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ЗНАМЕНСЬКИЙ Г. Л.
доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник НДІ правового забезпечення
інноваційного розвитку НАПрН України, членкореспондент Національної академії правових
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД
Статтю присвячено дослідженню напрямів удосконалення законодавства, що регулює відносини, які виникають в інноваційній сфері. Автором здійснено ґрунтовний аналіз еволюції інноваційного законодавства на всіх
етапах становлення української державності, визначено актуальні завдання для ефективного розвитку даної
сфери.
Ключові слова: системний підхід, програмно-цільовий метод, цільова програма, інноваційне законодавство.

Постановка проблеми. У сучасному світі все
більшою мірою усвідомлюється найважливіша роль
науково-технічного фактору в прискоренні економічного зростання. На цьому тлі й стала визнаватись
пріоритетною інноваційна діяльність. У свою чергу,
тут набувають великого значення й ті суспільні явища та інститути, що забезпечують здійснення і ефективність саме такої діяльності. Серед іншого, це не
могло не викликати й певні зрушення в сфері законодавчої діяльності. Ось тому тут стали відбуватися
в прискореному темпі якісні і кількісні зміни. І хоча
вони відбувалися перш за все у господарській сфері
(саме тут очікувався найбільший економічний ефект
від впровадження інновацій), законодавчі новели
торкнулися й інших галузей законодавства.
Мета цієї статті – проаналізувати еволюцію інноваційного законодавства та виявити перспективні
напрями його вдосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Перші українські законодавчі акти, які містили норми про інноваційну діяльність, почали з’являтися на
«зламі століть» (в останні роки 20-го та в перші роки
21-го століття). В нову законодавчу базу увійшли,
поряд з конституційними положеннями, норми з
актів різної юридичної сили - від кодексів, інших
фундаментальних законів до законів поточних, а
далі, відповідно до законодавчій ієрархії, до підза© Знаменський Г. Л., 2019

конних актів (постанов Уряду, наказів центральних
органів виконавчої влади тощо).
Щодо Конституції України, то і в ній знайшли
своє місце важливі правові передумови державної
інноваційної політики. Передусім громадянам там
гарантувалася свобода наукової і технічної, а також
інших видів творчості, захист інтелектуальної власності, необхідних авторських прав. Було визначено,
що держава сприятиме встановленню наукових
зв’язків України зі світовим співтовариством.
До найбільш значних актів законодавства, безпосередньо спрямованих на регулювання відносин з
інноваційної діяльності, слід віднести такі:
Господарський кодекс України, у численних розділах і главах якого дається визначення інноваційної
діяльності, визначаються її види, форми інвестування в інновації, шляхи та форми державного регулювання та система державних гарантій інноваційної
діяльності, основні засади державної експертизи
інноваційних проектів, поняття та зміст договору на
створення і передачу науково-технічної продукції,
який використовується при виконанні інноваційних
розробок;
Цивільний кодекс України, який визначає основні положення про інтелектуальну власність та її
державний захист, регламентує питання виконання
науково-дослідних або дослідно-конструкторських
Право та інновації № 4 (28) 2019
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та технологічних робіт, в тому числі розробку інноваційних проектів;
Закон України «Про інвестиційну діяльність» від
18.09.1991 р., закріпив поняття інноваційної діяльності як однієї з форм інвестиційної діяльності;
Закон України «Про інноваційну діяльність» від
04.07.2002 р., що забезпечує правове регулювання
комерційної інноваційної діяльності, в тому числі
дає визначення основним поняттям інноваційної діяльності, викладає основні засади державного регулювання в цій сфері;
Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16.01.2003 р. визначає поняття пріоритетних напрямів інноваційної
діяльності, їх видів (стратегічні та середньострокові), основних засад їх формування, експертизи, затвердження механізму їх реалізації та моніторингу.
Крім законів, Верховна Рада України прийняла
низку постанов, які регулюють інноваційні відносини. Однією з них (від 13 липня 1999 р.) затверджена
Концепція науково-технологічного та інноваційного
розвитку України, в якій визнається виключна значущість інноваційного шляху розвитку економіки
України, визначаються його головні цілі, пріоритетні
напрями, комплекс стимулюючих та організаційноуправлінських заходів.
В результаті вже до теперішнього часу виникла
доволі розлога нормативна база з питань інноваційного законодавства. Проте виникає запитання: чи
може викликати повне задоволення сучасний стан
цього законодавства? З одного боку, таке задоволення виникає, оскільки воно є досить швидкою відповіддю на актуальну потребу суспільства. До того ж
за своєю тематикою воно не може не бути ретельно
проробленим і креативним. У всякому разі таким
його очікують. Але, на жаль, в реальному житті не
все омріяне стає реально корисним та на справді
бажаним. Все це й показує практика застосування
норм, які належать до сучасного інноваційного законодавства.
В Інтернеті останнім часом був поширений результат проведеного у Мін’юсті України ретельного
аналізу саме інноваційного законодавства. Тоді й
були знайдені неузгодженості ряду його норм. Серед
прикладів цього наводились такі. У Законі України
«Про інноваційну діяльність» стаття 1 передбачала,
що інноваційна діяльність – це діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і таким чином
зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних
товарів і послуг. Проте статтею 3 Закону України
«Про інвестиційну діяльність» інноваційну діяльність визначено як одну із форм інвестиційної діяльності, яка здійснюється з метою впровадження
досягнень науково-технічного прогресу у виробни-
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цтво і соціальну сферу, що включає: випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології; прогресивні міжгалузеві структурні зрушення;
реалізацію довгострокових науково-технічних програм з великими строками окупності витрат; фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін у стані продуктивних сил; розробку
і впровадження нової, ресурсозберігаючої технології,
призначеної для поліпшення соціального і екологічного становища. Таким чином, зроблений аналіз
продемонстрував, що в різних законах при визначенні одного і того ж поняття (поняття інноваційної
діяльності) наводяться несхожі ознаки [1].
