогічна ситуація процесу виникнення трудових правовідносин з виборними працівниками. На наше переконання, з моменту обрання
особи за конкурсом доля трудових правовідносин
залежить від того чи погодиться претендент приступити фактично до роботи (служби). По факту цей
момент одночасно можна вважати укладенням трудового договору з ним в усній формі, за виключенням ситуацій коли за процедурою конкурсного заміщення посади передбачається укладення письмового трудового договору (контракту). По-третє, акт
конкурсу й акт обрання - це завжди рішення (дії)
колегіального органу. По-четверте, на момент проведення виборів чи конкурсу посада повинна бути
вакантною або зайнятою в окремих випадках.
Разом з тим конкурсний порядок заміщення
посади відрізняється від виборного низкою ознак. Як
відмінні ознаки можна вирізнити наступні :
1) при виборах трудові правовідносини мають,
як правило, строковий характер, а при конкурсі – постійний;
2) при виборах трудовий договір укладається
переважно в усній формі, а при конкурсі він повинен
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мати переважно письмову форму (хоча сучасне національне законодавство цього правила, на жаль, не
дотримується);
3) конкурсне заміщення посади, як правило,
включає в себе виконання претендентами певних
практичних завдань у тій чи іншій формі, вибори - ні.
Конкурс є соціально-правовим методом оцінювання ділових якостей претендентів, в основі якого
закладені демократичні принципи: об’єктивності,
гласності, порівняльності та змагальності. Професійні, моральні, психофізіологічні якості претендентів
вивчаються у певній послідовності та за встановленими правилами. Конкурс дає теоретичну і практичну можливість підібрати для певної посади найдостойнішого з претендентів. Конкурсне заміщення
посади застосовується при прийомі на роботу передусім державних службовців. Раніше проведення
конкурсу застосовувалося й при прийнятті на роботу
(службу) в органах місцевого самоврядування. На
сьогодні після прийняття в новій редакції Закону
України “ Про місцеве самоврядування ” від
01.05.2016 року законодавець повністю відмовився
від застосування конкурсного порядку при заміщенні посад в органах місцевого самоврядування [27].
Така концептуальна зміна підходу законодавця є
надзвичайно цікавою й виправданою, оскільки свідчить про те, що законодавець прагне застосовувати
різні правові способи (форми) заміщення посад у
різних сферах державного будівництва та про спрощення процедури реалізації права на працю в органах місцевого самоврядування громадянами України.
У юридичній літературі давалися різні оцінки
конкурсному заміщенню посад. Окремі автори розглядали цю підставу виникнення трудових правовідносин у вигляді фактичного складу, але при цьому
включали до складу не тільки юридичні акти, що
містять волевиявлення певних суб’єктів, а фактиумови. Так, В.Н. Смирнов включає до фактичного
складу, що породжує трудові правовідносини: подачу заяви для участі в конкурсі; рішення вченої
ради про обрання на певну посаду конкретного учасника конкурсу; видання адміністрацією наказу про
зачислення на роботу обраного учасника конкурсу;
надання адміністрацією конкретного місця чи певного характеру роботи; початок фактичного виконання обов’язків обраного учасника конкурсу за посадою, на яку його обрано [28, С. 51, 54, 55]. Неважко
помітити, що автор включає до числа правостворюючих фактів процесуальні обставини оформлення на
роботу. За таким підходом, наприклад, до фактичного складу можна додати письмову згоду особи, яка
виявила бажання працювати в органах місцевого
самоврядування, на спеціальну перевірку, передбачену ст. 56 Закону України «Про запобігання корупції» [29] тощо. При такому підході відбувається не-
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виправдане розширення фактичного складу підстави
виникнення трудових правовідносин, надання елементам складного юридичного факту, значення самостійного елемента фактичного складу. Н. Думін розглядає конкурс як форму реалізації права на працю,
але протиставляє його трудовому договору [30, С.
121]. Проте, за своїми цілями, завданнями й набором
юридичних засобів, даний правовий метод заміщення посади не підмінює трудовий договір, а скоріше
доповнює його [31].
На відміну від конкурсного чи виборного порядку заміщення посад, які з організаційного боку характеризуються як демократичні форми реалізації
права на працю, призначення є проявом централізму
навіть у випадках, коли воно здійснюється з урахуванням думки громадських та інших організацій. Акт
призначення здійснюється не групою індивідуумів
(колегіально), а у власному розумінні одним індивідуумом (індивідуально). Кодекс законів про працю
України не містив й не містить положень про призначення на посаду як підставу виникнення трудових
правовідносин. Між тим в Конституції України, спеціальних законах і підзаконних нормативних актах
законодавець широко використовує термін «призначення», коли йдеться про заміщення посад у сфері
державного управління, освіти, культури, тощо. У
літературі з адміністративного права свого часу була
висловлена думка, згідно з якою трудові правовідносини усіх державних службовців виникають не з
трудового договору, а з одностороннього адміністративного акта – наказу чи розпорядження адміністрації про прийом на роботу [32, С. 85-86]. Для цієї
точки зору характерно пряме заперечення трудового
договору як підстави виникнення трудових правовідносин в подібних ситуаціях. Проте ця точка зору
не отримала загального визнання серед представників науки адміністративного права. Фахівці з адміністративного права не заперечують наявності угоди
сторін як чинника, що впливає на виникнення трудових правовідносин, але разом з тим вважають, що
підставою, безпосередньо породжуючою ці правовідносини, є наказ про зарахування на посаду. Так,
В.М. Манохін, вказує, що трудовий договір і наказ
про зарахування на посаду мають розглядатися по
суті «як єдиний акт одного керівника (або органу),
що зараховує на державну службу одну і ту ж особу»
[33, С. 46]. Такий акт він називає актом зарахування,
вважаючи, що зарахування – це самостійний спосіб
заміщення посад, який відрізняється від призначення
на посаду. Відзначаючи, що умовою зарахування на
державну службу є заява особи, він розглядає самий
акт зарахування як акт, що має складний склад: цей
акт, «з одного боку, є трудова угода між двома учасниками правовідносин, а з другого – адміністративний акт, обов’язковий для органу і всього його осо-

бового складу, до якого стала на службу особа» [33,
С. 58]. Акт про зарахування, за висловом В.М. Манохіна, і за суттю і за формою є виявом досягнутої між
поступаючим на державну службу і державою (в
особі відповідного органу) трудової угоди [33, С. 57].
Ця точка зору не є переконливою і не була підтримана фахівцями трудового права. «Зарахуванням»
на посаду В.М. Манохін, по суті, називає загальний
порядок прийняття на роботу в державні установи й
підприємства шляхом укладення трудового договору,
відповідно надаючи акту зарахування самостійного
правоутворюючого значення. Між тим підставою
виникнення трудових правовідносин може виступати
лише такий юридичний акт (чи сукупність актів), що
містить волевиявлення роботодавця й особи, яка стає
до роботи (служби) (наприклад, трудовий договір).
Цю особливість відзначає і сам В.М. Манохін, коли
пише, що «з моменту вираженого в реальній формі
двостороннього волевиявлення поступаючого на
службу, особа входить у права службовця по конкретній посаді і починає нести обов’язки» [33, С. 57, 58].
Але ж акт зарахування (наказ чи розпорядження) – це
односторонній акт. Один і той же акт одночасно не
може бути зразу і двостороннім і одностороннім.
Представники трудового права розглядають наказ як
окремий акт, який сам по собі не є підставою виникнення трудових правовідносин. Цю думку чітко проводив ще С.С. Наринський, який вважав наказ про
прийом на роботу працівника, з яким було укладено
трудовий договір, наслідком укладення цього договору [34, С. 82]. Саме така точка зору найбільше
відповідає положенням чинного КЗпП України, згідно з якими прийом на роботу (службу) оформлюється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу. Представники адміністративного права не залишають спроб створити для
державних службовців їх власний трудоправовий
статус. У зв’язку з цим отримує розвиток думка про
те, що підставою виникнення службових правовідносин державних службовців є односторонній адміністративний акт (акт призначення або обрання на
посаду), а підставою виникнення їх трудових правовідносин – трудовий договір [35, С. 149-150]. Однак
у дійсності важко уявити собі ситуацію, коли державний службовець здійснював би свої службові права
й обов’язки і в той же час не перебував би у трудових
правовідносинах з відповідним державним органом
(установою тощо). Адміністративно-правові відносини і трудові правовідносини державних службовців завжди виникають одночасно, і відбувається це
тому, що вони мають не різні, а одну і ту ж правову
підставу.
Термін «призначення» вживається у Конституції
України, законах України, указах Президента, постановах Кабінету Міністрів України при врегулюванні
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питань про заміщення певних посад уповноваженими
суб’єктами в системі законодавчих, виконавчих, правоохоронних органів влади тощо. За первинною редакцією Закону України «Про державну службу» від
16.12.1993р., як правило, це стосувалося заміщення
посад державних службовців 1-3 категорій, посади
яких не підлягали заміщенню шляхом конкурсу або
обрання. Крім того, термін «призначення» використовується при певному порядку заміщення посад керівників підприємств, господарських товариств та ін., а
також у положеннях, затверджених міністерствами і
відомствами, у статутах підприємств (установ), організацій, господарських товариств і посадових інструкціях, регулюючих права й обов’язки деяких категорій
керівних працівників. Зазначені нормативні акти централізованого і локального характеру часто містять
термін «призначення» для позначення різних правових явищ [12, С. 141-155].
Наведений досить стислий огляд форм реалізації
права на працю дозволяє зробити деякі теоретичні
висновки.
По-перше, немає різниці між організаційно-правовими формами залучення громадян до праці і формами реалізації громадянами права на працю. Перші
є одночасно другими і навпаки. Не випадково в нормах трудового права ці поняття законодавець офіційно не використовує. У трудовому праві організаційно-правовими формами залучення до праці і формами реалізації права на працю виступають закріплені
у нормах права способи встановлення трудових правовідносин між найманцем на роботу (службу) й
роботодавцем.
По-друге, ці начебто самостійні поняття не мають
під собою самостійних юридичних підвалин. Говорячи про організаційно-правові форми залучення громадян до праці або про форми реалізації громадянами
права на працю, ми не минаємо такого правового поняття, як підстави виникнення трудових правовідносин. Приміром, В.М. Андріїв справедливо вказує, що
«основою реалізації права на працю є юридичні факти, з якими норми права пов’язують виникнення таких
правовідносин [36]. Тому саме підстави виникнення
трудових правовідносин, які мають точну форму закріплення волевиявлення суб’єктів трудового права і
містять у собі той чи інший спосіб реалізації громадянами права на працю, можна вважати юридичною
основою досліджуваних понять.
1.
2.
3.
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Диференціація підстав виникнення трудових
правовідносин та їх закріплення у нормах КЗпП
України чи у Трудовому кодексі України, з одного
боку, зафіксує різноманітність способів реалізації
громадянами права на працю у сфері трудового права, а з другого – забезпечить однакове використання
зазначених понять у правотворчій і правозастосовній
діяльності та юридичній науці. На нашу думку, поняття «форми реалізації громадянами права на працю» та «юридичні підстави виникнення трудових
правовідносин» діалектично пов’язані. Як визначав
Прокопенко В.І. «для того, щоб між конкретними
суб’єктами виникли трудові правовідносини, повинні відбутися такі правомірні волевиявлення людей,
які мали саме намір викликати передбачені законом
наслідки» [26]. Ці правомірні, вільні, осмислені, погоджені і цілеспрямовані волевиявлення роботодавця
й особи, яка влаштовується на роботу (службу), можуть мати різні форми, але це завжди юридичні акти
або їх сукупність.
Форми реалізації права на працю й відповідно
підстави виникнення трудових правовідносин мають
свої особливості, що дозволяє говорити про кожну із
них, як про самостійне правове поняття. Разом з тим
усі підстави в сукупності можна уявити у вигляді
групи або груп юридичних фактів. Спільність кожної
такої групи зумовлює правовий результат, що викликає кожна підстава виникнення трудових правовідносин. Усі вони належать до юридичних актів і мають визначену в законодавстві форму. Як елементи
групи названі підстави соціально однотипові, оскільки пов’язані з близькими за змістом ситуаціями, що
входять в предмет правового регулювання трудового
права. Зрозуміло, що кожній такій групі юридичних
фактів не характерні жорсткий системний зв’язок і
взаємозалежність елементів, але все ж кожна з груп
являє собою дещо більше, аніж простий перелік
юридичних фактів. У той же час кожна окремо взята
підстава виникнення трудових правовідносин становить уже інший тип об’єднання юридичних фактів.
Якщо група підстав виникнення трудових правовідносин не являє собою взаємозалежну систему елементів, то кожна підстава – організоване утворення,
елементи якого певним чином взаємопов’язані в
просторі і в часі. Правові наслідки, у вигляді виникнення трудових правовідносин, настають тільки за
наявності всіх цих елементів у сукупності.
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ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ТРУД В ТРУДОВОМ ПРАВЕ
В статье исследуется тема о формах реализации права на труд в трудовом праве, выявляется сущность права
на труд и раскрываются юридические основания приобретения этого права на основе исследования научных
трудов по теории права, науки трудового права, нормативно-правовых актов Украины, практики применения
действующего законодательства. Анализируются основные теоретические проблемы понимания права на труд и
формы реализации этого права по законодательству Украины.
Ключевые слова: формы реализации права на труд, основания возникновения трудовых правоотношений,
занятость, трудовой договор, назначение, конкурс, избрание, прием в члены, решение суда, принудительный труд.
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FORMS OF REALIZATION OF THE RIGHT TO WORK IN LABOR LAW
Problem setting. Relevance of the topic. Human labor activity is one of the most important, because it determines
the material conditions of human existence and has a direct impact on its development and position in society. Changes
in industrial relations, economic relations, transformation of social relations, the emergence and development of new legal
concepts, in which there is a combination of the ability to work and the means of production necessitate the study and
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research of these trends in practice and development of proposals for changes in labor legislation.
The purpose of this work is to implement a comprehensive analysis of the most complex forms of realization of the
right to work based on the study of scientific works on theory of law and the science of labor law, regulatory legal acts of
Ukraine and judicial practice, to offer a modern classification of them as corresponding changes to the Code of labor laws
of Ukraine and other laws and draft Labor code of Ukraine (№1658 from 27.12.2014).
Analysis of recent research and publications. Problems of realization of the right to work were investigated by
M. G. Alexandrov, M. P. Karpushin, A. Yu. Pasherstnik, A. S. Pashkov, V. I. Prokopenko, O. I. Protsevsky, V. V. Eremenko, P. D. Pilipenko, L. V. Solodovnik, K. Yu. Melnik, N. P. Mokritskaya, and others. such scientists, as S. M. Prilipko,
A.V. Andrushko, V. V. Zhernakov, N. I. Inshin, A.V. Lavrinenko, N. M. Neumivaichenko, K. V. Kholodova E.B. Khokhlov,
A. O. Movchan, N. P. Mokrytska, A.V. Bykova, V. V. Buzusii directly studied the features of the grounds for the emergence
of labor relations with certain categories of workers (employees).
Presentation of the basic material. The article explores the topic of the forms of realization of the right to work in
labor law, determines the essence of the right to work and reveals the legal grounds for the acquisition of this right on the
basis of research of scientific works on the theory of law, science of labor law, normative legal acts of Ukraine, the practice of applying the current legislation. The main theoretical problems of understanding the right to work and forms of
realization of this right under the legislation of Ukraine are analyzed.
Conclusions. Forms of realization of the right to work and, accordingly, the grounds for the emergence of labor relations have their own characteristics, which allows us to talk about each of them as an independent legal concept. However, all grounds in the aggregate can be presented in the form of a group or groups of dispositive facts. The commonality of each group predetermines the legal result, which causes every reason for the emergence of labor relations. All of
them belong to legal acts and have a form defined in the legislation.
Key words: forms of realization of the right to work, grounds for the emergence of labor relations, employment,
employment contract, appointment, competition, election, membership, court decision, forced labor.
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ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ
ПРАВОВІДНОСИН З КЕРІВНИКАМИ ТА ХУДОЖНІМ
Й АРТИСТИЧНИМ ПЕРСОНАЛОМ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ
Стаття призначена дослідженню особливостей правових форм реалізації права на працю у сфері культури,
розкриттю юридичних підстав виникнення індивідуальних трудових правовідносин з керівниками та художнім й
артистичним персоналом закладів культури, визначенню проблем конкурсного добору, укладенню контракту та
призначенню на посаду, як юридичних фактів з якими пов’язане виникнення трудових правовідносин цих категорій працівників. На основі зроблених висновків даються рекомендації щодо внесення змін до законодавства,
що регулює працю у сфері культури.
Ключові слова: заклад культури, форми реалізації права на працю, юридичний факт, фактичний склад, конкурсний добір, конкурсна комісія, контракт, призначення, трудові правовідносини.

Постановка проблеми. В Україні останні роки
набуває популярності введення строкових форматів
залучення громадян до праці. Сфери діяльності в
яких традиційно як в Україні так і країнах ЄС застосовуються правові форми, що розраховані для функціонування безстрокових трудових відносин / трудовий договір укладений на невизначений строк ч. 1
абз. 1) ст. 23 КЗпП /, поступово змінюються на правові форми, що за своїм призначенням обслуговують
тимчасові короткострокові трудові відносини / строкові трудові договори ч. 1 абз. 2), 3) ст. 23 КЗпП;
контракти ч. 3 ст. 21 КЗпП /. Ще однією негативною
тенденцією, що пов’язана з попередньою, є штучне
визначення вакантними посад, які фактично є зайнятими і які не можуть бути заміщені шляхом оголошення конкурсу. Однією із сфер діяльності, якої торкнулися подібні зміни стала сфера культури.
Мета дослідження. Метою цієї статті є
виявлення колізій, прогалин у законодавстві Україні,
що регулює сферу культури, які створюють проблеми у регулюванні індивідуальних трудових правовідносин між професійними творчими працівниками
та керівниками закладами культури, розробка пропозицій щодо ліквідації цих недоліків у правовому
механізмі регулювання індивідуальних трудових
правовідносин та надання захисту й гарантій художньому і артистичному персоналу у цій сфері.
Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичні
проблеми форм реалізації права на працю, підстав
© Єрьоменко В. В., Калашнікова Є. В., 2019

виникнення трудових правовідносин досліджували
О.І. Процевський, В.В. Єрьоменко, П.Д. Пилипенко,
Л.В. Солодовник, К.Ю. Мельник та інші. Такі науковці, як С.М. Прилипко, А.В. Андрушко, Н.М. Неумивайченко, К.В. Холодова, Є.Б. Хохлов, А.О. Мовчан, Н.П. Мокрицька, А.В. Бикова, безпосередньо
вивчали особливості підстав виникнення трудових
правовідносин з окремими категоріями працівників,
а щодо сфери культури - О.А. Менська, І. Б. Тацишин.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст.
1 Закону України « Про культуру » закладом культури є юридична особа основною діяльністю якої є
діяльність у сфері культури або ж структурний підрозділ юридичної особи, функції якого полягають у
провадженні діяльності у сфері культури. До закладів культури в Україні можна віднести: філармонії,
музеї, архіви, художні та інші галереї (виставки),
кінотеатри, мистецькі школи, центри дозвілля дітей
та юнацтва, палаци культури, палаци студентів, мистецькі студії, бібліотеки, клубні заклади, арт-клуби,
цирки, кінотеатри, парки культури, парки відпочинку тощо. Правовий статус театрів регулюється окремим Законом України « Про театри і театральну
справу » і в межах цієї статті питання щодо особливостей виникнення трудових правовідносин з персоналом театрів нами не досліджуються.
Заклади культури в Україні здійснюють « діяльність у сфері культури » до якої входять: творча,
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господарська, наукова, бібліотечна, інформаційна,
музейна, освітня, культурно-дозвіллєва та розважальна діяльність, спрямована на створення, тиражування, розповсюдження, демонстрування, популяризацію, збереження і використання культурних благ
та культурних цінностей для задоволення культурних
потреб й естетичного виховання громадян, організації спеціальної освіти, відпочинку і дозвілля громадян. Окрім того заклади культури можуть провадити
разом зі своєю основною діяльністю іншу господарську діяльність і отримувати від неї доходи, якщо
інше не встановлено законом, і якщо така діяльність
відповідає меті з якою вони створені, оскільки їх
основна діяльність є не комерційною, а культурною.
Здійснення основної діяльності та іншої господарської діяльності закладами культури об’єктивно потребує різноманітних шляхів реалізації громадянами
права на працю в цих закладах. Закон України « Про
культуру « визначив три категорії осіб, правовий
статус яких має суттєві відмінності: (а) керівники
державних та комунальних закладів культури; (б)
керівник національного закладу культури; (в) професійні творчі працівники (художній та артистичний
персонал) державних та комунальних закладів культури; (г) інші працівники, які не відносяться до категорій (а), (б), (в). Відповідно для кожної з названих
категорій осіб законодавець закріпив окремі підстави
виникнення індивідуальних трудових правовідносин: конкурсний добір, укладення контракту, укладення трудового договору, призначення. Важливо
також зауважити, що ч. 3 ст. 21 Закону допускає
можливість залучати артистичний та художній персонал понад штатну чисельність на підставі цивільно-правового договору в порядку, визначеному законом [ 1 ].
У дисертаційному дослідженні Єрьоменка В.В.
дається перелік підстав виникнення трудових правовідносин з усіма найманими працівниками (службовцями) незалежно від їх загального чи спеціального
трудоправового статусу: (а) укладення трудового
договору (контракту), (б) обрання на посаду, (в) обрання за конкурсом, (г) призначення на посаду, (д)
прийняття на роботу молодих фахівців, (е) направлення на роботу в рахунок броні (квоти), (є) прийом
(вступ) у члени, якщо членство обумовлено
обов`язковістю особистої праці [2, С. 68-78, 170].
Конкурсному добору та призначенню на посаду як
самостійним підставам виникнення трудових правовідносин присвячені окремі підрозділи дисертації [2,
С. 119-140, 141-155]. В науці трудового права відзначалося, що термін « призначення » використовується
для визначення різних правових ситуацій. Так законодавець часто застосовує термін « призначення »
невиправдано замість інших термінів, що не відповідає змісту конкретної правової форми реалізації
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права на працю або ж правовій формі залучення до
праці, а відповідно й характеру (процесу) виникнення трудових правовідносин тих чи інших категорій
працівників (службовців). Наприклад, інколи термін
«призначення» застосовується помилково при обранні на посаду. Друга група ситуацій – це випадки,
коли термін «призначення» невиправдано використовується для позначення звичайного зарахування
(оформлення) на роботу (службу) чи визначення
звичайного порядку укладення трудового договору
(контракту). Характерною ознакою цієї групи ситуацій є те, що рішення про заміщення посади приймається одноосібно уповноваженою особою в межах однієї юридичної особи. До третьої групи відносяться випадки, коли термін «призначення»
вживається правільно для позначення окремого самостійного способу заміщення посади, під час якого
певні категорії працівників (службовців) затверджуються (або призначаються) на посаду уповноваженою особою вищого органу за поданням (за погодженням, за пропозицією) визначеного суб’єкта,
наприклад, керівника юридичної особи, де відбувається призначення. Характерною ознакою цієї групи
ситуацій є те, що рішення про заміщення посади
приймається двома або більше уповноваженими особами в межах двох або більше юридичних осіб.
Термін « призначення » законодавець застосовує
у ч. 1 ст. 21, ч. 2 ст. 21-1, ч. 2 ст. 21-2, ч. 15 ст. 21-5 та
інш. Закону України « Про культуру ». Керівники
державних та комунальних закладів культури призначаються на посаду шляхом укладення з ними
контракту строком на п’ять років за результатами
конкурсу. Це положення ч. 1 ст. 21 Закону на перший
погляд містить мікс трьох самостійних форм реалізації права на працю або ж підстав виникнення індивідуальних трудових правовідносин хоча мова йде
про одну категорію працівників: керівників, які мають однаковий правовий статус. Тому важко дати
раціональне пояснення такій правовій конструкції.
Єдиний допустимий висновок з зазначеного положення: законодавець застосовує фактичний склад
при вирішені питання заміщення посади керівника
державного чи комунального закладу культури. [3].
Як ми вже зазначали форми реалізації громадянами права на працю чи організаційно-правові форми залучення громадян до праці визначають юридичні підстави виникнення трудових правовідносин.
«Для того, щоб між конкретними суб’єктами виникли трудові правовідносини, повинні відбутися такі
правомірні волевиявлення людей, які мали саме намір викликати передбачені законом наслідки [4,
С. 175]. Такі правомірні, вільні, осмислені, погоджені і цілеспрямовані волевиявлення роботодавця й
особи, яка влаштовується на роботу (службу), можуть мати різні форми, але це завжди юридичні акти
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або їх сукупність. Підстави виникнення трудових
правовідносин мають свої особливості, що дозволяє
говорити про кожну із них, як про самостійне правове поняття. Разом з тим усі підстави в сукупності
можна уявити у вигляді групи юридичних фактів.
Спільність групи зумовлює правовий результат, що
викликає кожна підстава виникнення трудових правовідносин. Усі вони належать до юридичних актів і
мають точно закріплену в законодавстві форму. Як
елементи групи названі підстави соціально однотипові, оскільки пов’язані з близькими за змістом ситуаціями, що входять в предмет правового регулювання трудового права. Зрозуміло, такій групі юридичних фактів не характерні жорсткий системний
зв’язок і взаємозалежність елементів, але все ж вона
являє собою дещо більше, аніж простий перелік
юридичних фактів. У той же час кожна окремо взята
підстава виникнення трудових правовідносин становить уже інший тип об’єднання юридичних фактів.
Якщо група підстав виникнення трудових правовідносин не являє собою взаємозалежну систему елементів, то кожна підстава – організоване утворення,
елементи якого певним чином взаємопов’язані в
просторі і в часі. Правові наслідки настають тільки
за наявності всіх цих елементів у сукупності. Відповідно, будь-яка система двох і більше взаємозалежних
і взаємопов’язаних юридичних фактів, необхідна для
виникнення (зміни і припинення) правовідносин, становить фактичний склад. Говорячи про фактичний
склад – підставу виникнення трудових правовідносин, слід, з нашої точки зору, мати на увазі, що його
елементи – це завжди юридичні акти, що містять
волевиявлення уповноважених суб’єктів. І в цьому
смислі вони однорідні. Але якщо брати до уваги
правову природу цих актів, поділ їх на двосторонні
й односторонні акти, то в такому розумінні про фактичний склад можна говорити як про склад, що містить неоднорідні елементи. Якщо ж при цьому вказані елементи фактичного складу належать й до різних га лузей права, то їх можна називати
комплексними.
В наведеному нами прикладі ч. 1 ст. 21 Закону
України « Про культуру » сутність закріпленої у
тексті процедури (системи юридичних фактів) заміщення посади керівника державного чи комунального закладу культури складають « зайві » факти або
ж факти які мають «помилкову» назву. По-перше,
призначення, як останній елемент фактичного складу
в зазначеному положенні, є нічим іншим як звичайним зарахуванням на роботу, оскільки суть призначення зводиться до процедури видання наказу керівником органу управління, який він зобов’язаний
видати. По-друге, цей наказ про призначення керівник органу управління видає на підставі контракту,
який він попередньо зобов’язаний укласти з пере-

можцем конкурсу (ч. 15 ст. 21-5 Закону). На наш
погляд укладення контракту строком на п’ять років
з цією групою працівників є доцільним й виправданим, як і проходження конкурсного добору, оскільки
мова йде про керівників юридичної особи (закладу
культури). Контракт – це складне правове явище. У
науці трудового права він може розглядається в трьох
аспектах: як форма реалізації права громадян на
працю; як підстава виникнення трудових правовідносин; як вид трудового договору. Складність контракту, як і трудового договору визначається наявністю
у його змісті двох волевиявлень сторін, а також вирізненням обов’язкових (необхідних), факультативних (додаткових) та нормативних умов. Множинність правових характеристик контракту свідчить
про що його слід віднести до категорії складних
юридичних фактів. Тому ми вирізняємо дві окремі
самостійні групи підстав виникнення трудових правовідносин: (а) фактичний склад; (б) складний юридичний факт (контракт, трудовий договір).
Що стосується художнього й артистичного персоналу закладів культури, то нова редакція статті 21
Закону України «Про культуру» від 28 січня 2016
року № 955-VIII змінила юридичну форму реалізації
їх права на працю. Ці зміни свідчать що законодавець продовжує хибну практику все більшого застосування контрактну у трудовому законодавстві поступово збільшуючи кількість категорій працівників
з якими укладаються контракти при прийнятті на
роботу і одночасно обмежуючи безстроковість трудових правовідносин в царені де праця має постійний, а не строковий тимчасовий характер. На сьогодні трудове законодавство має випадково створений та значний за обсягом набір випадків для
укладення контрактів. По суті контратна форма трудового договору, задумана як виняток з загального
правила, поступово перетворюється в одну з основних форм трудового договору, оскільки охоплює все
більше посад, професій, галузей, відомств, сфер діяльності, ... де використовується наймана праця.
Досить часто контрактна форма вводиться у законодавство штучно без будь-яких об’єктивних на те
умов і в ситуаціях, де трудові відносини можуть бути
встановлені на невизначений строк з урахуванням
характеру роботи і там де раніше контрактна форма
ніколи не застосовувалася. Ситуація із застосуванням
контрактної форми трудового договору не покращилася від рішення Конституційного суду України від
9 липня 1998 року ( Справа N 17/81-97 ): “Незважаючи на ці та інші застереження, що містяться в Кодексі законів про працю України та інших актах трудового законодавства і спрямовані на захист прав
громадян під час укладання ними трудових договорів
у формі контрактів, сторонами в контракті можуть
передбачатися невигідні для працівника умови: зоПраво та інновації № 3 (27) 2019
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крема, це, як правило, тимчасовий характер трудових відносин, підвищена відповідальність працівника, додаткові підстави розірвання договору тощо.
Сфера застосування контракту під час оформлення
трудових відносин не може носити тотального характеру.
Конституційний Суд України на підставі аналізу
матеріалів справи вважає, що останнім часом відбувається необгрунтоване розширення сфери застосування контракту, яка виходить навіть за межі, визначені законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України. Все це не сприяє
створенню умов для повного здійснення громадянами права на працю, ускладнює правове психологічне
становище працівників, знижує реальність гарантій
трудових прав громадян, встановлених Конституцією
і законами України.“
Після цього рішення КСУ законодавець вніс зміни у ч. 3 ст. 21 КЗпП України згідно яких сфера застосування контракту визначається лише “законами
України”, а не законодавством. Таким чином законодавець зважив на частину застережень Конституційного Суду України щодо способу запровадження
контракту. Але законодавець, наприклад, до сьогодні
(виходячи з того, що контрактна форма повинна застосовуватився у виключних випадках) не визначив
перелік посад, професій, галузей .... якими б обмежав застосовуватися контрактної форми. Навпаки законодавець перейняв негативну практику, що допускали окремі роботодавці, щодо обмеження тривалості трудових правовідносин при укладенні контрактів
і вже сам у законах імперативно обмежує час триваловсті трудових правовідносин, що виникають на
підставі контрактів, чим порушує конституційні положення ст.ст. 8, 22, 43 Конституції України.
Трудові відносини з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом)
державних та комунальних закладів культури оформлюються шляхом укладення контрактів. Формування кадрового складу художнього та артистичного
персоналу державних та комунальних закладів культури здійснюється на конкурсній основі в порядку,
визначеному центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у
сферах культури та мистецтв. За результатами конкурсу з переможцем з числа кандидатів укладається
контракт строком від одного до трьох років за формою, визначеною центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв. Привертає увагу
й виглядає дивним те, що керівника закладу культури
законодавець обмежує у можливості укладати безстрокові трудові договори чи строкові трудові договори або ж контракти строком на 4, 5 чи більше років
або ж безстрокові контракти, що безумовно збіднює
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арсенал методів управління персоналом керівників
закладів культури, особливо недержавної форми
власності і це при тому, що їм дозволено укладити
цивільно-правові договори! Після настання дати закінчення строку дії контракту він вважається продовженим на строк, на який він був укладений раніше,
якщо жодна із сторін за місяць до цієї дати письмово
не поінформувала іншу сторону про своє бажання
припинити дію контракту. На наш погляд, умова про
строк трудового договору чи контракту не може відноситися до необхідних (обов’язкових), а є факультативною ( додатковою умовою ). Законодавець нехтуючи положеннями ч. 2 ст. 23 КЗпП України та
рішенням Конституційного суду України від 9 липня
1998 року ( справа N 17/81-97 ), яке було видане КСУ
вже після внесення змін у ст. 23 КЗпП України та доповнення КЗпП України статтею 39-1 (Закон № 87112 від 20.03.91, № 6/95-ВР від 19.01.95 ) вніс зміни
до багатьох законів (зокрема, й до Закону України
«Про культуру» ), якими замість трудового договору,
що укладався на невизначений строк, запровадив
контракт або строковий трудовий договір. На нашу
думку, законодавець цими змінами привніс колізію
між цими нормами та ч. 2 ст. 23 КЗпП України за
якою: стровий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути
встановлені на невизначений строк з урахуванням
характеру наступної роботи, або умов її виконання,
або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами. Справа у тому, що
інші випадки, передбачені законодавчими актами не
можуть перекреслювати обставини, які вже визначені законодавцем у ч. 2 ст. 23 КЗпП України, а можуть містити нові ( інші ) обставини, які не охоплюються гіпотезою ч. 3 цієї статті і які б дійсно не протирічили двом обставинам, які вже прямо визначені
в частині 2 : (а) коли трудові відносини не можуть
бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання; (б) або інтересів працівника. Професійна трудова діяльність художнього та артистичного персоналому державних та комунальних закладів культури
в своїй основі за загальним правилом не була, не є і
не буде носити тимчасовий характер. Їх трудові індивідуальні правовідносини об’єктивно не можуть бути
не встановлені на невизначений строк. Крім того,
об’єктивно і суб’єктивно контрактна форма трудового договору є невигідною для працівника, перед усім
тим, що вона здебільше нав’язується роботодавцями
та обмежує строковими межами право на працю, а
якогось покращення правового становища працівника на практиці не передбачає. Тобто контракт чи
строковий трудовий договір у своїй масі апріорі не
враховують інтереси працівників (художнього та
артистичного персоналому).
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Складовою принципу верховенства права є принцип правової визначеності, основу якого утворює
ідея передбачуваності очікування суб’єктом відносин
визначених правових наслідків своєї поведінки, яка
відповідає наявним у суспільстві нормативним приписам. Конституційний Суд України у своїх рішеннях неодноразово наголошував на тому, що принцип
правової визначеності вимагає ясності й однозначності правової норми й забезпечення того, щоб ситуації та правовідносини залишалися передбачуваними. «Нові» положення Закону стосовно професійних
творчих працівників державних і комунальних закладів культури здійснюють негативний вплив в аспекті принципу правової стабільності та співмірності втручання меті яка переслідується. Тобто можна
вказати на порушення балансу інтересів між роботодавцем і працівником. При застосуванні вищевказанних положень закону про контракти творчих працівників державних та комунальних закладів культури
може відбуватися свавільне обмеження права на доступ до професії та виключення достатніх гарантій
захисту права на працю у вищезазначених трудових
правовідносинах, створюються можливості для корупційних дій тощо. Тому ми переконані, що зміна
Закону України « Про культуру » щодо творчих працівників закладів культури Законом України від 28
січня 2016 року № 955-VIII є по суті обмеженням
їхнього права на працю в частині безстрокового здійснення трудової діяльності.
Скасування конституційних прав і свобод - це їх
офіційна (юридична або фактична) ліквідація, звуження змісту та обсягу прав і свобод є їх обмеженням (абзац четвертий підпункту 5.2 пункту 5 мотивувальної частини Рішення КСУ від 22 вересня 2005
року N 5-рп/2005); при ухваленні нових законів або
внесенні змін до чинних законів не допускається
звуження змісту та обсягу існуючих конституційних
прав і свобод людини, якщо таке звуження призводить до порушення їх сутності (абзац десятий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини Рішення
КСУ від 22 травня 2018 року N 5-р/2018). Соціальна
держава повинна забезпечувати стабільність трудових правовідносин, здійснювати їх нормативне регулювання з метою створення справедливих, безпечних і сприятливих для життя і здоров’я умов праці,
підвищення її продуктивності, гарантування рівності
прав та можливостей кожного працівника, збереження його працездатності, трудового довголіття, захисту на випадок безробіття. Законодавча діяльність у
сфері регулювання праці, зокрема щодо умов та порядку виникнення трудових індивідуальних правовідносин, має відповідати нормам і принципам, визначеним у Конституції України, Кодексі законів про
працю України, а також узгоджуватися із міжнародними зобов’язаннями, які випливають з участі Укра-

їни у діяльності міжнародних організацій, у тому
числі Міжнародної організації праці. І при цьому не
допускати прямого чи опосередкованого звуження
змісту та обсягу прав і свобод громадян. Відповідно
до Конвенції Міжнародної організації праці N 158
про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця 1982 року держави мають передбачити
відповідні гарантії проти застосування договорів
про найняття на визначений термін, мета яких ухилитися від надання захисту, передбаченого цією
конвенцією (пункт 3 статті 2); трудові відносини з
працівниками не припиняються, якщо тільки немає
законних підстав для такого припинення, пов’язаного
із здібностями чи поведінкою працівника або викликаного виробничою потребою підприємства, установи чи служби (стаття 4).
Висновки. З урахуванням викладеного, можна
стверджувати що за юридичною формою та за змістом зміни тексту статті 21 Закону України «Про
культуру» від 28 січня 2016 року № 955-VIII щодо
запровадження контрактної форми для творчих працівників закладів культури не є законними й кон
ституційними, оскільки прямо порушують право на
працю художнього й артистичного персоналу закладів культури в частині застосування контрактної
форми та примусового обмеження тривалості трудових відносин, які об’єктивно (за характером праці та за загальними правилами) тривають невизначений час.
Повертаючись до положень ч. 2 ст. 21 Закону
«Про культуру» про укладення контрактів строком
від 1 до 3 років з професійними творчими працівниками державних та комунальних закладів культури
та порядку їх продовження, привертають увагу умови за яких контракт вважається продовженим. Поперше, він вважається продовженим, якщо жодна із
сторін за місяць до дати його закінчення « письмово
не поінформувала іншу сторону про своє бажання
припинити дію контракту ». Заперечення в цьому
положені викликає можливість припинення контракту з ініціативи роботодавця. Якщо працівник протягом дії контракту не попустив жодного порушення,
передбаченого ст.ст. 36, 40, 41 КЗпП України, роботодавець не має об’єктивних причин для припинення
трудових правовідносин з працівником і тому повинен бути позбавлений права з інших підстав припиняти контракт. По-друге, якщо жодна сторін не проявила ініціативу щодо припинення контракту, то
чому цей контракт продовжується лише на новий
строк, на який він був укладений? За положеннями
частин 1,2 ст. 39-1 КЗпП України якщо після закінчення строку трудового договору / пункти 2) і 3) ч. 1
ст. 23 / трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений
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строк. Окрім того, трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23, вважаються такими, що укладені на невизначений строк.
У зв’язку з викладеним пропонуємо докорінно
змінити редакцію абз. 1,2,3 ч. 2 ст. 21 Закону України
«Про культуру» виклавши їх у наступній редакції:
« 2. Трудові відносини професійних творчих працівників (художнього та артистичного персоналу)
державних та комунальних закладів культури виникають на підставі трудових договорів і контрактів.
Вакантні посади цих працівників заміщуються
на конкурсній основі в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сферах культури
та мистецтв.
За результатами конкурсу з переможцем з числа
кандидатів укладається контракт строком від одного до п’яти років за формою, визначеною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сферах культури
та мистецтв. Після настання дати закінчення
строку дії контракт вважається продовженим на
невизначений строк, якщо працівник за два місяці до
цієї дати письмово не проінформує роботодавця про
своє бажання припинити дію контракту. »
Допрацювання потребують положення ч. 3
ст. 21 Закону за якими керівник державного чи комунального закладу культури може залучати артистичний та художній персонал понад штатну чисельність на підставі цивільно-правового договору в
порядку, визначеному законом. Очевидним є те, що
ця норма встановлює виключення з загального пра-
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вила, передбаченого ч. 2 цієї статті. У зв’язку з цим
з метою запобігання зловживання цим правом доцільно було б обмежити право керівника щодо кількості таких цивільно-правових договорів встановивши співвідношенням між кількістю контрактів
та допустимою кількістю цивільно-правових договорів, укладених з творчими працівниками. Наприклад, ч. 3. ст. 21 цього Закону може бути викладена
в такій редакції:
« 3. Керівник державного чи комунального закладу культури може залучати артистичний та
художній персонал понад штатну чисельність на
підставі цивільно-правового договору в порядку, визначеному законом. Кількість таких цивільно-правових договорів не може перевищувати 5% від кількості укладених трудових договорів і контрактів.»
Спірним є положення абз. 4 ч. 2 ст. 21 Закону за
яким керівник будь-якого державного чи комунального закладу культури може брати участь у конкурсі
на посаду художнього керівника у цьому ж закладі й
одночасно обіймати посаду керівника закладу культури та посаду художнього керівника на підставі
суміщення посад (професій) керівника відповідного
закладу культури та художнього керівника, оскільки
в такій ситуації природно виникає безліч запитань з
нормування праці. Наприклад, якщо у закладі культури є повна ставка керівника закладу і повна ставка
художнього керівника, то неможливо в межах суміщення професій (посад) одночосно в межах робочого часу за основною посадою виконувати повну роботу керівника й повну роботу художнього керівника
не порушуючи фінансової дисципліни. Тому пропонуємо скасувати абз. 4 частини 2 ст. 21 Закону України «Про культуру».
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Статья посвящена исследованию особенностей правовых форм реализации права на труд в сфере культуры,
раскрытию юридических оснований возникновения индивидуальных трудовых правоотношений с руководитеПраво та інновації № 3 (27) 2019
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лями и художественным и артистическим персоналом учреждений культуры, определению проблем конкурсного
отбора заключению контракта и назначению на должность, как юридических фактов с которыми повязкам связано возникновение трудовых правоотношений этих категорий работников. На основе сделанных выводов даются
рекомендации по внесению изменений в законодательство, регулирующее работу в сфере культуры.
Ключевые слова: учреждение культуры, формы реализации права на труд, юридический факт, фактический
состав, конкурсный отбор, конкурсная комиссия, контракт, назначения, трудовые правоотношения.