Безумовно, такі неузгодженості і протиріччя потребують ліквідації. Проте і в подальшому у цій
сфері не можна виключати появи нових неузгодженостей і складнощів, які будуть обумовлені не в
останню чергу неминучим зростанням обсягів та
структури економіки, зміною форм та умов всього
соціального життя.
Вже останнім часом стали відомими дані про те,
що рейтинг інноваційних економік світу за версією
Bloomberg Innovation Index 2019 cтав складатись на
основі декількох десятків критеріїв, що входять в сім
категорій. Серед цих категорій називають такі: інтенсивність досліджень і розробок; виробництво доданої вартості; продуктивність (динаміка ВВП і ВНП);
щільність високих технологій; ефективність вищої
освіти; концентрація дослідників; патентна активність [2].
Певною мірою несподівано з’являються також
повідомлення про результати досліджень щодо
зв’язку інноваційної економіки з іншими аспектами
життя суспільства. Так, в науковому середовищі
стверджуються про наявність прямого зв’язку ряду
цих явищ. Йдеться, наприклад, про те, що спеціалісти з новітніх технологій посилюють міграційний
потік до більш успішних країн. Міграція спричиняє
кадровий голод і, як наслідок, зниження темпів розвитку вітчизняної економіки. За прогнозами Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ,
якщо все йтиме такими ж темпами, то до 2031 року
населення України скоротиться до 39,5 млн осіб..
Таким чином й виникло питання: як Україні зупинити міграцію за інноваціями та зберегти людський
капітал? [3].
Тому всі ці згадані вище процеси не можуть
оминути й таку сферу діяльності, яка здатна була б
забезпечити захист і подальший прогресивний розвиток суспільства без невиправданих витрат. Однією
з таких сфер є законодавче забезпечення інноваційного розвитку, хоча вона й не є позбавленою деяких
невирішених проблем.
Що необхідно робити, щоб сучасне українське
законодавство було здатним забезпечити сталий роз-
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виток інноваційної діяльності? Прикро, але воно
поки що не здатне ефективно виконувати таку роль.
Особливе занепокоєння викликає стан законотворчості. В цій сфері за короткий строк створився
надмірний об’єм цього законодавства, що стало серйозною вадою в процесі застосування нормативних
актів. Мало того, ці акти в багатьох випадках не
узгоджені між собою та не завжди відповідають вимогам економічних та інших соціальних процесів.
Щодо правових наук, які мають суспільнознавче
спрямування, то до них також можна висловити чимало претензій. . В останні роки тут з’явилися навіть
певні ознаки деградації. Тому вже майже не дивує
низька якість юридичних публікацій. При загальному лавинному зростанні видання монографій, підручників і статей науковий рівень їх не підвищується, оскільки їхнім авторам не вистачає турботи про
міцність наукової основи цих робіт, про дійсну новизну в подачі та розробці матеріалу. Іноді зустрічається й імітація «високого наукового рівня» за рахунок рясного цитування «класиків» та іноземної літератури, що не має прямого відношення до конкретної
теми. Вкрай рідкісні відомості про масштабні й системні дослідження дійсно актуальних проблем правотворення та правозастосування.
Не помиляючись, можна сказати і так: великих
зрушень в питаннях удосконалення інноваційного
законодавства поки що не помітно. Це законодавство
нове і доволі складне. Воно потребує як раз нових та
нетрадиційних ідей і практичних рішень. Та й народна мудрість каже про таке: щоб копати нову криницю, спочатку треба правильно вибрати місце, де
копати. В даному разі треба звернути увагу хоча б на
деякі приклади започаткування в Україні правової
методології [4].
В попередні роки в рамках господарсько-правових досліджень, передусім в Інституті економікоправових досліджень НАН України, можна було б
зустріти окремі приклади насичення правотворчої
діяльності новими ідеями, пропозиціями та рекомендаціями, що мали методологічне підґрунтя. Зокрема,
були проведені конкретні дослідження із застосуванням різноманітних прикладних прийомів, у тому
числі із залученням конкретно-соціологічних і економіко-математичних методів [5]. В результаті це
давало змогу, при цьому не в одному разі, надсилати
правотворчим органам аргументовані пропозиції та
проекти важливих рішень.
Проте в новітній час використання виключно
багатою по методологічним можливостям категорії
«мета» дозволяє, як нам здається, повніше, найбільш адекватним способом охарактеризувати проблему посилення ролі законодавства у сфері сучасної інноваційної діяльності. Вона вимагає оцінки не
тільки минулого та сьогоднішнього стану цього

законодавства, а й головним чином майбутнього і
спрямованого розвитку. При цьому цільовий підхід
змушує розглядати законодавство не як щось існуюче для самого себе (з точки зору його нормативного значення), а як призначене для досягнення
будь-якого соціально значимого майбутнього результату. Цим самим «центр ваги» у вирішенні проблеми переміщується в бік здійснення, реалізації
законодавства в конкретних економічних або інших
соціальних відносинах.
Категорії «мета» в праві історично пов’язано з
ім’ям німецького вченого Р. Ієрінга (1818-1892 рр.)