YERYOMENKO V. V.
PhD, Associate Professor of the Department of Labour Law of Yaroslav Mudryi National Law University
KALASHNIKOVA E.V.
student at the Faculty of Advocacy of Yaroslav Mudryi National Law University
GROUNDS FOR THE EMERGENCE OF INDIVIDUAL LABOR RELATIONS WITH MANAGERS
AND ARTISTIC STAFF OF CULTURAL INSTITUTIONS
Problem setting. In recent years, the introduction of urgent formats to attract citizens to work in Ukraine has become
popular. Spheres of activity in which legal forms are traditionally applied, are calculated for functioning of indefinite
labor relations (the labor contract is concluded for an indefinite period) (part 1 of the paragraph. 1 article. 23 labor Code)
both in Ukraine and the EU countries, gradually changing to legal forms that serve their purpose temporary short-term
labor relations; fixed-term labor contracts (part 1 paragraph. 2, 3 art. 23 labor Code); contracts (part 3 art. 21 labor Code).
Target of research. The purpose of this article is to identify conflicts, gaps in Ukrainian legislation that regulates the
sphere of culture, which create problems in the regulation of the employment relationship between the professional creative
workers and leaders of cultural institutions, development of proposals on elimination of these shortcomings in the legal
regulation of employment relationship and providing protection and guarantees of artistic and artistic staff in this area.
Analysis of resent researches and publications. Theoretical problems of forms of realization of the right to work,
the bases of emergence of labor relations were investigated by O. I. Protsevsky, V. V. Eremenko, P. D. Pilipenko,
L. V. Solodovnik, K. Yu. Melnik and others. Such scientists as S. M. Prilipko, A. V. Andrushko, N. M. Neumyvaychenko,
K. V. Kholodova. E.B. Khokhlov, A. O. Movchan, N. P. Mokritskaya, A.V. Bykova, directly studied the features of the
grounds for the emergence of labor relations with certain categories of workers, and regarding the sphere of culture-O.
A. Menska, I. B. Tatsishin.
Article’s main body. This article investigates features of legal forms of realization of the right to work in the field
of culture, the opening up of the legal grounds for the employment relationship with managers and artistic staff of cultural institutions to define the issues of the competitive selection, contracting and appointment as legal facts linked with
the emergence of labor relations of these categories of workers. Recommendations for amendments to the legislation that
regulates labor in the field of culture are made on the basis of the findings.
Conclusions and prospects for the development. As given the above, it can be argued that changes to the text of
article 21 of the law of Ukraine “On culture” dated January 28, 2016 No. 955-VIII regarding the implementation of the
contract for creative workers in cultural institutions, according to legal form and content are not legal and constitutional,
as directly violate the right to work art and artistic personnel of cultural institutions in the application of contractual forms
of forced restriction of duration of labour relations that objectively ( according to the nature of work and General rules)
continue indefinitely.
The author proposes to make appropriate changes to the current legislation in order to eliminate existing conflicts and
gaps.
Keywords: cultural institution, forms of realization of the right to work, legal fact, actual composition, competitive
selection, competitive Commission, contract, appointment, labor relations.
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(ТРУДОВИХ) ПРАВОВІДНОСИН У ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
У статті досліджується питання соціально-правової природи служби в Національній поліції України, вплив
трудового права й трудового законодавства на службові (трудові) правовідносини при доборі на посаду поліцейського, форми реалізації права на службу поліцейським, підстави виникнення службових (трудових) правовідносин у поліцейських, фактичні склади.
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Постановка проблеми. Національна поліція, яка
у зв’язку з реформуванням у 2015 році прийшла на
зміну міліції, покликана зміцнити довіру суспільства
до правоохоронної системи й впровадити в життя ті
правові завдання, що отримали своє закріплення в
новому законі «Про Національну поліцію» від 02
червня 2015 року. Однією з новел цього закону стала
зміна правових способів реалізації права громадян
на державну службу в поліції, насамперед: впровадження конкурсного порядку відбору для претендентів на посаду поліцейського, структуризація вимог
до кандидатів на службу в поліції, встановлення
можливості застосування поліграфа при прийнятті
на відповідну службу тощо. Але зазначені зміни не
призвели до фундаментальних змін на практиці. Новини ЗМІ та Інтернету рясніють тревожними повідомленнями: звинувачення працівником поліції свого
керівництва у встановленні « норм по протоколам »,
перешкоджання здійснню безсторонньої діяльності
працівником, неналежне матеріальне забезпечення
(А); свавільна поведінка командира батальйону
управління патрульної поліції, який чинив дебош в
станні алкогольного сп’яніння при здійсненні службових обов’язків (Б); вбивство поліцейськими громадянина при зупинці транспортного засобу (В)
тощо [ 1 ]. На жаль, така ситуація говорить про не
досконалу систему функціонування Національної
поліції України, яка потребує перед усім вдосконалення якісного нормативно-правового забезпечення
та покращення відбору й професійної підготовки
поліцейських.
© Єрьоменко В. В., Бандура Д. В, 2019

Аналіз досліджень і публікацій: М. Г. Александров, М. Й. Бару, І. С. Войтинський, В. М. Догадов,
С. О. Іванов, М. П. Карпушин, А. Р. Мацюк,
О. С. Пашков, В. І. Прокопенко, О. І. Процевський,
О. В. Смирнов, П. А. Бущенко, В. С. Венедиктов,
В. Я. Гоц, В. В. Єрьоменко, В. В. Жернаков, Н. М. Неумивайченко, Л. В. Солодовник, О. В. Лавріненко,
Н. П. Мокрицька, К. Ю. Мельник, С. М. Прилипко,
П. Д. Пилипенко, В. І. Щербина та інші.
Метою цієї статті є теоретичний і практичний
аналіз зазначених змін й відбиття цих змін на практиці, й, у широкому контексті, окремі аспекти визначення соціально-правової природи служби в Національній поліції України, співвідношення загального
трудового законодавства та спеціального в регламентації питань, пов’язаних з виникненням індивідуальних службових (трудових) правовідносин у поліцейських.
Виклад основного матеріалу. Закон України
«Про Національну поліцію» визначає правові засади
організації та діяльності Національної поліції України, правовий статус поліцейських, порядок проходження служби в Національній поліції України тощо.
Зокрема, він визначає три категорії осіб, правовий
статус яких має суттєві відмінності: безпосередньо
поліцейських, державних службовців апарату центрального органу управління поліції та працівників
центрального органу управління поліції. Відповідно
у кожної з названих категорій є свої самостійні підстави виникнення службових (трудових) правовідносин.
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Найбільш масовішою категорією в Національній
поліції України є поліцейські. Службові (трудові)
правовідносини у поліцейських виникають на підставі контракту або конкурсу й подальшого призначення або на підставі строкового трудового договору, а у керівників територіальних органів поліції та
їх заступників, у керівників поліції та їх заступників – на підставі призначення.
У дисертаційному дослідженні Єрьоменка В.В.
дається перелік підстав виникнення трудових правовідносин з усіма найманими працівниками (службовцями) незалежно від їх загального чи спеціального
трудоправового статусу: (а) укладення трудового
договору (контракту), (б) обрання на посаду, (в) обрання за конкурсом, (г) призначення на посаду, (д)
прийняття на роботу молодих фахівців, (е) направлення на роботу в рахунок броні (квоти), (є) прийом
(вступ) у члени, якщо членство обумовлено
обов`язковістю особистої праці [ 2, С. 68-78, 170 ].
Призначенню на посаду, конкурсному заміщенню
посад як самостійним підставам виникнення трудових правовідносин присвячені окремі підрозділи
дисертації [ 2, С. 119-140, 141-155 ].
Пилипенко П.Д. визначив перелік підстав для
виникнення правовідносин з найманої праці наступним чином: трудовий договір; контракт; призначення
державного службовця на посаду; обрання на виборну посаду; обрання за конкурсом; направлення на
роботу молодих фахівців; судове рішення про укладення трудового договору [ 3, С. 30-124, 133,134 ].
Мельник К.Ю. підставами виникнення трудових
відносин, крім трудових договорів, вважає акти призначення на посаду, обрання на посаду, затвердження
на посаді, результат конкурсу, рішення суду, направлення державною службою зайнятості на роботу за
рахунок встановленої квоти [ 4, С. 233 ].
Поняттю «підстави виникнення трудових правовідносин» надавалися наукові визначення. Наприклад, Єрьоменко В.В. визначає їх як «передбачені
нормами права правомірні, узгоджені, усвідомлені
дії роботодавця й особи, яка влаштовується на роботу (а іноді і їх законних представників), що виражають їх волевиявлення і спрямовані на встановлення
конкретних трудових правовідносин» [ 5, С. 8 ]. Досліджуючи заявлені питання в аспекті державної
служби, Андрушко А.В. визнає підставами виникнення трудових правовідносин передбачені нормами
трудового права та законодавства про державну
службу юридичні факти, що безпосередньо зумовлюють виникнення правовідносин: акт призначення,
акт виборів та трудовий договір [ 6, С. 9 ].
Така диференціація думок вчених спричинена в
тому числі тим, що чинний Кодекс законів про працю
України не має переліку підстав набуття трудових
правовідносин, обмежуючись лише такими катего-
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ріями, як трудовий договір і контракт. Закон України
«Про Національну поліцію» також не містить окремої статті, яка б закріплювала усі підстави виникнення службових (трудових) правовідносин з поліцейськими.
Не зважаючи на певні відмінності правових позицій, усі дослідники погоджуються з існуванням у
сучасному трудовому праві в тому чи іншому формулюванні окремих самостійних підстав виникнення
індивідуальних трудових (службових) правовідносин, зокрема: укладення трудового договору (контракту); проходження конкурсу (акт конкурсу); призначення на посаду (акт призначення). Такої ж думки
дотримуються й автори проекту Трудового кодексу
України (№1658) В.Б. Гройсман, Л.Л. Денісова,
М.М. Папієв: частина 2 статті 31 «Виникнення трудових відносин» визначає підставою виникнення
трудових відносин трудовий договір. У випадках,
передбачених законодавством, статутними документами або нормативними актами роботодавця, колективним договором, трудовий договір укладається на
підставі: призначення на посаду; обрання на посаду;
результатів конкурсу; рішення суду [ 7 ]. Й саме ці
юридичні терміни в тій чи іншій текстовій інтерпретації використовує законодавець в Законі України
«Про Національну поліцію».
У літературі з адміністративного права свого
часу була висловлена думка, згідно з якою трудові
правовідносини усіх державних службовців виникають не з трудового договору, а з одностороннього
адміністративного акта – наказу чи розпорядження
адміністрації про прийом на роботу. Для цієї точки
зору характерне пряме заперечення трудового договору як підстави виникнення трудових правовідносин. Проте ця позиція не отримала загального визнання серед представників науки адміністративного
права. Фахівці адміністративного права не заперечують наявності угоди сторін як чинника, що впливає на виникнення трудових правовідносин, але разом з тим вважають, що підставою, безпосередньо
породжуючою ці правовідносини, є наказ про зарахування на посаду.
В науці трудового права неодноразово відзначалося, що термін «призначення» використовується для
визначення різних правових ситуацій. Так законодавець застосовує його невиправдано замість інших
термінів, що не відповідає характеру (процесу) виникнення трудових правовідносин відповідних категорій працівників (службовців), наприклад, при обранні на посаду. Друга група ситуацій – це випадки,
коли рішення про заміщення посади приймається
одноосібно уповноваженою особою, але в межах
однієї юридичної особи. В такому випадку термін
«призначення» використовується для позначення
зарахування (оформлення) на роботу (службу) чи
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визначення звичайного порядку укладення трудового договору (контракту). До третьої групи відносяться випадки, коли термін «призначення» вживається
для позначення окремого самостійного способу заміщення посади, під час якого певні категорії працівників (службовців) затверджуються (або призначаються) на посаду уповноваженою особою вищого
органу за поданням (за погодженням, за пропозицією) визначеного суб’єкта, наприклад, керівника юридичної особи, де відбувається призначення.
Саме до третьої групи випадків слід віднести
положення частини 5 ст. 15 Закону України «Про
Національну поліцію», за якими керівники територіальних органів поліції призначаються на посади та
звільняються з посад керівником поліції за погодженням з Міністром внутрішніх справ України, а також
положення частин 2, 4 ст. 21, за якими керівник поліції призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій
Міністра внутрішніх справ України, перший заступник та заступники керівника поліції призначаються
на посаду та звільняються з посади Міністром внутрішніх справ України за поданням керівника поліції.
У той же час положення ч. 6 ст. 15 Закону, за
якими заступників керівників територіальних органів поліції призначає на посади та звільняє з посад
керівник територіального органу поліції можна віднести до другої групи ситуацій, в яких застосовується термін «призначення». В цьому випадку замість
терміну «призначення» доречно було б використовувати термін «зарахування».
За твердженням фахівців трудового права, акт
призначення сам по собі не є підставою для виникнення трудових правовідносин, а виступає одним з
елементів фактичного складу, що породжує трудові
правовідносини [ 8, С. 65 ]. Мельник К.Ю. відзначає,
що акт призначення на посаду як підстава виникнення трудових правовідносин характерний для прийняття на роботу до державних органів. Він приймається у вигляді указу, постанови, наказу, розпорядження, рішення [ 9, С. 61 ]. До такої ж концепції
апелює й Н. П. Мокрицька, стверджуючи, що правовий механізм заміщення вакантної посади шляхом
видання акту про призначення за поданням є одним
із складників єдиного рішення. Він вважається результатом «комплексного волевиявлення», у якому
об’єктивується взаємна домовленість кандидата на
посаду та держави в особі органів державної влади.
Про це свідчить ряд конституційних тлумачень, у
яких подання і акт про призначення розглядається як
єдине ціле [ 10, С. 309 ]. До таких актів можна віднести Рішення Конституційного суду України у справі
за конституційним поданням 53 народних депутатів
України щодо відповідності Конституції України

(конституційності) Указу Президента України «Про
деякі питання керівництва зовнішньополітичною
діяльністю держави» [ 11 ].
На наш погляд, зазначені питання пов’язані з
теорією юридичних фактів. Вольовий критерій покладено в основу поділу всіх юридичних фактів на
дії і події. Дії – це вчинки людини, вчинки уповноважених суб’єктів. Виникнення цих фактів залежить
від волі та свідомості людини. Вони проходять через
свідомість людини і являють обставини, що відбивають відносини між працівником і роботодавцем.
Підстави виникнення трудових правовідносин є частиною вольових обставин, що виникають між людьми з приводу застосування праці. Тому при призначенні на посаду погодження волі учасників трудових
(службових) правовідносин не виключається. Воля
людини – це елемент будь-якого вчинку людини, що
має юридичне значення. Це поняття правове. Вольовий аспект підстав виникнення трудових правовідносин завжди розглядається як прояв волі (волевиявлення), як вольові дії сторін стосовно одне одного і
щодо інших людей. Слід зауважити, що волевиявлення роботодавця може виступати у простій і складній
формах. Під простою формою ми розуміємо ті ситуації, в яких рішення про прийом на роботу приймає
один уповноважений на те суб’єкт (наприклад, директор підприємства або правління акціонерного
товариства). До складних форм ми відносимо ситуації, коли вимагається волевиявлення декількох уповноважених на те суб’єктів, які незалежно від свого
правового статусу беруть участь у вирішенні питання про прийом на роботу (службу) особи. У цих випадках законодавець загальне волевиявлення роботодавця нібито «поділяє» на окремі елементи – волевиявлення, тому тільки їх сукупність являє собою
волевиявлення роботодавця.
До таких випадків ми відносимо призначення на
посаду вищим органом, конкурсне заміщення посади, всі випадки згоди, погодження на посаді, подання на посаду. Без акта призначення або без акта погодження сталі трудові правовідносини не відбудуться. Отже, при виникненні трудових правовідносин
воля претендента на посаду погоджується з волею
роботодавця, яка може бути вираженою двома чи
більше уповноваженими на те органами, і тому дія
кожного з них містить елемент – волевиявлення, а у
сукупності – волевиявлення роботодавця в цілому.
Елементи – волевиявлення у фактичних складах –
підставах виникнення трудових правовідносин відіграють роль погодження, оцінки, контролю процесу
підбору кадрів, дозволяють враховувати потреби
різних уповноважених суб’єктів. Застосування конструкцій фактичних складів з елементами – волевиявленнями, зокрема, дає можливість забезпечити
баланс інтересів між різними суб’єктами влади, між
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центральними і місцевими органами влади чи органами самоуправління у сфері реалізації кадрової
політики держави.
Розділ VI «Добір на посаду поліцейського» Закону України «Про Національну поліцію» містить
термін «призначення на посаду» та регламентує порядок здійснення такого призначення, відповідно до
якого їх здійснюють посадові особи органів (закладів, установ) поліції відповідно до номенклатури
посад, яку затверджує Міністерство внутрішніх
справ України (ч. 1 ст. 47), а в разі проведення конкурсу на визначення кандидата для призначення на
відповідну посаду призначення на посади поліцейських здійснюють посадові особи органів (закладів,
установ) поліції згідно з номенклатурою посад, яку
затверджує Міністерство внутрішніх справ України,
та відповідно до результатів конкурсу (ч. 2 ст. 47).
Наведені юридичні дії структуруються у формі видання наказів зазначеними посадовими особами.
Проте виданню відповідного наказу про призначення
передує послідовне накопичення інших юридичних
фактів, що утворюють фактичний склад, які разом з
наказом є складовими елементами фактичного складу, і який ми пропонуємо розглядати як підставу
виникнення індивідуальних службових (трудових)
правовідносин між поліцейськими та державою в
особі посадових осіб органів поліції.
На першому етапі кандидат подає заяву та відповідні документи, вичерпний перелік яких наведений
в законі, і з цього моменту особа вважається такою,
що виявила намір на зайняття вакантної посади. На
другому етапі служба персоналу (кадрового забезпечення) органу поліції проводить перевірку документів, наданих кандидатами. Третій етап включає в
себе проведення в межах конкурсу тестування та
співбесіди, які здійснюються поліцейською комісією,
порядок діяльність якої регулюється Міністерством
внутрішніх справ України. Після проведення співбесіди та інших видів оцінювання поліцейська комісія
визначає переможця конкурсу шляхом прийняття
рішення більшістю голосів від складу комісії, що
знаходить своє закріплення у протоколі засідання.
Визначальним фактом, який завершує фактичний
склад, є призначення на посаду поліцейського, яке
здійснюється у формі наказу посадової особи згідно
з номенклатурою посад, затвердженою Міністерством внутрішніх справ України.
Ще однією підставою прийняття на службу поліцейського відповідно до закону є укладення контракту, який є письмовим договором, що визначає
правові відносини між сторонами. Відповідно він
має строковий характер, який диференціюється законодавцем на два, три, чотири та п’ять років, та
укладається: з особами молодшого складу поліції, які
вперше прийняті на службу в поліції; із заступника-
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ми керівників територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, районах, містах, районах у містах, науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, та керівниками структурних підрозділів зазначених органів, закладів та
установ – на термін три роки з правом продовження
контракту на той самий термін; із заступниками керівника поліції та керівниками територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, науково-дослідних
установ, ректорами (керівниками) вищих навчальних
закладів із специфічними умовами навчання, які
здійснюють підготовку поліцейських, та прирівняних до них керівниками; з керівником поліції.
Право на укладення контракту про проходження
служби від імені поліції надано особам, виключний
перелік яких наведений у Законі України «Про Національну поліцію»: Міністру внутрішніх справ
України – з керівником поліції та його заступниками;
керівнику поліції – з особами, які згідно із законом
та іншими нормативно-правовими актами призначаються на посади його наказами, крім осіб, право
на підписання контракту з якими належить Міністру
внутрішніх справ України; керівнику вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських, – з курсантами та слухачами цих навчальних закладів про
навчання; керівникам територіальних органів поліції
в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі, науково-дослідних установ,
ректорам (керівникам) вищих навчальних закладів із
специфічними умовами навчання, які здійснюють
підготовку поліцейських, та прирівняним до них
керівникам - з особами, які згідно із законом та іншими нормативно-правовими актами призначаються
на посади їхніми наказами.
Закон визначає, що контракт є підставою для видання наказу про прийняття особи на службу в поліції та/або призначення її на відповідну посаду. ( ч.
5 ст. 63). В цьому випадку нерівнозначним є трактування двох понять «прийняття» особи на службу та
«призначення» на відповідну посаду. Виходячи зі
смислового трактування даної норми, ми вбачаємо
необґрунтованим ототожнення цих понять, оскільки
ці поняття відносяться між собою як загальне та
спеціальне. Призначення є різновидом прийняття на
роботу (службу). Тому усі передбачені Законом України «Про Національну поліцію » способи заміщення
посад поліцейських є різновидами загального поняття «прийняття на роботу (службу)».
Аналізуючи вищезазначені приписи, ми дійшли
висновку, що підставами виникнення трудових правовідносин у поліцейських є переважно фактичні
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склади в яких акт призначення є останнім фактом
юридичного складу, який і позначає окремий спосіб
реалізації особою права на проходження служби поліцейським. В свою чергу, цей фактичний склад разом з фактами – умовами та процесуальними фактами визначають сутність цого способу реалізації права або ж способу заміщення посади поліцейського.
Таким чином, умовно повнота юридичної сили пере-
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міщується на останній юридичний факт фактичного
складу – видання наказу про призначення і лише
дотримання послідовності процедури, визначеної
законом, гарантує юридичну силу такого наказу.
Ця робота також зумовлює інтерес до подальшого наукового осмислення актуальних проблем підстав виникнення трудових (службових) відносин з
особами, які заміщують посади публічної служби.
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В статье исследуется вопрос социально-правовой природы службы в Национальной полиции Украины, степень
влияния трудового права и трудового законодательства на служебные (трудовые) правоотношения при подборе
на должность полицейского, формы реализации права на службу полицейскими, основания возникновения
служебных (трудовых) правоотношений у полицейских. Закон Украины «О Национальной полиции» определяет
правовые основы организации и деятельности Национальной полиции Украины, правовой статус полицейских,
порядок прохождения службы в Национальной полиции Украины и др. В частности, он определяет три категории
лиц, правовой статус которых имеет существенные отличия. Соответственно в каждой из категорий есть свои
самостоятельные основания возникновения служебных (трудовых) правоотношений, которые имеют не только
теоретическое, но и практическое значение для развития эффективной системы Национальной полиции Украины.
Ключевые слова: конкурс, назначение, национальная полиция, контракт, возникновения служебных
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GROUNDS FOR THE EMERGENCE OF INDIVIDUAL SERVICE (LABOUR) LEGAL RELATIONS
AMONG POLICE OFFICERS
Problem setting. The National Police, which in connection with the reform in 2015 replaced the police, is designed
to strengthen public confidence in the law enforcement system and to implement those legal tasks that have been enshrined
in the new law “On the National Police” of June 2, 2015. One of the novelties of this law was the change of legal ways
of exercising citizens’ right to public service in the police, first of all: introduction of competitive selection procedure for
applicants for police position, structuring of requirements for candidates for police service, establishing the possibility of
applying a polygraph when hiring. But these changes did not lead to fundamental changes in practice. Selection and
training of police officers need improvement. At the same time writing of our article was caused not only by scientific
and theoretical interest, but also as a reaction on the arbitrary actions of police officers which have recently been reported
media and the Internet.
Analysis of resent researches and publications. M. H. Aleksandrov, M. Y. Baru, I. S. Voitynskyi, V. M. Dohadov,
S. O. Ivanov, M. P. Karpushyn, A. R. Matsiuk, O. S. Pashkov, V. I. Prokopenko, O. I. Protsevskyi, O. V. Smyrnov, P. A.
Bushchenko, V. S. Venedyktov, V. Ya. Hots, V. V. Yerуomenko, V. V. Zhernakov, N. M. Neumyvaichenko, L. V.
Solodovnyk, O. V. Lavrinenko, N. P. Mokrytska, K. Yu. Melnyk, S. M. Prylypko, P. D. Pylypenko, V. I. Shcherbyna etc.
Target of research. The purpose of this article is a theoretical and practical analysis of these changes and the reflection of these changes in practice, and, in a broad context, certain aspects of determining the social and legal nature of the
service in the National Police of Ukraine, the ratio of general labour legislation to special ones in the regulation of issues
related to the emergence of individual service (labour) legal relations among police officers.
Article’s main body. The concept of “grounds for the emergence of labour legal relations” was provided with scientific definitions. For example, Yeromenko V.V. defines them as “the laws provided for by the norms of law are lawful,
agreed, informed actions of the employer and the person, are employed (and sometimes their legal representatives), expressing their will and are aimed at establishing specific employment legal relations.” Examining the stated issue in the
aspect of public service, Andrushko A.V. recognizes the grounds for the emergence of labour legal relations as provided
for by the norms of labour law and the legislation on public service legal facts directly causing the emergence of legal
relations: the act of appointment, the act of election and the employment contract. Such differentiation of opinions of
scientists is caused, among other things, by the fact that the current Labour Code of Ukraine has no list of grounds for
acquiring employment legal relations, limited only to such categories as employment contract and contract. The Law of
Ukraine “On the National Police” also does not contain a separate article, which established all the grounds for the emergence of service (labour) legal relations with police officers. Despite certain differences in legal positions, all researchers
agree with the existence in modern labour law in some form of separate independent grounds for the emergence of individual labour (service) legal relations, in particular: the conclusion of an employment contract (contract); the passing of
a competition (act of competition) of appointment to a position (act of appointment).
Conclusions and prospects for the development. We have come to the conclusion that the grounds for the emergence
of labour legal relations among police officers are mainly factual structures in which the act of appointment is the last fact
of legal composition, and means a separate way of a person exercising the right to serve as a police officer. In turn, this
actual composition together with facts - conditions and procedural facts determine the essence of this method of realization of the right or method of replacement of the position of police officer.
Thus, the conditional completeness of the legal force is transferred to the last legal fact of the actual composition - the
issuance of an order of appointment and only compliance with the sequence of the procedure determined by law, guarantees
the legal force of such an order.
This work also gives rise to interest in further scientific reflection on the current problems of the grounds for the
emergence of labour (service) relations with persons in public service positions.
Key words: competition, appointment, national police, contract, occurrence of service (labor) legal relations, fixedterm employment contract.
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ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДИ ГОЛІВ ТА ЗАСТУПНИКІВ ГОЛІВ
МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ЯК ПІДСТАВА
ВИНИКНЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
Стаття присвячена дослідженню поняття та ролі призначення як заключного юридичного факту в системі
юридичних актів при заміщенні посад голів й заступників голів місцевих державних адміністрацій. Зокрема, досліджено історичні аспекти розвитку цього правового поняття, змістовне наповнення поняття призначення. Обґрунтована доцільність застосування цього способу для заміщення посад голів місцевих державних адміністрацій
та їх заступників, його результативність застосування на практиці. Розглянуті теоретичні засади застосування
фактичних складів при виникненні трудових правовідносин.
Ключові слова: юридичний факт; складні юридичні факти, акт призначення; конкурс; конкурсні посади;
голова й заступники голови місцевих державних адміністрацій, строковий трудовий договір.

Постановка проблеми. Проблема розуміння
терміну «призначення» призводить до неоднозначності його застосування в нормативно-правових актах, адже дефініції «призначення» на законодавчому
рівні не визначено. І така різноманітність застосування цього терміну в текстах законів розмиває юридичні межі цього поняття, вносить плутанину в диференціацію підстав виникнення трудових правовідносин, зокрема, щодо окремої категорії державних
службовців – голів місцевих державних адміністрацій та їх заступників.
Аналіз наукових досліджень і публікацій з
теми. Теоретичні та практичні проблеми призначення на посаду державних службовців, конкурсне заміщення посад в свій час досліджували такі вчені, як
М. Г. Александров, А. С. Пашков, В. Б. Исаков,
В. І. Прокопенко, В. В. Єрьоменко, Н. М. Неумивайченко, Л. В. Солодовник, К. Ю. Мельник, М. П. Мокрицька, О. В. Лавриненко, А. О. Мовчан, А. В. Бикова, В. В. Бузусий, та інші.
Невирішені раніше проблеми. У вітчизняній
науці й досі залишаються недостатньо розробленими
певні положення, які стосуються призначення на посаду, призначення державного службовця після конкурсного відбору, розмежування або ототожнення
призначення державних службовців від інших підстав виникнення трудових правовідносин.
Мета. Метою цієї статті є визначення й вдосконалення порядку (процедури) заміщення посад голів
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місцевих державних адміністрацій та їх заступників
і роль акта призначення в цьому процесі.
Актуальність. Актуальність даної статті визначається тими політичними процесами, що зараз відбуваються в нашій державі, а саме – обранням нового Президента України, наслідком чого є кадрові рішення в державному апараті, адже Президент має
пряме конституційне право призначати частину державних службовців. В межах цієї статті актуальним
є дослідити право громадян на державну службу в
місцевих державних адміністраціях. Також залишається відкритими частина питань про тих голів місцевих державних адміністрацій (їх заступників), які
були призначені за часи Президента Порошенка П.О.
Виклад основного матеріалу.
Серед перших правових дисертаційних досліджень з часів набуття незалежності Україною науковці приділяли значної уваги питанням трудових
(службових) правовідносин й підставам їх виникнення [1,2]. Розпочавши в українській науці трудового
права дослідження питань про організаційно-правові форми залучення громадян до праці і про форми
реалізації громадянами права на працю, Єрьоменком
В.В. був запропонований перелік форм реалізації
права на працю в трудовому праві (організаційно правових форм залучення до праці), які у вигляді
підстав виникнення трудових правовідносин було
рекомендовано закріпити в Кодексі законів про працю України: (а) укладення трудового договору
© Єрьоменко В. В., Пугач А. О., 2019
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(контракту), (б) обрання на посаду, (в) обрання за
конкурсом, (г) призначення на посаду, (д) прийняття
на роботу молодих фахівців, (е) направлення на роботу в рахунок броні (квоти), (є) прийом (вступ) у
члени, якщо членство обумовлено обов`язковістю
особистої праці [1, С. 68-78, 170]. Призначенню на
посаду як самостійній підставі виникнення трудових
правовідносин був присвячений окремий підрозділ
дисертації [1, С. 141-155]. Пилипенко П.Д. визначив
перелік підстав для виникнення правовідносин з найманої праці наступним чином: трудовий договір;
контракт; призначення державного службовця на
посаду; обрання на виборну посаду; обрання за конкурсом; направлення на роботу молодих фахівців;
судове рішення про укладення трудового договору
[2, С. 30-124,133,134]. Мельник К.Ю. підставами
виникнення трудових відносин, крім трудових договорів, вважає акти призначення на посаду, обрання
на посаду, затвердження на посаді, результат конкурсу, рішення суду, направлення державною службою
зайнятості на роботу за рахунок встановленої квоти
[3, С. 233]. Не оминули ці питання й автори проекту
Трудового кодексу України Гройсман В.Б., Денісова
Л.Л., Папієв М.М. Вони запропонували в частині 2
статті 31 «Виникнення трудових відносин» визначити підставою виникнення трудових відносин трудовий договір, а у ситуаціях, які вчені пов’язують з
фактичними складами, вважати що у випадках, передбачених законодавством, статутними документами або нормативними актами роботодавця, колективним договором, трудовий договір укладається на
підставі: призначення на посаду; обрання на посаду;
результатів конкурсу; рішення суду [4]. Не зважаючи
на певні досить суттєві відмінності правових позицій
усі дослідники визнають існування у сучасному трудовому праві окремої самостійної підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин –
призначення на посаду (акт призначення).
Термін «призначення» вживається у Конституції
України, законах України, указах Президента, постановах Кабінету Міністрів України (надалі КМУ)
при врегулюванні питань про заміщення певних посад за рішеннями уповноважених суб›єктів в системі
законодавчих, виконавчих, правоохоронних органів.
Останні наукові дослідження щодо регулювання
праці (служби) державних службовців в Україні не
додають оптимізму щодо розв`язання традиційних
проблем у цій царині про що свідчать постійні зміни
редакцій законів, які регулюють трудові відносини з
державними службовцями в цілому так і з окремими
їх категоріями. Така ситуація, разом з іншими факторами, негативно впливає на якість підбору персоналу
державної служби, що знайшло визначення в літературі як «negative staff selection», тому потребує подальших наукових досліджень та напрацювання на-

укових рекомендацій щодо удосконалення законодавства [5, С. 41].
В історичному аспекті за редакцією Закону України «Про державну службу» від 16.12.93 року, призначення стосувалося заміщення посад державних
службовців 1-3 категорій, посади яких не підлягали
заміщенню шляхом конкурсу або обрання. Голови
місцевих державних адміністрацій та їх заступники
голови обласних, Київської та Севастопольської
міської державної адміністрації в той час відносилися до 1-ї категорії державних службовців, їхні
перші заступники – до 2-ї, заступники – до 3-ї, до
якої також належали голови районних, районних у
містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх заступники – до 5-ї. Наступною редакцією
цього Закону від 10.12.2015р. Верховна Рада України
запровадила нову класифікацію посад, яка включає
поділ державних службовців на три категорії: «А»,
«Б» та «В», Для вступу на державну службу на посаду, яка відноситься до будь-якої зазначеної категорії, обов’язковою умовою стало проходження конкурсу, а призначення у даному випадку було кінцевим результатом конкурсного добору. Ця редакція
Закону віднесла посади голів місцевих державних
адміністрацій до категорії «А», їхніх заступників до
категорії «Б». Варто зауважити, що у Законі в редакції від 1993 року поділ посад на категорії здійснювався, виходячи з ієрархії державних органів, тоді як
в Законі в редакції від 2015 року - з визначення характеру повноважень за посадою [6, с. 75]. Отже, на
голів місцевих державних адміністрацій поширилася
вимога про проходження конкурсу для вступу на
державну службу. Таке тотальне застосування конкурсних процедур, в свою чергу, призвело до багатьох проблем, ускладнило механізм заміщення відповідних посад, внесло дисбаланс в систему управління місцевими державними адміністраціями тощо.
Як виявилося з часом, конкурсне заміщення посад
не виправдало себе щодо цих категорій державних
службовців (голів місцевих державних адміністрацій
та їх заступників), адже очікувалося, що саме така
процедура конкурсного відбору й подальше призначення забезпечить рівність, справедливість проходження для кожного кандидата, справедливість оцінки результатів, які показує кандидат в процесі конкурсного відбору, довіру до нього, а також мінімізує
корупційні ризики [6, с.150]. Насправді до конкурсу
та до самої Комісії з питань вищого корпусу державної влади, яка займається відбором кандидатів, виникло чимало запитань. Як приклад, можна навести
проходження конкурсу на заняття вакантної посади
голови Миколаївської державної адміністрації Олексієм Савченко, який, як і потрібно було, відповідно
до законодавства, був визнаний найкращим з тридцяти двох кандидатів на посаду за результатами пуПраво та інновації № 3 (27) 2019
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блічного тестування, яке складалося з тесту та презентації перед комісією (по суті, диктанту). Хоча на
40 складних тестових питань він відповів за 6 хвилин, а до якості його письмової роботи зауважень у
членів комісії не було, проте чимало запитань після
офіційного оприлюднення результатів з’явилося у
журналістів та громадськості, яких турбувало, як міг
кандидат, який, зокрема, доступив чимало граматичних помилок в письмовій роботі, був визнаний найкращим. Так, зокрема, один з кандидатів на посаду
подав позовну заяву щодо скасування рішення Комісії з питань вищого корпусу державної служби, проте у задоволенні позовних вимог йому було відмовлено [13].
Тому цілком логічними та своєчасними були подальші законодавчі ініціативи Верховної Ради України, спрямовані на виправлення подібних ситуацій:
влада вирішила повернутися до «старого» порядку
заміщення посад голів та заступників місцевих державних адміністрацій шляхом призначення, а не за
конкурсним порядком. Частину третю статті 3 України «Про державну службу» було доповнено пунктом
9-1 згідно із Законом ВРУ № 2190-VIII від
09.11.2017року:
«3. Дія цього Закону не поширюється на:
9-1) голів місцевих державних адміністрацій, їх
перших заступників та заступників;»
Порівнюючи підстави виникнення трудових правовідносин Єрьоменко В. В. звертає увагу на їх відмінності: від виборного та конкурсного порядку заміщення посад, які з організаційного боку характеризуються як демократичні форми залучення
громадян до праці, призначення є проявом централізму навіть у випадках, коли воно здійснюється з
урахуванням думки громадських та інших організацій. Акт призначення у власному розумінні здійснюється не групою індивідуумів, а одним індивідуумом.
[1, С.141]
Згідно ст. 118 Конституції України виконавчу
владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Відповідно до ч. 4 ст. 118 Конституції України та ч. 2 ст.
8 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» призначення, як спосіб заміщення посад, застосовується щодо голів місцевих державних адміністрацій, проте таке призначення не є одноособовим
рішенням. Так Президент України признає на ці посади кандидатів, але вони попередньо підбираються
Кабінетом Міністрів України й подаються Президенту України. В частині 3 ст. 8 Закону конкретизується
порядок підбору кандидатів на посади голів районних державних адміністрацій. Пропозиції щодо кандидатів на ці посади вносяться головами відповідних обласних державних адміністрацій до КМУ. На
кожну посаду вноситься лише одна кандидатура. В
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частині 4 ст. 8 Закону міститься уточнення про те, що
Президент України «може порушити перед Кабінетом Міністрів України питання про призначення
головою місцевої державної адміністрації іншої кандидатури». З цих положень статті 8 Закону можна
дійти висновку, що:
(а) КМУ має виключне право підбору кандидатів
на заміщення посади голови обласної або районної
державної адміністрації;
(б) голова обласної державної адміністрації має
право внесення пропозиції щодо кандидата на посаду голови районної державної адміністрації;
(в) КМУ має виключне право погоджуватися чи
не погоджуватися з пропозицією голови обласної
державної адміністрації щодо кандидата на посаду
голови районної державної адміністрації;
(г) Президент України не має права пропонувати
(рекомендувати) іншого кандидата на посаду голови
обласної державної адміністрації чи на посаду голови районної державної адміністрації до того моменту, доки не отримає подання від КМУ;
(д) КМУ має виключне право прийняти чи не
прийняти іншу запропоновану кандидатуру Президентом України.
Перший заступник та заступники голів місцевих
державних адміністрацій виконують обов’язки, визначені головами відповідних державних адміністрацій, і несуть персональну відповідальність за стан
справ на дорученій їм ділянці роботи. Порядок заміщення цих посад, викладений у ч. 2 ст. 10 Закону,
передбачає, що перший заступник та заступники
голови обласної державної адміністрації призначаються на посаду та звільняються з посади головою
обласної державної адміністрації за погодженням із
КМУ. Перший заступник та заступники голови районної державної адміністрації призначаються на
посаду та звільняються з посади головою районної
державної адміністрації за погодженням з головою
обласної державної адміністрації.
Положення статей 8, 10 Закону співпадають з
положеннями пунктів 1), 4) частини 2 ст. 23 Закону
України «Про Кабінет Міністрів України» про повноваження КМУ з місцевими державними адміністраціями» за якими, зокрема,:
Кабінет Міністрів України розглядає питання
щодо:
– погодження кандидатур заступників голів обласних державних адміністрацій;
– призначення на посаду або звільнення з посади
голів місцевих державних адміністрацій і внесення
Президенту України відповідних подань;
Аналіз положень Конституції України, Законів
України «Про місцеві державні адміністрації», та
«Про Кабінет Міністрів України» свідчить, що законодавець використовує призначення у якості фак-

ЄРЬОМЕНКО В. В., ПУГАЧ А. О. Призначення на посади голів та заступників голів місцевих державних ...