[6]. В останні ж роки категорія мети все більш широко використовується в правовій літературі при
вирішенні як загальних, так і приватних (галузевих)
правових проблем,
Так, в процесі узгодження різних норм законодавства виявився корисним чималий потенціал так
званого «функціонально-цільового методу». Цей
метод спеціально був розрахований на те, щоб сприяти узгодженню норм законодавства. Справа в тому,
що для законодавчих систем найбільш характерними
внутрішніми зв’язками є функціональні. Вони як раз
виражають взаємозумовленість і взаємозалежність
норм. У межах саме функціональних зв’язків і проявляється така властивість правових норм, як їхня
узгодженість.
В основі аналізу й побудови функціонально-цільових аналітичних систем лежить цільовий підхід.
Використовується тут і відповідний інструментарій
- метод побудови «дерева цілей», декомпозиція й
композиція цілей і т.п. Способами досягнення цілей
у таких системах вважаються функції, що розуміються як систематичні дії щодо досягнення цілей. Логіка
роботи з побудови функціонально-цільових систем
зводиться до наступного аналізу норм у законодавстві. Так, спочатку фіксуються цілі норм, які входять
до цієї чи іншої групи, а також з’ясовується, як співвідносяться між собою такі цілі. В процесі подальшого аналізу виявляються норми, цілі яких протирічать один другому, а також норми, дія яких допомагає (не допомагає) досягненню цілей інших норм
(тобто тих норм, які виконують певну функцію відносно інших норм). Якщо в результаті виявляється,
що цілі таких норм знаходяться у протиріччі або
відсутні функціональні зв’язки між цілями норм, то
робиться висновок про неузгодженість певних норм
у певній їх групі. Потім, при необхідності, готуються
пропозиції щодо внесення змін до змісту тих чи інших норм.
Серед недоліків законодавства є такі, які частогусто стають на перешкоді здійсненню економічної
політиці. Наші законодавці, очевидно, упокорилися
з невиправданою множинністю законів і навіть процвітають у їхньому відтворенні, допускаючи не власПраво та інновації № 4 (28) 2019
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тиву їм конкретизацію. На юридичній мові це значить, що законодавство із зібрання загальних правил
поведінки перетворюються на щось казуїстичне,
тобто розраховане лише на ті чи інші випадки, казуси. Саме такі казуїстичні акти вкрай дошкуляють при
практичному впровадженні рішень, що передбачаються певними напрямками економічної політики.
Кожна зміна у цій політиці супроводжується внесенням зміни у десятках законів.
Сказане вказує на необхідність проведення першочергової роботи, спрямованої на ліквідацію множинності і казуїстичності не тільки господарського,
а й всього іншого законодавства. Методичними формами проведення такої роботи можуть бути різними.
Окрім найпростішої розчистки законодавчого матеріалу (з підготовкою пропозицій парламенту щодо
відміни застарілих або надмірно казуїстичних актів),
юриспруденції здавна знайомі й такі спеціальні форми, які можуть використовуватися у даному випадку – інкорпорація (у тому числі консолідація) і кодифікація великих груп актів.
У справі узгодження законодавства та підвищення його якості певна кориcть може бути отримана й
при використанні такого методу, який доречно назвати «кластерно-правовим». Під кластером у даному випадку розуміється відображення головного
змісту певної множини (набору, «гроно», групи)
усталених правових норм, у яких втілені найбільш
характерні ознаки тієї чи іншої галузі законодавства – так би мовити, «згустки правової енергії».
Шляхом кластерного аналізу у кожній галузі виявляються такі кластери і створюються із них переліки
або щось більш складне – приміром, структуровані
схеми або «матриці». Таким чином створюється абстрактна модель законодавчого регулювання тих чи
інших галузевих відносин, яка удосконалює законотворчу діяльність.
В останні роки правова методологія стає все
більш розвинутою та дієвою. Актуальним завданням
стає узагальнення, удосконалення, роз’яснення, активна пропаганда, а то й популяризація всього того
різноманіття методів і способів, які були створені
нещодавно, а також й ті, що були вже відомі, але
чомусь не використовувалися раніше.
Сталі відомі такі наукові праці, в яких досліджується проблематика так званої «правової інтеграції».
Якщо висловитись коротко, то тут йдеться про будьякий процес розвитку, в якому відбувається
об’єднання в ціле раніше різнорідних частин та елементів. Щодо інтеграції в сфері права. то вона здійснює тут сильний вплив як на правотворчість, так і
на застосування права. При цьому запозичуються не
тільки правові норми, але й засоби юридичної техніки, які звичайно використовуються при підготовці
нормативно-правових актів [7].
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Відомо, що раніше, на протязі декількох десятиліть, багато часу та зусиль було витрачено підчас
дискусії щодо виокремлення галузей господарського
та цивільного права. А позитивний злам в ній відбувся лише тоді, коли деякі учасники цієї дискусії
звернулися за допомогою до досягнень методології,
у тому числі до цільового підходу.
Так, професор В. П. Грибанов свого часу висловив точку зору, що для розмежування галузей права
недостатньо тих ознак, які характеризують предмет
і метод правового регулювання, а потрібно виходити
ще й з функцій, виконуваних тією чи іншою галуззю
права в регулюванні певних відносин [8].
Цей новий підхід до вирішення проблеми отримав розвиток у позиції В. В. Лаптєва і В. П. Шахматова, які запропонували враховувати при побудові
системи права не тільки характер суспільних відносин (предмет правового регулювання), а й цілі правового регулювання цих відносин. Згадані автори, зокрема, вважали, що «багато фактів, що не укладаються в рамки існуючих теорій «предмета і методу»,
можуть стати на своє місце, якщо в якості однієї з
підстав побудови правових інститутів і галузей поряд з предметом розглядати й мету правових норм .
Такий підхід відповідає і системного аналізу у вивченні внутрішньогалузевих і міжгалузевих функціональних зв’язків правових норм, допомагає встановити кількісні відмінності між нормою, інститутом,
галуззю і системою права [9] .
На підставі викладеного була отримана можливість дійти до висновку, що системоутворюючий
фактор такої, зокрема, галузі права, як господарське
право, слід шукати не безпосередньо в відносинах
господарювання, а в такій якості галузі права, в якому проявляється характер зворотнього її впливу на
економіку. У ролі такого чинника і виступає загальна
мета господарського права. Раніше вже показувалася
вся складність процесу формування цілей цієї галузі
права - вони відображають об’єктивне економічний
зміст, але це відображення активне, воно вносить
нову якість в економічні процеси, тому що націлює
їх на прогресивний розвиток. Отже, цілі є продуктом
взаємодії права та економіки (системи та її середовища). Загальна (глобальна) мета визначає внутрішню
узгодженість всіх норм, що входять в систему того
чи іншого права, зберігає ієрархію цілей в цій системі (підпорядкування одиничних і приватних цілей
норм спільної мети), а тим самим – формує відповідну сукупність норм як цілісну єдність, як систему. У
системних дослідженнях під метою найчастіше розуміється «природна тенденція об’єднання можливостей елементів для забезпечення існування системи в цілому». Системність, що створюється, наприклад, метою господарського права проявляється не
тільки в середині цієї системи, але і поза нею. Адже
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цілі правового регулювання вплітаються в складну
систему цілей організації і управління економічними
процесами. А тут домінуючими є питання гармонізації вкрай важливих відносин бізнесу та держави.
Питання про узгодження приватних і публічних
інтересів (і, відповідно, приватно-правового і публічно-правового регулювання) – це питання не якесь
другорядне, побіжне у суспільному житті. Це одне із
найбільш принципових питань суспільствознавства
світового рівня, що підкреслюється у фундаментальних працях соціологів, економістів і юристів різних
країн. Тут було б доречним привести думку відомого
вченого-юриста, академіка Ю.К.Толстого про те, що
зараз «суспільство прагне знайти оптимальний баланс співвідношення публічного й приватно-правового регулювання, не впадаючи з однієї крайності в
іншу» [10]. Останнім часом з’явилося ще одне свідоцтво соціальної вагомості цієї наукової проблеми та
її практичного значення. Як повідомляли світові інформаційні агенції, у 2014 році Нобелівський комітет
відзначив вченого із Франції Жана Тироля саме за
його внесок у вирішення проблеми «оптимального
поєднання сили ринку та регулювання з боку органів
влади». Це і є тією проблемою, до вирішення якої
намагаються наблизитись й правові дослідження в
Україні.
Правова інтеграція – це процес, як правило, тривалий, що має поетапний розвиток. Він починається
зі створення невеликих форм і локальних сполучень
норм. Тому цей процес може продовжуватися уніфікацією, систематизацією, рецепцією, імплементацією, глобалізацією.
Автор даної статті свого часу припускав можливість і корисність появи такої великої «мультиплікаційно-функціональної» форми інтеграції правових
норм, як «економічне право (законодавство)».
Хоча український законодавець не застосовує
термін “економічне законодавство”, він є досить поширеним. Його використовують науковці, зокрема
представники економічної науки, практичні працівники. В якому значенні? Перш за все для узагальненого позначення сфери, на яку поширюються дія
цього законодавства. Юристам ж відома й така позначка цього терміну – як сукупність норм різних
галузей законодавства, в тій чи іншій мірі спрямованих на регулювання економічних відносин - це норми
конституційного, трудового, кримінального, адміністративного, земельного, екологічного, господарського, цивільного та деяких інших галузей законодавства.
Проте законодавство саме в сфері економіки залишається найбільш невпорядкованим, суперечливим, заплутаним. Різних неузгодженостей вистачає і
в окремих інститутах та нормативних актах, і в підгалузях та галузях законодавства. Однак перш за все

впадає в очі неузгодженість між нормами різних галузей законодавства. Все це є свідоцтвом того, що
відсутня системна організація законодавства, що
опосередкує суспільне виробництво за всією його
інфраструктурою.
Стає все більш очевидним, що головні системоутворюючі фактори економічного законодавства необхідно шукати не стільки у традиційній юридичній
сфері, скільки в реальних потребах суспільства. Сучасна економіка є системою складноорганізованою.
Досить складною системою багатоманітних відносин
є й соціально спрямована економіка, прагнення до
якої закріплене у Конституції України. Тому, вирішуючи проблеми розвитку різноманітного законодавства в економічній сфері, слід враховувати його внутрішні тенденції до інтегрування (об’єднання, узгодженості) та диференціації (спеціалізації, розділення)
правових норм. Такі дії мають об’єктивні підґрунтя
– вони наділені, з одного боку, ідентичними рисами
у різних економічних процесах, а з другого, - потребують врахування їх особливостей, специфіки.
Кожна з зазначених тенденцій – до диференціації
або інтеграції – якщо їх розглядати окремо, мають
свої позитивні та негативні прояви. Головний позитив диференціації (наприклад, уособлення норм у
яку-небудь галузь права) полягає у можливості
більш-менш точного регулювання тих чи інших відносин (за рахунок єдності предмету, методу та принципів регулювання). Щодо негативу, то він виявляється, якщо виникає потреба врегулювати складні
відносини, які частіше за все не укладаються у вузькі галузеві рамки. При інтеграції норм, навпаки, можна досягти мети більш повного, комплексного регулювання, але залишити поза увагою його точність.