тичних складів як підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин з головами та заступниками голів місцевих державних адміністрацій.
Фактичний склад завершено, коли всі його елементи
накопичені, не завершено, якщо відсутній хоча б
один елемент. Таким чином, завершеність (незавершеність) характеризує стан фактичного складу, ступінь розвитку його структури. Оцінка ступеня завершеності фактичного складу передбачає порівняння фактів, що становлять фактичну основу складу з
його юридичною моделлю. Фактичний склад завершено, коли його фактична основа повністю відповідає юридичній моделі, закріпленій у гіпотезі юридичної норми, і не завершено, якщо ця відповідність
відсутня.
У трудовому праві підставами виникнення трудових правовідносин виступають трудовий договір
та фактичні склади [10, С. 191]. Трудовий договір –
це складне правове явище, який може мати письмову
або усну форми. У науці трудового права він розглядається в трьох аспектах: як форма реалізації
права громадян на працю; як підстава виникнення
трудових правовідносин; як інститут трудового права, об›єднуючий норми, що регулюють прийом громадян на роботу, їх переведення і звільнення. Складність трудового договору визначається наявністю у
його змісті двох волевиявлень сторін трудового договору, а також вирізненням обов’язкових (необхідних), факультативних (додаткових) та нормативних
умов. Множинність характеристик трудового договору свідчить про те, що трудовий договір слід віднести до категорії складних юридичних фактів. Тому
ми вирізняємо підставу виникнення трудових правовідносин і як фактичний склад, і як складний юридичний факт, ці поняття не тотожні. Відповідно,
простий юридичний факт не може виступати підставою виникнення трудових правовідносин. Використання складних юридичних фактів як підстави
виникнення вдових правовідносин і як елементів
фактичного складу дозволяє сприймати певні життєві обставини збільшено, що дозволяє спростити
структуру фактичного складу, більш чітко визначити
його межі і не вдаватися до фактичного складу в тих
чи інших випадках.
Теоретичне значення складного юридичного факту і фактичного складу випливає з тієї ролі, яку вони
відіграють у механізмі правового регулювання. Для
виникнення трудових правовідносин на основі фактичного складу завжди необхідно, щоб здійснилися
всі юридичні акти, що утворять фактичний склад.
Кожний елемент фактичного складу має певне юридичне навантаження, тому без нього не можуть виникнути трудові правовідносини. Дещо інакше розглядав значення юридичних фактів С.Ф. Кечекьян
[11, С. 161,162]. На його думку юридичне значення

має не весь фактичний склад, а лише останній юридичний факт складу, який і породжує правовідносини. Таке уявлення про роль елементів фактичного
складу заперечує його значення в цілому і зводить
нанівець саме поняття фактичного складу.
Однією з найскладніших проблем фактичного
складу є визначення його меж. «До складного фактичного складу, пише, – приміром, М.Г. Гуревич, –
мають бути введені не тільки юридичні факти, що
становлять підставу виникнення зобов’язальних правовідносин, а й відповідні умови, без яких ці групи
і види правовідносин виникнути не можуть [12, С.
72]. Для визначення меж фактичного складу і його
структури можна скористатися декількома критеріями.
По-перше, треба звернути увагу на те, що фактичний склад (його елементи), як правило, закріплюється одним нормативним актом в одній або
декількох взаємозв’язаних нормах.
По-друге, конкретний фактичний склад – це точно визначена система фактів, що використовується
тільки один раз для реалізації конкретної мети – виникнення трудових (службових) правовідносин між
конкретними суб’єктами в конкретній ситуації.
По-третє, елементами фактичного складу можуть виступати юридично однорідні і юридично не
однорідні факти, що передбачає поділ усіх підстав
виникнення трудових правовідносин на однорідні та
комплексні в залежності від того, що розуміти під
однорідними і комплексними фактами.
У науковій літературі при розмежуванні складів
на однорідні і комплексні підстави виникнення трудових правовідносин розглядають як однорідні склади, оскільки вони складаються з юридичних фактів
однієї галузі права. Приміром, в якості однорідного
В.Б. Ісаков приводить приклад складу, необхідного
для влаштування на роботу: “Усі його елементи (заява трудящого, наказ адміністрації, а в відповідних
випадках – випробування) є однорідними фактами,
що належать до однієї галузі права – трудового права” [13, С. 32]. Ми не поділяємо посилки автора про
те, що в даному випадку йдеться про фактичний
склад, а також його уявлення про однорідність елементів складу. Приклад свідчить про те, що вчений
дотримується думки тієї частини правників, які елементами фактичного складу вважають будь-які юридичні факти, що мають значення при виникненні
трудових правовідносин, включаючи й ті, що забезпечують їх оформлення. Такий підхід робить межі
фактичного складу невизначеними. Крім того, автор
не проводить різницю між умовами (підставами) виникнення трудових правовідносин й умовами трудового договору.
Говорячи про фактичний склад – підставу виникнення трудових правовідносин, слід, з нашої
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точки зору, мати на увазі, що його елементи – це завжди юридичні акти, що містять волевиявлення
уповноважених суб’єктів. І в цьому смислі вони є
однорідними. Але якщо брати до уваги правову природу цих актів, поділ їх на двосторонні й односторонні акти, то в такому розумінні про фактичний
склад можна говорити як про склад, що містить неоднорідні елементи. Якщо ж при цьому вказані елементи фактичного складу належать й до різних галузей права, то їх можна називати комплексними.
Отже, можна припустити, що фактичний склад – підстава виникання трудових правовідносин – це завжди комплексний склад однорідних юридичних
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фактів. За ознакою структурної складності фактичний склад – підстава виникнення трудових правовідносин належить до складів із залежним накопиченням елементів, у яких порядок їх накопичування
має юридично значущий характер.
У зв’язку з викладеним можемо зробити певні
висновки. При призначені на посади голів місцевих
державних адміністрацій (обласних, районних) елементами фактичного складу, що породжує трудові
правовідносини, є: (а) акт подання, виданий Кабінетом Міністрів України; (б) акт призначення, виданий
Президентом України; (в) строковий трудовий договір в усній формі.
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НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
МЕСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТРУДОВЫМ ПРАВООТНОШЕНИЯМ
Статья посвящена исследованию понятия и роли назначения как заключительного юридического факта в
системе юридических актов при замещении должностей председателей и заместителей председателей местных
государственных администраций. В частности, исследованы исторические аспекты развития этого правового
понятия, содержательное наполнение понятия назначения. Обоснована целесообразность применения этого способа для замещения должностей глав местных государственных администраций и их заместителей, его результативность применения на практике. Рассмотрены теоретические основы применения фактических составов при
возникновении трудовых правоотношений.
Ключевые слова: юридический факт; сложные юридические факты, акт назначения; конкурс; конкурсные
должности; председатель и заместители главы местных государственных администраций, срочный трудовой договор.
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APPOINTMENT TO THE POSTS OF CHAIRMEN AND DEPUTY CHAIRMEN OF LOCAL STATE
ADMINISTRATIONS AS A BASIS FOR THE EMERGENCE OF INDIVIDUAL LABOR RELATIONS
Problem statement. The problem of understanding the term “appointment” leads to ambiguity of its application in
legal acts, because the definition of “appointment” at the legislative level is not defined. And such variety of application
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ У СФЕРІ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

of this term in texts of laws blurs legal borders of this concept, brings confusion in differentiation of the bases of emergence
of labor legal relations, in particular, concerning a separate category of civil servants-chairmen of local state administrations
and their deputies.
Analysis of recent research and publications. Theoretical and practical problems of appointment of civil servants
and competition to fill the vacancy were investigated by such scientists as M. G. Alexandrov, A. S. Pashkov, Isakov V. B.,
V. I. Prokopenko, V. V. Eremenko, N. M. Neumyvaychenko, L. V. Solodovnik, K. Yu. Melnik, M. P. mokritskaya,
O. V. Lavrinenko, A. A. Movchan, A.V. Bykova, V. V. Buzusiy, and others.
Presentation of the basic material. The article is devoted to the study of the concept and role of appointment as a
final legal fact in the system of legal acts when filling the posts of chairmen and Deputy chairmen of local state
administrations. In particular, the historical aspects of the development of this legal concept, the content of the concept
of appointment. Expediency of application of this method for replacement of posts of chairmen of local state administrations
and their deputies, its efficiency of application in practice is proved. Theoretical bases of application of actual structures
at emergence of labor legal relations are considered.
Conclusions. When appointing the chairmen of local state administrations (regional, district), the elements of the
actual composition that generates labor relations are: (a) the act of representation issued by the Cabinet of Ministers of
Ukraine; (b) the act of appointment issued by the President of Ukraine; (C) fixed-term employment contract in oral form.
Key words: legal fact; complex legal facts, act of appointment; competition; competitive positions; Chairman and
Deputy chairmen of local state administrations, fixed-term employment contract.
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СПЕЦІАЛЬНІ ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ НАЙМУ
(ОРЕНДИ)
У статті проведено правовий аналіз спеціальних підстав припинення договору найму (оренди). Досліджено
такі спеціальні підстави припинення договору найму (оренди) як смерть фізичної особи наймача, відмова наймача від договору, якщо наймодавець не передає йому предмет найму, відмова наймодавця від договору якщо
наймач не вносить плату за користування річчю протягом трьох місяців підряд, розірвання договору найму на
вимогу наймодавця, розірвання договору найму на вимогу наймача. Особливу увагу автори приділяють аналізу
особливостей припинення договору найму (оренди) у зв’язку з ліквідацією юридичної особи, яка була наймачем
або наймодавцем.
Ключові слова: договір найму (оренди), спеціальні підстави припинення договору найму (оренди), відмова
наймодавця від договору, розірвання договору найму

Постановка проблеми. Договір найму (оренди)
належить до договорів, що опосередковує передання
майна у користування на певний період часу. Його
метою є задоволення тимчасової потреби наймача у
тому чи іншому майні. Не зважаючи на те, на який
строк укладається договір найму (оренди) рано або
ж пізно відносини з цього договору припиняються.
Окрім загальних підстав припинення зобов’язання,
таких як належне виконання, передання відступного,
домовленість сторін, тощо, що є підставами припинення будь якого зобов’язання, якщо вони не суперечать його сутності, договір найму (оренди) може
бути припиненим на спеціальних підставах, визначених законом для припинення саме цього договору.
Можливість припинення договору найму (оренди) на
спеціальних підставах обумовлена сутністю та особливостями правовідносин з найму (оренди).
Незважаючи на те, що питанню припинення
зобов’язань присвячено численну кількість досліджень, недосконалість законодавства, а також неоднозначність судової практики зумовлюють необхідність дослідження спеціальних підстав припинення договору найму (оренди), визначення
моменту його припинення за тих чи інших спеціальних підстав.
© Мороз М. В.,Чуркін І. А, 2019

Мета даної роботи – загальне дослідження та
аналіз окремих спеціальних підстав припинення договору найму (оренди). Для досягнення цієї мети
необхідно вирішити такі завдання: 1) провести правовий аналіз спеціальних підстав припинення договору найму (оренди) визначити їх сутність та умови
виникнення; 2) визначити момент припинення договору найму (оренди) у залежності від тієї або іншої
спеціальної підстави припинення договору найму
(оренди).
Об’єктом даного дослідження є сукупність правових норм, що регулюють спеціальні підстави припинення договору найму (оренди).
Предметом дослідження є спеціальні підстави
припинення договору найму (оренди).
Аналіз останніх досліджень. Проблематика
договірних правовідносин досліджувалася вченими
юристами у різних аспектах. Дослідження в цій
сфері провели М. М. Агарков, С. С. Алексєєв,
М. І. Брагінський, Красавчиков, О. С. Іоффе,
В. В. Луць, та ін. Проблеми майнового найму та
оренди вивчали І. В. Спасибо, Є. В. Казаренко,
В. Н. Стешенко, М. Г. Проніна, С. Б. Пугінський,
Т. О. Потапенкова, Ю. Г. Басін, Н. В. Хащівська,
Н. Міловська та інші вчені.
Право та інновації № 3 (27) 2019
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Але проблематика спеціальних підстав припинення договору найму (оренди) слабо висвітлена, є
достатньо актуальною та потребує подальшого дослідження.
Виклад основного матеріалу. Припиненням
договору найму (оренди) є втрата його сили на майбутнє, воно виступає лише однією з необхідних передумов припинення зобов’язання з цього договору.
Поняття «припинення договору найму» та «припинення зобов’язання з договору найму» не співпадають. Як вірно вказує О.П. Печений, «з низки спеціальних норм, що стосуються …найму…, виплаває,
що припинення договору негайно не спричиняє припинення зобов’язання» [1, с. 105]. Договір найму
може бути припинено, але саме правовідношення
найму продовжує існувати у частині невиконаних
сторонами обов’язків до моменту їх виконання. Так,
ст.785 ЦК України [2] встановлено, що у разі припинення договору найму наймач зобов›язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому
вона була одержана, з урахуванням нормального
зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.
Більш того, як бачимо, виконання зазначеного
обов’язку покладається на наймача вже після припинення договору.
Підстави припинення договору найму (оренди)
можна поділити на дві групи: загальні (якщо вони не
суперечать сутності договору найму) та спеціальні. До
загальних підстав відносяться підстави, передбачені
главою 50 ЦК України, зокрема: належне виконання
(ст. 599 ЦК України), передання відступного (ст. 600
ЦК України), домовленість сторін (ст. 604 ЦК України), поєднання боржника і кредитора в одній особі (ст.
606 ЦК України), неможливість його виконання (ст.
607 ЦК України). Спеціальні підстави припинення
договору найму (оренди) встановлені у ст.ст. 781–784
ЦК України. До них відносяться: смерть фізичної особи наймача (ч.1 ст. 781 ЦК України), ліквідація юридичної особи, яка була наймачем або наймодавцем
(ч.2 ст. 781 ЦК України), відмова наймача від договору, якщо наймодавець не передає йому предмет найму
(ст. 766 ЦК України), відмова наймодавця від договору якщо наймач не вносить плату за користування
річчю протягом трьох місяців підряд (ст. 782 ЦК України), розірвання договору найму на вимогу наймодавця за підстав, передбачених ст. 783 ЦК України, розірвання договору найму на вимогу наймача за підстав,
передбачених ст. 784 ЦК України.
Зазначений перелік підстав припинення
зобов’язання з договору найму (оренди) не є вичерпним, ч.1 ст.598 ЦК України встановлено, що
зобов’язання припиняється на підставах, встановлених не лише законом, але й договором (звісно, якщо
вони не суперечать імперативним приписам закону
або сутності відповідного договору).
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Як вже зазначалося, договір найму (оренди)
може припинятися за спеціальних підстав, визначених у ст.781 ЦК України. Однією з них є смерть фізичної особи-наймача, якщо інше не встановлено
договором або законом. Смерть фізичної особи наймача тягне за собою автоматичне припинення договору. На спадкоємців наймача у даному разі покладається обов’язок повернути предмет найму наймодавцеві, але цей обов’язок не буде договірним за
своїм характером. А отже, правила, щодо повернення речі та відповідальності щодо прострочення її
повернення, встановлені ст. 785 ЦК України у цьому
разі не застосовуються.
Вважаємо, що між наймодавцем та спадкоємцями наймача-фізичної особи у цьому разі виникає
недоговірне зобов’язання у зв’язку з набуттям майна без достатньої правової підстави, що тягне за
собою правові наслідки, передбачені у главі 83 ЦК
України. Зокрема обов’язок повернути безпідставно
набуте майно в натурі наймодавцеві покладається
на спадкоємців фізичної особи-наймача, як на осіб,
які безпідставно його набули (ч. 1 ст. 1213 ЦК України). У разі неможливості повернути в натурі безпідставно набуте майно відшкодовується його вартість, яка визначається на момент розгляду судом
справи про повернення майна (ч. 2 ст. 1213 ЦК
України). Відшкодування доходів від безпідставно
набутого майна та витрат на його утримання здійснюється цими суб’єктами відповідно до правил,
встановлених ст. 1214 ЦК України. У тому разі,
якщо спадкоємці наймача-фізичної особи не повертають предмет найму наймодавцеві, останній має
право звернутися до суду з віндикаційним позовом
про витребування речі з чужого незаконного володіння.
Якщо річ було пошкоджено, знищено наймачем,
або ним було допущено інше порушення договору
внаслідок винної поведінки останнього за його життя (під час дії договору найму), на спадкоємців у
межах спадкової маси, відповідно до ст. 1231 ЦК
України, покладаються обов’язки відшкодувати майнову шкоду (збитки), яка була завдана спадкодавцем,
переходить обов›язок сплатити неустойку (штраф,
пеню), яка була присуджена судом кредиторові із
спадкодавця за життя спадкодавця.
У той же час, законом або договором найму
(оренди) може бути визначено, що договір не припиняється у зв’язку зі смертю фізичної особи наймача, а права та обов’язки останнього за цим договором
переходять до іншої особи.
Смерть фізичної особи - наймодавця не є підставою припинення договору найму, оскільки у цьому разі його права та обов’язки переходять до спадкоємців у порядку правонаступництва (ст.770 ЦК
України).
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Також спеціальною підставою припинення договору найму (оренди) є ліквідація юридичної особи,
яка була наймачем або наймодавцем (ч.2 ст.781 ЦК
України). При ліквідації юридичної особи наймача,
або наймодавця договір найму (оренди) припиняється, оскільки ліквідацією юридичної особи є форма
припинення діяльності юридичної особи, яка не передбачає перехід прав і обов’язків у порядку правонаступництва до інших юридичних осіб, оскільки
сама юридична особа, а звідси також її права і
обов’язки ліквідуються [3, с. 193]. Отже припинення
юридичної особи – наймача або наймодавця у інший
спосіб, який передбачає правонаступництво (злиття,
приєднання, поділ, перетворення) не є підставою
припинення договору найму (оренди).
Із змісту ч.2 ст. 781 ЦК України є не зовсім зрозумілим з якого моменту ліквідація є підставою припинення договору найму (оренди). Припущення, що
ліквідація є підставою припинення досліджуваного
договору з моменту її здійснення, тобто внесення
запису до єдиного державного реєстру про її припинення (ч.2 ст.104 ЦК України, Закон України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців» [4]) було б необґрунтованим,
оскільки у такому разі повернути предмет найму, або
вимагати його передання, а також пред’являти інші
вимоги було б неможливо у зв’язку із відсутністю
сторони зобов’язання (вона припиняє своє існування). На нашу думку, ліквідація юридичної особи є
підставою припинення договору найму навіть не з
моменту прийняття рішення про ліквідацію учасниками юридичної особи, судом або іншим уповноваженим органом, а з моменту внесення запису про це
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців органом, що здійснює
державну реєстрацію, у зв’язку з тим, що рішення
про ліквідацію, прийняте вказаними органами має
бути оприлюднено (та це оприлюднення буде юридично значущим) шляхом публікації у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації лише
після його такої реєстрації (ст. 105 ЦК України), відомості, внесені до вказаного реєстру, якщо вони підлягають подібному внесенню мають особливий статус, визначений у ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців»[4].
У разі, ліквідації юридичної особи-наймача зі
змісту нормативно-правових актів випливає, що індивідуально визначене майно, що належить юридичній особі, яка ліквідується на підставі речових прав,
крім права власності і господарського відання, не
може бути включене до складу ліквідаційної маси,
це майно, щодо якого боржник є користувачем, балансоутримувачем або зберігачем, повертається його
власнику відповідно до закону або договору (напри-

клад, це прямо встановлено ч.ч.3 та 8 ст.42 Закону
України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» [5]. Здійснює дії
щодо повернення предмету найму наймодавцеві у
цьому разі ліквідаційна комісія (ліквідатор), які здійснюють обов’язки по управлінню справами цієї юридичної особи-наймача, що ліквідується. Якщо під час
повернення речі наймодавцеві будуть виявлені її
погіршення, вимоги про відшкодування збитків, а
також інші вимоги (наприклад із виплати йому плати
за найм, штрафних санкцій) підлягають врахуванню
та задоволенню ліквідаційною комісією (ліквідатором) наймача у порядку та черговості, визначеному
законодавством, яке регулює припинення юридичних
осіб.
У разі ліквідації юридичної особи-наймодавця
ліквідаційна комісія (ліквідатор) повинна вжити всіх
заходів щодо повернення предмету найму з подальшим включенням його до ліквідаційної маси. При
цьому обов’язок наймача з повернення речі виникає,
на нашу думку з моменту отримання повідомлення
від ліквідаційної комісії (ліквідатора) про припинення договору у зв’язку з ліквідацією наймодавця,
оскільки у іншому разі досить складно встановити
момент прострочення виконання першим цього
обов’язку.
У разі наявності заборгованості наймача за договором, або ж виниклої внаслідок неналежного
виконання ним обов’язків, ліквідаційна комісія наймодавця вживає необхідних заходів щодо стягнення
дебіторської заборгованості суб’єкта господарювання, який ліквідується (ч.4 ст.60 ГК України).
У частині невиконаних сторонами обов’язків
зобов’язання з договору найму припиняється у будьякому разі з моменту внесення запису про припинення у зв’язку з юридичної особи наймача або наймодавця до Єдиного державного реєстру.
Окремою підставою припинення договору найму
(оренди) може бути також відмова наймодавця від
договору найму, якщо наймач не вносить плату за
користування річчю протягом трьох місяців підряд
(ч.1 ст.782 ЦК України). При цьому, скористатися
зазначеним правом або ж ні повністю залежить від
волі наймодавця. Застосування цієї відмови здійснюється наймодавцем власними діями без звернення до
суду, за умови наявності згаданих необхідних для
цього умов.
За своєю правовою природою зазначена відмова
наймодавця від договору є правочином, оскільки
спрямована на припинення прав та обов’язків за договором. Ця відмова від договору є правовим наслідком порушення наймачем обов’язку із внесення плати за найм. У той же час, одностороння відмова не
відноситься до мір цивільно-правової відповідальності, а є мірою захисту порушених прав [6, с. 153].
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Основною умовою, яка породжує аналізоване
право наймодавця на відмову є невнесення наймачем
плати за найм протягом трьох місяців підряд. Таким
чином, вважаємо, що наймодавець не набуває права
на відмову, якщо наймач вносить плату за найм несвоєчасно за інших обставин, або вносить зазначену
плату не у повному обсязі. За таких обставин, вказані порушення можуть бути лише підставою звернення наймодавця до суду з вимогою про розірвання
цього договору, якщо має місце істотне порушення
договору і він значною мірою позбавляється того, на
що розраховував при укладенні договору. Зазначену
позицію також поділяє і Ю.В. Паскевич [7, с.92].
Як бачимо, зазначені правові наслідки порушення наймачем зобов’язання із внесення плати за найм
розраховані на систематичне (не одноразове) виконання ним цього обов’язку, коли періодичність внесення плати за найм встановлюється у договорі меншою ніж раз три місяці. У протилежному випадку,
якщо наймач повинен вносити плату за найм з періодичністю один раз у три місяці або більшою, на наш
погляд, відсутні умови для застосування положень
ст.782 ЦК України. Отже більш доцільним було б
сформулювати вимоги щодо строку прострочення
наймачем обов’язку із внесення плати за найм, наступним чином «… протягом трьох місяців підряд, а
якщо періодичність внесення платежів перевищує
один місяць, невнесення платежів понад два рази».
Одночасно з відмовою від договору найму за зазначених обставин наймодавець направляє наймачеві вимогу про повернення речі.
У разі відмови наймодавця від договору найму
(оренди) договір є розірваним з моменту одержання
наймачем повідомлення наймодавця про відмову від
договору (ч.2 ст. 782 ЦК України), і саме з цього
моменту у нього виникає обов’язок з повернення
предмету найму [8, с. 25].
Як слушно зазначає О.В. Остапчук, розірвання
договору оренди внаслідок односторонньої відмови
не припиняє усі зобов’язання його сторін [9, с. 170].
Відмова наймодавця від договору припиняє його дію
на майбутнє, у той же час, зобов’язання, яке було
породжене цим договором продовжує існувати у
частині невиконаних сторонами обов’язків.
Відмова наймодавця від договору тягне за собою
припинення договору найму (оренди) лише у тому
разі, якщо існують у наявності усі умови для її правомірного застосування. Якщо ж наймодавець застосовує подібну відмову без наявності вищенаведених підстав, це не призводить до припинення договору найму.
Оскільки сторони вільно укладають договір найму (оренди), то цілком логічним є те, що вони вправі
припинити відносини з цього договору, розірвавши
його за взаємною згодою у будь-який час. За своєю
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суттю розірвання договору у цьому разі є двостороннім правочином, який спрямовано на припинення
прав та обов’язків його сторін. При укладенні правочину щодо розірвання договору сторони визначають
умови та порядок такого розірвання, обумовлюють
момент, з якого цей договір є припиненим. Якщо
такий момент сторонами не встановлено, він вважається припиненим з моменту досягнення сторонами
згоди про розірвання договору у належній формі.
Договір може бути розірвано за згодою сторін як
за відсутності їх винної поведінки, яка б могла слугувати підставою такого розірвання (наприклад, внаслідок того, що, у наймача відпала потреба у використанні предмету найму, а у наймодавця вона виникла, тощо), так і за наявності винної поведінки
однієї із сторін договору, яка виражається у невиконанні або неналежному виконанні своїх обов’язків
як наймача так і наймодавця. Так, відповідно до
ст.783 ЦК України, наймодавець має право вимагати
розірвання договору найму, якщо:
1) наймач користується річчю всупереч договору
або призначенню речі;
2) наймач без дозволу наймодавця передав річ у
користування іншій особі;
3) наймач своєю недбалою поведінкою створює
загрозу пошкодження речі;
4) наймач не приступив до проведення капітального ремонту речі, якщо обов’язок проведення капітального ремонту був покладений на наймача.
Статтею 784 ЦК України встановлено підстави
розірвання договору найму
на вимогу наймодавця. Так, наймач має право
вимагати розірвання договору найму, якщо:
1) наймодавець передав у користування річ,
якість якої не відповідає умовам договору та призначенню речі;
2) наймодавець не виконує свого обов’язку щодо
проведення капітального ремонту речі.
У випадку розірвання договору за вказаними підставами, сторони у правочині про розірвання договору обумовлюють також обсяг та порядок відшкодування збитків, заподіяних винною поведінкою
другої сторони, тощо.
У той же час, сторона договору найму (оренди),
право якої є порушеним, за наявності підстав, встановлених ст.ст.783, 784 ЦК України, може звернутися до суду з вимогою про розірвання цього договору.
Зверненню до суду з такою вимогою може передувати те, що сторони не досягли згоди щодо усіх умов
та взагалі щодо необхідності розірвання договору.
Також звернення до суду може відбуватися взагалі
без дотримання претензійного порядку. У разі розірвання договору найму (оренди) у судовому порядку
договір є припиненим з моменту набрання рішенням
суду про це законної сили.
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Висновки. Узагальнюючи результати проведеного дослідження, можемо сформулювати наступні висновки. По-перше, визначення законом тих
або ж інших підстав припинення договору найму
(оренди) як спеціальних обумовлено сутністю правовідносин, що з нього виникають. По-друге, можна виділити наступні види спеціальних підстав
припинення договору найму (оренди): 1) ті, що не
залежать від волі сторін: смерть фізичної особи

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

наймача, ліквідація юридичної особи, яка була наймачем або наймодавцем; 2) ті, що залежать від
волі сторін: відмова наймача від договору, якщо
наймодавець не передає йому предмет найму, відмова наймодавця від договору якщо наймач не
вносить плату за користування річчю протягом
трьох місяців підряд, розірвання договору найму
на вимогу наймодавця, розірвання договору найму
на вимогу наймача.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА НАЙМА (АРЕНДЫ)
В статье осуществлен правовой анализ специальных оснований прекращения договора найма (аренды).
Исследованы такие специальные основания прекращения договора найма (аренды) как смерть физического лица
нанимателя, отказ нанимателя от договора, если наймодатель не передает ему предмет найма, отказ наймодателя
от договора, если наниматель не вносит плату за пользование вещью на протяжении трех месяцев подряд, расторжение договора найма по требованию наймодателя, расторжение договора найма по требованию нанимателя.
Особенное внимание авторы уделяют анализу особенностей прекращения договора найма (аренды) в связи с
ликвидацией юридического лица, которое было нанимателем или наймодателем.
Ключевые слова: договор найма (аренды), специальные основания прекращения договора найма (аренды),
отказ наймодателя от договора, расторжение договора найма.
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SPECIAL GROUNDS FOR TERMINATION OF THE LEASE AGREEMENT (LEASES)
Problem setting. The purpose of the lease (lease) agreement is to meet the temporary need of the tenant in a particular
property. Regardless of the term of the lease agreement (lease), the relations under this contract are terminated sooner or
later. Except for the general grounds for termination of the obligation, the lease (lease) contract may be terminated on the
special grounds prescribed by law for termination of this very contract. The possibility of termination of the lease (lease)
on special grounds is determined by the nature and features of the lease (lease) relationship.
Analysis of recent researches and publications. The issue of contractual relationships was studied by legal scholars
in different ways. Research in this area was conducted by M. Aharkov, S. Aleksieyev, M. Brahinskyi, O. Krasavchykov,
O. Ioffe, V. Luts, I. Spasibo, Ye. Kozarenko, V. Steshenko, M. Pronina, S. Puhinskyi, T. Potapenkova, Yu. Basin,
D. Levenson, N. Haschivska, N. Milovska and other scientists.
Target of research. The aim is a comprehensive study and analysis of particular special grounds for termination of
the lease agreement(leases).
Article’s main body. The article provides a legal analysis of the special grounds for termination of the lease agreement
(lease). The following special grounds for termination of the lease (lease) were investigated as the death of the natural
entity of a leasee, the refusal of the leasee if the leasor does not hand over the subject of the lease to him, the refusal of
the leasor if the leasee does not pay for the use of the property during three consecutive months, termination of the
agreement on the leasor’s request, termination of the lease agreement on the leasee’s request.
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Conclusions and prospects for the development. Summarizing the results of the study we can formulate the
following conclusions. First, defining some grounfs for termination of the lease (lease) contract as special by the legislation
is determined by the essence of the legal relations that arise from it. Secondly, we can distinguish the following types of
special grounds for termination of the lease (lease): 1) those that do not depend on the will of the parties: the death of the
natural entity of a leasee, the liquidation of the legal entity that was the tenant or lessor; 2) those that depend on the will
of the parties: the refusal of the leasor if the leasee does not pay for the use of the property during three consecutive
months, termination of the agreement on the leasor’s request, termination of the lease agreement on the leasee’s request.
Keywords: lease agreement, special grounds for termination of the lease contract, the leasor’s refusal of the contract,
termination of the lease agreement.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
КОРПОРАТИВНОЇ ФОРМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
У даній статті автором проаналізовано особливості участі іноземного елементу в корпоративній формі інвестування. Зокрема, встановлено ряд обмежень та заборон щодо участі іноземних суб’єктів в корпоративному інвестуванні, як засобів державного регулювання господарської діяльності та забезпечення національної безпеки.
На підставі останнього, проведено порівняльний аналіз з міжнародним досвідом. Як наслідок, висвітлено проблеми правового регулювання участі іноземного елементу в корпоративному інвестуванні, наголошено на необхідності внесення змін та доповнень до вітчизняного законодавства з врахуванням досвіду іноземних країн.
Ключові слова: корпоративна форма інвестування, іноземні суб’єкти корпоративного інвестування, публічний
інтерес, засоби державного регулювання господарської діяльності.

Постановка проблеми. З огляду на необхідність
постійного постачання ресурсів в економіку країни,
все більшої актуальності набуває питання залучення
іноземних інвестицій. Одночасно, неопосередковане
належним правовим регулюванням зростання частки
іноземного капіталу в галузях економіки може бути
реальною та потенційною загрозою національній
безпеці України, зокрема, в економічній сфері є небезпечне для економічної незалежності України
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань реалізації інвестиційної діяльності в корпоративній формі та формі спільного інвестування приділяють увагу такі науковці, як О. Р. Кібенко, І. В. Спасибо-Фатєєва, О. М. Вінник,
Ю .Є. Атаманова, А. В. Склєпова, Л. М. Зима,
В. В. Рябініна, О. Г. Хрімлі та інші.
Проте, залишається чимало питань, які потребують подальшого дослідження, зокрема, в частині
забезпечення приватних та публічних інтересів в
інвестиційній сфері.
Формування цілей. Метою цієї статті є аналіз
чинного законодавства України, а також міжнародного досвіду на предмет існуючої системи заборон
та обмежень в корпоративній формі іноземного інвестування через призму завдань забезпечення публічних та приватних інтересів.
Виклад основного матеріалу. Як вбачається з
Закону України «Про інвестиційну діяльність» та
Закону України «Про господарські товариства»,
суб’єктами (інвесторами та учасниками) інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і юридичні
особи України та іноземних держав, а також держави.
За приписами вказаних законодавчих актів іно-
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земні громадяни, особи без громадянства, іноземні
юридичні особи, а також міжнародні організації можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств нарівні з громадянами та юридичними особами України, крім випадків, встановлених
законодавчими актами України. [1] Зазначене положення кореспондується зі статтею 1 закону України
«Про режим іноземного інвестування», згідно з якою
іноземними інвесторами є суб’єкти, які провадять
інвестиційну діяльність на території України, а саме:
1)юридичні особи, створені згідно з законодавством
іншої держави, 2) фізичні особи - іноземці, які не
мають постійного місця проживання на території
України та необмежені у дієздатності, 3)іноземні
держави, міжнародні урядові, неурядові організації.
Узагальнюючи положення Закону України «Про
режим іноземного інвестування», вчені виділяють
основні правові форми здійснення іноземного інвестування: корпоративну, договірну та змішану. (укладення засновницького договору у випадку створення
кількома особами господарського товариства за участі іноземного інвестора/інвесторів.)
Як зазначає Вінник О. М., зокрема, корпоративна
форма іноземного інвестування має місце у разі створення іноземним інвестором самостійно чи за участю українських суб’єктів господарювання господарських організацій, набуття іноземним інвестором
корпоративних прав діючої господарської організації
чи цілісного майнового комплексу унітарного підприємства, створення іноземним інвестором з правами юридичної особи філії чи представництва. Особливу роль серед організаційно-правових форм іноземного інвестування науковець надає підприємствам
з іноземними інвестиціями та іноземним підприєм© Бойчук Н. Р., 2019
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ства, особливості правового статусу яких визначаються Господарським кодексом України (ч. 2 ст. 63,
статті 116-117) та Законом «Про режим іноземного
інвестування».
Так, згідно з Законом України «Про режим іноземного інвестування» підприємством з іноземними
інвестиціями визнається підприємство (господарська
організація) будь-якої організаційно-правової форми,
в статутному фонді якого іноземна інвестиція становить не менше 10%. [2].
Натомість, іноземним підприємством згідно з
частиною першою статті 117 Господарського кодексу
України є унітарне або корпоративне підприємство,
створене за законодавством України, що діє виключно на основі власності іноземців або іноземних юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане повністю у власність цих осіб. [3].
З вищенаведених визначень вбачається, що іноземним підприємством є підприємство, в статутному
капіталі якого іноземна інвестиція становить сто
відсотків. Проте, особливості правового становища
іноземних підприємств порівняно з підприємствами
з іноземними інвестиціями відсутні, оскільки Закон
України «Про режим іноземного інвестування» та
інші акти законодавства України містять єдиний термін «підприємство з іноземними інвестиціями», який
охоплює, у тому числі, і підприємства зі стовідсотковою іноземною участю.
Крім того, на думку вчених, зокрема, Вінник
О.М., іноземне підприємство є саме різновидом підприємства з іноземними інвестиціями. [4].
Слід зазначити, що співвідношення даних понять
та проведення порівняльного аналізу зумовлено необхідністю встановлення характерних ознак як кожного з них, а саме, визначення існуючих обмежень
та заборон щодо їх діяльності, так і іноземного корпоративного інвестування в цілому.
Так, Законом України «Про режим іноземного
інвестування» передбачає будь-яку діяльність підприємств з іноземними інвестиціями, що відповідає
цілям визначеними у статуті такого підприємства, за
винятком заборонених чинним на території України
законами. Зокрема, виходячи зі змісту частини п’ятої
статті 116 Господарського кодексу України законом
може бути визначені галузі господарювання та/або
території, в яких встановлюється загальний розмір
участі іноземного інвестора, а також території, на
яких діяльність підприємств з іноземними інвестиціями обмежується або забороняється, виходячи з
вимог забезпечення національної безпеки.
Щодо іноземного підприємства, то за вимогами
частини другої статті 117 Господарського кодексу
України чітко взагалі забороняється законом створення останніх в у всіх галузях, що мають стратегічне значення для безпеки держави.