З цього виходить, що не можуть процеси диференціації і інтеграції у законодавстві діяти самопливом, ізольовано один від одного. Необхідно свідомо
досягати балансу дії цих процесів и таким чином
сприяти гармонізації законодавства.
Поки що у справі гармонізації економічного законодавства у нас успіхів дуже мало. І практичне
законотворення, і юридична наука надмірно багато
уваги приділяють пошукам особливостей регулювання в тій чи іншій сфері економіки. Значно меншою
увагою тут користуються питання інтегрування засобів правового впливу.
Здавалося б, у нашій законотворчості саме останнім часом з’явилася можливість вирішити цю проблему радикально та й ще безболісно, оскільки ми
увійшли в широку смугу кодифікації українського
законодавства. Теоретично кажучи, за допомогою
кодифікованих законодавчих актів (кодексів) можна
було б системно врегулювати майже всі прояви відносин в економіці. Однак в реальному житті чудес,
на жаль, не так вже й багато. Коли в минулому часі
Право та інновації № 4 (28) 2019
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майже одночасно на розгляд Верховної Ради України
потрапили проекти Бюджетного, Податкового, Земельного, Цивільного, Господарського та деяких
інших кодексів, то дуже швидко виявилася принаймні їх неузгодженість. Більш ретельний аналіз переконав і в концептуальній несумісності деяких проектів. Тому навіть прийняття цих кодексів (разом або
поодинці) поки ще не вирішує проблему системного
регулювання економічних відносин.
Між тим є багато свідоцтв того, що законодавча
діяльність з прийняттям у остаточному вигляді цих,
умовно кажучи, економічних кодексів буде дуже непростою. Ускладнює процес законотворення вже те,
що окремі законодавці та деякі дуже енергійні лобісти намагаються надати особливе значення тому чи
іншому кодексу. Наприклад, їх часто поділяють на
найбільш головні, головні, менш головні, а потім й
на зовсім прості. Щоб найбільш вразити уяву обивателів, той чи інший кодекс отримує ярлик «Друга
Конституція», «Економічна Конституція» або «Земельна Конституція», а всі інші – «міні-конституції».
Але ж нічого серйозного за цим не стоїть і стояти не
може. У нас, як і в багатьох інших державах, конституція одна - Конституція України. Відповідно до цієї
Конституції всі інші закони повинні відповідати їй,
а між собою ці закони, цілком розуміло, є рівними.
Природньо, виникає питання: якою може бути
майбутня форма інтеграції інноваційного законодавства? Це питання відкрите. Все залежить від того, що
головні системоутворюючі фактори цього законодавства необхідно шукати не стільки у традиційній
юридичній сфері, скільки в реальних потребах суспільства.
У даній статті також не розглядаються конкретні
питання організації робіт з внутрішнього узгодження
інноваційного законодавства. Очевидно, що необхідність таких робіт ще не набула великої актуальності.
Але все може змінитися, оскільки увага до всіх аспектів інноваційної діяльності в нашому суспільстві
стрімко зростає. Тому в даний час доцільним було б
подивитися на те, які ж можливості можуть відкритися із застосуванням цільових методів в удосконаленні та розвитку інноваційного законодавства.
До організації процесу удосконалення інноваційного законодавства слід підходити цілеспрямовано
та, в точному сенсі слова, програмно.
Тут-то і може зіграти помітну роль програмноцільовий метод. Якщо підходити і до вдосконалення
цього законодавства з урахуванням строгих наукових
вимог, то цілком правомірно ставити питання про
розгляд всього процесу цього вдосконалення законодавства в якості цільової програми. Для позитивного
вирішення питання про побудову у даному разі цільової програми необхідні певні передумови. Перш
за все, мова йде про важливу проблему суспільного
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значення. В даному випадку це не потребує спеціального обґрунтування, бо в роботі вже не раз наводилися відповідні докази. При вирішенні проблеми
такої складності і значення виникає безліч різноманітних локальних проблем. В результаті з’являється
необхідність в тому, щоб ці проблеми вирішувалися
не кожна окремо, розрізненими зусиллями, а в складі загальної (глобальної) мети і за спеціально розробленою програмою.
Реальний стан справ в даній області нині такий,
що роботи по вдосконаленню інноваційної діяльності тепер здійснюються все в більших масштабах,
розробляються і пов’язані з цим процесом теоретичні проблеми. І мова зараз йде про те, щоб всю цю
роботу підняти на більш високий науковий і організаційний рівень, який може бути забезпечений, як
нам здається, саме цільовою програмою.
Передбачувана цільова програма щодо вдосконалення інноваційного законодавства поряд з глобальною метою (рішення загальної проблеми) не може
не містити певним чином субординовані локальні
цілі (рішення приватних проблем).
Перш за все в загальній програмі доцільно виділити дві підпрограми, що представляють взаємозалежні стадії робіт: передпроєктну (рішення теоретичних проблем вдосконалення законодавства) і
проєктну (підготовка конкретних пропозицій і проєктів нормативних актів). Виконання робіт в складі
названих підпрограм може здійснюватися одночасно,
але бажано, щоб теоретичні роботи передували розробкам прикладного характеру, а тим більше проєктам конкретних законодавчих актів.
В межах передпроєктної стадії (програми) можуть вирішуватися такі теоретичні проблеми законодавства, як його система і структура, цілі, ефективність, оптимізація змісту і форми. Перелік цих проблем, звичайно, може бути і більш повним і
дробовим, але найважливіше тут полягає в забезпеченні досягнення єдиної мети підпрограми – створення міцних методологічних засад удосконалення
законодавства. Створення таких основ неможливо
без глибокого вивчення системних і структурних
властивостей цього законодавства в загальній системі радянського законодавства. Ці властивості (системність і структурність) – не щось таке, що легко
простежується й легко осягається. Тому їх пізнання
навряд чи здійсненно в рамках чисто юридичного
дослідження, поза ідей і принципів системного підходу, методів системного аналізу. Так, багато перспектив вдосконалення законодавства розкриються
саме тоді, коли це законодавство буде розглядатися
не як просто система, а система цілеспрямована. Має
свої складності і проблема цілей відповідної системи
норм. Одна з них полягає в тому, що цілі, як правило,
не формулюються в самих нормах, а тому їх потріб-
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но спочатку виявити аналітично, а вже потім проводити серед них необхідне впорядкування.
Висновки. Слід зазначити, що певний досвід
реальної розробки подібної програми вже був утворений і тому може послугувати допомогою тепер, у
разі прийняття рішення про формування цільової
програми удосконалення інноваційного законодавства. Йдеться про те, що в рамках Координаційного
бюро з підприємницького, комерційного і господарського права НАПрН України одного разу вже був
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.

розроблений аванпроєкт Програми «Модернізація
господарського законодавства на базі Господарського кодексу України» (2007–2008 рр.)». По суті це й
була перша цільова програма, що передбачала виконання 42-х тем (цікаво, що одна з них присвячувалася інноваційному законодавству), залучення великої кількості наукових і учбових закладів, окремих
науковців. Можна сподіватися, що така справа отримає продовження й принесе на цей раз реальні результати.
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ного законодательства на всех этапах становления украинской государственности, определены актуальные задачи для эффективного развития данной сферы.
Ключевые слова: системный подход, программно-целевой метод, целевая программа, инновационное законодательство.
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member of National Academy of Law Sciences of Ukraine, Honored Worker of Science and Technology
AREAS OF IMPROVEMENT OF INNOVATIVE LEGISLATION: A SYSTEM APPROACH
Problem setting. In the modern world, the crucial role of the scientific and technological factor in accelerating
economic growth is increasingly being recognized. Against this background, innovation activity has become a priority.
In turn, the social phenomena and institutions that ensure the implementation and effectiveness of such activities are of
great importance. Among other things, this could not but cause some changes in the sphere of legislative activity. That is
why qualitative and quantitative changes began to happen at an accelerated pace. And although they occurred primarily
in the economic sphere (it was here where the greatest economic impact from the introduction of innovations was
expected), the legislative innovations touched other branches of legislation.
The target of this article is to analyze the evolution of innovation legislation and to identify promising areas for its
improvement.
Article’s main body. The article is devoted to the research of directions of improvement of the legislation that
regulates relations that arise in the innovation sphere. The author has carried out a thorough analysis of the evolution of
innovative legislation at all stages of the formation of Ukrainian statehood, defines topical tasks for the effective
development of this field.
It should be noted that some experience of actually developing such a program has already been created and can
therefore be of help now in the case of deciding on the formation of a targeted program for improvement of innovative
legislation.
Conclusions and prospects for the development. It is said that within the framework of the Coordination Bureau
for Business, Commercial and Business Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, a draft of the Program
“Modernization of Economic Legislation on the Basis of the Economic Code of Ukraine” (2007-2008) was already
developed once. In fact, it was the first targeted program that included the implementation of 42 topics (interestingly, one
of them was devoted to innovation legislation), the involvement of a large number of scientific and educational institutions,
individual scientists. We can hope that this case will continue and bring real results this time around.
Keywords: systematic approach, program-target method, target program, innovative legislation.
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ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
У статті розглядаються особливості реалізації регіональної інноваційної політики. Визначається основна мета
регіональної інноваційної політики - створення умов для формування ефективної інноваційної інфраструктури,
посилення конкурентоспроможності регіональних виробництв, підтримка на території регіону позитивних умов
для поліпшення соціально-економічних показників регіону. Аналізуються пріоритетні завдання регіональної інноваційної політики та проблеми при її реалізації.
Ключові слова: регіональна інноваційна політика, національна інноваційна система, інноваційна інфраструктура, стратегія.

Постановка проблеми. В умовах формування в
Україні національної інноваційної системи виникає
потреба у реалізації дієвої регіональної інноваційної
політики, спрямованої на забезпечення високого інноваційного потенціалу в регіоні, застосування системи заходів щодо активізації інноваційного регіонального розвитку та забезпечення належного рівню
інвестування в економіку регіонів.
Слід погодитись, що сучасний етап побудови
регіональної інноваційної політики не має єдиного
системного підходу до її формування. В зв’язку з
цим актуальним є завдання підвищення ефективності діючих механізмів і регіональних методів
управління інноваційною діяльністю, що може бути
забезпечене тільки на основі розробки ефективної
програми регіональної інноваційної політики [1,
с. 154]. Враховуючи особливості того чи іншого
регіону, вона визначає, з одного боку, ставлення
держави до його інноваційних і науково-технічних
проблем, а з другого, – забезпечує участь наукової
та інноваційної сфери регіону у вирішенні соціально-економічних і науково-технічних проблем держави [2, с. 578].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед
досліджень з питань розвитку національної інноваційної системи та формування інноваційної інфраструктури слід виділити праці вчених – правників,
таких як С. Глібко [3], О. Розгон [4], А. Стрижкова
[5]. Проблеми формування регіональної інноваційної
політики розглядалися в працях таких вчених-економістів, як Т. Наконечна [6], О. Жихор [7], В. Папп
[8], В. Узунов [9] , Н. Рудь [10] та ін.