Таким чином, якщо співвіднести поняття «іноземне підприємство» та «підприємство з іноземними
інвестиціями» як частина та ціле, то постають питання в якій мірі вищевказана заборона стосується підприємств з іноземними інвестиціями, та чи є здійснення іноземного корпоративного інвестування у
формі придбання, навіть несуттєвої, частки підприємств стратегічних галузей економіки тим виключенням, про яке йде мова у Законі України «Про режим
іноземного інвестування».
Розглядаючи ці питання з позиції засобу державного регулювання економіки та засобу забезпечення
національного ринку, вважаємо за необхідно, поперше, визначити поняття стратегічної галузі.
Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 03.11.2010 № 999 «Про визначення критеріїв віднесення об’єктів державної власності до
таких, що мають стратегічне значення для економіки
і безпеки держави» до таких критеріїв віднесено:
1) підприємства паливно-енергетичного комплексу;
2) підприємства, що здійснюють транспортування
хімічних продуктів магістральними трубопроводами
та обслуговування таких трубопроводів; 3) підприємства, що здійснюють геологічне вивчення і розробку нафтогазоносних надр; 4)підприємства, що
здійснюють видобування та переробку корисних
копалин загальнодержавного значення яких згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від
12.12.1994 № 827 належать газ природний та нафта;
5) підприємства, що провадять топографо-геодезичну і картографічну діяльність; 6) підприємства, що
провадять гідрометеорологічну діяльність; 7) підприємства, що провадять діяльність у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та
надання послуг поштового зв’язку, державні радіо
- і телекомпанії; 8) підприємства залізничного транспорту загального користування; 9) а також підприємства автомобільного, морського та річкового транспорту; 10) підприємства авіаційної та ракетно-космічної промисловості; 11) підприємства, віднесені
до категорій цивільної оборони; 12) підприємства,
контроль за діяльністю яких з боку держави гарантує
захист громадян від наслідків впливу неконтрольованого виготовлення, використання або реалізації
небезпечної продукції, послуг або небезпечних виробництв; 13) хлібоприймальні та хлібозаготівельні підприємства, які становлять науковий і науковотехнічний потенціал; 14) підприємства - суб’єкти
природних монополій, які провадять діяльність на
загальнодержавному ринку товарів; 15)підприємства,
частка продукції яких на загальнодержавному ринку
товарів, що має важливе соціально-економічне значення, перевищує 35 відсотків, або ті, які разом з
одним або двома іншими підприємствами мають на
такому ринку сукупну частку, що перевищує 50 відПраво та інновації № 3 (27) 2019
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сотків, або не більше ніж з чотирма іншими підприємствами мають на такому ринку сукупну частку, що
перевищує 70 відсотків; 16) підприємства, середньооблікова кількість штатних працівників яких перевищує 5 тис. осіб; 17)підприємства, які належать до
категорії великих платників податків [5].
Аналіз вітчизняного законодавства свідчить, що
в противагу положенням Господарського кодексу, а
саме вищезазначеної частини п’ятої статті 116 та
статті 117 Господарського кодексу України, прямі
заборони щодо участі нерезидентів у вищезазначених підприємствах на рівні спеціальних правових
норм відсутні, зокрема, і на придбання 100% частки
підприємств, а відповідні обмеження на сьогоднішній день не врегульовані належним чином. На законодавчому рівні встановлений порядок здійснення
корпоративного інвестування іноземцями лише для
декількох стратегічних галузей економіки.
Так, Закон України «Про телебачення та радіомовлення» допускає іноземне інвестування в якості
джерела фінансування телерадіоорганізацій (ст.19).
Виключеннями, про які безпосередньо йде мова у
вказаному законі, є заборона заснування та участі в
телерадіоорганізаціях або провайдерах програмної
послуги нерезидентам, зареєстрованим в офшорних
зонах, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, а також є резидентам країни, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором або
державою-окупантом. [6].
Оскільки, за змістом статті 12 Закону України
«Про телебачення та радіомовлення» у всіх інших
випадках участь іноземних фізичних та/чи юридичних осіб у статутному капіталі телерадіоорганізацій
регулюється Господарським кодексом України, а
саме вищевикладеними статтями 116 та 117, ще одним виключенням в даному випадку є заборона створення підприємств зазначеної галузі виключно на
основі власності іноземців або іноземних юридичних
осіб, або придбання повністю діючого підприємства
у власність таких осіб.
Відтак, виникає питання яким повинен бути максимальний розмір частки іноземного капіталу в статутному фонді підприємства стратегічної галузі,
щоб, останнє зберегло статус підприємства з іноземними інвестиціями, а не перетворилося в іноземне
підприємство, на яке поширюються положення частини другої статті 117 ГК України.
Крім того, як вбачається з вищевикладеного, заборона стовідсоткового іноземного капіталу стосується лише такої форми корпоративного інвестування, як створення нової юридичної особи – іноземного
підприємства. Однак, залишається не врегульованим
випадок відчуження 100% часток у статутному капіталі підприємства, адже, фактично, відбувається
лише затвердження нового складу учасників
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Вирішуючи аналогічне питання у зв’язку з неоднаковим застосуванням судами касаційної інстанції
положень статей 63, 117 Господарського кодексу
України та законодавства, що регулює газодобувну
діяльність, Верховний Суд України у Постанові від
25.11.2015 у справі № 922/2581/14 дійшов висновку,
що договори купівлі-продажу часток у статутному
капіталі товариства з обмеженою відповідальністю,
внаслідок чого було відчужено всі частки у статутному капіталі підприємства (основним видом діяльності якого є добування природного газу) на користь
іноземних юридичних осіб, призведе до створення
іноземного підприємства в галузі, що має стратегічне значення для безпеки держави. [7].
Відтак, за висновками Верховного України, зазначені договори є нікчемними відповідно до закону
як такі, що порушують публічний порядок, а рішення загальних зборів про продаж учасниками товариства всіх часток у статутному капіталі та внесення
змін до статуту товариства є недійсними, оскільки
вони не відповідають положенням чинного законодавства та приймалися на підставі нікчемних правочинів.
Проте, за результатом аналізу інших спеціальних
законодавчих актів, що регулюють умови і порядок
створення, вимоги до організації та діяльності підприємств, зазначених у Кабінету Міністрів України
від 03.11.2010 № 999 «Про визначення критеріїв
віднесення об’єктів державної власності до таких,
що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави», вбачається, що законодавцем не встановлено прямих заборон до придбання іноземцями
діючих підприємств стратегічних галузей та не врегульовано механізм обмеження участі нерезидентів
в діяльності останніх.
В контексті даного питання доцільно звернутись
до зарубіжної практики. За приписами Федерального закону РФ «Про порядок здійснення іноземних
інвестицій у господарські товариства, які мають
стратегічне значення для забезпечення оборони країни та безпеки держави», угоди, наслідком яких є
набуття контролю над такими товариствами іноземними державами, міжнародними організаціями, а
також організаціями, що перебувають під їх контролем є також нікчемними. Проте, законом передбачено ряд виключень. В даному випадку йде мова про
наявність рішення щодо попереднього погодження
таких угод та дій, що оформлюється федеральним
органом виконавчої влади, уповноваженого на виконання функцій контролю за здійсненням іноземних
інвестицій в Російській Федерації та має обмежений
термін дії. [8].
В процесі дослідження вирішення даного питання в зарубіжних країнах вбачається тенденція переходу від заборони на участь іноземних елементів у
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діяльності стратегічних підприємств до встановлення певних обмежень на придбання акцій іноземними
інвесторами. Так, наприклад, законодавство США в
загалом забезпечує рівні умови господарювання іноземним та національним інвесторам. Іноземні інвестори мають право вільно вкладати власні кошти в
більшість галузей економіки США, а також вивозити
основний капітал та прибуток за межі країни. Проте,
мають місце певні обмеження щодо особливих галузей економіки , що встановлюються з метою захисту
національної безпеки, збереження національного
товаровиробника та інфраструктури.
Зокрема, виходячи положень, що регулюють організацію та діяльність підприємств кожної стратегічної галузі США, такими обмеженнями є закріплення або заборони на придбання іноземцями
контрольного пакету акцій, або зазначення граничномаксимального розміру частки у відсотковому відношенні. [9].
Найбільшої актуальності дане питання набуло з
прийняттям Міжпарламентською асамблеєю євразійської економічної спільноти у 2006 році
Постанови про рекомендації щодо гармонізації
законодавства держав – членів Євразійського економічного співтовариства у сфері приватизації . За
змістом останньої, регулювання участі нерезидентів
у приватизації може бути реалізовано шляхом установлення обмежень щодо норми іноземної участі в
акціонерному капіталі державних підприємств, які
підлягають приватизації, конкретизації її максимального значення чи визначення рівня, що не дає нерезидентові права контролю. [10].
За висновками багатьох вчених, останнім часом
такі обмеження почали вводити й у високо розвинутих країнах Західної Європи. Наприклад, у Великобританії частка іноземної участі не повинна перевищувати 15 %, у Франції – 20 % акцій приватизованих державних підприємств. Серед країн – членів
Організації економічного співробітництва і розвитку
(OECD) найбільша кількість обмежень на набуття
акцій іноземними інвесторами встановлена в Ісландії, Канаді, Туреччині, Мексиці, Австрії, Австралії,
Південній Кореї та Японії. Так, у Китаї та Японії
тривалий час існувала заборона на набуття іноземними інвесторами акцій телекомунікаційних компаній. В Ісландії іноземним інвесторам закрито доступ
до галузі рибальства та енергетичного сектору, в
Мексиці – до акцій національних нафтових компаній.
Підставами введення таких заборон є економічний
протекціонізм, захист національної безпеки, а також
політичні причини.
У Федеративній республіці Німеччини тривалий
час не існувало законів, які б обмежували участь
іноземних інвесторів у німецьких компаніях. Такий
спеціальний закон прийнятий порівняно недавно та

взагалі не містить поняття «стратегічне підприємство». Регулювання обмежене поняттям «сфера національних інтересів», під яким мається на увазі
виробництво підприємствами зброї або участь у її
виробництві. Так, механізм регулювання передбачає
обов’язковість одержання спеціального дозволу уряду на придбання пакетів акцій понад 25% таких підприємств.
Крім того, актуальним є, наразі, обмеження участі іноземних інвесторів шляхом збереження за державою спеціальної або «золотої» акції. Яскравим
прикладом є досвід Великої Британії.
У зв’язку з посиленням приватизаційних процесів та з метою забезпечення ефективного контролю держави над діяльністю компаній, урядом держави запроваджено відповідний механізм державного регулювання. Реалізація такого механізму була
покладена на відповідні контролюючі органи. З цією
ж метою в контексті всеохоплюючої приватизації,
англійським урядом введено інститут «золотої акції»,
на який покладено завдання збереження керованості
компаній.
Інститут «Золота акція» діяв протягом певного
періоду та давав змогу встановлювати наступні обмеження: заборона одній особі володіти понад 15 %
голосуючих акцій, заборона на заміщення призначеного урядом директора, обмеження на відчуженість значної частини активів компанії (понад 25 %),
заборона на добровільне припинення діяльності підприємства та розпуск штату. У частині регулювання
допуску іноземних інвесторів «золота акція» передбачала введення обмежень на розмір пакета акцій,
що міг бути придбаний у власність іноземними інвесторами (не більше 15 %). Обмеження стосувалися також участі іноземців у керівництві приватизованих компаній. Головою компанії міг бути призначений тільки громадянин Великої Британії. [11].
Таким чином, на підставі вищенаведеного порівняльного аналізу, необхідно зробити висновок про
існування наступних засобів державного регулювання доступу іноземного капіталу в стратегічних галузях економік зарубіжних країн:
– обмеження обсягу корпоративних прав,
– дія інституту «золотої акції» (у формі договору,
що визначає предмет регулювання),
– секторальні заборони на присутність іноземного капіталу,
– спеціальні механізми контролю з боку держави,
шляхом надання відповідних повноважень органам
державної влади,
– процедури видачі нерезидентам дозволів на
участь в національній економіці.
Натомість, на теренах економічного розвитку
України все більше набирають обертів процеси приватизації та корпоратизації унітарних державних
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підприємств, що є однією з передумов збільшення
частки іноземного капіталу у стратегічних галузях
економіки. Так, за даними офіційної статистики з
1992-2015 рр. приватизовано було 28718 підприємств. Крім того, лише за 2016 р. державну форму
власності змінили 63 об’єкти, комунальну форму
власності 137 об’єктів, а протягом звітного періоду
2017р. в Україні державну форму власності змінили
83 об’єкти, серед яких енергетичні компанії та банк,
власником акцій якого є держава в особі уповноважених органів. комунальну форму власності 244
об’єкта. [12].
Одночасно, на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 03.11.2010 № 999 «Про визначення критеріїв віднесення об’єктів державної власності до таких, що мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави» урядом щорічно затверджуються переліки підприємств, що мають стратегічне значення та переліки підприємств, що не підлягають приватизації. Проте, як вбачається, критеріїв обрання того чи іншого підприємства законодавством не
передбачено, що призводить до нехтування більшістю
положень, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 999.
Так, наприклад, актуальним наразі є питання
корпоратизації НАЕК «Енергоатом», що на сьогоднішній момент є унітарним підприємством державної форми власності.
Така політика держави вмотивована необхідністю залучення іноземних інвестицій, злиття з іноземними підприємствами-партнерами, відкриття кредитних траншів та виходу на зовнішній ринок. Крім
того, на думку політичних діячів, процес, зокрема,
корпоратизації, зумовлений необхідністю відділення
менеджменту від власника, обмеживши його лише
правом на дивіденди.
Хоч, фактично, корпоратизація не передбачає
зміну форми власності, а є лише зміною організаційно-правової форми підприємства, цей процес є передумовою передачі підприємств з державного сектора
економіки до приватного.
У зв’язку з вищевикладеним, на нашу думку, нагальними до вирішення є наступні питання:
– узгодження спеціальних та загальних норм законодавства, зокрема положень Господарського кодексу щодо заборон та обмежень участі іноземців в
діяльності вітчизняних підприємств з положеннями
законів, що регулюють діяльність стратегічних галузей економіки;
– вирішення питання щодо встановлення у відсотковому відношенні граничного-максимального
1.
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розміру частки іноземного капіталу в статутному
фонді підприємства кожної стратегічної галузі економіки, виходячи з принципу балансу приватного та
публічного інтересу.
– розмежування на законодавчому рівні понять
«заборони» та «обмеження» в контексті регулювання
корпоративної форми іноземного інвестування.
– конкретизація на законодавчому рівні, в чому
саме полягає загроза національній безпеці України,
стабільності в суспільстві, зокрема, в економічній
сфері зростання частки іноземного капіталу у стратегічних галузях економіки, з одночасним тлумачення поняття «іноземна частка».
Крім того, на нашу думку, на підставі іноземного
досвіду доцільним є запровадження механізму регулювання та забезпечення обмежень участі іноземних
інвесторів в діяльності підприємств стратегічних
галузей економіки. Розглядаючи відповідні заборони
та обмеження з позиції засобів державного регулювання господарської діяльності, вважаємо доцільним
прибігти до запозичення вищенаведених засобів
державного регулювання доступу іноземного капіталу в стратегічних галузях економіки зарубіжних
країн, зокрема, обмеження корпоративних прав іноземних інвесторів лише отриманням дивідендів та
одночасну заборону на участь нерезидентам в діяльності компаній, відчуження останнім контрольного пакету акцій.
Висновки: Відповідно до п. 4.3.3 Стратегії національної безпеки України, одним із ключових завдань політики національної безпеки у внутрішній
сфері є забезпечення економічної безпеки
Як визначено статтею 7 Закону України «Про
основи національної безпеки України», на сучасному
етапі основними реальними та потенційними загрозами національній безпеці України, стабільності в
суспільстві, зокрема, в економічній сфері є небезпечне для економічної незалежності України зростання частки іноземного капіталу у стратегічних
галузях економіки.
Таким чином, відсутність належного врегулювання вищевикладених проблемних питань створює
реальну загрозу для економіки і безпеки держави
шляхом відчуження іноземними юридичними або
фізичними особам значної частини корпоративних
прав підприємств стратегічних галузей, зумовлює
відходження до офшорних зон прибутків від діяльності таких підприємств та посилення тіньової економіки, є передумовою знищення національного
ринку, збільшення рейдерства та недобросовісного
поглинання компаній.
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БОЙЧУК Н. Р.
соискатель НИИ правового обеспечения инновационного развития Национальной академии
правовых наук Украины
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ФОРМЫ
ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В данной статье автором проанализированы особенности участия иностранного элемента в корпоративной
форме инвестирования. В частности, установлен ряд ограничений и запретов на участие иностранных субъектов
в корпоративном инвестировании, как средств государственного регулирования хозяйственной деятельности и
обеспечения национальной безопасности. На основании последнего, проведен сравнительный анализ с
международным опытом. Как следствие, освещены проблемы правового регулирования участия иностранного
элемента в корпоративном инвестировании, отмечается необходимость внесения изменений и дополнений в отечественное законодательство с учетом опыта зарубежных стран.
Ключевые слова: корпоративная форма инвестирования, иностранные субъекты корпоративного инвестирования, публичный интерес, средства государственного регулирования хозяйственной деятельности.

BOYCHUK N. R.
PhD Candidate of the Scientific and Research Institute of Providing Legal Framework for the Innovative
Development of National Academy of Law Sciences of Ukraine
CERTAIN ISSUES OF LEGAL REGULATION OF CORPORATE FORMS OF FOREIGN
INVESTMENT
Problem statement. The issue of attracting foreign investment is becoming increasingly urgent due to the need for
a constant supply of resources to the country’s economy. At the same time, the growth of the share of foreign capital in
economic sectors, which is not mediated by proper legal regulation, can be a real and potential threat to the national security of Ukraine, in particular, in the economic sphere there is a danger for the economic independence of Ukraine.
Analysis of recent research and publications. Such scientists as O. R. Kibenko, I. V. Spasibo-Fateeva, O. M. Vinnik, Yu. E. Atamanova, A.V. Sklepova, L. M. Zima, V. V. Ryabinina, O. G. Khrimli and others pay attention to the study
of the issues of implementation of investment activity in the corporate form and the form of joint investment.
The purpose of this article is to analyze the current legislation of Ukraine, as well as international experience on
the subject of the existing system of prohibitions and restrictions in the corporate form of foreign investment through the
prism of public and private interests.
Presentation of the basic material. In this article the author analyzes the peculiarities of participation of foreign
element in the corporate form of investment. In particular, there are a number of restrictions and prohibitions on the participation of foreign entities in corporate investment as a means of state regulation of economic activity and ensuring
national security. On the basis of the latter, a comparative analysis with international experience is carried out. As a result,
the problems of legal regulation of participation of a foreign element in corporate investment are highlighted, the need to
make changes and additions to the domestic legislation considering the experience of foreign countries is noted.
Conclusions. Thus, the lack of proper settlement of the above problematic issues creates a real threat to the economy
and security of the state by alienating foreign legal entities or individuals a significant part of the corporate rights of enterprises of strategic industries, causes the outflow to offshore zones of profits from the activities of such enterprises and
the strengthening of the shadow economy, is a trigger event for the destruction of the national market, the increase in
raiding and unfair absorption of companies.
Key words: corporate form of investment, foreign subjects of corporate investment, public interest, means of state
regulation of economic activity.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПІВ
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК МЕТИ СТВОРЕННЯ
ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ БІОБАНКІВ
Дослідницькі біобанки створюються та використовуються з метою розвитку медичної науки та розробки
нових ліків чи методів лікування. Відсутність комплексного спеціального правового регулювання дослідницької
діяльності за участю людини загалом, та досліджень людських біологічних матеріалів та персональних даних
пов’язаних зі здоров’ям особи зокрема, які саме входять до складу дослідницьких біобанків, формує сприятливі
умови для порушення особистих немайнових прав досліджуваних осіб недобросовісними дослідниками.
У даній статті на основі аналізу доктринальних джерел, чинного законодавства та норм швейцарського законодавства, які можуть стати прикладом для наслідування, визначено основні принципи, на яких має ґрунтуватися дослідницька діяльність за участю людини, визначено види такої діяльності та сформульовано їх визначення з метою уніфікації термінології. Визначено сферу дії комплексного спеціального закону, завданням якого є
врегулювання усіх видів дослідницької діяльності за участю людини, в тому числі досліджень людських біологічних матеріалів та даних пов’язаних зі здоров’ям.
Ключові слова: дослідження людського біологічного матеріалу, дослідницький біобанк, пробант, гідність,
недоторканість.

Постановка проблеми. Створення та розпорядження дослідницькими біобанками, тобто їх використання може і повинно обмежуватися нормами як
національного, так і міжнародного законодавства,
проте потребує дуже зваженого підходу законотворця до цього питання. На сьогодні, крім ліцензійних
умов, які регулюють лише порядок створення біобанків, діяльність щодо їх використання є неврегульованою і обмежується лише загальними нормами
конституційного права та нормами щодо дослідницької діяльності, вміщеними в Основах законодавства
про охорону здоров’я. Проте, багато європейських
країн вже регулюють ці важливі питання на рівні
спеціальних законів і Україна не має бути винятком.
Зокрема, йдеться про необхідність за допомогою
норм права з одного боку забезпечити охорону прав
та інтересів пробантів, а з іншого боку, встановити
розумні рамки діяльності щодо використання дослідницьких біобанків, яка не обмежуватиме свободу
наукової діяльності та не матиме негативного демотивуючого впливу на розвиток науки. Відсутня також
у чинному законодавстві уніфікована термінологія
щодо визначення поняття та видів медичних досліджень.
Аналіз останніх досліджень. Вивченням питань
щодо біоетичних принципів дослідницької діяльності в сфері медичних досліджень та визначенням поняття та видів такої діяльності займалися О. Кашин© Квіт Н. М. , 2019

цева, Р. Майданик, С. Михайлюк, С.Пустовіт, Р. Стефанчук, І.Сенюта та ін.
Мета статті - визначити засадничі принципи, які
мають бути покладені в основу такого особливого
виду дослідницької діяльності як дослідження людського біологічного матеріалу та пов’язаної із цим
інформації, а також визначити поняття такої діяльності та сферу дії майбутнього спеціального закону,
що врегулює ці відносини, запропонувати уніфікований підхід до розуміння поняття та видів медичних
досліджень.
Виклад основного матеріалу. У науково-дослідній діяльності, особливо в медичній сфері, крім законодавчих вимог та гарантій важливу роль відіграють також етичні принципи. Зокрема, в якості засадничих принципів діяльності науково-дослідних
працівників розглядаються принципи та правила
поваги до автономії та гідності суб’єкта дослідження, а саме «не нашкодь», «роби благо», справедливості, цілісності, вразливості, інформованої згоди,
конфіденційності, невтручання в приватне життя
тощо. Принципи поваги до автономії та гідності
людини вважаються фундаментальними та найважливішими серед інших етичних принципів наукових
досліджень. Вони, зокрема, означають повагу не
тільки до прагматичної здатності суб’єкта дослідження робити правильний «розумний вибір», але й
створення відповідних умов для втілення його ідеаПраво та інновації № 3 (27) 2019
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лів та цінностей, уявлень про своє здоров’я та благополуччя у науково-дослідній практиці. Ці принципи
свідчать не лише про обов’язок дослідника надавати
у доступній для досліджуваного формі повну та
правдиву інформацію щодо цілей та методів, наслідків та ризиків дослідження, але й всіляко підтримувати та зміцнювати його здатність до автономного
вибору та відповідальних рішень, захищати досліджуваних з обмеженою автономією (діти, люди похилого віку, люди з обмеженими можливостями та
психічними розладами).
Ці принципи ґрунтуються на повазі до людини
як особистості, на визнанні її волевиявлення, права
й можливості виконувати визначальну роль у прийнятті рішень, що стосуються її фізичного, психічного, тілесного та соціального благополуччя. Продовженням принципів поваги до автономії та гідності
особистості є право інформованої згоди, згідно з
яким особа добровільно і усвідомлено дає дозвіл на
будь-яке втручання в своє життя і цей дозвіл базується на розумінні відповідної інформації, яка надається їй дослідником. Це відповідає положенням Конституції України, де встановлено, що «кожна фізична
особа має право на: життя, охорону здоров’я, безпечне для життя та здоров’я довкілля, свободу та
особисту недоторканість, недоторканість особистого
та сімейного життя, повагу гідності та честі, якими
ця особа володіє довічно, а медичні, наукові та інші
дослідження можуть проводитись лише за її вільною
згодою».
Сьогодні існує американська та європейська моделі біоетики. Зокрема, американські дослідники Т.
Бочамп і Дж. Чілдресс запропонували такі принципи
біомедичної етики: 1) принцип “не нашкодь” (вимагає не завдавати шкоди пацієнтові при медичному
втручанні); 2) принцип “роби благо” (лікар дотримується морального обов’язку здійснювати дії, які
спрямовані на покращення стану пацієнта); 3) принцип поваги до автономії особистості (людина має
право розпоряджатися своїм благополуччям,
здоров’ям; на принципі автономії ґрунтується концепція “інформованої згоди”); 4) принцип справедливості (підкреслює необхідність справедливого
розподілу ресурсів при наданні медичної допомоги,
а також дотримання справедливості, недескримінації
у ставленні до пацієнтів); 5) принцип правдивості
(лікар повинен правдиво інформувати пацієнта про
стан його здоров’я); 6) принцип конфіденційності
(йдеться про те, що не можна розголошувати інформацію про стан здоров’я пацієнта без його згоди). Як
бачимо, американська модель біоетики ґрунтується
на відношенні “лікар– пацієнт”, а сам термін “біоетика” вживається як синонім сучасної медичної етики.
“Біомедична етика включає моральні проблеми, які
виникають у процесі соціальних взаємовідносин
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представників медичної професії, пацієнтів, клієнтів.
Мета їх відносин – збереження й відтворення індивідуального і колективного здоров’я за допомогою
біоетичних принципів і підходів”[1, c.8].
Європейська модель біоетики обирає за основу
відношення “особистість – держава”, оскільки фундаментальні етичні принципи цієї моделі біоетики
спрямовані на захист особистості в державі. До західноєвропейських вихідних принципів біоетики
належать: 1) принцип автономії особистості (йдеться
про право особистості розпоряджатися своїм
здоров’ям і благополуччям, відмовлятися від лікування навіть тоді, коли це може загрожувати життю);
2) принцип людської гідності (гарантує визнання
самоцінності кожної людини; передбачає гідне ставлення до пацієнта, який позбавлений автономних
рішень і дій; як правило, цей принцип застосовується до малолітніх дітей, а також до людей у недієздатному фізичному і психічному станах; принцип – в
основі обґрунтування заборон на трансплантологію
органів людини, на клонування людини); 3) принцип
вразливості (передбачає відповідальне ставлення до
людського життя; тактовне ставлення до людей з обмеженими можливостями); 4) принцип інтегральності (підкреслює недоторканість фізичної та психічної
цілісності людини; застосовується у випадку втручання в генетичну природу людини, що загрожує їй
порушенням особистісної ідентичності).
У вітчизняній науці біоетику розглядають як
міждисциплінарний напрям досліджень, що обґрунтовує ціннісно-моральні аспекти взаємин лікаря і
пацієнта, досліджує етичні проблеми біомедичних
досліджень, розвиває практичні навички та моральну
відповідальність за прийняття рішень, регулює діяльність вченого, наголошуючи на його соціальній
відповідальності [2, c.117].
Принцип «не нашкодь» означає, що «ніхто не має
права робити шкоди іншим людям». Де під поняттям
шкода розуміється будь-яке «зло», яке можна попередити, завдати чи виправити, зокрема біль, тілесні
чи душевні страждання, несправедливість, позбавлення засобів до існування, інвалідність, смерть особи. Отже, передбачувані ризики та ймовірна шкода
не мають бути засобом для досягнення благих цілей,
тобто перевищувати очікувану користь для суб’єкта
дослідження. Отже, дослідник має вживати усіх залежних від нього заходів для максимальної мінімізації ризиків, а якщо це є поза його можливостями і
ризики все ж перевищують ймовірну користь, то він
повинен припинити дослідження.
Принцип «роби благо» дещо перекликається із
попереднім принципом «не нашкодь» і означає, що
здоров‘я та благополуччя суб’єкта дослідження мають бути максимально захищені та забезпечені у ході
проведення дослідження. Цей принцип передбачає
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дії, які є безпосереднім благом для досліджуваного,
захищають або підвищують якість його життя та
здоров’я, попереджують та мінімізують заподіяння
йому шкоди, усувають небажані, негативні явища.
Принцип справедливості вказує на необхідність
рівного ставлення до автономії та гідності усіх
суб’єктів дослідження, незважаючи на їх вік, належність до певних соціальних верств, релігійних переконань, національності; однакове ставлення як до
хворих, так і до здорових людей – волонтерів, учасників дослідження; створення рівних можливостей
для усіх суб’єктів дослідження щодо їх доступу до
медичних послуг, отримання переваг чи відшкодування шкоди, спричиненої участю у дослідженні.
Також важливе значення в науці біоетики набув
останнім часом принцип цілісності, який має декілька значень: 1) гідність, неприйняття корупції, відкритість, чесність, доброзичливість; 2) цілісність
особистості; 3) недоторканість особистості, вимога
невтручання в її приватну сферу (як правова категорія в міжнародно-правових документах) [3, c.7]. Цей
принцип спонукає дослідника до чесності та відкритості у його роботі із колегами та суб’єктами дослідження та вимагає від нього об’єктивного ставлення
та оцінки цінності та доцільності своїх наукових
досліджень для задоволення суспільних , так і особистих потреб окремих суб’єктів дослідження, стоячи на варті їх психотілесної, духовної та соціальної
цілісності.
Отже, на основі проведеного аналізу основних
принципів, які обумовлюють допустимість дослідницької діяльності із залученням людини, ми пропонуємо визначити основні засади дослідницької діяльності із залученням людини у спеціальному законі: перевага інтересів людини над інтересами
науки і суспільства; наукова обґрунтованість дослідження; недискримінація; вільне волевиявлення;
право на інформацію; заборона комерціалізації; наукові вимоги (свобода наукової діяльності, наукова
якість, кваліфікованість відповідальних осіб). Ці
засади, з одного боку створюють умови безпечності
досліджень за участю людини та формують простір
для реалізації дослідниками своїх наукових проектів
на благо людства.
Для того щоб розібратися у сфері дослідницької
діяльності, квазіоб’єктом, якої виступає людина,
необхідно визначити поняття такої діяльності. Зокрема, у німецькому та швейцарському законодавстві
широко використовується термін «Humanforschung»,
який перекласти у вигляді одного слова українською
мовою неможливо. Змістовно це є дослідження за
участю людини і швейцарська доктрина зокрема визначає його як дослідження, яке проводиться на людях, в тому числі на людських ембріонах, плодах, а
також із використанням людських тілесних субстан-

цій (тканин, клітин тощо) та тіла померлої людини.
В широкому розумінні дане поняття також включає
дослідження персональних даних. Таким чином, Закон Швейцарії про до слідження на людях
(Humanforschungsgesetz - HFG)[4] містить дефініцію
поняття «дослідження за участю людини», як дослідження, об’єктом якого виступає людина, людські
тілесні матеріали чи персональні дані. При цьому, в
літературі робиться наголос на те, що термін
«Humanfoschung» та «дослідження на людях»
(Forschung am Menschen) є синонімами [5, c. 493].
В українському законодавстві для позначення
цієї діяльності використовуються різні словосполучення, зокрема, медичний дослід, медико-біологічний експеримент, клінічне випробування, дослід
над людиною. Отже, уніфікованої термінології немає. У літературі також використовуються різні
терміни, як медичний експеримент, біомедичний
експеримент, медико-біологічні дослідження. За
таких умов складно розмежувати і чітко визначити
сферу застосування тих чи інших норм, які повинні
регулювати таку діяльність. Дана проблема є результатом відсутності законодавчого визначення
даних понять. Тому вважаємо за доцільне впровадити єдину законодавчу термінологію та нормативно закріпити її визначення.
Зокрема, аналіз співвідношення цих понять проведено у статті Сенюти І.Я., яка вважає найбільш
містким поняття «медичний дослід», що поглинає,
зокрема, «клінічні випробування лікарських засобів», своєю чергою, «медичний дослід» поглинається родовим поняттям «науковий дослід» [6, c. 44].
Якщо проаналізувати зокрема норму ст. 45 Основ
законодавства України про охорону здоров’я, яка
регулює медико-біологічні експерименти на людях,
то, по-перше, можна зробити висновок про нормативне закріплення умов правомірності їх проведення, а саме: суспільно-корисна мета; наукова обґрунтованість; переваги можливого успіху над ризиками
спричинення тяжких наслідків для здоров’я або життя; гласність застосування експерименту; реципієнт
експерименту («об’єкт») – повнолітня дієздатна фізична особа; повна інформованість і вільна згода
особи, яка підлягає експерименту; збереження лікарської таємниці в необхідних випадках; по друге, дана
стаття розрізняє два види такого експерименту, а
саме, науково-дослідний (або, як ще його називають,
неклінічний) експеримент та терапевтичний (або
клінічний) експеримент, значення такої класифікації
полягає у встановленні законодавчих меж їх проведення, а саме заборони застосування першого виду
на хворих, ув’язнених та військовополонених та заборони терапевтичного експерименту на людях, захворювання яких не має безпосереднього зв’язку з
метою дослідження.
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Цікавим є також визначення поняття «біомедичне дослідження», дане у проекті закону «Про правові основи біоетики та гарантії її забезпечення» №
7625 від 08.06.2005 р. [7], під яким законотворець
розуміє наукове дослідження, метою якого є вивчення конкретних фізіологічних, психологічних та інших станів організму людини під впливом факторів,
а також апробація нових діагностичних, лікувальнопрофілактичних, реабілітаційних методів, лікарських
та інших засобів, проведене у формі клінічного досліду за участю людини в якості випробуваного. На
нашу думку, дане поняття є найбільш широким та
охоплює як науково-дослідні, так і терапевтичні експерименти та досліди за участю людини.
В науковій літературі визначають характерні
ознаки як клінічних, так і неклінічних експериментів, зокрема характерним для терапевтичних експериментальних досліджень визначають те, що вони
здійснюються щодо особи, яка має правовий статус
пацієнта, який одночасно виступає і суб’єктом даних
дослідів, і об’єктом здобуття нових знань, які матимуть соціальне значення при цьому дослід має діагностичний або терапевтичний потенціал, який може
бути використаний безпосередньо для лікування
самого ж таки суб’єкта. Натомість нетерапевтичні
дослідження, тобто так звані науково-дослідні експерименти спрямовані на підтвердження певних
наукових гіпотез без прямого зв’язку із інтересами
пацієнта чи здорового добровольця, який зголосився
брати участь в експерименті [8, c.378].
Розмежовуючи терапевтичний і неклінічний експеримент, О. Ю. Кашинцева зазначає, що під медичним терапевтичним експериментом розуміють дії
лікаря, спрямовані на поліпшення стану здоров’я
пацієнта, в основу яких покладені нові, ще не випробувані методики. Відповідно до норм права та деонтології, лікування новими методами повинно мати
науково виважене теоретичне підґрунтя. Під час медичного терапевтичного експерименту дії вчених
спрямовані насамперед на допомогу пацієнту, і лише
опосередковано – на підтвердження чи спростування
медичних гіпотез. Натомість, медичний науковий
експеримент спрямований на підтвердження чи
спростування наукових гіпотез емпіричним шляхом,
його метою є поступ у медицині та суміжних науках,
а полегшення стану хворого є лише факультативною
метою, оскільки медичний науковий експеримент
може проводитись як на хворих, так і на цілком здорових людях [9, c.115].
Розмежування клінічних та неклінічних досліджень проведено також і у російській доктрині,
зокрема, вважається, що до клінічних досліджень
належать випробування лікарських засобів, субстанцій, дослідження нових хірургічних, фізіотерапевтичних методик, дослідження в сфері психіатрії,