© Подрез-Ряполова І. В., 2019

Метою цієї статті є аналіз проблем щодо сучасного стану реалізації регіональної інноваційної політики.
Виклад основного матеріалу. Основна мета
регіональної інноваційної політики полягає у створенні на території регіону сприятливого інноваційного середовища для успішного здійснення процесу
отримання, накопичення, збагачення наукових
знань і ефективного їх перетворення в технологію
та продукцію, впровадження цих продуктів у важливі галузі економіки та соціальну сферу та в кінцевому результаті забезпечення підвищення конкурентоспроможності економіки регіону загалом [11,
с. 157].
На даний час основою стратегічного планування
регіональної інноваційної політики є Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до
2030 року, затверджена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526-р
(далі – Стратегія ) та Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2020 року, яка
затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2014 р. № 385( далі – Державна стратегія ).
Стратегія не охоплює основних питань формування та реалізації інноваційної політики але визначає проблеми, які повинні бути розв’язані за допомогою інструментів державної політики на різних
етапах інноваційного процесу, зокрема на етапах
створення новацій, трансферу новацій, на етапі
впровадження новації шляхом створення спеціалізованого малого інноваційного підприємства – старПраво та інновації № 4 (28) 2019
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тапу, на етапі впровадження новацій на вже існуючому підприємстві, виходу на серійне виробництво.
Серед основних проблем Стратегія виділяє: обмеженість фінансових та матеріальних ресурсів для
створення інноваційної інфраструктури; відсутність
необхідної інформації та налагоджених комунікацій
між науковцями і представниками бізнесу; відсутність достовірного прогнозування тенденцій та досліджень впливу інструментів державного регулювання інноваційного розвитку економіки; розбіжності щодо врегулювання певних відносин та
діючого законодавства; нестача фахівців у сфері
менеджменту інноваційної діяльності; відсутність
закріпленого у законодавстві механізму передачі
технологій, створених або придбаних за бюджетні
кошти, за кордон; низький рівень заінтересованості
закладів вищої освіти у провадженні інноваційної
діяльності; обтяжливе регулювання та високий
рівень податків.
Так, в Стратегії визначено, що сучасний стан
інноваційної діяльності є наслідком відсутності стратегічного бачення та послідовної державної політики
щодо переведення України на інноваційний шлях
розвитку, формування національної інноваційної
екосистеми, яка забезпечувала б його реалізацію і
підвищувала розвиток інноваційної культури в державі, використовуючи, крім фінансових, інші механізми розвитку інноваційної діяльності.
Слід погодитись, що державна інноваційна політика має фокусуватися на напрямах, які відповідають інноваційному процесу в Україні, враховуючи
інтереси всіх заінтересованих сторін, саме тому особливо важливою є співпраця між усіма учасниками
інноваційного процесу, які сприяють інноваціям на
всіх етапах створення і виведення інноваційного продукту на ринок, державна політика має створювати
сприятливі умови насамперед для розвитку виробництва інтелектуальних продуктів, включаючи можливість їх комерціалізації як в Україні, так і у решті
світу [12].
Державна стратегія в свою чергу визначає цілі
державної регіональної політики, основні завдання
центральних та місцевих органів виконавчої влади і
органів місцевого самоврядування, спрямовані на
досягнення зазначених цілей, а також передбачає
узгодженість державної регіональної політики з іншими державними політиками, які спрямовані на
територіальний розвиток.
Державна стратегія пропонує оновлений інтегрований підхід до формування і реалізації державної
регіональної політики, який передбачатиме поєднання трьох складових частин:
1. Секторальна (галузева) складова, яка забезпечує підвищення рівня конкурентоспроможності
регіонів шляхом оптимізації і диверсифікації струк-
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тури економіки, забезпечення ефективної спеціалізації регіонів з пріоритетним використанням власного ресурсного потенціалу.
2. Територіальна (просторова) складова, яка забезпечує досягнення рівномірного та збалансованого
розвитку територій, розвиток міжрегіонального співробітництва, запобігання поглибленню соціальноекономічних диспропорцій.
3. Управлінська складова, згідно якої забезпечується застосування єдиних підходів до формування і
реалізації політики регіонального розвитку, створення єдиної системи стратегічного планування та прогнозування розвитку держави і регіонів, оптимізація
системи територіальної організації влади.
Основними цілями державної регіональної політики згідно Стратегії є:
1. Підвищення рівня конкурентоспроможності
регіонів, яке полягає у створенні оптимальних умов
для розкриття регіонами власного потенціалу та
ефективного використання конкурентних переваг
регіональної економіки.
2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток, що передбачає: 1) виконання насамперед завдань і здійснення заходів,
спрямованих на вирішення актуальних проблемних
питань Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя; 2) недопущення поглиблення регіональних диспропорцій у
доступі населення насамперед до базових соціальних, комунальних, адміністративних, транспортних,
інформаційних та інших послуг; 3) створення умов
для співробітництва регіонів.
3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку, що передбачає створення бази
для реалізації ефективної державної регіональної
політики — механізму та інструменту державного
управління регіональним розвитком, що сприятиме
розв’язанню проблем регіонів, вимагає насамперед
децентралізації державних повноважень шляхом їх
передачі на місцевий рівень з одночасною передачею відповідних фінансових ресурсів, удосконалення процесів стратегічного планування та виконання
поставлених завдань на всіх рівнях, запровадження
ефективного механізму координації дій центральних
та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час реалізації галузевих
пріоритетів і завдань на різних територіальних рівнях. Для досягнення цієї цілі також необхідні значні
інвестиції у розвиток людського капіталу — навчальні та практичні програми підвищення кваліфікації
спеціалістів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, які відповідають
за формування і реалізацію державної регіональної
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політики та здійснення контролю за станом її реалізації [13].