86

Право та інновації № 3 (27) 2019

генетики, репродуктивних технологій, трансплантології тощо, тоді як неклінічні дослідження – це
дослідження, які безпосередньо не передбачають
терапевтичної користі для досліджуваних, а спрямовані переважно на вивчення фізіології організму
в екстремальних чи незвичних для людини умовах
[10, c.70-71]. Такий підхід, на нашу думку, особливо, що стосується неклінічних досліджень є занадто
вузьким, а щодо клінічних досліджень занадто широким і замість того щоб встановити межі між цими
двома сферами навпаки їх розмиває та ускладнює
їх розмежування.
Вдало розмежовує та дає визначення понять медичного неклінічного та медичного клінічного експериментів Сенюта І.Я. Зокрема, вона визначає медичний клінічний експеримент як сукупність дослідів у сфері надання медичної допомоги, зокрема
клінічне випробування лікарських засобів, які проводяться кваліфікованими дослідниками та спрямовані на відновлення стану здоров’я та поліпшення
якості життя пацієнта, а також мають опосередкований вплив на громадське здоров’я, характеризуються
новельністю, ризиковістю, добровільністю, інформованістю та чітким технологічним регламентом проведення. Натомість медичний неклінічний експеримент трактує як сукупність дослідів у сфері надання
медичної допомоги, які проводяться кваліфікованими дослідниками та спрямовані на розвиток медичної науки та практики, не передбачають безпосередньої користі для пацієнта (хворої чи здорової особи),
а спрямовані на громадське здоров’я та мають соціальне значення для суспільства[6, c.47].
Проте такий підхід до визначення термінології є
звуженим лише до медичних експериментів, тобто,
коли мова йде виключно про лікарів як дослідників
та здебільшого про пацієнтів, як досліджуваних, хоча
автор також допускає участь у медичних неклінічних
дослідженнях здорових осіб (тобто волонтерів, а не
пацієнтів). Тоді як поняття біомедичні дослідження
є ширшим, оскільки охоплює також біологічні дослідження, у яких дослідниками можуть бути не
лише лікарі, але й біологи, генетики тощо. Саме
тому, можна сказати, що поняття біомедичні дослідження є ширшим і до його змісту входять медичні
(клінічні та неклінічні) та інші наукові експерименти
(біологічні генетичні тощо), які проводяться за участю людей (як безпосередньо, так і з використанням
відокремлених на законних підставах анатомічних
матеріалів людського походження).
Швейцарські дослідники наголошують на необхідності розмежування дослідження за участю людей
від т.з. стандартної терапії (методики лікування, які
є стандартними, загальноприйнятими та затвердженими протоколами), а також від експериментальної
терапії в одиничних випадках, яка може застосову-
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ватися наприклад, коли затверджених стандартних
методик лікування не існує або коли її застосування
є останньою надією пацієнта на видужання. Обидва
вищезазначені випадки орієнтуються виключно на
потреби окремого пацієнта. На відміну від цього,
дослідницькі проекти мають на меті формулювання
узагальнюючих висновків на основі системного порівняння та оцінки подібних втручань та отриманих
від цієї діяльності даних. Тому, швейцарський Закон
про дослідження на людях (HFG) у ст.3 дуже широко
визначає дослідження як «методологічний пошук
узагальнених висновків», акцентуючи на тому, що
дослідження не може бути скерованим на потреби
конкретної особи (пацієнта).
Висновки. Проаналізувавши різні терміни та
найрізноманітніші як доктринальні, так і законодавчі дефініції понять, які визначають сферу дослідницької діяльності, ми виділили наступні види досліджень, які входять до сфери регулювання запропонованого нами спеціального закону: дослідження
захворювань – дослідження причин, методів профілактики, діагностування, лікування та епідеміології
фізичних та психічних порушень здоров’я людини;
дослідження будови та функціонування людського
тіла – фундаментальні дослідження, зокрема щодо
анатомії, фізіології, генетики людського тіла, а також
дослідження, не пов’язані із захворюваннями та ма-
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ють за об’єкт втручання та впливи на людське тіло;
дослідження з очікуваною прямою користю – дослідницький проект, очікувані результати якого повинні покращити здоров’я особи, що бере у них
участь; клінічне дослідження (випробування) – науково-дослідницький проект, суб’єктом дослідження
в якому виступає людина (досліджуваний), в ході
проведення якого відбувається втручання у сферу
здоров’я досліджуваних з метою вивчення впливу
предмету дослідження на здоров’я, будову чи функціонування людського організму.
Сфера дії запропонованого нами спеціального
закону поширюється на дослідження людських захворювань, а також дослідження будови та функціонування людського тіла, що проводяться: безпосередньо за участю осіб (на живих людях) – клінічні
випробування; на тілі померлих осіб (посмертні дослідження); на ембріонах та плодах; з використанням
біологічних матеріалів; з використанням персональних даних пов’язаних зі здоров’ям особи. Натомість
виключеними зі сфери його дії є дослідження анонімізованих (знеособлених) біологічних матеріалів та
отриманих анонімно чи анонімізованих персональних даних, пов’язаних зі здоров’ям особи, оскільки
їх анонімний (знеособлений) характер виключає
можливість порушення особистих немайнових прав
особи, від якої вони походять.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАК ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
БИОБАНК
Исследовательские биобанки создаются и используются в целях развития медицинской науки и разработки
новых лекарств или методов лечения. Отсутствие комплексного специального правового регулирования исследовательской деятельности с участием человека в целом, и исследований человеческих биологических материалов
и персональных данных связанных со здоровьем человека в частности, входящие в состав исследовательских
биобанков, формирует благоприятные условия для нарушения личных неимущественных прав испытуемых
недобросовестными исследователями .
В данной статье на основе анализа доктринальных источников, действующего законодательства и норм швейцарського права, которые могут стать примером для подражания, определены основные принципы, на которых
должна основываться исследовательская деятельность с участием человека, определены виды такой деятельности и сформулированы их определения с целью унификации терминологии. Определена сфера действия комплексного специального закона, задачей которого является урегулирование всех видов исследовательской деятельности с участием человека, в том числе исследований человеческих биологических материалов и данных связанных
со здоровьем.
Ключевые слова: исследование человеческого биологического материала, исследовательский биобанк,
пробанты, достоинство, неприкосновенность.
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Problem setting. Research biobanks are created and used to develop medical science and to develop new drugs or
treatment methods. Absence of complex special legal regulation of research activity with human participation in general,
and research of human biological materials and personal data related to health of a person in particular, which are part of
research biobanks, creates favorable conditions for violation of personal non-property rights of investigated persons.
Analysis of recent researches and publications. O. Kashintseva, R. Maidanyk, S. Mykhaylyuk, S. Pustovit,
R. Stefanchuk, I. Senyuta and others studied the issues of bioethical and legal principles of research in the field of medical
research and the definition of the concept and types of such activity.
Target of research is to identify the fundamental principles that should underpin such a particular type of research as
research of the human biological material and related information, and to define the concept of such activity and the scope
of a future special law governing this relationship, to offer a unified approach to understanding the concepts and types of
medical research.
Articles main body. In this article, based on an analysis of doctrinal sources, applicable law and Swiss law that can
serve as an example for Ukraine, the basic principles on which human research should be based are defined, the types of
such activities are formulated and their definitions formulated to unify terminology. The scope of a comprehensive special
law is defined, the task of which is to regulate all types of human research activities, including studies of human biological
materials and related to health personal data.
Conclusions and prospects for the development. The basic principles of human research are: the predominance of
human interests over the interests of science and society; scientific validity of the research; non-discrimination; free
expression of will; the right to information; prohibition of commercialization; scientific requirements (freedom of scientific
activity, scientific quality, qualification of responsible persons). These principles, on the one hand, create the conditions
for the security of human research and create the space for researchers to implement their scientific projects for the benefit
of mankind.
The following types of research are identified, which should be included in the sphere of regulation of a special law:
investigation of diseases - investigation of the causes, methods of prevention, diagnosis, treatment and epidemiology of
physical and mental disorders of human health; studies of the structure and functioning of the human body - basic research,
in particular on anatomy, physiology, genetics of the human body, as well as studies not related to diseases and having
the object of intervention and effects on the human body; research with expected direct benefit - a research project whose
expected results should improve the health of the person involved; clinical research (trial) - a research project, the subject
of research in which is a person (investigated), during which there is an intervention in the field of health of the investigated
person in order to study the impact of the subject of research on the health, structure or functioning of the human organism.
The scope of the special law should extend to the study of human diseases, as well as to the study of the structure and
functioning of the human body conducted: directly with the participation of persons (on living persons) - clinical trials;
on the body of deceased persons (post-mortem studies); on embryos and fetuses; using biological materials; using personal
data related to a person’s health. Instead, excluded from the scope of this law should be research of the anonymous
(impersonal) biological materials and received anonymized or anonymized personal data related to a person’s health, since
their anonymous (impersonal) nature excludes the violation of the investigated person’s non-property rights.
Keywords: research of human biological material, research biobank, probant, dignity, inviolability.
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СТРАТЕГІЧНИЙ ФОРСАЙТ: УПРАВЛІННЯ МАЙБУТНІМ
Охарактеризовано поняття «стратегія», «бачення майбутнього (візії) бізнес-організації», «стратегічний форсайт». Доведено необхідність урізноманітнення методів і каналів комунікацій і надходження бізнес-інформації
до фірми. Розкрито сутність і роль прогнозування та наукового передбачення (форсайт-досліджень) в управлінні
бізнес-процесами. Запропоновано алгоритм здійснення стратегічного корпоративного форсайту.
Ключові слова: бачення (візія), стратегія, прогнозування, форсайт, менеджмент.

Постановка проблеми. Форсайт-менеджмент ‒
доволі популярна в світі методологія управління, в
основі якої лежать стратегічне планування та розуміння необхідності нести відповідальність за всі
рішення не тільки в короткостроковій перспективі,
а й у далекому майбутньому. Форсайт, інтегрований
у систему стратегічного управління фірми, є стратегічним форсайтом. Утім, теоретичних розробок
із цього питання вкрай мало. Та й побудова системи стратегічного форсайту на практиці є складним
завданням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні дослідження в галузі стратегування беруть
початок в 1960-ті роки, коли були опубліковані основні праці засновників стратегічного менеджменту:
трактат А. Чандлера (A. Chandler) «Стратегія і структура» (1962), колективний підручник Гарвардської
школи бізнесу «Політика бізнесу» (1965), автором
аналітичного тексту до якого був К. Ендрюс (K.
Andrews), і книга І. Ансоффа (I. Ansoff) «Корпоративна стратегія» (1965). Науковці обґрунтували необхідність переходу від оперативного, поточного
управління до стратегічного. А під стратегуванням
почали розуміти набір управлінських рішень і дій із
формування та реалізації стратегії насамперед бізнес-організації.
Наступні покоління вчених розвивали як саму
науку стратегування, так і її інструментарій та технолоії, зокрема форсайт-менеджмент. До таких досліджень долучилися і вітчизняні науковці.
Так, С. П. Дунда та О. С. Ковтун розкрили зміст
терміну «форсайт», визначили його характерні особливості та відмінності, запропонували класифікацію методів форсайт-досліджень [1, c. 612-616].
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З. В. Фролова охарактеризувала історичні аспекти розвитку технології форсайт. На думку авторки,
на сучасному етапі форсайт є системою методів експертної оцінки стратегічних напрямів соціальноекономічного і інноваційного розвитку, виявленням
технологічних проривів, здатних зробити дію на
економіку і суспільство в середньо- і довгостроковій
перспективі [2].
М. Г. Цедік аналізує поняття «форсайтингове
дослідження», практику застосування регіонального
форсайту в європейських країнах, а також доцільність його впровадження в сфері регіонального розвитку України [3].
А. М. Савченко пише про можливості методів
форсайт у регулюванні корпоративного сектора національної економіки України. Форсайт – це технологія національного відбору нових напрямів державної політики, визначення ключових технологій, необхідних соціальних трансформацій та управлінських
рішень, що задають перспективи щодо розвитку
корпорацій, консолідації зусиль та гармонізації інтересів учасників корпоративних відносин [4].
Н. В. Семенченко та М. В. Шкробот запропонували алгоритм проведення форсайт-дослідження [5].
Мета статті – розкрити сутність концепції стратегічного форсайту та проаналізувати можливості її
практичної реалізації у світі та в Україні.
Виклад основного матеріалу. Очевидно, що
починати потрібно з уточнення змісту самого терміну «стратегія». Він запозичений із військового лексикону (з грец. strategos – «мистецтво полководця/
генерала»), зараз уживається повсюдно, але єдиного
визначення не має. Найчастіше стратегія трактується
як: напрям довгострокового розвитку організації;
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встановлення довгострокових цілей і завдань організації, формування програми дій і розподілу ресурсів для досягнення цих цілей; комплексний план
досягнення цілей організації; принципи, засади, на
яких базує свою діяльність організація.
Розроблення стратегії бізнес-організації пов’я
зане з проектуванням майбутнього і починається з
цього. М. А. Кусумано (M.A. Kusumano) і Д. Б. Йоффі (D. B. Joffi) пишуть: «У бізнесі, так само як і в
теорії ігор і шахах, усі великі стратеги починають з
передбачення майбутнього... Видатні стратеги не
озираються назад, щоб прорахувати шлях уперед,
натомість зазирають у майбутнє і відраховують назад. Саме в цьому і полягає важка праця стратега –
не лише визначити пункт призначення, а й прокласти туди курс; не просто зазирнути в майбутнє, але й
прорахувати кроки до нього і вчасно внести потрібні
зміни на шляху до бажаної цілі» [6, c. 38-42].
Д. Коллінз (Jim Collins) і Д. Поррас (Jerry Porras),
досліджуючи причини довгострокового успіху низки
американських корпорацій, звертають увагу на те,
що принципами наукового управління, фундаментальними елементами статистичного контролю якості, управління цілями, кращими практиками стратегічного планування володіють всі компанії. Але великими стають тільки ті з них, які мають власну
модель бачення (візію). Вона включає в себе дві важливі складові: 1) ключову ідеологію (core ideology),
яка складається з ключових цінностей і ключового
призначення (місії); 2) уявне майбутнє (envisioned
future), яке обов’язково включає в себе цілі, що містять виклик для компанії, і чіткий опис результатів
досягнення цих цілей. Бачення майбутнього означає
образне представлення сенсу діяльності, уявну картину того, якою організації повинна стати і чого вона
має досягти в майбутньому за тієї політичної, економічної, соціальної ситуації, яка склалася в країні.
Бачення – це не абстрактне бажання. Воно повинно
будуватися на реальній основі і відповідати реальності. Ключовим принципом формулювання бачення бізнесу є правдоподібність. У формулюванні бачення має враховуватися думка співробітників; бачення повинно по стійно підтверджує ться
конкретними діями з боку керівництва [7].
Правильно сформульоване бачення позначається на місії та цілях організації. Місія зазвичай декларує: 1) причини створення, основні цілі і напрями діяльності (бізнесу) організації; 2) продукти або
послуги, які виробляє організація, а також потенційні ринки і споживачів, для яких вона працює; 3)
принципи, корпоративні цінності та пріоритети
організації. Цілі – це конкретний кінцевий стан
окремих характеристик організації, який є для неї
бажаним і на досягнення якого спрямована її діяльність. Бачення майбутнього, місію та цілі бізнес-

організації прийнято вважати стратегічними орієнтирами її розвитку.
Глобальні консалтингові компанії наполягають
на тому, що чітко сформульовані стратегічні орієнтири розвитку бізнес-організації є її конкурентною
перевагою. Вони рекомендують своїм клієнтам мати
постійно поновлювану інформацію та аналітичні
дані стосовно майбутнього розвитку світової, національної та регіональної економіки, пріоритетних
напрямів діяльності самої бізнес-організації. Знання
можливих змін зовнішнього та внутрішнього середовища організації, особливостей їх впливів та ризиків є обов’язковою передумовою ефективного стратегування в бізнес-організації. Для одержання такої
інформації бізнес-організації можуть використовувати різноманітні методи й канали комунікацій і
надходження інформації. Найважливішими з них є
прогнозування та наукове передбачення (форсайтдослідження).
Прогнозування (forecasting) (як довгострокове,
так і середньострокове та короткострокове прогнозування) дає можливість на основі аналізу стану й
поведінки господарської системи в минулому та вивчення сучасних тенденцій зміни факторів, що впливають на досліджувану систему, правильно визначити траєкторії, кількісні та якісні параметри розвитку системи в майбутньому, розкрити зміст ситуації,
у якій опиниться система під впливом зовнішніх і
внутрішніх факторів. Прогноз повинен містити ймовірну оцінку майбутніх результатів і оптимальних
шляхів розвитку системи, а також ресурсів і організаційних заходів, необхідних для його здійснення, з
метою найкращого використання накопичених знань
для вибору пріоритетних напрямів її науково-інноваційного розвитку [8]. Тобто наукова думка рухається так: минуле – сучасне – майбутнє.
Одне з найважливіших завдань прогнозування на
рівні бізнес-організації – встановлення можливих
варіантів її діяльності в майбутньому під впливом
змін у її внутрішньому і зовнішньому середовищі, а
також так званих порогових величин процесів економічного розвитку: виявлення можливих строків
великих зсувів, що ведуть до якісних змін процесів,
які вивчаються. Правильно розроблений прогноз
розвитку певної галузі стає основою стратегічного
та індикативного планування, програмування, наукового, фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення розвитку бізнес-організації. Для
великих фірм особливої актуальності набули такі
види технологічних прогнозів, як: технологічне обґрунтування (Technology Assessment) очікуваних
структурних змін, їх можливих наслідків та загроз;
технологічна розвідка (Technology Intelligence) у
сфері стратегічних та проривних інновацій; технологічне прогнозування (Тесhnology Forecasting) нових
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поколінь техніки і технологій, систем управління.
Воднораз прогнозування і прогнози повинні сприяти
усвідомленню менеджерами наслідків рішень, які
вони приймають.
Форсайт (від англ. foresight — погляд у майбутнє, передбачення) – це процес систематичного виявлення нових пріоритетних напрямів інноваційного
розвитку та можливих технологічних перспектив, які
за умови інвестування та організації систематичної
роботи зможуть у довгостроковій перспективі істотно впливати на соціально-економічний розвиток країни, регіону, галузі або корпорації. У Кембриджському словнику англійської мови foresight визначено як
уміння правильно судити, що буде в майбутньому, і
планувати свої дії на основі цих знань. Форсайт є
системним інструментом формування майбутнього.
Мета форсайту – визначення можливого майбутнього, створення бажаного образу майбутнього, визначення стратегій його досягнення.
Форсайт нерідко називають одним із методів
прогнозування. Деякі автори використовують навіть
поняття «форсайт-прогнозування» [9]. Але це не так.
Форсайт будується на принципово інших методологічних підходах.
По-перше, логіка форсайту суттєво відрізняється
від логіки прогнозування та є такою: майбутнє – сучасне – майбутнє. Методологія форсайту дає можливість ставити мету у вигляді бажаного очікуваного
результату, потім оцінювати сьогоднішній стан досліджуваного об’єкта та визначати можливості впливу на майбутнє з урахуванням ресурсів, які є і необхідні для розвитку. Причому форсайт – це робота з
передбачення бажаного майбутньому, а не майбутнього взагалі.
По-друге, часові горизонти передбачення, здійснюваного за допомогою форсайту, як правило, більші
ніж у прогнозування: передбачення здійснюється на
перспективу 25-50 років, так краще видно глобальні
тенденції розвитку, хоч їх і важко прогнозувати.
По-третє, на відміну від традиційного прогнозування, яке здійснюють науковці (у більшості країн
світу існують спеціальні інститути або наукові центри прогнозування), до форсайту залучають широке
коло експертів (інколи – декілька тисяч) із різних
сфер діяльності. Важливою є міждисциплінарність
експертів, оскільки дає можливість інтегрувати знання та експертні думки фахівців різного профілю – в
галузі статистики, мікро- та макроекономіки, маркетингу, фінансів тощо, для визначення можливостей
появи проривних технологій, нових продуктів і нових ринків. Великі фірми можуть опитувати також
групи населення (жителів регіону, молодь тощо), які
безпосередньо зацікавлені у розв’язанні досліджуваної проблеми. Головне – аби суспільство (керівники
держави, місцевої влади, компаній, окремі фахівці та
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громадськість) було готовим спільно оцінити довгострокові перспективи розвитку фірми, напрацювати
спільне бачення майбутніх можливостей і загроз.
По-четверте, при проведенні форсайту використовуються різні методи – окремо або в комбінації. Їх
групують у технологічні (технологічні карти, аналіз
частоти згадувань, картирування основних процесів),
сценарні (мегатренди, багатокритеріальний аналіз,
сценарне планування, написання есе та інші), аналітичні (Дельфі, SWOT-аналіз і/або аналіз інформаційних потоків, екстраполяція) та експертні методи (методика фокус-груп або панелей експертів, мозковий
штурм, робота експертних комісій, огляд літератури
тощо). При цьому форсайт-дослідження практично
завжди (на відміну від прогнозів) передбачають розроблення практичних заходів із досягнення стратегічних орієнтирів розвитку організації.
По-п’яте, форсайт базується на концепції багатоваріантності майбутнього, а його центром є сценарне
планування подій з одночасною розробкою практичних заходів. Чому? Тому що будь-яка господарська
система може розвиватися за різними напрямами, під
впливом різних, часто не передбачуваних чинників,
по-різному реагувати на зміни внутрішнього і особливо зовнішнього середовища. За таких умов менеджерам важливо мати сценарії розвитку – експертноаналітичні висновки науковців, які, використовуючи
спеціальні інструменти дослідження, формулюють
пріоритети організації та окреслюють наслідки тих
подій, що ймовірно відбудуться з організацією в
майбутньому під впливом певних чинників та ухвалення певних управлінських рішень.
Уперше методи форсайту почали використовувати військові в часи Другої світової війни. Протягом
1990-х років методологія форсайту була вкрай популярною серед урядів західноєвропейських і східно-азійських країн з метою визначення пріоритетів
проблем науково-технічної та інноваційної політики.
Потім форсайт отримав розвиток в інших країнах
ЄС, Латинській Америці. У Франції, Німеччині, Великій Британії, Скандинавських країнах і Нідерландах форсайт-дослідження проводяться на національному, регіональному, наднаціональному рівнях та
для окремих організацій. Об’єктом сучасних форсайт-проектів у багатьох країнах світу є питання
екології, охорони здоров’я і навіть кримінального
судочинства [10, c. 61].
В Україні найбільш відомими форсайт-дослідженнями є: «Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довго строковий
(2020– 2030 роки) часові горизонти» [11] та «Форсайт 2018: системні світові конфлікти і глобальний
прогноз на XXI ст.» («Foresight 2018: systemic world
conflicts and global forecast for XXI century») [12],
виконані науковцями НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікор-
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ського», а також «Людський капітал України 2025»
(виконавці - фахівці «ВікіСітіНоміки», оргкомітет
Human Capital Forum та Київська Бізнес Школа,
2012 р.) [13].
Замовниками корпоративного форсайту стають
великі фірми з тривалим часом існування, яким для
стратегічного планування вкрай важливо знати перспективи розвитку галузі, країни, світової економіки.
Утім, проводити форсайт-дослідження починають і
самі корпорації, що й стає складовою форсайт-менеджменту. Суб’єктами останнього у багатьох за-

кордонних фірмах є організаційні форсайтери. Їх
завдання – самостійно або разом із залученими зовнішніми експертами сформувати бажане майбутнє
організації та її окремих підрозділів з метою виживання у нестабільному середовищі. Організаційних
форсайтерів називають по-різному: форсайт-менеджер, форсайт-консультант, організаційний прогнозист (провісник), планувальник, аналітик, стратег і
навіть футурист чи футуролог.
Процес здійснення стратегічного корпоративного форсайту представлено на рис. 1.

Формулювання форсайтерамицільової настанови щодо бажаного
майбутнього організації

Створення групи експертів

Вибір експертами методів дослідження

Формулювання експертних висновків, уточнення бачення
майбутнього (візії) бізнес-організації

Визначення стратегічних зон господарювання(СЗГ) фірми галузей, у яких фірма має конкурентні переваги і в яких їй найвигідніше
працювати в перспективі. СЗГ оцінюють з точки зору перспектив
зростання, інноваційного розвитку, рівня рентабельності, очікуваної
нестабільності і ризиків та інших параметрів функціонування фірми в
даній галузі

Визначення стратегічних бізнес-одиниць (СБО) фірми –
структурних ланок фірми, які спроможнів перспективівзяти на себе
відповідальність за ефективну роботу, конкурентоспроможність та
необхідний імідж фірми у СЗГ. Ними можуть бути: фірма в цілому, її
внутрішні підрозділи (підприємства), окремі продуктові лінії і навіть
окремі продукти

Розроблення сценаріїв розвитку СБО; зіставлення результатів
сценарування з кращим світовим досвідом

Прийняття рішення щодо розвитку обраних СБО, формування
стратегій розвитку СБО

Утілення стратегій

Рис. 1. Процес стратегічного корпоративного форсайту
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Утім, використання стратегічного форсайту в
практиці менеджменту бізнес-організацій має певні
обмеження, пов’язані з:
1) різною тривалістю життєвого циклу сучасних
фірм. Сто років тому життєвий цикл фірми в середньому становив 67 років. Зараз середня тривалість
життя фірми зменшилася до 15 років. Якщо тенденція не зміниться, то до середини XXI століття середній термін життя фірми складе всього 5 років. Із 25
найбільших американських компаній 1900 р. до наших днів дожили лише дві. А зі списку 25 найбільших компаній 1961 р. – тільки шість [14]. Хоча деякі
бізнес-організації живуть набагато довше за інших.
За даними рейтингового агентства Tokyo Shoko
Research, 20 тис. японських фірм старше 100 років,
а декілька фірм подолали тисячолітній рубіж [15].
Головною передумовою цього вважають довгостроково орієнтовану культуру організації і довгострокове мислення менеджерів і працівників;
2) постійними змінами у зовнішньому середовищі бізнес-організації, які не були передбачені під час
форсайту. Під час оцінки стратегії може бути
з’ясовано, що бізнес-організація: а) насправді реалізувала не заплановану, а спонтанну (не передбачувану) стратегію. Остання може бути не менш успішною, ніж та, яку розробили шляхом формалізованого
планування; б) не реалізувала стратегію взагалі. Не
втіленими на практиці залишаються до 70% запланованих стратегій, а іноді й більше;
3) непрофесіоналізмом стратегів, їх консультантів і організаційних форсайтерів, розривом між візією та способами її реалізації як завданням, поставленим для працівників фірми;
4) наявністю серйозних супротивників довгострокового планування і стратегування. Прихильники ситуаційного менеджменту стверджують, що конкретні заходи та методи управління значно варію-
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ються та визначаються не так стратегіями, як
особливостями ситуації, тобто тих конкретних обставин, які в даний момент найбільше впливають на
організацію та досягнення нею своїх цілей. З їхньої
точки зору, управління – це насамперед мистецтво
менеджерів зрозуміти конкретну поточну ситуацію,
виділити основні чинники, що впливають на організацію, передбачити можливі наслідки такого впливу
та обрати відповідне управління.
Ситуаційний підхід до управління фірмою є,
дійсно, важливим, адже ситуації, в яких опиняється
бізнес-організація, значною мірою впливають на
результати її діяльності в конкретний момент часу.
Однак такий підхід не може замінити стратегічного
планування і перспективного мислення. Масштаби
завдань, які стоять перед бізнес-організацією у довгостроковому періоді, не слід обмежувати аналізом
ситуацій і навіть конструктивним розв’язанням поточних проблем.
Висновки. Розроблення стратегії бізнес-організації починається з проектування її майбутнього. Бачення майбутнього – це образне представлення того, якою
організація повинна стати і чого вона має досягти в
майбутньому за тієї політичної, економічної, соціальної ситуації, яка склалася в країні. Правильно сформульоване бачення позначається на місії і цілях організації, а чітке визначення орієнтирів розвитку бізнесорганізації стає її конкурентною перевагою.
Важливими інструментами обґрунтування стратегії бізнес-організації є прогнозування та стратегічний форсайт, результати яких слугують плануванню
та організації бізнесу. Українські фірми мають
обов’язково упроваджувати інструменти стратегічного форсайту, особливо зважаючи на нестабільність
зовнішнього бізнес-середовища та відсутність необхідної науково-практичної підготовки організаційних
стратегів, бізнес-консультантів і форсайтерів.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОРСАЙТ: УПРАВЛЕНИЕ БУДУЩИМ
Охарактеризованы понятия «стратегия», «видение будущего (визия) бизнес-организации», «стратегический
форсайт». Доказана необходимость разнообразия методов и каналов коммуникаций и поступления бизнес-информации в фирму. Раскрыта сущность и роль прогнозирования и научного предвидения (форсайт-исследований) в
управлении бизнес-процессами. Предложен алгоритм осуществления стратегического корпоративного форсайта.
Ключевые слова: видение (визия), стратегия, прогнозирование, форсайт, менеджмент.
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Law University (Kharkiv, Ukraine)
STRATEGIC FORESIGHT: MANAGING THE FUTURE
Problem setting. Foresight is a popular management methodology in the world. It is based on strategic planning and
an understanding of the need to be responsible for all decisions not only in the short term, but also in the future. Foresight,
integrated into the firm’s strategic management system, is a strategic foresight.
Analysis of recent researches and publications. Modern researches in the field of strategy are based on the works
of the founders of strategic management: A. Chandler, K. Andrews, I. Ansoff. Subsequent generations of scientists have
developed the science of strategy, its tools and technology, including foresight management. Among the researchers there
are Ukrainian scientists: S.P. Dunda and O.S. Kovtun [1], Z.V. Frolova [2], M.G. Tzedik [3], A.M. Savchenko [4], N.V.
Semenchenko and M.V. Shkrobot [5].
The target of research is to reveal the essence of the concept of strategic foresight and to analyze the possibilities
of its practical implementation in the world and in Ukraine.
Article’s main body. Developing a business organization’s strategy begins with designing its future. The vision of
the future is a figurative representation of the meaning of activity, an imaginary picture of what an organization should
become in the future in the political, economic, social situation that has developed in the country. Properly formulated
vision affects the mission and goals of the organization. Clearly defined guidelines for the development of a business
organization are its competitive advantage.
Forecasting and scientific foresight are the most important for evaluating the prospects of business organization development. The author briefly describes the content of the business forecasting process. He also focuses on strategic
foresight.
Foresight is the process of systematically identifying new priority areas for innovative development and possible
technological perspectives that can significantly affect the socio-economic development of a country, region, industry or
corporation in the long run. In contrast to forecasting, foresight has a different logic of research (future - present - future)
and larger time horizons (25-50 years). A wide range of experts (sometimes several thousand) from various fields of
activity are involved in foresight. The interdisciplinary nature of experts makes it possible to integrate the knowledge of
specialists of various profiles - in the fields of statistics, micro and macroeconomics, marketing, finance, etc. When
conducting a foresight, different methods are used: technological, scenario, analytical and expert methods. The center of
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foresight is scenario planning. In this case, foresight studies almost always involve the development of practical measures
to achieve strategic guidelines for the development of the organization.
Large firms with long-term existence become customers of the corporate foresight. For strategic planning it is
extremely important for them to know the prospects of development of industry, country, and world economy. But
corporations are also beginning to conduct their own foresight researches, which becomes part of foresight management.
The subjects of the latter are organizational foresighters. Their task is to shape the desired future of the organization and
its individual units, independently or with external experts involved, in order to survive in an unstable environment.
The author described the process of strategic corporate foresight implementation and possible limitations of such
practice. The latter are related to the different life cycles of modern firms; constant changes in the external environment
of the business organization that were not foreseen during the foresight; low professionalism of strategists, business
consultants and organizational foresighters.
Conclusions and prospects for the development. Developing a business organization’s strategy begins with
designing its future through forecasting, foresight, and business planning. Ukrainian companies must involve organizational
strategists, business consultants and foresighters.
Key words: vision, strategy, forecasting, foresight, management.
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ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ:
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ
У статті розглянуто правовий механізм земельного податку в Україні. З огляду на євроінтеграційні процеси,
які мають місце в сучасних умовах, проаналізовано досвід деяких зарубіжних країн щодо земельного оподаткування. Підкреслено необхідність створення на законодавчому рівні системи оцінки земель за об’єктивними критеріями, перегляду існуючого підходу до визначення податкових пільг для суб’єктів підприємницької діяльності,
які займаються сільським господарством. Акцентовано увагу на доцільності подальшого дослідження й практичного вирішення проблем, пов’язаних з встановленим мораторієм на продаж землі в Україні.
Ключові слова: земля, оподаткування, податок на землю.

Постановка проблеми. Земельний податок наразі виступає одним із місцевих податків. Слід підкреслити, що вказаний платіж є частиною податку
на майно. При цьому кошти від сплати земельного
податку надходять до відповідних місцевих бюджетів. Деякі аспекти правового регулювання земельного оподаткування були висвітлені у наукових працях
таких науковців, як М. П. Кучерявенко, Н О. Христова, Т. М. Шульга, О. А. Ялбулганов та ін. Разом із
цим необхідно акцентувати увагу на динамічності
суспільних відносин, а також на проведенні низки
реформ, що зумовило формування нових концепцій
регулювання відповідних аспектів суспільного життя. З огляду на викладене вважаємо доцільним розглянути правовий механізм земельного податку в
Україні й запропонувати шляхи його удосконалення
з урахуванням іноземного досвіду.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до
п. 269.1 ст. 269 Податкового кодексу України (далі –
ПКУ) до платників цього місцевого податку належать: землевласники, постійні землекористувачі [1].
Наведене свідчить про розширений підхід до визначення кола платників, оскільки до них належать не
лише власники земельних ділянок, а й постійні землекористувачі.
Наступним елементом правового механізму досліджуваного платежу є об’єкт оподаткування. Відповідно до п. 270.1 ст. 270 ПКУ за земельним податком таким об’єктом виступають земельні ділянки, які
перебувають у власності або користуванні, а також
земчастки (паї), що перебувають у власності. Водночас не всі землі, які перебувають у власності чи у
постійному користуванні, оподатковуються земельним податком. У ст. 283 ПКУ міститься вичерпний
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перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком (зокрема, законодавець закріплює вісім категорій таких ділянок) [1].
Ще одним елементом досліджуваного податку є
база оподаткування. Відповідно до ст. 271 ПКУ базою оподаткування є: (а) нормативна грошова оцінка
земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації; (б) площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено. Відзначимо, що у
зв’язку із тим, що з 2015 року цей податок отримав
статус місцевого, органи місцевого самоврядування
також набули відповідних повноважень:
– затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;
– прийняття рішень щодо надання відповідно до
чинного законодавства пільг по місцевих податках і
зборах, а також земельному податку та ін. [2, п.п 28,
35 ч. 1 ст. 26, ст. 33 ]. Таким чином, органи місцевого
самоврядування наділені повноваженнями встановлення ставок плати на щемлю у встановлених Законом межах граничного розміру, податкових пільг у
сфері земельного податку, нормативної грошової
оцінки земельних ділянок, які перебувають на території населених пунктів. Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно
оприлюднюється відповідним органом місцевого
самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування
нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного
періоду, що настає за плановим періодом.
Перш ніж перейти до розгляду ставок земельного податку вважаємо доцільним розглянути, що ста© Макух О. В., 2019
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новить собою «нормативна грошова оцінка земель»,
оскільки ця категорія має значення для визначення
бази оподаткування, а також ставок земельного податку. Згідно зі ст. 18 Закону України «Про оцінку
земель» [3] нормативна грошова оцінка земельних
ділянок проводиться відповідно до державних стандартів, норм, правил, а також інших нормативноправових актів на землях усіх категорій та форм
власності. При цьому законодавчо урегульовано темпоральні межі проведення вказаної оцінки, зокрема,
для земельних ділянок, розташованих: 1) у межах
населених пунктів незалежно від їх цільового призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років; 2) за
межами населених пунктів земельних ділянок сільськогосподарського призначення - не рідше ніж один
раз на 5-7 років, а несільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 7-10 років.
Показово, що, наприклад, у Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів [4]
визначено декілька видів коефіцієнтів, які також
впливають на, так би мовити, формування нормативної грошової оцінки земель. У Податковому кодексі
України [1, п. 6 р. ХХ] закріплено, що індекс споживчих цін за 2017-2023 роки, що використовується
для визначення коефіцієнта індексації нормативної
грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель
населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням
100 відсотків. Це дає підстави для висновку про те,
що значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель
населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення на вказаний період становить
1,0. Отже, констатуємо: такі елементи правового
механізму земельного податку, як база та ставка розраховуються з урахуванням нормативної грошової
оцінки його об’єкта оподаткування, яка обов’язково
має враховувати індекс споживчих цін.
Доречним у цьому аспекті буде розглянути шведський досвід з масовою оцінкою земельних ділянок,
методом отримання оцінок ринкових вартісних показників групи однорідних об’єктів з використанням
статистичної обробки реальної ринкової інформації.
Саме у використанні реальних ринкових показників
полягає головна перевага і відмінність від наразі діючої нормативної грошової оцінки земель, оскільки
вона не містить не обґрунтованих нормативних показників, які в значній мірі не відповідають умовам
сьогодення. Динаміка росту ринку визначає динаміку масової оцінки земель та слугує якісною базою
для індивідуальної оцінки земель.
Масова оцінка земель у Швеції передбачає:
1) роздільна оцінка земельних ділянок і будівель.
Вартість земельної ділянки та вартість будівлі в сукупності утворюють загальну оціночну вартість

об’єкта нерухомості, яка є базою для обчислення
податку на нерухомість;
2) оціночна вартість складає 75 % ринкової вартості;
3) визначення оціночної вартості виконується з
використанням оціночної моделі, яка будується на
основі відбору і аналізу ціноутворюючих факторів;
4) результатом побудови оціночної моделі є формула, яка відображає взаємозв’язок між вартістю
об’єкта і величиною факторів оцінки;
5) залежність між окремими факторами оцінки
оформлюється у вигляді таблиць співвідношень (оціночних таблиць);
6) побудова оціночної моделі і таблиць виробляється щодо типового об’єкта, характеристики якого
нормативно зафіксовані;
7) вся територія країни ділиться на оціночні
зони - регіони, в яких вартість аналогічної нерухомості приблизно однакова;
8) розрахунок вартості оціночної одиниці здійснюється за формулою шляхом підстановки фактичних показників по об’єкту оцінки або відповідних їм
табличних значень факторів оцінки.
Отримані результати масової оцінки земель відображаються у оціночних картах та числовій інформації задля забезпечення принципу транспарентності, відкритості, публічності знаходяться у відкритому
для ознайомлення доступі на офіційному інтернетсайті Національної податкової служби [5, c. 125-126].
Як вбачається, такий підхід є більш конструктивним,
оскільки визначено чіткі критерії проведення оцінки
земель.
Ставка земельного податку наразі суттєво різниться залежно від того, проведено нормативну грошову оцінку відповідної земельної ділянки чи ні.
Так, ставка податку за земельні ділянки, нормативну
грошову оцінку яких проведено, встановлюється у
розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування
– не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової
оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не менше
0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових земель - не більше
0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки [1,
п. 274.1 ст. 274]. Дещо інші розміри ставок встановлено за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім
державної та комунальної форми власності). Йдеться про граничний максимальний розмір ставки 12
відсотків від їх нормативної грошової оцінки.
Ставка податку за земельні ділянки, нормативна
оцінка земель яких не проведена і які розташовані за
межами населених пунктів або в межах населених
пунктів, встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі
Право та інновації № 3 (27) 2019
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ріллі по Автономній Республіці Крим або по області,
а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3
відсотка та не більше 5 відсотків від нормативної
грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній
Республіці Крим або по області, а для лісових земель
- не більше 0,1 відсотка від нормативної грошової
оцінки площі ріллі по Автономній Республіці Крим
або по області [1, п. 277.1. ст. 277 ]. З наведеного,
бачимо, що підхід до визначення розмірів ставок
земельних ділянок суттєво відрізняється.
Податкові пільги за земельним податком диференціюються для фізичних та юридичних осіб. Так,
у ст. 281 ПКУ закріплено, що від сплати податку
звільняються: 1) інваліди першої і другої групи; 2)
фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей
віком до 18 років; 3) пенсіонери (за віком); 4) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту»; 5) фізичні особи, визнані
законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Для фізичних осіб законодавчо встановлені граничні розміри за кожним видом
використання земельних ділянок, зокрема:
для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;
для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш
як 0,10 гектара;
для індивідуального дачного будівництва - не
більш як 0,10 гектара;
для будівництва індивідуальних гаражів - не
більш як 0,01 гектара;
для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.
За наявності у власності вищевказаних осіб –
платників податків декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження
земельної ділянки про самостійне обрання/зміну
земельної ділянки для застосування пільги. Пільга
починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у
якому подано таку заяву. Також від сплати податку
звільняються на період дії єдиного податку четвертої
групи власники земельних ділянок, земельних часток
(паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду
платнику єдиного податку четвертої групи. На наш
погляд, такий підхід є цілком справедливим, оскільки єдиний податок виступає стимулом для платників,
передбачає полегшений порядок реалізації податкового обов’язку платниками податків – безпосередньо
сплата, облік та звітність.
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Що ж стосується пільг за земельним податком
для юридичних осіб, то від сплати звільняються:
санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи
громадських організацій інвалідів;
громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими
організаціями інвалідів та спілками громадських
організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість
інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової
чисельності штатних працівників облікового складу
за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25
відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів
України.
дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади
незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та
державних дендрологічних парків), освіти, охорони
здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та
спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів
державного або місцевих бюджетів.
державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а
також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств,
установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких
підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів
з дня виключення, а податок сплачується починаючи
з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося
виключення з Реєстру неприбуткових установ та
організацій;
державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку
фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі
спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячоюнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх
місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що
є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на
яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів
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з дня виключення, а податок сплачується починаючи
з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося
виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій [1, ст. 282]. Наведене дозволяє стверджувати,
що чинне податкове законодавство закріплює достатньо розгалужений перелік податкових пільг для платників земельного податку (фізичних та юридичних
осіб). У той же час підхід до визначення податкових
пільг для суб’єктів підприємницької діяльності, які
займаються сільським господарством, потребують
перегляду з метою підвищення раціональності використання земель та дотриманням принципу їх цільового використання, підвищення ефективності функціонування контролюючих органів, шляхом повного
дотримання чинного антикорупційного, податкового
та земельного законодавства, законодавства на повністю прозорих засадах.
Беручи до уваги закордонний досвід земельного
оподаткування потрібно звертати увагу не тільки
податкове законодавство, а й шляхи застосування
примусу у випадку недотримання вимог податкової
політки держави, виконавчу службу, завданням якої
є реалізовувати примусові заходи держави, рівень
правової культури, загальний рівень життя, відсоток
тіньової економіки та ставлення до корупційних
схем. У досліджених вище науковцями країнах рівень корупції є достатньо низьким, а рівень життя,
до якого входять заробітна плата, соціальні пільги,
страхування, інфраструктура та інші блага знаходиться на достатньо високому рівні порівняно з
Україною. Розглядаючи цю гостру проблему у контексті податкового законодавства, зазначимо, що у
розвинених країнах у громадян є більш високий стимул сплачувати податки, щоб отримувати відповідні
соціальні пільги, страхову медицину, безкоштовну
освіту тощо, тому що для пріоритетним завданням
влади є задоволення інтересів громадян та направлення податкових коштів за їх цільовим призначенням з метою реалізації соціальної політики. Водночас, розвиток медицини, сучасних технологій в усіх
сферах життя, інфраструктури, освітніх послуг фінансується через державні та недержавні фонди. Все
це свідчить про зацікавленість владних структур як
представника інтересу народу, зокрема, у задоволенні інтересів населення та утримання рівня життя на
належному рівні. В Україні обрано інші вектори розвитку, має місце переважання інтересів заможної
більшості над меншинами вимушено призводить до
процвітання тіньової економіки, трудової міграції.
Незважаючи на такі глобальні фактори, важливим залишається існуюча система земельного оподаткування наразі застаріла та недосконала. Існує
необхідність перегляду бази оподаткування із урахування ринкових факторів, де було би доречним використання шведського досвіду масової оцінки зе-

мельних ділянок. Основи означеного підходу до земельного оподаткування можуть бути використанні
для розробки системи масової оцінки земель в Україні з широким застосуванням сучасних інформаційних систем і технологій з метою зменшення витрат
на проведення грошової оцінки земель в Україні.
Головною метою запровадження такої системи в
Україні є заміна нині діючої нормативної грошової
оцінки, яка не враховує реальної ринкової інформації
щодо земельних ділянок, а отже, не може бути достовірною, що в свою чергу суперечить вимогам
законодавства.
Доречним у контексті земельної реформи буде
диференціювання ставки земельного податку, запровадження повноцінного земельного ринку, шляхом
скасування мораторію на продаж сільськогосподарських ділянок. За останніми дослідженнями представників Київської Школи економіки заборона торгівлі сільськогосподарськими землями в Україні коштувала 22, 5 млрд доларів США. На сучасному
етапі під дію мораторію підпадають 96 % сільськогосподарських земель, при чому 68 % (27,7 млн га)
у власності селян-власників паїв. Загалом це 66 % території України. За дослідженнями О. Галиці та О.
Нів’євського потенційний ВВП, у порівнянні з реальним, станом на 2018 рік при наявності вільного ринку землі, є утричі більшим, щоб дозволило Україні
підняти рівень життя та вивести сільське господарство на новий рівень, тому що вільний обіг земель з
урахуванням ринкових факторів у базі оподаткування сприяв би за рахунок цінової політики зацікавленості покупців у розвитку сільського господарства
та довгострокового планування бізнесу [6]. Продовжуючи цю ідею, є доречним запровадження інституту кредитування земель сільськогосподарського
призначення за вигідною відсотковою ставкою з
метою надання можливості менш заможним фермерським господарства, сільськогосподарським виробникам отримати землю у власність.
Важливим правовим аспектом у питанні мораторію є рішення ЄСПЛ «Зеленчук і Цицюра проти
України». Суд визнав земельний мораторій порушенням права людини розпоряджатися своєю власністю,
гарантованого статтею 1 Протоколу до Європейської
конвенції про захист прав людини, а також статтею
41 Конституції України, за відсутності дієвого ринку
землі сільськогосподарського призначення [7]. Крім
того, Суд зазначив, що уряд України у розумні строки має вжити необхідних законодавчих заходів щодо
скасування заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення чи істотного зменшення
його негативного впливу на правовий статус громадян-власників сільськогосподарських земель [7]. У
ході курсу реформування податкової політики та
зняття мораторію важливим є створення комплексної
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системи державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, землекористування та державного
земельного кадастру.
Зазначимо, що наразі до Верховної Ради України
подано законопроект щодо урегулювання ринку землі
в Україні. Йдеться про проект Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» від 25 вересня 2019 року № 2178 [8]. Зважаючи на існуючу гостру соціальну, економічну та правову необхідність відкриття скасування заборони на
відчуження землі сільськогосподарського призначення, а також наявність достатніх базових технічних
передумов для функціонування в Україні цивілізованого обігу земель, автори законопроекту наголошують
на доцільності прийняття відповідного акта.
Висновки. Підбиваючи певні підсумки, зазначимо, що на сучасному етапі державотворення, з
урахуванням довготривалих євроінтеграційних процесів правовий механізм земельного податку потребує удосконалення. Зокрема, йдеться про створення
на законодавчому рівні системи оцінки земель за
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

1.
2.
3.
4.
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об’єктивними критеріями, перегляд існуючого підходу до визначення податкових пільг для суб’єктів
підприємницької діяльності, які займаються сільським господарством. Крім того, все більшої актуальності наразі набувають питання, пов’язані з встановленим мораторієм на продаж землі в Україні,
тому що, крім об’єктивних аргументів, фактів та
громадської думки, існує рішення ЄСПЛ, в якому
наголошується на порушенні права власності осіб
під час дії мораторію. Звернення уваги на це питання
Європейським судом з прав людини є важливим сигналом до дії для України, тому що, окрім
обов’язковості виконання рішень ЄСПЛ Україною,
вартий уваги ринок земель країн Європейського Союзу. Так, на території Європи існує дві країни, у яких
діє мораторій на землю – Білорусь та Україна. У
прагненні до європейських стандартів вважаємо за
необхідне зняти мораторій на продаж земель в Україні. Разом із тим, слід враховувати, що задля залучення іноземних інвестицій для розвитку сільського
господарства без продажу земель існує потреба у
розробленні відповідного дієвого механізму.
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ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА:
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
В статье рассмотрен правовой механизм земельного налога в Украине. Учитывая евроинтеграционные
процессы, которые имеют место в современных условиях, проанализирован опыт некоторых зарубежных стран
по земельному налогообложению. Подчеркнута необходимость создания на законодательном уровне системы
оценки земель по объективным критериям, пересмотра существующего подхода к определению налоговых льгот
для субъектов предпринимательской деятельности, которые занимаются сельским хозяйством. Акцентировано
внимание на целесообразности дальнейшего исследования и практического решения проблем, связанных с
установленным мораторием на продажу земли в Украине.
Ключевые слова: земля, налогообложение, налог на землю.
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LEGAL MECHANISM OF LAND TAX: MODERN APPROACH TO DETERMINATION
Problem setting. Land tax is currently one of the local taxes, that is, it goes to the appropriate local budgets. It should
be emphasized that this payment is part of the property tax.
Analysis of recent researches. A lot of scientists, in particular: M. P. Kucheryavenko, N.O. Khristova, T.M. Shulga,
O.A. Yalbulganov and others are trying to cover some aspects of modern legal regulation of land taxation.
Article’s main body. The article is devoted to the study of the modern concept of land tax. The author considered
Ukrainian legal regulation of land taxation with a wide range of taxpayers and the Swedish experience with the mass
valuation of land plots, the method of obtaining estimates of market value indicators of a group of homogeneous objects
using statistical processing of real market information.
A thorough description of the land tax by its key elements has been made. The land tax rate is currently significantly
different depending on whether or not a statutory monetary assessment of the land concerned has been made. The author
made proposals for land reform in the context of taxation.
Conclusions and prospects for the development. Therefore, nowadays the legal mechanism of the land tax needs
improvement. It is necessary to establish at the legislative level a system of land valuation by objective criteria, to revise
the existing approach to the determination of tax breaks for business entities engaged in agriculture. In addition, issues
related to the established moratorium on the sale of land in Ukraine are becoming more and more urgent because, in addition to objective arguments, facts and public opinion, there is a decision of the European Court of Human Rights, which
emphasizes the violation of property rights of persons during the actions of the moratorium. Attention to this issue by the
European Court of Human Rights is an important signal for action for Ukraine because Ukraine is obliged to comply with
the decision of this court. In addition, the experience of EU countries should be taken into account. Yes, there is a moratorium on the land market in Europe only in Belarus and Ukraine. In the pursuit of European standards, we consider it
necessary to lift the moratorium on land sales in Ukraine. However, it should be borne in mind that in order to attract
foreign investment for agricultural development without the sale of land, there is a need to develop an appropriate effective mechanism.
Keywords: land, taxation, land tax.
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ІНСТИТУЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ВИРІШЕННІ
СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ (СПОРІВ)
Стаття присвячена дослідженню інституцій громадянського суспільства в аспект вирішення соціальних конфліктів. Встановлено їх особливості та природу, місце і призначення в суспільстві, вплив на соціально-правове
становище індивідів. Виявлено, що стабільність і сталий розвиток суспільства, стан забезпечення прав і свобод
людини і громадянина залежать від рівня соціальної і правової активності індивідів, здатності їх організацій
своєчасно і ефективно регулювати конфлікти. Встановлено, що інституції є посередником між громадянами і
державою, взаємодіють з інститутами держави та є ключовим елементом автономного механізму саморегулювання, вирішення конфліктів. Визначено, що найбільш оптимальним у вирішенні конфліктів є поєднання громадського саморегулювання із сприянням інститутів держави. Встановлено критерії участі інституцій у вирішенні соціальних конфліктів.
Ключові слова: громадянське суспільство; інституції громадянського суспільства; громадські організації;
механізм вирішення соціальних конфліктів; посередництво; інститути держави; примирення.

Постановка проблеми. В суспільстві постійно
виникають різноманітні соціальні конфлікти які перешкоджають здійсненню прав і свобод, задоволенню потреб і інтересів індивідів, негативно впливають
на становлення демократичної, правової, соціальної
держави та формування дієздатних структур громадянського суспільства [1, с. 244]. Конфлікти, з одного боку, розділяють людей відповідно до їх переконань, потреб та інтересів, а, з іншого боку, спонукають до об’єднання з метою подолання суперечностей.
У зв’язку з цим, певний науковий інтерес становить
проблема вирішення конфліктів за посередництвом
громадських організацій. При цьому, важливою є
думка про те, що схильність соціуму до громадських
форм суспільного життя робить його менш конфліктогенним [2, с. 228]. Це обумовлює високу актуальність дослідження інституцій громадянського суспільства у вирішенні соціальних конфліктів.
Метою статті є з’ясування можливості і здатності інституцій громадянського суспільства бути учасниками вирішення соціальних конфліктів, встановлення їх місця і ролі у вирішенні соціальних конфліктів.
Стан дослідження. Концептуальні положення
громадянського суспільства були сформульовані Дж.
Локом, А. Фергюсоном, Ш.-Л. Монтеск’є, І. Кантом,
Г. Гегелем, А. Токівлем. В основу розуміння громадянського суспільства мислителями була покладена
ідея автономності громад, індивідуальної свободи
громадян і їх право творити спілки, асоціації, організації тощо за посередництвом яких людина набула
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здатності протистояти сваволі держави і її інститутів
[3, с. 448]. Дослідженню особливостей взаємозв’язку
і взаємовідносин інституцій громадянського суспільства з громадянами, суспільством і державою, їх
впливу на стан конфліктності приділяли увагу Е. Аннерс, Г. Берман, Є. В. Бурлай, Л. Р. Наливайко,
Я. І. Пасько, В. Д. Перевалов, О. В. Петришин,
О. І. Семків, Ю. М. Тодика, М. І. Туган-Барановський
та інші вчені. Як показує аналіз джерел, питання
участі інституцій громадянського суспільства у вирішенні конфліктів є недостатньо дослідженим.
А оскільки своєчасне і ефективне регулювання конфліків виступає однією із гарантій стабільності і
соціального миру, як умов нормального функціонування та сталого розвитку суспільства і держави,
забезпечення прав і свобод людини, існує великий
запит на таке дослідження.
Виклад основного матеріалу. Оскільки конфліктність природно притаманна суспільству, очевидно,
що без своєчасного і ефективного регулювання соціальних конфліктів не можливо забезпечити його
стабільність як необхідну умову реформ, прогресивного розвитку в інтересах людини [2, с. 228]. До
недавнього часу превалювала думка про те, що регулювання конфліктів є прерогативою держави, а основними засобами їх вирішення є сила. Однак відомо,
що добровільно, самостійно об’єднавшись у громадські організації, індивіди набувають здатності до
самозахисту. Тобто, розв’язання проблем ефективного вирішення соціальних конфліктів криється в самому суспільстві. При цьому, стан та рівень розвитку,
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його реальна соціальна сила, виступають критерієм
ступеня та меж втручання держави у суспільні справи. А відтак, ступеня участі інституцій громадянського суспільства у вирішенні соціальних конфліктів.
Звертаючись до витоків громадянського суспільства видатний німецький філософ Г. Гегель розглядав
сім’ю, суспільство і державу, як певні моральні субстанції, взаємозв’язані, взаємодіючі, такі, що досягають в процесі свого розвитку певного ступеня зрілості. В результаті такого розвитку формується громадянське суспільство «в якості засобу забезпечення
безпеки осіб і власності», а «зовнішній порядок для
їх особливих і загальних інтересів» зобов’язана забезпечувати держава. Обов’язку громадянського суспільства щодо захисту своїх членів, на думку вченого, відповідає обов’язок індивідів щодо дотримання
права громадянського суспільства [4, с. 412-426]. А.
Токвіль висловив думку про те, що в додемократичному суспільстві ХІ ст. єдиним засобом впливу людей одне на одного була сила, а джерелом могутності – власність. Соціальною силою здатною протистояти тиранії і вседозволеності стала вільна
асоціація [5, с. 39-46].
Вчений підкреслював особливе значення
об’єднань громадян для задоволення індивідуальних
інтересів. Легалізація таких об’єднань у ХІХ ст. забезпечила можливості цивілізованого вирішення
соціальних конфліктів [6, с. 466]. Г. Берман звернув
увагу на те, що з кінця ХІ ст. в Європі почали виникати різні форми громадських організацій метою
яких був захист приватних інтересів. Вчений
зв’язував їх виникнення і розвиток з розвитком і особливими умовами, які могли виникнути тільки у
містах нового часу, які були задумані як братства
засновані на корпоративній єдності [7, с. 108-128;
336-341]. М. І. Туган – Барановський вважав, що
громадські організації виникли в Європі в ХІV - ХV
століттях, а з кінця ХVІІІ століття розпочався активний процес об’єднання населення у різні громадські
організації об’єктивно обумовлений ростом крупних
підприємств [8, с. 67; 167-168]. На протистояння між
організаціями роботодавців і організаціями робітників, які утворились на початку ХІХ ст., вказував Е.
Аннерс, який звернув увагу на те, що активна організація робітників у політичні партії і профспілки на
початку ХХ ст. сприяла зняттю соціальної напруженності, досягненню «балансу політичної і економічної
влади» [9, с. 278-279, 376]. М. І. Туган – Барановський звернув увагу на запобіжну функцію і стабілізуючу роль громадських організацій [8, с. 172].
На думку вчених, основним призначенням інституцій громадянського суспільства є забезпечення
інтересів автономних індивідів, розв’язання різних
соціальних проблем і, зокрема, вирішення конфлік-

тів, за посередництвом створених ними автономних
механізмів саморегулювання та самоврядних інститутів (загальних зборів, конференцій, примирних
комісій, посередників, третейських органів тощо
[10]). Здатність інституцій громадянського суспільства виконувати функції впорядкування суспільних
відносин, надавати регульованості протестам і вимогам людей та захищати інтереси, забезпечує спрямованість їх діяльності на нейтралізацію або усунення чинників конфліктів без застосування сили, спрямовує сторони до згоди, примирення. Громадські
організації виступають посередниками у відносинах
між індивідами і владою, іншими суб’єктами. Метою
взаємодії індивідів і їх об’єднань є формулювання,
висловлення і захист своїх інтересів, пошук шляхів
до їх узгодження, розвязання суперечностей. Кількість, стан, характер діяльності, рівень охоплення
населення, інтенсивність і ефективність функціонування інституцій визначає і забезпечує життєздатність громадянського суспільства. Характер взаємодії інституцій з державними інститутами, умови в
яких вони функціонують, визнання їх автономності
і відповідне реагування держави на їх вимоги, визначають міру розвиненості громадянського суспільства
[3, с. 449-472], зокрема, його здатність вирішувати
соціальні конфлікти.
До однієї із основних причин які спонукають
людей об’єднуватись, Вольтер фон Тізенгаузен відносить необхідність протидії ігноруванню державою
життєвими потребами громади чи регіону на користь
загальнодержавних. На думку фахівця, головним
завданням партій є регульоване збалансування різних інтересів, знаходження механізму встановлення
рівноваги між суспільними та особистими інтересами. Рольф Венклер звертає увагу на те, що у демократичній державі різноманітні інтереси численних
соціальних груп вимагають певної організації, яка
слугує кращому об’єднанню їх інтересів і представленню назовні. Фахівець звертає увагу на те, що
спілки активно взаємодіють з владою, представляють
інтереси своїх членів у відносинах з державою, легально їх обстоюють, зокрема впливаючи на формування змісту і якості законопроектів [11, с. 30; 32;
125].
Подолання отриманих Україною у спадщину соціальних проблем неможливе без залучення творчого потенціалу громадянського суспільства, поєднання активності громадян, інституцій громадянського
суспільства з ефективними інститутами соціальної,
правової держави. Наковець і прфспілковий лідер
О. Шемяков вказує на інфантільність, інертність,
нездатність інституцій громадянського суспільства
виконувати покладені на них функції в сучасних
умовах. Такий стан інституцій є наслідком втрати
державою в 30-х роках ХХ ст. соціальних функцій та
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виконанням ними функцій офіційного органу соціального управління. Відродження представницьких
функцій громадських організацій стало можливим із
здобуттям Україною незалежності. Досягнення соціального миру в суспільстві можливе через поєднання досконалого правового механізму вирішення
соціальних конфліктів та дієвості і здатності
суб’єктів до активної участі у соціальному діалозі
[13, с. 43].
Правову основу для формування і розвитку інституцій громадянського суспільства та їх участі у
вирішенні соціальних конфліктів створили Конституція та інші закони України [7; 14; 15; 16]. Відповідальність за втілення в життя визначених Конституцією і законами цілей покладається не тільки на
державу та її інститути, а й на громадянське суспільство і його інституції [17, с. 5-11]. З функціонуванням громадянського суспільства, посиленням його
впливу і контролю за діяльністю державних інститутів, вчені зв’язують cтановлення правової держави
[18, с. 470]. Важливе значення для становлення громадянського суспільства вчені надають його зв’язкам
з соціальною державою [17, с. 12-15]. Інституцї громадянського суспільства мають за мету сприяння та
здійснення прав і свобод людини, забезпечення їх
охорони та захисту, вирішення соціальних конфліктів
[17, с. 18-43]. При цьому, інституції на рівних взаємодіють з державними інститутами, які не можуть
втручатись у їх діяльність [17, с. 193-197]. Важливе
значення для вирішення соціальних конфліктів має
право громадян та громадських організацій на проведення мирних зібрань [10; 16; 66]. Особливе місце
серед інституцій громадянського суспільства посідають професійні спілки [19]. Метою профспілок є
представництво і захист трудових, соціально-економічних прав і інтересів своїх членів та участь у вирішенні соціальних конфліктів [10]. На ефективність
колективного захисту прав та інтересів працівників
посередництвом громадських організацій, у пртистоянні з працедавцем, державою, звертав увагу М. І.
Туган – Барановський [8, с. 171, 173].
За умов застосування інституціями громадських
засобів регулювання, заснованих на відносно автономних механізмах саморегуляції які реалізуються
за їх посередництвом, необхідність втручання держави у вирішення соціальних конфліктів відпадає.
Характерною ознакою інституцій є те, що вони утворюються не державою, а самими індивідами для
спільної реалізації своїх інтересів, тому їх функціонування є показником громадянської зрілості індивідів і суспільства, усвідомлення ними можливостей
самостійної реалізації власних потреб та інтересів.
До специфічних ознак інституцій громадянського
суспільства вчений відносить їх формування і функціонування на засадах самоврядування. За посеред-
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ництвом утворених органів, автономні індивіди створюють правила поведінки у формі правових норм,
якими керуються у своїй діяльності. Ухвалені індивідами рішення породжують для кожного з них заснований на згоді і внутрішньому переконанні
обов’язок, від виконання якого ухилитись не можливо. Самоврядність інституцій забезпечується гарантованою правовими нормами можливістю виявлення
індивідами ініціативи, активної поведінки, правом
на прийняття рішень що відповідають їх інтересам.
Разом із тим, самоврядні інституції повинні діяти в
межах правового поля, їх відносини з органами державної влади регулюються Конституцією та іншими
законами. Відносини в межах громадянського суспільства мають бути вільними від безпосереднього
управлінського втручання з боку владних інститутів
держави, тому вони регулюються правом, яке передбачає формально визначені межі свободи поведінки
учасників громадянського спілкування, гарантує їм
можливості діяти під власну відповідальність і на
власний ризик. За умов ефективного функціонування
інституцій, вони можуть і повинні бути спрямовані
шляхом демократичного дискурсу до компромісної
точки зору на грунті спільних потреб та загальновизнаних людських цінностей [20, с. 71-85].
О. Л. Копиленко та І. Д. Сліденко вважають, що
оптимальне співвідношення громадського і державного у вирішенні будь-яких соціальних проблем,
зокрема, соціальних конфліктів, є ключовим. А
оскільки інституції громадянського суспільства виступають посередником між громадянином і державою, то саме вони функціонально здатні гармонізувати відносини у суспільстві, забезпечити вирішення
соціальних конфліктів. При цьому, на перший план
виходить проблема здатності людини і утворених
нею громадських організацій бути автономними,
повноцінними і дієвими суб’єктами суспільних відносин та питання налагодження стабільних комунікативних зв’язків. Сучасне громадянське суспільство
в Україні не набуло ознак системи, аналогічної тим,
які функціонують в розвинених демократіях. На думку вчених, причина цього криється в недосконалості
законодавства, відсутності балансу між громадянським суспільством і державою [21, с. 31-36]. Політологи зв’язують виникнення громадянського суспільства з появою самостійного суб’єкта суспільних
відносин - громадянина. На їх думку громадянське
суспільство, це сфера самовияву вільних індивідів,
асоціацій та організацій громадян, які добровільно
об’єднались і захищені законом від втручання і довільної регламентації з боку органів державної влади. Завдання інституцій громадянського суспільства
вчені вбачають у забезпеченні життєдіяльності суспільства і реалізації громадянських прав. Виконання
такого завдання можливе в умовах соціального миру,
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що висуває на передній план питаня вирішення соціальних конфліктів. На думку вчених прямий
зв’язок індивіда з державою обмежує його можливості у вільній реалізації особистих прав і свобод,
захисту інтересів [22, с. 279-283]. Така проблема
розв’язується посередництвом інституцій громадянського суспільства, що забезпечує можливості вільної реалізації індивідами особистих прав і свобод,
представництво їх інтересів у соціальному конфлікті та виключає тиск держави на індивіда. В. Й. Скиба
розглядає громадянське суспільство як систему незалежних від держави громадянських інституцій і
відносин, які покликані забезпечити умови для самореалізації окремих індивідів і колективів, реалізації
приватних потреб та інтересів [23, с. 602-606].
Н. Оніщенко звертає увагу на феномен підвищення правової активності членів громадянського
суспільства під час демократичних перетворень, що
впливає на формування і розвиток громадянського
суспільства та його інститутів, їх функціональну
спроможність у взаємовідносинах з владою. Разом із
тим, вчена відзначає падіння довіри і поваги до права у сучасному українськом суспільстві, що обумовлено явищами правового нігілізму та правового песимізму [24, с. 40]. Включаючи до конституційного
механізму захисту прав людини і громадянина систему інституцій громадянського суспільства які не
залежать від держави і добровільно долучаються до
захисту прав і свобод людини і громадянина, Н. Пархоменко визнає інституції ключовим елементом такого механізму, ефективність функціонування якого
залежить від рівня їх розвитку та ступення розгалуження. А основним призначенням інституцій, на
думку вченої, є захист прав та інтересів людей і, зокрема, вирішення соціальних конфліктів [25, с. 116].
А. Кудряченко звертає увагу на те, що формування
розвиненого й структурованого громадянського суспільства - рівноправного партнера держави, можливе
завдяки демократії та підтримці державою. На думку
вченого, неурядові організації мінімізують патерналістську налаштованість громадян, сприяють зміцненню суспільної стабільності, залучають громадян
та їхні об’єднання до формування й реалізації державної політики в усіх сферах суспільної діяльності,
що звільняє державу від реалізації деяких соціальних
завдань. [26, с. 3-7]. Важливою для розуміння громадянського суспільства і його інституцій є думка Г.
Кельзена про природність реакції людей проти примусу і їх протесту проти чужої волі якій вони мусіли
підкорятись в умовах суспільного життя. Таку реакцію вчений розглядав як вимогу свободи від суспільства, а із припущення рівності виводив вимогу щодо
заперечення панування когось над іншими. Трактування Г. Кельзеном демократичного супільства стало
відповіддю на запитання Ж. Руссо: «як вишукати

таку суспільну форму, котра б захищала та обороняла кожного свого члена і в котрій кожний окремо
взятий її член, хоч і об’єднаний з усіма іншими, слухався б тільки самого себе і лишався б так само вільний як і до об’єднання?» - такою формою є громадянське суспільство, яке об’єднує вільних, автономних індивідів і утворені ними громадські організації
та відповідає прагненням людей - перш за все, врегулювання стосунків, справедливого, доцільного чи
бодай прийнятного порядку у суспільстві [27, с. 2932; 81].
Висновки. Таким чином, інституції громадянського суспільства є одним із основних елементів
структури громадянського суспільства. Створені автономними індивідами, об’єднуючи їх організаційноправовий і інтелектуальний потенціал, спираючись
на колективну правосвідомість індивідів, інституції
громадянського суспільства у вирішенні соціальних
конфліктів: 1) вносять організованість у дії своїх
членів, зміцнюють і посилюють їхнє соціально-правове становище та розширюють організаційно-правові можливості; 2) представляють інтереси своїх членів, є посередником, виключають тиск на індивідів
більш високоорганізованої сторони, забезпечують
рівноправність сторін; 3) впорядковують і надають
регульованості протестній поведінці і вимогам індивідів, сприяють їх вільному волевиявленню; 4) формулюють, висловлюють, просувають і захищають
інтереси індивідів, сприяють виявленню їхньої соціальної і організаційно-правової активності; 5) створюють автономні громадсько-правові механізми саморегулювання і самоврядні інститути, є їх рушійною силою; 6) діють від імені і в інтересах індивідів
які їх створили, виконують представницькі і посередницькі функції; 7) гармонізують суспільні відносини,
знижують соціальне напруження; 8) сприяють зменшенню кількості і зниженню гостроти конфліктів; 9)
забезпечують комунікацію між конфліктуючими
сб’єктами; 10) апелюють до правосвідомості
суб’єктів, спрямовують їх до компромісу на грунті
спільної мети суспільної діяльності, потреб та загальновизнаних людських цінностей. Крім того, інституції громадянського суспільства: 1) є провідником ідей
громадянського суспільства; 2) сприяють підвищенню правосвідомості громадян; 3) здійснюють функцію соціального контролю щодо діяльності держави
та її інститутів у соціальній сфері та виконання нею
своїх обов’язків перед громадянами; 4) взаємодіють
з інститутами держави та іншими суб’єктами; 5) виконують службову функцію щодо громадян; 6) здійснюють запобіжну функцію і стабілізуючу роль у
суспільстві; 7) є зв’язуючою ланкою між індивідами
і громадянським суспільством, індивідами і державою, громадянським суспільством і державою; 8)
розширюють можливості людини у здійсненні своїх
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прав і свобод, задоволенні інтересів; 9) будучи незалежними від держави, здатні забезпечити умови для
самореалізації окремих індивідів і їх колективів, реалізації приватних потреб та інтересів в інтересах
миру і стабільності у суспільстві, забезпечення прав
і свобод громадян; 10) забезпечують життєдіяльність
і життєздатність суспільства і держави. Відтак, інституції громадянського суспільства здатні за допомогою заснованих на згоді сторін, на праві, а не на силі,
певних громадських форм і створених ними механізмів саморегулювання ефективно регулювати соціальні конфлікти, схиляти їх сторони до примирення. При
цьому, критеріями їх участі у вирішенні соціальних
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конфліктів, є: 1) стан громадянського суспільства та
характер його взаємовідносин з державою; 2) ступінь
зрілості, рівень розвитку і розгалуженості таких інституцій, їх здатність взаємодіяти на рівних з державними органами та іншими суб’єктами соціальної
взаємодії; 3) рівень автономності, соціальної і правової активності індивідів; 4) ступінь розвитку громадських форм і засобів регулювання суспільних відносин; 5) рівень довіри громадян до громадських
організацій; 6) наявність запиту суспільства на незалежні від держави громадські форми вирішення соціальних конфліктів; 7) ступінь впливу держави, на
вирішення соціальних конфліктів тощо.
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трудовой арбитр Национальной службы посредничества и примирения
ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ (СПОРОВ)
Статья посвящена исследованию гражданского общества в аспекте решения социальных конфликтов. Установлено их особенности и природу, место и назначение в обществе, влияние на социально-правовое положение
индивидов. Выявлено, что стабильность и устойчивое развитие общества, состояние обеспечения прав и свобод
человека и гражданина зависят от уровня социальной и правовой активности индивидов, способности их организаций своевременно и эффективно регулировать конфликты. Встановлено, что институции являются посредниками между гражданами и государством, взаимодействуют с институтами государства и есть ключевыми
элементами автономного механизма саморегулирования, решения споров. Определено, что наиболее оптимальным
в решении конфликтов является соединение общественного саморегулирования с содействием институтов государства. Встановлено критерии участия институций гражданского общества в решении социальных конфликтов.
Ключевые слова: гражданское общество; институции гражданского общества; общественные организации;
механизм решения социальных конфликтов; посредничество; институты государства; примирение.
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and Reconciliation Service
INSTITUTIONS OF THE CIVIL SOCIETY IN SOLVING SOCIAL CONFLICTS (DISPUTES)
The article is devoted to the research of civil society institutions in the aspect of resolving social conflicts. The
Constitution of Ukraine, other legislative acts that laid the legal basis for the formation and development of civil society
and its institutions are considered. Scientists’ positions regarding understanding of such social phenomena are investigated.
The peculiarities of the creation of civil society institutions, their nature and the fact that they can take different forms
(associations, unions, organizations, etc.) have been determined. The place and designation of civil society institutions in
society are determined. It is revealed that the unification of individuals in public organizations not only unites them to
solve pressing social problems, but also, especially important, strengthens their social and legal status in public relations
with highly organized entities, makes them able to withstand the arbitrariness of the state. It has been found out that the
stability and sustainable development of society, the state of human and citizen’s rights and freedoms depend on the level
of social and legal activity of individuals, the ability of public organizations created by them to manage social conflicts
timely and effectively. It is established that the institutions of civil society are mediators between citizens and the state,
interact with the state’s institutions, other legal entities and are the key element of an autonomous mechanism of selfregulation, resolution of social conflicts. Signs of belonging of the public form of conflict resolution to the sphere of civil
society are revealed. It is determined that the most optimal in solving social conflicts, at the stage of civil society formation
and becoming a democratic, rule of law, social state, is the combination of self-regulatory action of civil society institutions
with the active assistance of state institutions, without interference of the latter directly in the relations between the parties
themselves. Criteria for participation of civil society institutions in solving social conflicts have been established.
Keywords: civil society; institutions of civil society; NGOs; mechanism for solving social conflicts; mediation; state
institutions; reconciliation.
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МЕТОДОЛОГІЧНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА РОЗУМІННЯ ПРАВА НА АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
Стаття присвячена встановленню концептуально-методологічних та антропологічних засад дослідження та
розуміння права на адміністративний позов. Запропоновано методологічне підґрунтя наукового пізнання права
на адміністративний позов. Встановлено комплекс принципів, методів та концепцій, що надають змогу всебічно,
об’єктивно дослідити теоретико-правові засади права на адміністративний позов. Систематизовано методологічний інструментарій, що дозволяє вивчити поняття, правову природу, структуру та сутність права на адміністративний позов
Ключові слова: метод, методологія, адміністративний позов, право на позов, право на адміністративний позов.

Актуальність досліджуваної теми обумовлена,
насамперед, її високої гносеологічною та методологічною цінністю. Адміністративний позов є одним із
ключових інститутів адміністративного процесуального права, і дослідження права на адміністративний
позов має як теоретичне, так і практичне значення.
З’ясування правової природи адміністративного позову є визначальним для розуміння права на адміністративний позов як складної юридичної конструкції, що охоплює правомочності особи із звернення
до адміністративного суду з вимогою та її задоволення, визначення підстав для реалізації цих правомочностей. Відповідно, належний рівень забезпечення
права на адміністративний позов є одним із найважливіших елементів права на судовий захист у сфері
публічно-правових відносин.
У доктринальних та академічних колах, на сторінках наукових видань, на науково-практичних конференціях, симпозіумах спостерігається активність у
наукових дискусіях щодо ефективності тих чи інших
підходів до наукового осягнення правової реальності.
Власне поняття методології правових досліджень та
її функцій розглядається досить суперечливо. Одні
автори ототожнюють методологію із загальнотеоретичними проблемами будь-якої науки, інші – з філософією, з діалектикою, з історичним матеріалізмом.
Деякі науковці вважають методологію окремою наукою, із своєю теорією та предметом дослідження.
Невизначеність у методологічній сутності зумовлює
зниження темпів наукових відкриттів у праві.
© Закаленко О. В., Большакова О. В., 2019

Ступінь дослідженності. Уніфікація способу
ініціювання позовного провадження через звернення
особи до адміністративного суду за захистом прав,
свобод, інтересів чи реалізації повноважень у публічно-правовій сфері з адміністративним позовом, також внесення суттєвих змін до Кодексу адміністративного судочинства зумовила активізацію наукових
розвідок учених-адміністративістів із питань адміністративного позову, його змісту, про що свідчать
дослідження монографічного рівня А.Ю. Осадчого,
І.О. Картузової, М. Джемілєвої, К.М. Кобилянського,
О.В. Константия, М.С. Рибака, Т.О. Коломоєць,
Е.Ю. Швед, Н.В. Мостової. Однак у цих працях досліджувалися окремі аспекти адміністративного позову. Разом із тим, належного теоретичного опрацювання не отримали питання щодо методологічноантропологічних засад дослідження та розуміння
права на адміністративний позов.
Мета та завдання дослідження. Метою статті є
визначення методологічного підґрунтя дослідження
права на адміністративний позов. Для досягнення
поставленої мети є необхідним вирішення таких завдань: по-перше, визначити поняття методу та методології пізнання, визначити їхню роль у формуванні
методології наукового пізнання права на адміністративний позов; по-друге, встановити комплекс принципів, методів та концепцій, які дадуть змогу всебічно й об’єктивно дослідити право на адміністративний позов; по-третє, систематизувати обраний
методологічний інструментарій.
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Виклад основного матеріалу. Право на звернення
до адміністративного суду з позовом є складовою права на судовий захист, яке передбачено ст. 55 Конституції України. Відповідно до цієї статті права і свободи
людини і громадянина захищаються судом і кожному
гарантується право на оскарження в суді дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, посадових і службових осіб [1].
Реалізація права на адміністративний позов, це
перш за все можливість поновити справедливість.
Категорія справедливості завжди займала належне
місце в філософсько-правових дослідженнях, а в
концепціях природного права нерідко простежується
ототожнення права і справедливості.
Соціальне життя не може бути без конфліктів і
конкуренції, і завдання держави полягає в тому, щоб
створити справедливі умови для їх протікання. Інститут позову взагалі, та адміністративного позову
зокрема, є одним з інструментів врегулювання таких
конфліктів. Справедливість є особливим механізмом,
що підтримує міру рівноваги правових цінностей і
одночасно визначальним моментом домінування при
конфліктному зіткненні цих цінностей.
На сьогоднішній день у розвинених країнах інститут адміністративної юстиції покликаний обмежити «свавілля» та вседозволеності органів публічної
адміністрації та встановити засоби контролю за їх
діями, рішеннями та бездіяльністю, а також відновлення справедливості у публічно-правовому конфлікті. Так, зарубіжні вчені відмічають, що притягнення
до відповідальності адміністративних органів за їх
дії є серйозною проблемою в демократичних країнах. Судовий перегляд адміністративних дій є одним
з методів регулювання бюрократичних рішень влади,
тому роль судів у забезпеченні законності адміністративних заходів є прямим свідченням того, яким
чином демократія діє [6].
Наукове пізнання правової природи категорії позов і право на нього має важливе прикладне значення, оскільки від його правильного вирішення багато
в чому залежить ефективність захисту прав, свобод
та інтересів особи. Пізнання – це складний процес
чуттєвого сприйняття та абстрактного мислення, заснований на практиці та перевірений нею [7, c. 225].
Цей процес здійснюється за законами діалектики та
має загальний характер незалежно від того, що служить об’єктом пізнання: закономірність того або
іншого явища, дія чи ефективність правової норми
або ж звичайна життєва ситуація. Пізнання – це не
тільки процес відображення зовнішнього світу, але і
передумова й умова його перетворення. Тому людині важливо мати правильний метод (методологію)
такого перетворення.
Термін «метод» (із грецьк. – «шлях до чого-небудь»), незалежно від конкретної науки, галузі знань
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чи навчальної дисципліни являє собою спосіб (підхід), за допомогою якого з’ясовується предмет цієї
науки, досягається певна мета та вирішуються відповідні завдання. Метод – це сукупність правил поведінки і вимог до діяльності, що сформульовані на
основі знань про властивості об’єктивної реальності
[5, c. 248]. На нашу думку, метод – категорія ідеальна, він (метод) є результатом інтелектуальної діяльності й належить до світу знань. Переходячи із світу
знань до світу практики, метод проявляється не сам
по собі, а у вигляді певних раціональних способів
(прийомів) дії.
Слід мати на увазі, що методологію пізнання
державно-правової дійсності можна розглядати у
двох аспектах – онтологічному і гносеологічному [8,
с 32]: 1) якщо методологія пізнання розглядається як
сукупність прийомів, способів, засобів, методів
тощо, за допомогою яких здійснюється процес пізнання, то мова йде про методологію в онтологічному
розумінні, і в такому разі методологія – інструмент
пізнання, тобто те, за допомогою чого ми пізнаємо;
2) якщо методологія сама стає об’єктом дослідження,
тоді цей термін використовується у гносеологічному
розумінні.
Ці два підходи до розуміння методології ні протистоять, ні суперечать один одному. Це аспекти, які
взаємодоповнюють, а не заперечують, один одного.
Це «дві сторони однієї і тієї ж медалі», два ракурсу
прояви одного феномену. У межах цього дослідження автора цікавить методологія в онтологічному руслі – тобто, виходячи із поставленої мети та задач
дослідження, цікавить методологія як інструмент
пізнання проблематики права на адміністративний
позов.
У рамках класичного типу раціональності було
сформульовано низку принципів наукового дослідження. Для юридичної науки особливо значущими
є такі – історизму, об’єктивності, холізму. Принцип
історизму дозволяє поглянути на становлення і розвиток юридичної дійсності не як на сукупність розрізнених фактів, а як на процес, у всіх його різноманітті і конкретно сті. Основою принципу
об’єктивізму є визнання можливості отримання
наукового знання, адекватного досліджуваного
предмета. Принцип холізму орієнтує дослідника, з
одного боку, на необхідність цілісного вивчення
предмета дослідження, а з іншого – на вивчення
досліджуваної реальності як ієрархії «цілісностей»,
що стало орієнтиром у цьому дослідженні.
Однак означені вище принципи та методи пізнання адміністративного позову, проблеми розуміння
методології неминуче ведуть до єдино вірного методу, підходу до пізнання дійсності – діалектики. Як
справедливо зазначає О.І. Івакін, чи не найбільший
сучасний прихильник діалектики, «діалектикою іме-
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нується і сам процес існування та розвитку дійсності, і метод пізнання цього процесу. Перше – це
об’єктивна, друге – це суб’єктивна діалектика» [4,
с. 18].
У такому зв’язку неприпустимо зводити діалектику тільки до методу. При такому підході відкидається об’єктивна діалектика, тобто закономірності,
«ритм самої дійсності». І тоді діалектика перетворюється просто на вміння сперечатися.
Вище вже зазначалося, що наукове дослідження
права на адміністративний позов вимагає пошуку
істинності знання та подальшого впровадження такого знання у практику, отже постають проблеми
стійкості, системності, структурності, організованості такого отриманого знання. Ці проблеми завжди
були в центрі уваги діалектики і є важливими аспектами більш загальної діалектичної проблеми щодо
закономірностей універсального взаємозв’язку всередині різних за рівнем розвитку форм буття. Тож
діалектика є універсальним методом пізнання та діяльності.
Отже, методологічно наукове дослідження права
на адміністративний позов виходить перше за все з
діалектичного підходу до розумінні сутності та природи явищ. Відповідно до вимог діалектики, позов,
його структурні елементи, різновиди та засоби реалізації права на позов слід розглядати у взаємному
зв’язку між собою і суспільним життям, у їхній взаємодії та взаємовпливові.
Виходячи з вище сказаного, діалектичне пізнання починається зі спостереження. Спостереження –
це метод спрямованого відображення рис, характеристик предмета, що дозволяє скласти певне уявлення про те явище, що спостерігається. До блоку
процедур спостереження входять також порівняння,
вимір, опис.
Наступним методом є метод аналізу та синтезу.
На емпіричному рівні під аналізом розуміється метод
дослідження, що полягає в реальному або уявному
розкладі цілого, складного явища на його складові,
більш прості, елементарні частини [4, с. 11]. Синтез
– це, навпаки, – поєднання компонентів складного
явища.
Історичний і логічний методи є методологічною
реалізацією принципу історизму та діалектики історичного і логічного. Говорячи про історичний і
логічний методи, необхідно пам’ятати про діалектичну єдність і діалектичне взаємоперетворення
історичного і логічного: вивчення історії, дає можливість пізнати її об’єктивну логіку, вивчення ж
предмета логічно дає можливість реконструювати
його історію. Таким чином, не може бути протиставлення цих методів як принципово різних. Навпаки, мова може і повинна йти про їхню взаємодію
і взаємодоповнення.

Отже, історичний і логічний методи є присутніми і взаємодіючими при вивченні будь-якого об’єкта.
Ця діалектична єдність історичного і логічного, а
також і всіх інших розглянутих автором до цього
методів, створює врешті-решт найважливіший метод
діалектики, що все інтегрує, – метод сходження (підняття) від абстрактного до конкретного.
Метод сходження від абстрактного до конкретного – це теоретичний системний метод, що полягає
в такому ході думки, що веде дослідника до все
більш повного, всебічного відтворення предмета.
У процесі такого руху теоретичної думки необхідно
виокремити три етапи: 1) емпіричне дослідження
безпосередньо, чуттєво-конкретно даного предмета;
2) етап сходження від чуттєво-конкретного до вихідної абстракції, до пізнання сутності предмета;
3) етап повернення до «покинутого» у процесі абстрагування предмета на основі знання його власної
сутності, тобто етап сходження від вихідної абстракції до цілісного теоретично-конкретного поняття
предмета, іншими словами, це шлях до конкретного,
сутнісного наукового мислення, здатного втілитися
у практику [5, с. 251].
Таким чином, метод сходження від абстрактного
до конкретного є універсальним методом цього дослідження, здатним вивчати окреслену систему
явищ, тому що кожна, на перший погляд, не причетна до розвитку система при ближчому розгляді завжди виявляється чи частиною чи етапом більш широкої і складної системи, що знаходиться у процесі
розвитку.
Оскільки підходи до розуміння поняття «позов»
не однозначно визначається науковцями, в законодавстві та судовій практиці, відповідно, різний зміст
вкладається у словосполучення «право на позов».
Перш за все варто поставити питання – що ж означає «мати право» і «мати обов’язок»? Коли кажуть «я
маю право», то мається на увазі, що «я можу», «я
здатний», «маю силу», «володію владою» тобто, всі ці
висловлювання відносяться до модальності можливості, або волі. Коли кажуть «я зобов’язаний», то мається на увазі, що «я повинен», «я відповідальний»,
«я примушений», «я пов’язаний», тобто цей тип висловлювань відноситься до модальності повинності.
У межах договірних теорій обов’язки підпорядкування ґрунтувалися на праві згоди підкорятися.
Обов’язки носять лише умовний характер, і, по суті,
тут обґрунтовуються приватно-правові відносини.
Однак особливість феномена права як раз і полягає в тому, що права і обов’язки виступають як
хоча і взаємопов’язані, але самостійні, не зводяться
один до одного прояву (модуси) людської активності. В основі модусу можливості (свободи) знаходиться вираз «я можу», тобто певного «могутності»,
«сили», необмеженого стану. Цей стан є для людини
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особливо цінним, про що свідчить (як про це писав
М. Шелер) більш високе задоволення від стану відчуття власних можливостей, ніж від стану задоволення можливостей. Така «міць», як здатність до
здійснення будь-якої діяльності, виявляється через
відношення інших людей, які визнають цю «міць».
Однак правом така могутність людини як
суб’єкта діяльності стає лише тоді, коли оформляється і виправдовується певною цінністю. Право і є
міццю, особливим чином оформленої, міццю, що
носить в собі цінність. Юридичною мовою те, що
обґрунтовано чи виправдано цінністю, виражається
в понятті «бути дозволеним». Дозвіл є юридичною
формою вираження ціннісної виправданості певної
свободи людини. Це виправдання може бути умовним, відносним, в рамках конкретного відносини і
через конкретну цінність, але може бути безумовним,
коли свобода людини обґрунтовується самою свободою як деякої «надцінності».
Інший модус права – «повинність», також має
самостійність. Вона є вираз особливої необхідності,
але не природного, а соціо-морального характеру.
Повинність позначає деяку необхідність дій і рішень,
що йде від внутрішнього або зовнішнього примусу.
Ця зв’язаність, примусовість, як в категоричному
імперативі: «надходити так, щоб правило твоєї волі
було загальним законом», - є характерною ознакою
модусу «що повинно бути» при зіставленні з вільним, необмежений, непов’язаним проявом можливостей в модусі свободи.
Також варто окреслити теорії та підходи у юридичних наукових колах, які склалися щодо розумінні
права на позов.
Так група вчених, яка дотримується розуміння
категорії позов як суто процесуального інституту,
тобто як вимоги до суду про захист порушених прав,
свобод та інтересів, у свою чергу, під правом на позов розуміють право на звернення за судовим захистом, право на пред’явлення позову. Так, К.С. Юдельсон, який, розумів позов як звернення до суду, як
спосіб порушення діяльності судових органів по
здійсненню правосуддя, визначав право на позов як
право на звернення про захист, як гарантовану законом можливість особи звернутись з позовом та
порушити судову діяльність з метою захисту прав,
свобод та інтересів [10, с. 51]. Але слід зазначити, що
розуміння права на позов лише як права на звернення за судовим захистом, права на пред’явлення позов
є однобічним. Таке розкриття змісту права на позов
у процесуальному розумінні фактично ототожнюється з правами позивача у процесі, тоді, коли воно є
тільки елементом його адміністративної процесуальної правосуб’єктності.
Інша група вчених дотримується дуалістичного
розуміння позову, тобто стверджують про існування
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двох самостійних понять позову – у матеріальноправовому та процесуальному значенні. При цьому
під правом на позов у матеріально-правовому значенні розуміють право на задоволення позову, а в
процесуальному значенні право на пред’явлення
позову. Така дуалістична концепція розуміння права
на позов набула свого розвитку у працях Є.В. Васьковського, В.М. Гордона, М.А. Гурвича. Так,
М.Й. Штефан вважає, що дуалістична концепція
права на позов являє собою поєднання двох положень – права на пред’явлення позову і права на його
задоволення. Право на пред’явлення позову і право
на задоволення позову взаємопов’язані, але цілком
самостійні і такі, що не збігаються за своїм змістом
категорії [9, с. 134].
При такому підході право на позов у матеріально-правовому розумінні – це закріплена нормами
матеріального права гарантована можливість конкретного суб’єкта публічно-правових відносин вимагати в адміністративного суду здійснення відповідного способу захисту прав, свобод та інтересів або
реалізації повноважень у публічно-правових відносинах. Право на позов у матеріально-правовому розумінні встановлюється судом внаслідок розгляду
справи і прийняття судового рішення. Наслідком
цього буває рішення, яким суд або задовольняє позов, або відмовляє у задоволенні позову. Право на
позов у процесуальному розумінні являє собою урегульовану процесуально-правовими нормами здатність зацікавленої особи подавати у встановленому
порядку позовну заяву до адміністративного суду. Це
також право на відкриття адміністративної справи в
суді першої інстанції з метою його вирішення по суті
[2, с. 123]. Однак, наведена точка зору вчених односторонньо характеризує сутність права на позов,
тому що ігнорується або матеріально-правовий аспект (у випадках, коли право на позов ототожнюється з правам на задоволення позову), або процесуальний аспект (коли право на позов ототожнюється з
правом на отримання судового захисту).
Третя група правників, які розуміють категорію
«позов» як єдине поняття, що органічно поєднує
матеріально-правову і процесуальну сторони, у змісті права на позов виокремлюють дві сторони: матеріально-правову і процесуальну, тобто розуміючи
поняття право на позов, як єдине поняття, яке органічно поєднує в собі дві правомочності – право
пред’явлення позову та право на задоволення позову.
У цьому разі слушною є думка А.О. Добровольського,
який зазначає, що особі, права якої порушуються,
важливо мати право не тільки на пред’явлення позову, але і на його задоволення, на позитивний результат судового процесу, тобто порушене право позивача отримало судовий захист [3, с. 111]. Звідси автор
робить слушний висновок, що для позивача важливе
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значення мають як матеріально-правова, так процесуальна сторона права на позов. Отже, точка зору
А.О. Добровольського щодо права на позов є найбільш обґрунтованою і поширеною в юридичній літературі. Право на позов – це єдине матеріальноправове і процесуальне поняття, яке має матеріальний зміст і процесуальну форму.
Слід підтримати позицію тих правників, які розуміють право на адміністративний позов як єдине
поняття, яке відповідає єдиному розумінню правової
категорії адміністративний позов. Отже, зміст права
на адміністративний позов становлять нерозривно
пов’язанні між собою правомочності, тобто право на
адмініст ративний позов включає право на
пред’явлення і право на задоволення адміністративного позову. Таким чином, дві сторони адміністративного позову як єдиного поняття проявляються в
матеріально-правовій та процесуальній сторонах
права на адміністративний позов.
Отже, право на позов в адміністративному судочинстві реалізується, з одного боку, як право на відкриття провадження в адміністративній справі, а з
іншого – проявляється як право на позитивний результат вирішення публічно-правового спору, тобто право
на адміністративний позов як можливість отримання
захисту прав свобод, інтересів, реалізації повноважень
у публічно-правових відносинах і буде відповідати
своєму призначенню. Оскільки звернення до адміністративного суду з вимогою про захист прав свобод,
інтересів і реалізації повноважень у публічно-правових відносинах не завжди співпадають з отриманням
такого захисту, право на адміністративний позов слід
розуміти у двох взаємопов’язаних аспектах: матеріально-правовому як право на задоволення матеріально-правової вимоги позивача і в процесуальному як
право на пред’явлення адміністративного позову. У
разі їх поєднання складається ідеальний варіант захисту прав свобод, інтересів і реалізації повноважень
у публічно-правових відносинах, тобто тільки у цьому
випадку відбувається реалізація адміністративного
позову як способу захисту цих прав.
З урахуванням універсальних, найбільш загальних елементів права на судовий захист, що виокремленні практикою Європейського суду з прав людини,
з огляду на нормативну модель адміністративного
судочинства, що визначена КАС України, до елементів права на судовий захист в позовному проваджен-

1.
2.
3.

ні адміністративного судочинства можна віднести:
право на незалежний і неупереджений суд; право на
пред’явлення адміністративного позову; право на
участь у судовому розгляді; право на задоволення
позову; право на оскарження судових рішень у апеляційній та касаційній інстанції, а також право на
виконання остаточних та обов’язкових судових рішень. При цьому категорія «право на адміністративний позов» нерозривно пов’язана з правом на судовий захист в адміністративному судочинстві, оскільки право на адміністративний позов включає ті
елементи права на судовий захист, які визначають
специфіку реалізації цього права в позовному провадженні адміністративного судочинства.
Висновки. Отже, право на адміністративний позов можна виокремити як наукову абстракцію, яка
має теоретичне значення. Дотримуючись єдиного
поняття адміністративного позову, можна надати
дефініцію права на адміністративний позову як поєднання двох правомочностей позивача – права на
пред’явлення позову та права на задоволення позову.
Право на адміністративний позов є однією із складових елементів права на судовий захист в адміністративному процесі, тобто право на задоволення матеріально-правових вимог позивача до відповідача, що
реалізується через винесення постанови суду щодо
захисту прав, свобод, інтересів та реалізації повноважень у публічно-правових відносинах.
У свою чергу, методологія наукового пізнання
адміністративного позову є цілеспрямованою пізнавальною діяльністю, яка складається із взаємодії
таких компонентів: 1) об’єктів пізнання – форми
захисту законних прав, свобод та інтересів суб’єктів
адміністративного судочинства; 2) предмета пізнання, що детермінується об’єктом пізнання – адміністративний позов; 3) особливих методів та засобів
пізнання – діалектичне підґрунтя, конкретизоване
методами спостереження, аналізу та синтезу, індукції
та дедукції, історичного та логічного, методом сходження від абстрактного до конкретного, а також
виходячи з позицій холізму та ціннісного підходу;
4) цілей, спрямованих на досягнення істинного та
достовірного, систематизованого та об’єктивного
знання, здатного у майбутньому стати частиною правозастосовної практики; 5) результатів пізнання, що
мають вираження головним чином у законах, теоріях, наукових гіпотезах.
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И ПОНИМАНИЕ ПРАВА НА АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСК
Статья посвящена установлению концептуально-методологических и антропологических основ исследования
и понимания права на административный иск. Предложено методологическое основание научного познания
права на административный иск. Установлен комплекс принципов, методов и концепций, которые предоставляют
возможность всесторонне, объективно исследовать теоретико-правовые основы права на административный иск.
Систематизированы методологический инструментарий, позволяющий изучить понятие, правовую природу,
структуру и сущность права на административный иск.
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METHODOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL PRINCIPLES OF RESEARCH AND INSIGHT
OF THE RIGHT TO ADMINISTRATIVE CLAIM
Problem setting. This article focuses on establishing the conceptual and methodological basis and anthropological
foundations of research and full understanding of the right to administrative claim. Adequate level of protection of the
right to an administrative claim is one of the most important elements of the right to judicial protection in the field of
public legal relations.
The category of “right to an administrative claim” is inextricably linked with the right to judicial protection in administrative proceedings, because the right to an administrative lawsuit includes those elements of the right to judicial
protection which determine the specificity of the exercise of that right in an administrative proceedings.
Target of research. The purpose of the study is determining the methodological basis for the study of the right to an
administrative claim.
Analysis of recent researches and publications. The following scientists analyzed separate aspects of the administrative claim in their researches: A. Yu. Osadchy, I. O. Kartuzova, M. Dzhemileva, K. M. Kobilyansky, O. V. Constantia,
M. S. Rybak, T. O. Kolomoets, E. Yu. Swed, N. V. Mostova.
Article’s main body. The methodological basis of scientific understanding of the right to administrative claim was
proposed. The established set of principles, methods, and concepts enables a comprehensive, objective study of the theoretical-legal basis of the right to an administrative claim. The methodological tools which enable to study the concept,
legal nature, structure and the meaning of the right to administrative claim were systemized.
The methodology of scientific knowledge of administrative claim is purposeful cognitive activity, which consists of
the interaction of the following components: 1) objects of knowledge - forms of protection of legal rights, freedoms and
interests of subjects of administrative justice; 2) the subject matter, which is determined by the object of knowledge - an
administrative claim; 3) specific methods and means of cognition; 4) goals aimed at achieving true and credible, systematic and objective knowledge capable of becoming part of law enforcement practices in the future; 5) the results of cognition, which are expressed in laws, theories, scientific hypotheses.
Considering the universal, most general elements of the right to judicial protection, which are distinguished by the
practice of the European Court of Human Rights, in view of the normative model of administrative justice defined by the
Code of Administrative Procedure of Ukraine the elements of the right to judicial protection in administrative lawsuits
include: the right to an independent and impartial tribunal; the right to file an administrative claim; the right to participate
in a trial; the right to satisfy the claim; the right to appeal against appeals and cassation, as well as the right to enforce
final and binding judgments.
Conclusions and prospects for the development. Adhering to a single notion of an administrative claim, you can
define the right to an administrative claim as a combination of the two powers of the claimant - the right to file a claim
and the right to satisfy a claim.
Keywords: method, methodology, administrative claim, right of litigation, right to administrative claim.
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ПОНЯТТЯ ТА ПІДСТАВИ ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ
Стаття присвячена дослідженню поняття та підстав обрання запобіжних заходів. У статті проаналізовано
низку проблемних питань щодо поняття та підстав запобіжних заходів згідно з Кримінальним процесуальним
кодексом (далі – КПК України). Виокремлено підходи щодо вивчення підстав обрання запобіжних заходів.
Ключові слова: запобіжні заходи, підстави запобіжних заходів, заходи забезпечення кримінального провадження, досудове розслідування, судове провадження

Постановка проблеми. Актуальність дослідження зумовлена зростаючими вимогами до забезпечення реалізації принципу верховенства права у кримінальному судочинстві взагалі і при застосуванні інституту запобіжних заходів зокрема. Наведене вище
конституційне право відповідає ст. 1 Загальної декларації прав людини, в якій зазначено, що «всі люди
народжуються вільними та рівними в своєму достоїнстві та правах», а в ст. 13 Декларації зазначено, що
«кожна людина має право вільно пересуватися та
обирати собі місце проживання в межах кожної країни» [1].
Ціль даної роботи – загальне дослідження й аналіз правових проблем щодо поняття та підстав обрання запобіжних заходів. Для досягнення цієї мети
необхідно вирішити взаємопов’язані завдання: дослідити поняття та підстави обрання запобіжних
заходів; проаналізувати їх особливості. Об’єктом
даного дослідження є проблемні питання щодо поняття та підстав обрання запобіжних заходів.
Аналіз останніх досліджень. Дослідження питання пов’язаних із вивченням поняття та підстав
обрання запобіжних заходів займались такі вчені як
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.
Метою і завданням дослідження поняття та
підстав обрання запобіжних заходів є з’ясування підходів щодо їх поняття та видів.
Виклад основного матеріалу. Проблема застосування запобіжних заходів у кримінальному
судочинстві належить до найважливіших та водно-
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час складних проблем науки кримінального процесу.
Приділяючи особливу увагу запобіжним заходам
як інструменту забезпечення кримінального правосуддя законодавець виділив види запобіжних заходів
у главі 18 КПК, 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. 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).
Перейдемо до з’ясування терміну «підстава запобіжного заходу» у кримінальному процесі. В академічному тлумачному словнику української мови,
термін «підстава» визначається як «те головне, на
чому базується, основується що-небудь; те, чим пояснюються, виправдовуються вчинки, поведінка і т.
ін. кого-небудь; на підставі чого, виходячи з чого-небудь, спираючись на щось» [2].
Зазначимо, що у науці кримінального процесу
немає єдності думок щодо поняття «підстава запобіжного заходу» та їх переліку. КПК України в ч. 3
ст. 132 закріплює основні підстави для застосування
© Бутенко В. Б., 2019
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таких заходів примусу, оцінку яким зобов’язаний
давати слідчий суддя в межах своїх повноважень
щодо встановлення законності, виправданості та
співмірності вказаних дій із характером протиправних дій, на нейтралізацію яких вони спрямовуються.
Зазначимо, що новий КПК вводить ієрархію запобіжних заходів у кримінальному процесі. Це випливає з аналізу ч. 3 ст. 176 КПК, яка передбачає, що
найбільш м’яким запобіжним заходом є особисте
зобов’язання, а найбільш суворим – тримання під
вартою. Тобто, за ієрархією запобіжні заходи у кримінальному проваджені побудовані наступним чином: 1) особисте зобов’язання; 2) особиста порука;
3) застава; 4) домашній арешт; 5) затримання підозрюваного. Це нововведення в свою чергу має велику практичну цінність, оскільки за новим КПК України слідчий або прокурор зобов’язані доводити суду
обґрунтованість застосування обраного запобіжного
заходу та неможливість застосування більш м’якого
запобіжного заходу. Так, згідно цієї ж ч. 3 ст. 176
КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор
не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш
м’яких запобіжних заходів, передбачених частиною
першою цієї статті, не може запобігти доведеним під
час розгляду ризику або ризикам.
Як цілком справедливо зазначає В. І. Фаринник,
рішення про обрання запобіжного заходу – дуже
серйозний і відповідальний крок, адже будь-який
запобіжний захід завжди пов’язаний з обмеженням
особистої свободи людини, тому може застосовуватись лише за наявності дійсної на те необхідності, за
вказаними в законі підставами й із додержанням
визначеного процесуального порядку. При цьому в
основі рішення про застосування того чи іншого запобіжного заходу завжди повинна лежати сукупність
конкретних доказів, які свідчать про необхідність
попередження неналежної поведінки підозрюваного
чи обвинуваченого [3, c. 4]. Отже, першочергово
слідчий суддя оцінює наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення
такого ступеня тяжкості, що може бути підставою
для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Також визначається виправданість
застосування дій такого ступеня втручання в права й
свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, з урахуванням відповідності потребам досудового розслідування та можливості
виконати завдання, саме щодо якого звертається з
клопотанням слідчий, прокурор. Не варто забувати
про те, що слідчий суддя у своїй роботі керується
оціночним фактором сприйняття обставин справи,
тому обов’язок доведення існування законних при-

чин і підстав для застосування заходів забезпечення
кримінального провадження КПК України покладає
на слідчого, прокурора, який звертається з відповідним клопотанням. Тому можна стверджувати, що
саме проблема необґрунтованості й недоведеності
вимоги, заявленої в клопотанні, свідчить про велику
різницю в кількості поданих і задоволених клопотань
[4, c. 267]. У цьому контексті необхідно зупинитись
на дослідженні та оцінюванні слідчим суддею тих
фактичних даних, які в сукупності складають так
звану обґрунтовану підозру. Національне законодавство не містить роз’яснень такого характеру, тому
варто звернутись до практики ЄСПЛ, який у рішенні
в справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від
21 квітня 2011 р. встановив значення терміна «обґрунтована підозра» як таке, за якого існують факти
чи інформація, що можуть переконати об’єктивного
спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла
вчинити правопорушення [4]. Інший аргумент на
користь застосування цього поняття міститься в рішенні ЄСПЛ у справі «Мюррей проти Сполученого
Королівства», у якому викладено, що мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню
злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання [5].
В теорії щодо цього питання, на думку М. А. Погорецького, висловлюються різні точки зору, які можна умовно звести до двох груп. В основі цього поділу лежить ставлення правників до проблеми визначення змісту підстав для обґрунтування рішень у
кримінальному процесі. Представники першої групи,
виходячи з того, що змістом підстав для прийняття
будь-яких процесуальних рішень, в тому числі й про
застосування запобіжних заходів та інших заходів
примусу, вважають, що повинна бути лише сукупність доказів, що забезпечує їх вірогідність; інші
відкидають можливість використання матеріалів
ОРД як підстав для їх застосування [7, c. 6]. Зокрема,
відповідно до ст. 29 Конституції України ніхто не
може бути заарештований або триматися під вартою
інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки
на підставах та в порядку, встановлених законом. Це
конституційне положення красномовно підтверджує
те, що обрання запобіжного заходу як взяття під
варту можливе лише на підставі рішення, вмотивованого сукупністю доказів, отриманих у тому числі
й за матеріалами ОРД. Воно відповідає ст. 5 Європейської конвенції про захист прав та основних свобод і практиці Європейського Суду з прав людини [7,
c. 9, 10]. Як продовжує вчений, виходячи із засад
доказового права, правового статусу суб’єктів, по
відношенню до яких застосовуються запобіжні заходи, змістом підстав для їх застосування за КПК
України може бути лише сукупність доказів, які можна покласти в обґрунтування відповідного процесуПраво та інновації № 3 (27) 2019
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ального рішення уповноваженої особи [7, c. 7, 8].
Отже, перша позиція встановлення розуміння та
сутності підстав застосування запобіжного заходу у
вигляді тримання під вартою розглядається через
призму сукупності доказів, як змісту підстав, що забезпечує вірогідність прийняття позитивного процесуального рішення на клопотання сторони обвинувачення у кримінальному провадженні про застосування такого. Одразу варто зазначити, що ці
наукові дослідження проводились до прийняття Кримінального процесуального кодексу України 2012
року. З прийняттям Кримінального процесуального
кодексу України підхід законодавця до підстав застосування запобіжного заходу змінився [8, c. 51].
Деякі науковці вважають, що для того, щоб обрати запобіжний захід, потрібно використовувати
симбіоз даних. До таких даних відносяться: 1) дані,
які свідчать, що особа вчинила злочин; 2) дані, які
свідчать про те, що особа може вчинити дії, які входять до кола ризиків, передбачених ст.177 КПК України. Тобто, даний симбіоз даних по суті складається
з даних про минулу поведінку особи та даних про
майбутню можливу поведінку особи (дані, які підтверджують те, що особа може в майбутньому вчинити дії, які віднесені до ризиків в ст.177 КПК України) [9, c. 56-58]. Як зазначає Ю. Г. Овчинніков, підставами для обрання запобіжного заходу слід
розуміти сукупність даних, вказуючих на: 1) причетність особи до скоєного злочину; 2) її можливу

протиправну поведінку; 3) обставини, котрі враховуються при обранні запобіжного заходу [10, c. 59].
Про сукупність підстав для обрання запобіжних заходів наголошує і С. П. Єфимічев, зазначаючи, що
потрібна сукупність матеріально-правових і кримінально-процесуальних підстав для реалізації відповідної процедури [11, c. 28, 29]. Так, П. М. Давидов,
зазначає, що підставами для застосування запобіжних заходів є фактичні дані, які вказують на скоєння
злочину даною особою, і дані, які встановлюють
можливість ухиляння її від слідства і суду і відбування покарання, а також скоєння ним інших протизаконних дій, перешкоджаючих встановленню істини
[12, c. 10].
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 поняття та
підстав обрання запобіжних заходів, можна дійти
висновку, що зазначені питання у зв’язку із численними змінами кримінально-процесуального законодавства та вдосконаленням слідчо-судової практики
потребують подальшого наукове обґрунтування та
доопрацювання. Тому лише комплексне застосування передбачених КПК України підстав щодо застосування запобіжних заходів здатне об’єктивно посприяти у прийнятті процесуального рішення та забезпечити гарантії прав та свобод особи.
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CONCEPTS AND REASONS FOR SELECTING PREVENTIVE MEASURES
The article is devoted to exploring the concept and reason for choosing preventive measures. The article analyzes a
number of problematic issues regarding the concept and grounds for preventive measures in accordance with the Criminal
Procedure Code (hereinafter - the CPC of Ukraine). The approaches to studying the reasons for choosing preventive
measures are highlighted.
Formulation of the problem. The relevance of the study is conditioned by the growing demands for ensuring the
implementation of the principle of the rule of law in criminal proceedings in general and when applying the institute of
preventive measures in particular. The above constitutional right is in conformity with Art. 1 of the Universal Declaration
of Human Rights, which states that “all human beings are born free and equal in dignity and rights”, and in Art. 13 of the
Declaration states that “everyone has the right to move freely and to choose his place of residence within each country”.
The purpose of this work is a general study and analysis of legal issues regarding the concept and reason for choosing
preventive measures. In order to achieve this goal, it is necessary to solve interrelated tasks: to explore the concepts and
reasons for choosing preventive measures; analyze their features. The object of this study is the problematic issues
regarding the concept and reason for choosing preventive measures.
Analysis of recent research. The study of the issues related to the study of the concept and reason for choosing
preventive measures was carried out by such scientists as IL Petrukhina, VS Chistyakov, ZD Yenikeyev, ZF Kovryga, and
Ukrainian VV Nazarov, O. P. Kuchinsky, P. P. Pylypchuk, S. V. Pastushenko, A. E. Omelchenko, V. O. Popelyushka,
A. V. Moldovan, Yu.P. Alenina, Yu.M. Money, E.G. Kovalenko, V.T. Malyarenka, OB Murovina, V.S. Zelenetsky,
V.V. Carob and others.
The purpose and purpose of investigating the reasons for applying preventive measures is to find out approaches to
their concepts and types.
Presenting main material. The problem of applying preventive measures in criminal proceedings is one of the most
important and complex problems of the science of criminal proceedings.
Keywords: precautionary measures, grounds for precautionary measures, measures for ensuring criminal proceedings,
pre-trial investigation, court proceedings.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
ВІД ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКОЮ ВІКУ
У статті розглядаються міжнародні стандарти протидії дискримінаціїї за ознакою віку, досліджуються процеси формування міжнародно-правового співробітництва щодо захисту прав людей у цій сфері, а також аналізуються міжнародні акти присвячені цій проблемі.
Ключові слова: боротьба із дискримінацією, Рада Європи, Європейський Союз, права людини, принцип
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Постановка проблеми. На думку деяких вчених,
вікова дискримінація породжує менше напруженості в суспільстві, але є більш поширеною, ніж інші
види дискримінації. Подібний підхід все в більшій
мірі починає усвідомлювати громадськість в тих
країнах, де вже почали боротьбу з віковою дискримінацією. Як показали дослідження, проведені на
території Європейського Союзу, в 2002 р. 35% опитаних громадян держав - членів ЄС визнавали факт
широкого поширення вікової дискримінації в своїх
країнах, а в 2007 р. ствердно відповіли на дане питання вже 46% опитаних. [1] Вкрай показовим є те,
що в ході опитування 2002 року, в якому брала участь
16 000 громадян ЄС з 15 держав-членів, представники вікової групи від 15 до 24 років в п’ять разів частіше, ніж представники вікової групи від 65 років і
старше відзначали наявність вікової дискримінації в
сфері праці та доступу до послуг. [2]
У дослідженнях, проведених в 2005 р в Великобританії, 29% опитаних визнали, що вони піддавалися дискримінації за ознакою віку. При цьому серед
респондентів число осіб, які зазнали вікової дискримінації, в процентному відношенні перевищувало
число тих, хто піддався дискримінації за будь-яких
інших підстав. В ході опитування, проведеного в
2006 р, 40% із понад 2 000 опитаних визнали, що
дискримінація за ознакою віку є серйозною проблемою. [3]
Статистичні дані підтверджують думку, згідно з
яким відмінність в зверненні за ознакою віку вкоренилося в сучасній культурі праці в більшій мірі, ніж
відмінність у зв’язку з будь-якою іншою дискримі© Калмикова О. С., 2019

наційною підставою. [4] Як показало опитування,
проведене в державах - членах ЄС в 2007 р, 57 %
респондентів, що представляли різні країни, негативно відповіли на запитання про тому, чи здатні особи
старше 50 років працювати ефективно.
Практика органів щодо забезпечення рівних
можливостей свідчить про те, що кількість скарг і
позовів, що подаються в зв’язку з дискримінацією за
ознакою віку в зарубіжних країнах, відносно стабільно. В Ірландії в період з 2000 по 2001 рр. 17 % справ,
які розглянули трибунали з питань рівноправності у
зв’язку з дискримінацією в сфері праці та зайнятості,
стосувалися вікової дискримінації, і ця пропорція
зберігалася й надалі. [5] У Франції скарги, пов’язані
з віковою дискримінацією, становили 7% від загального числа скарг, що надійшли до Верховного органу
по боротьбі з дискримінацією в 2008 р, 5,5% - в
2009 р. [6]
Мета цієї статті полягає у дослідженні міжнародних стандартів протидії дискримінації за ознакою
віку, дослідженні процесів формування міжнародноправового співробітництва щодо захисту прав людей
у цій сфері, а також міжнародних актів присвячених
цій проблемі.
Аналіз останніх досліджень. Різноманітні аспекти принципу недискримінації були предметом
дослідження багатьох авторів, йому присвячено велику кількість творів, більшість з них належить таким українським авторам як: М. В. Буроменський,
В. Г. Буткевич, М. М. Гнатовський, В. Н. Денисов,
В. І. Євінтов, Л. Г. Заблоцька, В. А. Капустинський,
Д. Н. Киценко, В. В. Мицик, В. Є. Мармазов,
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П. М. Рабінович, В. М. Сорокун, А. Л. Федорова,
Т. І. Шинкаренко, С. В. Шевчук, Е. В. Шишкіна,
В. А. Явір та ін. У зарубіжній доктрині фрагментарні розробки містяться у роботах А. Х. Абашидзе,
Ю.А. Антонова, В. А. Бачиніна, М.-Ф. Бельведер,
Дж. Брауна, A. M. Вавілова, Т.А. Васильева, М. Годош, Л. М. Гойа Дансо, Т. К. Житкової, В. А. Карташкіна, Р. Керра, І. І. Лукашука, Дж. Мердока, А. Перотті, Т. М. Петухової, Ю. А. Решетова, Ю. В. Сапронова, К. Томашевського та ін.
Виклад основного матеріалу. Слід зазначити,
що в сучасних умовах питання рівноправності і боротьби з дискримінацією перетворюються в один з
ключових напрямків в сфері захисту прав людини.
Заборона дискримінації за ознакою віку, а також за
ознаками стану здоров’я, обмежених можливостей і
сексуальної орієнтації розглядається в якості другого
покоління прав на рівне ставлення. В силу цього
боротьба з віковою дискримінацією поки ще не є
пріоритетним напрямком у розвитку міжнародноправових та національних інструментів забезпечення
рівноправності. Вона як і раніше трактується як новий напрямок боротьби з дискримінацією, хоча
останнім часом їй приділяється підвищена увага.
Для початку хотілося б зауважити, що дискримінація за ознакою віку відрізняється від інших видів
дискримінації, оскільки її потенційною жертвою є
будь-яка особа. В основі дискримінації за ознакою
статі чи раси лежать ознаки, що належать людині від
народження і залишаються незмінними протягом
його життя. А вік, як всім відомо, - поняття відносне.
Приналежність до вікової групи, яка дискримінується не визначена обставинами народження особи, потенційною жертвою такої дискримінації може
стати кожна людина в будь-який період свого життя.
Сорокарічний працівник є молодим в порівнянні зі
своїм 50-річним колегою, проте він значно старше
30-річного кандидата, що претендує одночасно з ним
на певне робоче місце. Разом з тим необхідно відзначити, що ймовірність попадання в розряд соціально
вразливої меншини істотно зростає в міру старіння
особи.
Цей різновид дискримінації є менш явним, ніж
інші види дискримінації, оскільки фізичні і психічні
можливості особи можуть змінюватися з плином
часу, і не всі відмінності в зверненні, пов’язані з віком, можуть розглядатися як заборонена дискримінація, зокрема в сфері трудових відносин.
Крім того, пряму вікову дискримінацію не завжди можна чітко ідентифікувати на практиці. Як
правило, про потенційну дискримінацію за ознакою віку можуть свідчити такі ознаки, як вказівка
на певний вік або вікові рамки ( «не старші 40 років», «від 20 до 35 років»), приналежність до певної групи ( «молоді», «зрілі», «представники стар-
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шої вікової групи»), біологічні характеристики
(«жінки дітородного віку») або відмінні ознаки,
властиві певному віку («динамічні», «володіють
великим досвідом») і т.д. Виникають проблеми і з
встановленням, так званої, непрямої дискримінації,
оскільки категорія осіб, які перебувають в несприятливому становищі, стосовно даного виду дискримінації чітко не встановлена. Цей різновид дискримінації зовсім не в’яжеться з приналежністю до
чітко визначеної групи, а зачіпає різним чином
представників різних вікових груп, надаючи найбільш серйозний вплив на молодь і представників
старших вікових груп. Крім того, вплив дискримінації за ознакою віку в значній мірі посилюється в
тому випадку, коли має місце множинна дискримінація, тобто дискримінація за різними підставами,
зокрема щодо молодих жінок або представників
етнічних меншин, що відносяться до старшої вікової групи.
Вікова дискримінація є одним із проявів упереджень, пов’язаних з, так званим, ейджизмом, поширенням передбачуваних групових особливостей,
пов’язаних з віком, на осіб, що належать до відповідної вікової групи, незалежно від їх індивідуальних
особливостей. [7] Разом з тим, як відзначається в
літературі, вік особи часто не є чітким індикатором
його здібностей і компетентності, і використання
вікових відмінностей зазвичай пов’язане зі стереотипами і презумпціями, що ігнорують людську різноманітність в рамках певної вікової групи. [8]
Важливим є те, що представниками різних міжнародних організацій визнається існування дискримінації за ознакою віку. У доповіді Генерального
секретаря ООН «Обмеження інтересів літніх людей:
виявлення практики обмеження інтересів літніх людей і боротьба з нею в глобальному контексті» від 9
січня 2002 р. відзначалося, що негативні стереотипи
і очорнення престарілих можуть виражатися у відмові від дотримання принципу рівного доступу до
можливостей, ресурсів, пільг, а вікова дискримінація
в галузі праці може вести до ізоляції працівників
похилого віку в сфері офіційної зайнятості. Генеральний директор Міжнародної конфедерації праці
вказував на те, що при спробі знайти роботу літні
люди стикаються з дуже серйозними перешкодами
(п. 121 Доповіді «Рівність у сфері праці - веління
часу», 2003 р). Генеральний секретар ООН звертав
увагу на те, що люди похилого віку є жертвами дискримінації в основних сферах, пов’язаних з розвитком (охорона здоров’я, освіта, зайнятість і доступ
до інших послуг), і визнавав основне значення боротьби з дискримінацією за ознакою віку для забезпечення необхідної поваги, якого заслуговують літні
люди (п. 41, 42 Доповіді «Основні зміни в сфері
старіння, що відбулися в період після проведення
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другої Всесвітньої асамблеї з проблем старіння» від
21 листопада 2006 р.)
Разом з тим в більшості міжнародно-правових
документів у галузі прав людини, як правило, міститься відкритий перелік підстав для дискримінації,
де спеціально не передбачена заборона дискримінації за ознакою віку. Питання, пов’язані з даним видом дискримінації, в незначній мірі зачіпаються в
Конвенції МОП № 111 про дискримінацію в галузі
праці та занять від 25 червня 1958 р цієї Конвенції,
що пропонує державам-учасницям проводити національну політику, спрямовану на заохочення рівності
можливостей і поводження стосовно праці і занять з
метою викорінення будь-якої дискримінації (ст. 2),
скасовувати будь-які законодавчі положення і змінювати будь-які адміністративні постанови або практики, несумісні з цією політикою (п. «з» ст. 3), вік не
був вказаний як самостійна підстава дискримінації
(підп. «а» п. 1 ст. 1). Разом з тим державам-учасницям було надано право розширеного трактування
терміну «дискримінація» та включення в нього будьяких інших відмінностей, недопущень або переваг,
що призводять до порушення рівності можливостей
і поводження в даній сфері (підп. «b» п. 1 ст. 1). Як
зазначається в літературі, МОП заохочує широкі підходи до дискримінації у сфері праці та зайнятості,
пропонуючи державам-учасницям надавати захист
усім тим, хто його потребує. Зокрема, вітаються доповіді держав-учасниць, в яких розглядаються питання вікової дискримінації. [9] Слід зазначити, що
в Конвенції вік все ж був виділений як підстава для
здійснення заходів, спрямованих на задоволення
специфічних потреб осіб, які потребують особливого захисту і допомоги, тобто позитивних дій, які не
розглядаються як дискримінація (п. 2 ст. 5).
В Рекомендації МОП від 23 червня 1980 р № 162
«Про літніх трудящих» містяться пропозиції щодо
розвитку національної політики та законодавства,
спрямовані на забезпечення рівності в спілкуванні
(ч. II). Рекомендація не є юридично зобов’язуючим
документом, проте вона досить чітко показує орієнтири політики в сфері праці і зайнятості і забезпечення рівних можливостей для представників різних
вікових груп. Відповідно до даної Рекомендації, працівники похилого віку нарівні з іншими особами
повинні користуватися рівністю можливостей і звернення щодо доступу до служб професійної орієнтації
та працевлаштування, до роботи за їхнім вибором як
у державному, так і в приватному секторах, щодо
винагороди за рівну працю і умов праці, заходів соціального забезпечення, можливостей мати житло,
доступу до соціальних і медичних служб (п. 5). Поряд з цим, таким особам необхідно забезпечити доступ до органів, уповноважених розглядати скарги
про рівність можливостей і ставлення, з метою роз-

слідування для виправлення будь-якої практики, що
суперечить національній політиці, яка орієнтована
на сприяння рівності можливостей та ставлення для
трудящих незалежно від їх віку (п. 8).
Що стосується наднаціональних стандартів в
сфері захисту від дискримінації за ознакою віку, то
положення, пов’язані із запобіганням і викоріненням дискримінації за ознакою віку, досить детально розроблені в праві Європейського Союзу. Традиційно в ЄС пріоритетна увага приділялася боротьбі з дискримінацією за ознакою статі та
громадянства, проте акценти змінилися після ратифікації в 1997 р. Амстердамського договору, який
надав інституціональним структурам Співтовариства нові повноваження в сфері боротьби з дискримінацією по ряду підстав, в тому числі і в
зв’язку з віком особи. Посилення ролі Європейського Союзу у викоріненні дискримінації за ознакою віку знайшло відображення і в Директиві Європейської Ради 2000/78 / ЄС від 27 листопада 2000
р., яка встановлює загальні рамки для рівного ставлення у сфері праці та зайнятості.
Вказівка на дискримінацію за ознакою віку міститься також в Хартії Європейського Союзу про
основоположні права, [10] що включила вік до переліку підстав забороненої дискримінації (ч. 1 ст. 21),
а також в преамбулі Директиви 2004/58 від 29 квітня
2004 г. «Про право громадян Союзу і членів їх сімей
вільно пересуватися і проживати на території держав-членів ».
Метою Директиви 2000/78 / ЄС є створення загальних меж для боротьби з дискримінацією за ознакою релігії або переконань, обмежених можливостей,
віку або сексуальної орієнтації в сфері праці і зайнятості (ст. 1). Її положення застосовуються до всіх
осіб як в публічному, так і приватному секторах
щодо умов доступу до працевлаштування, самостійної економічної діяльності та зайнятості; доступу до
всіх видів і рівнів професійної орієнтації, професійної підготовки, підвищення кваліфікації або перепідготовки; працевлаштування та умов праці; членства
та участі в діяльності будь-яких організацій трудящих або роботодавців або організацій, члени яких
здійснюють певну професійну діяльність (п. 1 ст. 3).
У ній вводиться заборона на пряму і непряму дискримінацію (п. 2 ст. 2), утиски (п. 2 ст. 2), вказівку
здійснювати дискримінацію будь-яких осіб (п. 4 ст.
2), а також на віктімізацію (ст. 11). Директива встановлює також правила щодо захисту прав потерпілих
осіб (ст. 9) і розподілу тягаря доказування у справах
про дискримінацію (ст. 10).
В даному документі передбачаються і допустимі
випадки відступу від принципу заборони дискримінації за ознакою віку.
До таких, зокрема, належать такі заходи, як:
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- встановлення в національному законодавстві
пенсійного віку;
- здійснення виплат будь-якого роду в рамках
державних або прирівняних до них програм, включаючи програми соціального забезпечення і соціального захисту;
- проходження служби в збройних силах;
- відмінності в зверненні, які в світлі національного права об’єктивно і обґрунтовано виправдані
законною метою, включаючи легітимну політику
щодо зайнятості, ринку праці і завдань професійної
підготовки, за обставини, що засоби досягнення цієї
мети адекватні і пропорційні;
- встановлення певного віку для участі в програмах соціального забезпечення або для отримання
пільг у зв’язку з виходом на пенсію або непрацездатністю, а також використання в рамках цих програм
вікового критерію для обчислення розмірів виплат
(п. 14 преамбули; п. 3, 4 ст. 3; п. 1, 2 ст. 6).
Що стосується національного законодавства зарубіжних країн, то у багатьох зарубіжних країнах
визнається важливість боротьби з усіма формами
дискримінації, однак ступінь розробленості правових
механізмів, спрямованих на боротьбу з нею, варіюється досить істотно в різних сферах, стосовно різних соціально вразливих груп.
У конституціях ряду зарубіжних країн закріплюються права представників соціально вразливих груп
- дітей та молоді (ст. 54 Конституції Албанії, ч. 1 §
67 Конституції Угорщини, ст. 38 Конституції Словаччини, ст. 56 Конституції Словенії, ст. 11 Конституції
Швейцарії, ст. 29 Хартії основних прав і свобод Чехії), а також позитивні зобов’язання держави щодо
соціальної підтримки та інтеграції людей похилого
віку (ч. 4.1 ст. 45 Конституції Ірландії, ст. 50 Конституції Іспанії, ч. 3 ст. 21 Конституції Греції, ст. 61
Конституції Туреччини).
Разом з тим в рамках регламентації принципів
рівноправності та недискримінації вік порівняно
рідко виділяється в якості самостійної підстави для
дискримінації (ч. 3 ст. 23 Конституції Еквадору, ст. 1
Конституції Мексики, ч. 3 ст. 9 Конституції ПАР, ч.
2 § 6 Конституції Фінляндії, ч. 2 ст. 8 Конституції
Швейцарії).
У більшості країн вік підпадає під «інші обставини», незалежно від яких гарантується дотримання
принципу рівноправності (ст. 14 Конституції Іспанії,
ст. 1 Конституції Нідерландів).
На законодавчому рівні заборона дискримінації
за принципом віку може закріплюватися в різних
актах. Це можуть бути трудові кодекси (Чилі, Литва,
Румунія, Польща), що встановлюють загальну заборону дискримінації або нерівності в зверненні,
відступ від якого може бути виправданим тільки
вагомими і розумними підставами. Разом з тим, на
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думку фахівців, в даний час загальною тенденцією
стало прийняття законів, які передбачають позитивні обов’язки щодо попередження дискримінації та
сприяння рівності, замість законів, що містять лише
заборону дискримінації.
Вік все частіше включають в число підстав забороненої дискримінації в комплексних антидискримінаційних актах (Закон Болгарії 2003 року про захист від дискримінації, Акт ПАР 2000 року про сприяння поширенню рівноправності і запобіганню
несправедливої д искримінації, Акт Фінляндії
21/2004 про заборону дискримінації, Закон Греції
3304/2005 про застосування принципу рівності в
спілкуванні, незалежно від раси або етнічного походження, релігійних або інших переконань, обмежених можливостей, віку або сексуальної орієнтації).
Антидискримінаційні закони зорієнтовані на захист осіб, які традиційно знаходилися в менш сприятливому положенні. Дія цих законів, як правило, поширюється на сфери праці і зайнятості, освіти і професійної підготовки кадрів, соціального забезпечення,
надання послуг. Для сучасних антидискримінаційних
законів характерно закріплення не тільки негативних
зобов’язань (не здійснювати дискримінацію), але і
позитивних зобов’язань (робити певні дії) з метою
запобігання рівноправності і викорінення дискримінації. Найбільш повно позитивні зобов’язання регламентуються в південноафриканському Акті про сприяння
поширенню рівноправності і запобіганню несправедливої дискримінації.

Відповідно до цього закону, держава зобов’язана розробляти програми сприяння розповсюдженню рівноправності, розвивати відповідне
законодавство, надавати допомогу і здійснювати підготовку кадрів з питань рівноправності, розвивати
внутрішні механізми розгляду скарг у справах про
несправедливу дискримінацію. Кожне міністерство,
будь-яка юридична особа, яка має договірні
зобов’язання з державою або здійснює публічні повноваження, має розробляти плани дій щодо запобігання несправедливої дискримінаціі (ст. 25, 26). Сприяння поширенню рівноправності розглядається і як
обов’язок будь-якої особи (ч. 2 ст. 24).
Для антидискримінаційних законів характерно
також створення спеціального органу або органів, що
забезпечують реалізацію принципу рівних можливостей та захист осіб, які постраждали від дискримінації. Як правило, дані органи здійснюють моніторинг дотримання антидискримінаційного законодавства, проводять власні розслідування щодо
передбачуваних порушень принципу рівноправності,
а в разі необхідності можуть звертатися з позовом до
суду у справах про дискримінацію.
У разі створення єдиного органу забезпечення
рівноправності та недискримінації розглядається як
комплексна проблема, а боротьба з конкретними
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різновидами дискримінації - етнічної, гендерної, вікової - трактується як складова частина більш широкого руху проти дискримінації. Це дозволяє привертати увагу і до тих аспектів боротьби за рівноправність, які не належать до числа політично
пріоритетних. Слід зазначити, що створення універсального органу може полегшити проблему подачі
скарг особами, постраждалим від дискримінації,
оскільки дуже часто вони є жертвами дискримінації
по ряду підстав. Створення єдиного органу дозволяє
також розробляти універсальні підходи до реалізації
антидискримінаційного законодавства, застосовувати загальні стандарти, забезпечувати однакову реалізацію програм позитивних дій в публічному та
приватному секторах.
Створення мережі спеціалізованих органів явно
краще, якщо в країні діють кілька спеціальних актів,
що регламентують забезпечення рівноправності за
ознакою статі, етнічного походження або віку, а не
універсальний комплексний акт.
Такі органи зможуть приділяти належну увагу
особливостям конкретних різновидів дискримінації,
виявити специфічні засоби боротьби з їх проявами,
встановити стабільні і постійні контакти з неурядовими організаціями, що представляють спеціальні
інтереси.
1.
2.

В даний час в зарубіжних країнах скарги,
пов’язані з дискримінацією за ознакою віку, розглядають омбудсмени в сфері рівноправності і заборони
дискримінації (Норвегія) або по рівності в ставленні
(Австрія), Комісії з рівних можливостей (Греція,
Нідерланди) або по захисту проти дискримінації
(Болгарія), Верховний орган по боротьбі з дискримінацією і за забезпечення рівноправності (Франція) і
т.д.
Підсумовуючи все вищезазначене, можно зробити висновок, що викорінення дискримінації за ознакою віку не може бути досягнуто тільки шляхом забезпечення рівного підходу до осіб незалежно від
віку. Це потребує зміни пріоритетів політики щодо
молоді та представників старших вікових груп, розробки мінімальних стандартів надання послуг або
індивідуальних продуктів для різних вікових груп,
здійснення моніторингу за наданням послуг, проведення регулярних консультацій з громадськими
об’єднаннями, які представляють їхні інтереси. Серйозну увагу необхідно приділити і підвищенню правової грамотності населення, зокрема шляхом підготовки і розповсюдження соціальної реклами, тематичних публікацій і програм в засобах масової
інформації.
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ПО ПРИЗНАКУ ВОЗРАСТА
В статье рассматриваются международные стандарты противодействия дискриминациии по признаку возраста, исследуются процессы формирования международно-правового сотрудничества по защите прав людей в этой
сфере, а также анализируются международные акты посвященные этой проблеме.
Ключевые слова: борьба с дискриминацией, Совет Европы, Европейский Союз, права человека, принцип
равенства.
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INTERNATIONAL LEgaL STANDARDS IN THE FIELD OF AGE DISCRIMINATION
Problem setting. In today’s context, equality and anti-discrimination issues are turning into one of the key areas of
human rights protection. The prohibition of age discrimination as well as health, disability and sexual orientation is seen
as a second generation of equal rights. As a result, the fight against age discrimination is not yet a priority in the
development of international legal and national equality instruments. It is still regarded as a new area of anti-discrimination,
although it has received increasing attention lately.
Analysis of recent research and publications. Various aspects of the principle of non-discrimination have been the
subject of research by many authors, he is devoted to a large number of works, most of them belong to such Ukrainian
authors as: MV Buromensky, VG Butkevych, MM Hnatovsky, VN Denisov, V I. Evintov, L. G. Zablotskaya,
V. A. Kapustinsky, D. N. Kitsenko, V. V. Mitsik, V. E. Marmazov, P. M. Rabinovich, V. M. Sorokun, A. L. Fedorova,
TI Shynkarenko, SV Shevchuk, EV Shishkin, VA Yavir and others. In foreign doctrine fragmentary developments are
contained in the works of A. Kh. Abashidze, Yu.A. Antonova, VA Bachinina, M.-F. Belvedere, J. Brown, A. M. Vavilova,
T.A. Vasilyeva, M. Godosh, L. M. Goya Danso, T. K. Zhitkova, V. A. Kartashkin, R. Kerr, I. I. Lukashuk, J. Murdoch,
A. Perotti, T. M. Petukhova, Y. A. Reshetov, Yu. V. Sapronov, K. Tomashevsky and others.
Article’s main body. This form of discrimination is less apparent than other forms of discrimination, since the
physical and mental capacity of the individual may change over time, and not all age-related differences in treatment may
be regarded as prohibited discrimination, particularly in the field of employment.
Conclusions and prospects for the development. The eradication of age discrimination cannot be achieved solely
by ensuring equal treatment of persons, regardless of age. This requires changing policy priorities for young people and
seniors, developing minimum standards of service or individual products for different age groups, monitoring service
delivery, and conducting regular consultations with community organizations that represent their interests. Serious attention
should also be paid to raising the legal literacy of the population, in particular by preparing and distributing social
advertising, thematic publications and programs in the media.
Keywords: fight against discrimination, Council of Europe, European Union, human rights, principle of equality.
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PARTICULARITIES OF LEGAL REGULATION OF FRANCHISING
RELATIONS UNDER THE USA LEGISLATION
(PROBLEM STATEMENT)
The article is devoted to studying the peculiarities of legal regulation of franchising relations under the legislation of
the United States of America (hereinafter referred to as – the USA). In particular, the author analyzed several regulatory
acts of such states as Delaware, California, Texas, carried out their comparative analysis with legislative acts of the federal
level and made the corresponding conclusions.
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Problem statement. The United States was one of
the first countries in which franchise relations emerged.
The presence of a large territory, the stability of the
economic system, the development of entrepreneurship
and other factors contribute to the active further
development of this type of entrepreneurial activity.
Such interest in franchising relations creates the need to
regulate these relations in order to determine the legal
nature of franchising relations and create certain legal
guarantees for the parties in case of violation of their
rights or interests.
Recent research analysis. Foreign and domestic
researchers have devoted their work to the development
of legal regulation of franchising relations in the world:
H. Androshchuk, I. Boychuk, Zh. Delt, Dzh.Roberts,
L. Cabral, N. Kovalchuk, O. Korolchuk, N. Kosar,
A. Kostyuk, O. Kuzmina, F. Kotler, M. Porter, F. Ross,
O. Wiliamson and others. However, unfortunately, a
thorough study of the particularities of the legal
regulation of franchising relations under the USA
legislation has not been conducted.
The purpose of the article is to investigate the
particularities of the legal regulation of franchising
relations under the federal legislation of the USA and
legislation of individual states and carry out their
comparative analysis.
Statement of basic materials. The USA belongs to
such states where there are special regulatory acts aimed
at regulating franchising relations. Given the fact that
this country is a federation, regulation is carried out at
two levels - federal and state.
An important role in the regulation of franchising
relations at the federal level is played by the Federal
Trade Commission, which was created on the basis of
the Federal Trade Commission Act. This authority
adopted acts important for streamlining the
aforementioned relations, such as Disclosure
© Kosinova D. S., 2019

Requirements and Prohibitions Concerning Franchising,
in 1979 (as amended, which came into force in 2008).
As the name implies, its primary purpose is to prevent
misrepresentation of potential franchisees from the
franchisor, to allow the franchisee to look at all the risks
and benefits before acquiring the franchisee by obliging
the franchisor to provide information about the franchise
that it offers. [1]
According to Disclosure Requirements and
Prohibitions Concerning Franchising, Franchising - any
long-term commercial relationship or arrangement that
specifies the terms of the offer or contract, or the
franchise seller promises or presents verbally or in
writing that:
– the franchisee has the right to operate a business
that identifies or associated with the franchisor’s
trademark, or to offer, sell or distribute goods or services
that are identified or associated with the franchisor’s
trademark;
– the franchisor exercises or has the authority to
exercise a significant degree of control over the
franchisee’s operation or to provide significant assistance
in the franchisee’s operation;
– as a condition of receiving or starting a franchise,
franchisees make the required payment or undertake to
make the required payment to the franchisor or its
affiliates. [2]
It can be seen from the above that this act considers
franchising in a broad sense - as a relationship, and not
just as a contract - and has the following features:
1) duration (however, specific dates are not defined
in the legislation);
2) the transfer by the franchisor of the rights to use
its trademark in the franchisee’s business activities;
3) the franchisee’s business activities may consist in
conducting of business, selling goods and/or providing
services (that is, there are 3 types of franchising in the
Право та інновації № 3 (27) 2019
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definition: franchising of a business format, product and
service, respectively);
4) control and assistance to the franchisee by the
franchisor in conducting business activities on
franchising terms;
5) payment (the franchisee pays a fee to obtain the
right to use the franchisor’s trademark).
In the Disclosure Requirements and Prohibitions
Concerning Franchising, detailed regulation of
deadlines, methods of providing the franchisee with a
document on disclosure of the information is carried out
and a clear list of items that should be included in such
a document is regulated.
Thus, the franchisor undertakes to provide
information about his business activities related to the
use of intellectual property rights that constitute the
subject of the franchise, not later than 14 calendar days
before signing the franchising agreement.
Paragraph 436.5 of the Disclosure Requirements and
Prohibitions Concerning Franchising provides an
exhaustive list of items that should be included in the
document with the information provided to the
franchisee:
1) franchisor and affiliates. This section provides
general information about the right holder, namely: the
name of the franchisor, the type of organization and the
country (region) where it is established; the franchisor’s
previous activities and his experience in doing business
in this field, etc.
2) business experience. Here it is necessary to
provide details regarding the persons who work with the
franchisor and who will participate and be responsible
for the management related to the sale or operation of
the proposed franchises (directors, general partners,
employees, etc.).
3) litigation (indicates whether the franchisor or
other persons who are responsible for the sale of the
franchise are in litigation).
4) bankruptcy (whether the franchisor or related
persons have existed for the last 10 years prior to the
filing of the bankruptcy disclosure document, whether
his company has been released from debt in accordance
with the Bankruptcy Code, or whether such persons were
general partners of the company in respect of which
initiated bankruptcy proceedings).
5) initial contributions (all fees and charges or
obligations to pay for services or goods received from
the franchisor or any branch before the opening of the
franchisee’s business, which is paid on a one-time or
installment basis;
6) dedicated to the payments and individual
investments that a franchisee must make in order to start
his own business under the franchisor’s trademark.
The following paragraphs are about the obligations
of the parties. So, concerning the franchisee, all the
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nuances are written regarding the use of certain
equipment, software, choice of premises, sale of a
certain type of goods and/or provision of services, the
possibility of expanding the assortment, and the like.
The responsibilities of the franchisor, in turn, are
primarily related to assisting the franchisee, certain
consultations with doing business, organizing trainings,
an advertising campaign, etc. An important point is to
provide information about the territory in which the
potential franchisee will develop the business under a
franchise agreement.
In addition to providing the data listed in the act
under investigation, the franchisor must add a franchise
agreement to the disclosure document. [3]
From the analysis of the above provisions, it follows
that this act introduced a unified approach to disclosure
of information about their activities in the prescribed
format to franchisors in the USA. This act duly takes
into account the interests of the franchisee, because such
requirements for data put forward lead to the need to
provide information on almost all aspects of the
franchisor. In this case, the franchisee will be able to be
aware of real circumstances, evaluate all the positive and
negative aspects, and foresee potential difficulties in
further cooperation on the basis of franchising. However,
with this concretization of the activities of the enterprise
- franchisor, the question arises of protecting the data
that is transferred to the franchisee. In other words, the
franchisor transmits to a potential franchisee who intends
to enter into franchising relations and acquire a franchise
in the future, the information which containing
potentially weak moments of the franchisor’s activity,
information about his partners and persons involved in
the development of franchising activities, without any
guarantee that such information does not will be
distributed to achieve an unlawful goal (for example,
disclosing it to competitors, borrowing certain ideas,
etc.). In our opinion, in order to maintain a balance of
interests and ensure the protection of the rights of the
parties, it is important to establish the obligation of the
potential franchisee not to disclose obtained information
as a result of the franchisor providing a document on
disclosure of information. The establishment of such a
debt and liability for its violation will positively affect
the protection of the interests of the franchisor and the
development of franchising in general, since by
providing information the franchisor is in an unprotected
position, because the parties are not yet endowed with
mutual rights and obligations, but are only at the precontractual stage.
In Delaware, franchising is governed by Delaware
Franchise Security Law (1970). The chapter, which was
added to the Delaware Corporate, aims to protect the
rights and interests of the franchisee because, as defined
in the act:
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– the relationship between the franchisor and the
franchisee is characterized by economic dependence of
the latter ;
– suppliers and licensees terminate franchises to
franchisees in a short time without good reason and
threaten and continue to threaten such termination;
– such unjustified terminations unfairly deprive
franchised distributors of their capital and the fruits of
their labor after they have created a favorable market for
goods, trademarks and trade names of their suppliers and
licensors;
– such termination of relations leads to the
elimination of jobs and negatively affects the economic
stability of the state.
Franchising is defined in this act as a contract or
other agreement that governs a business relationship in
that country between a franchised distributor and a
franchisor, when the franchised distributor is required to
pay more than 100 US dollars to enter into that contract
or other agreement.
From the above definition, it is seen that in this act,
franchising is considered in the narrow sense, only as a
contract that mediates franchising relations. It should be
noted that in this document franchising is defined as “other
agreement”, but no explanation of the interpretation of this
concept in this act is given. From the point of view of
domestic legal doctrine, an approach is established in which
a treaty is a mutual obligation, a written or oral agreement
on the rights and obligations between states, institutions,
enterprises and individuals. [4] With regard to the above,
the relationship between the subjects of the franchising to
be regulated not only the franchising contract, but other
agreement that may create some problems during ascertain
the legal nature of the agreement and the legislation will
apply to such agreements.
Paragraph 2551 of Delaware Franchise Security Law
contains the term used for the name of the franchisee –
franchised distributor – an individual, partnership,
corporation or association with a place of business in the
State engaged in the business of:
– the acquisition or taking of products on a
consignment basis, which has the trademark or trade
name of the manufacturer or publisher for the main
purpose of selling such products at retail outlets;
– selling goods to or through points of sale, that have
a trademark or trade name of no more than three
manufacturers, publishers, licensees of trademarks or
licensors of trade names
- the acquisition or taking of books, magazines,
newspapers and/or other publications on a consignment
basis for the primary purpose of selling such publications
at retail outlets.
By “products” in this act we mean any material
objects that are offered for sale regardless of their nature,
including all types of publications. [5]

From the analysis of the above provisions, it follows
that the scope of the investigated act extends to the
following types of entrepreneurial activity, such as the
acquisition, taking for sale or sale of certain products
using the manufacturer’s trademark. This means that the
scope of the specified legal act is limited only to
commodity franchising, while service and manufacturing
franchising are ignored. It should also be noted that the
use of the term “franchised distributors”, which is
identical in terms of characteristics to “franchisee”, is
contained in the legislation and legal doctrines of most
countries of the world, and the use of different
terminology in terms of content can cause certain
problems when concluding franchising agreements with
the subjects of these relations outside this state. Quite
doubtful is also the definition of a franchised distributor
specifically as an individual, because in any case, such
an entity carries out an entrepreneurial activity, assuming
its registration as a participant in entrepreneurial activity.
The pre-contractual relations of franchising in this
act are regulated in detail, which means the need to
apply federal regulatory legal acts, namely: the
franchisor’s obligation and the procedure for providing
information to the potential franchisee about the
franchise will be subject to Disclosure Requirements and
Prohibitions Concerning Franchising.
Franchise relations in the State of California are
governed by Franchise Investment Law, which is an
integral part of Corporate Code. In accordance with
Article 31005 franchising means a contract or agreement,
expressed or collateral, oral or written, between two or
more persons, through which:
– the franchisee has the right to engage in the
business of offering, selling goods or services in
accordance with the marketing plan or system provided
by the franchisor;
– the activities of the franchisee enterprise in
accordance with such a plan or system are largely
associated with the trademark, service mark, trade name,
logo, advertisement or other commercial symbols of the
franchisor, indicating the franchisor or its branch;
– franchisees are required to pay franchise fees,
directly or indirectly. [6].
As well as legislation of Delaware state, franchising
is seen as a contract, not a relationship. However, the
state of California uses the usual terminology regarding
the parties to the contract – “franchisor” and
“franchisee”. As follows from this definition, the
indications of franchising are fairly standard:
– franchising relations mediated by the conclusion
of a franchising agreement;
– the franchisee receives the right to use the
trademark, logo and name of the franchisor for use in
their entrepreneurial activity;
– the contract is of a payment nature.
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In this act, a lot of attention is paid to the need for
the franchisor to register a proposal for the acquisition
of the franchise to the franchisee. So, in accordance with
Article 31110 of Franchise Investment Law dated April
15, 1971, the actions of any person to offer or sell any
franchise are considered illegal if the franchise offer was
not registered under this law or if the provisions on the
need to register a franchisor offers do not apply to cases
established by this act. In contrast to this act, in the
legislation of Delaware and federal law, registration of
a franchise offer is not required. This Law also
establishes exhaustive cases when the implementation
of registration actions is not required. In our opinion,
such a requirement put forward to the franchisor aimed
at protecting the franchisee regarding the fact that the
information, which is submitted by the franchisor, is
recorded by the authorized bodies and the falsity of the
information provided entails the prosecution of the
franchisor. However, on the other hand, the need for
such registration can be considered by the parties as an
additional obstacle, which can reduce the interest in the
parties joining franchised relations within this state. In
our opinion, it would be more appropriate in this case to
establish the possibility of registering a franchise offer,
that is, transform this norm into a discretionary one and
provide the parties with the possibility of negotiating
joint arrangements to resolve this issue through
negotiations.
In some USA states such as, for example, Texas,
there are no special laws or regulations aimed at
directly regulating franchising relations. Thus, the
legislation of the state of Texas, namely, the Texas
Business Opportunity Act, contain only mention of
franchising in the context of the fact that this type of
relationship does not fall under the definition of
“business opportunity”, which is the subject of
1.
2.
3.
4.
5.
6.

regulation of this document. So, “business opportunity”
means selling or leasing for an initial payment of more
than 500 US dollar for products, equipment, goods or
services that the buyer will use to start a business in
which the seller acknowledges that:
– the buyer is likely to make a profit in excess of the
amount of the down payment that he paid;
– the seller:
1. will assist the buyer in choosing a location or in
finding a place to use or operate products, equipment,
supplies or services in premises that are not owned by
law or are not on lease by the buyer or seller;
2. will provide a sales, production or marketing
program;
3. will redeem the goods, equipment or resources
purchased or manufactured, grown by the buyer, using
all or part of the goods, equipment, supplies or services,
the seller first sold or leased, or offered for sale to the
buyer.
Thus, in the state of Texas, to regulate franchising
relations applies acts adopted at the federal level.
Conclusions. Summing up, it can be noted that in
the United States there are currently two levels of
regulation of franchising relations - federal and state
level. In general, in accordance with national legal
doctrine USA, the primacy of federal law is presumed
over regulatory acts that are adopted at the state level.
From the analysis of the legal provisions of individual
USA states on the regulation of franchising relations, it
appears that they generally specify the provisions of
Disclosure Requirements and Prohibitions Concerning
Franchising, namely: 1) franchise disclosure; 2) the need
for the franchisee to provide such information; 3) the
need to register an offer to sell a franchise or submit such
information to special authorities without registering
(detailing occurs at the state level).

REFERENCES

Disclosure Requirements and Prohibitions Concerning Franchising. URL: https://www.federalregister.gov/
documents/2019/03/13/2019-04466/disclosure-requirements-and-prohibitions-concerning-franchising.
Electronic Code of Federal Regulations (e-CFR). URL: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/16/436.1.
Federal Trade Commission. URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2011-title16-vol1/pdf/CFR-2011title16-vol1-part436.pdf.
Dictionary of the Ukrainian language: (Vols. 1-11, Vol. 2). (1971) pp. 340. URL: http://sum.in.ua/s/doghovir.
Delaware Code Online. URL: https://delcode.delaware.gov/sessionlaws/ga125/chp693.shtml.
California Legislative Information. URL: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawC
ode=CORP&sectionNum=31005.

КОСИНОВА Д.С.
аспирант Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ США (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)

132

Право та інновації № 3 (27) 2019

KOSINOVA D. S. Particularities of legal regulation of franchising relations under the USA legislation (problem statement)

Статья посвящена изучению особенностей правового регулирования франчайзинговых отношений в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки (далее – США). В частности, автор проанализировал
несколько нормативных актов таких штатов, как Делавэр, Калифорния, Техас, провел их сравнительный анализ
с законодательными актами федерального уровня и сделал соответствующие выводы.
Ключевые слова: франчайзинг, франчайзинговые отношения, франчайзи, законодательство США.

КОСІНОВА Д. С.
аспірант Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ ВІДНОСИН
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ США (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ)
Постановка проблеми. США стала однією з перших країн, де виникли франчайзингові відносини. Наявність
великої території, стабільність економічної системи, розвиток підприємництва та інші чинники сприяють активному подальшому розвитку такого способу ведення підприємницької діяльності. Такий інтерес до франчайзингу
створює потребу у регулюванні цих відносин задля забезпечення визначення правової природи франчайзингових
відносин та створення певних правових гарантій для сторін у разі порушення їх прав чи інтересів.
Аналіз останніх досліджень. Питанням розвитку правового регулювання франчайзингових відносин у світі
свої праці присвятили таки зарубіжні та вітчизняні дослідники: Г. Андрощук, І. Бойчук, Ж. Дельт, Дж.Робертс,
Л. Кабраль, Н. Ковальчук, О. Корольчук, Н.Косар, А.Костюк, О. Кузьміна, Ф. Котлер, М. Портер, Ф. Росс,
О Вільямсон та інших. Однак, на жаль, ґрунтовного дослідження особливостей правового регулювання
франчайзингових відносин за законодавством Сполучених Штатів Америки проведено не було.
Метою статті є дослідження особливостей правового регулювання франчайзингових відносин за федеральним
законодавством США та за законодавством окремих штатів та здійснити їх порівняльний аналіз.
Виклад основного матеріалу. Автором у статті здійснено ґрунтовний аналіз низки нормативно-правових
актів штатів Делавер, Каліфоннія, Техас з питань правового регулювання франчайзингових відносин з детальним
дослідженням особливостей договірного регулювання зазначених відносин, характеристикою прав та обов’язків
суб’єктів цих відносин.
Окремо автором здійснено порівняльний аналіз законодавчих актів федерального рівня та нормативноправових актів, що регулюють дане питання, які прийнято на рівні штатів.
Висновки. Підсумовуючи, можна зазначити, що у США на даний час наявні два рівні регулювання франчайзингових відносин – федеративний та рівень штатів. В цілому, відповідно до положень національної правової
доктрини США презюмується примат федеративного законодавства над нормативно-правовими актами, що
прийняті на рівні штатів. З аналізу законодавчих положень окремих штатів США з питань правового регулювання
франчайзингових відносин, вбачається, що вони в цілому конкретизують положення Disclosure Requirements and
Prohibitions Concerning Franchising, а саме: 1) розкриття інформації про франшизу; 2) необхідності надання
франчайзі такої інформації; 3) необхідності реєстрації пропозиції щодо продажу франшизи або подання такої
інформації до спеціальних органі
Ключові слова: франчайзинг, франчайзингові відносини, франчайзі, законодавство США.
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