Державна стратегія передбачає наступні принципи здійснення державної регіональної політики: конституційність та законність; співробітництво; паритетність; відкритість (прозорість), прогнозованість,
передбачуваність, послідовність діяльності органів
державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної
Республіки Крим та органів місцевого самоврядування під час формування та реалізації державної регіональної політики; субсидіарність; координація; єдність; історична спадкоємність — врахування та
збереження позитивного досвіду розвитку регіонів;
сталий розвиток.
Регіональна інноваційна політика безумовно повинна базуватись на вищевказаних принципах та, на
наш погляд, обов’язково відповідати принципу
ефективності (оцінка інноваційної активності регіону, забезпечення ефективності інноваційних процесів та постійний моніторинг ефективності впровадження засобів щодо регіонального інноваційного
розвитку), принципу підтримки конкуренції ( створення умов для підтримки конкуренції у сфері науки
і техніки, інноваційної діяльності) та принципу стимулювання розвитку проблемних регіонів (створення умов для зменшення регіональної диференціації
соціально-економічного розвитку регіонів, активізація інвестиційної діяльності та здійснення заходів
щодо узгодження економічного розвитку регіонів).
Не можна не погодитись з тим, що для України,
з її значною територією та відмінностями соціальноекономічного розвитку, регіональні аспекти науковотехнічної та інноваційної політики мають суттєве
значення [14, с. 6], тому, на сучасному етапі економічного та інноваційного розвитку одними із пріоритетних завдань держави щодо інноваційного розвитку регіонів є завдання щодо формування дієвої нормативно-правової бази, активізації створення у
регіонах об’єктів інноваційної інфраструктури та
формування ефективного і прозорого механізму фінансового та інформаційного забезпечення регіонального розвитку, що в свою чергу передбачає
обов’язкове врахування специфіки розвитку кожного
регіону.
У сучасній економічній літературі розрізняють
два основних аспекти регіональної інноваційної політики: регіональна інноваційна політика, здійснювана центром по відношенню до своїх регіонів, тобто система цілей і завдань органів державної влади
по управлінню політичним, економічним і соціальним розвитком регіонів, країни, а також механізмів
їх реалізації; регіональна інноваційна політика як
діяльність органів регіонального управління за рішенням соціально-економічних та інших завдань

розвитку регіону [15, с. 204]. Перший аспект регіональної інноваційної політики охоплює порядок реалізації певних завдань органами державної влади
щодо забезпечення належного рівню інноваційного
розвитку регіонів.
Відповідно до другого аспекту ключовою умовою інноваційного розвитку для регіонів є наявність
ефективної інноваційної системи, на базі й в межах
якої має бути забезпечена продуктивна взаємодія
основних суб’єктів інноваційної економіки – бізнесструктур різного типу і масштабу, науково-освітніх
інститутів і органів влади та специфіка науково-технічного і виробничого потенціалу регіону, кадрове
забезпечення, соціальні та екологічні проблеми інновацій, формування інноваційної інфраструктури
[16].
Отже, основною метою регіональної інноваційної політики повинно бути створення умов щодо
формування ефективної інноваційної інфраструктури, посилення конкурентоспроможності регіональних виробництв, підтримання на території регіону
позитивних умов для поліпшення соціально-економічних показників регіону за рахунок ефективного
використання його інноваційного потенціалу, підвищення рівню розвитку наукової та інноваційної сфер
регіонів.
Тому ключовою умовою реалізації регіональної
інноваційної політики є необхідні інституційні і законодавчо-правові перетворення, які сприятимуть
формуванню розвиненої інноваційної інфраструктури та активізації інноваційної діяльності.
Висновки. Регіональна інноваційна політика
повинна бути ефективною та збалансованою, спрямованою на створення сприятливого інноваційноінвестиційного клімату, умов для розвитку інноваційної діяльності та подолання регіональних диспропорцій, при її реалізації повинні бути визначені
цілі та напрями діяльності регіональних органів
державної влади та скоординовані дії відповідних
суб’єктів інноваційної діяльності.
На сучасному етапі одними із пріоритетних завдань держави щодо інноваційного розвитку регіонів
повинно бути завдання щодо формування дієвої регіональної інноваційної політики, першочерговими
цілями якої, на наш погляд, мають бути: 1) створення
умов щодо забезпечення високого інноваційного потенціалу в регіоні; 2) підвищення конкурентоспроможності та ефективності регіональних виробництв
, підтримання на території регіону позитивних умов
для поліпшення соціально-економічних показників
регіону; 3) всебічна підтримка та стимулювання наукових досліджень у пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки; 4) створення єдиної ефективної
системи моніторингу та оцінки інноваційного розвитку регіонів.
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ПОДРЕЗ-РЯПОЛОВА И. В.
научный сотрудник НИИ правового обеспечения инновационного развития НАПрН Украины
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ В УКРАИНЕ
В статье рассматриваются особенности реализации региональной инновационной политики. Определяется
основная цель региональной инновационной политики – создание условий для формирования эффективной инновационной инфраструктуры, усиление конкурентоспособности региональных производств, поддержание на
территории региона позитивных условий для улучшения социально-экономических показателей региона. Анализируются приоритетные задачи региональной инновационной политики и проблемы при её реализации.
Ключевые слова: региональная инновационная политика, национальная инновационная система, инновационная инфраструктура, стратегия.

PODREZ – RYAPOLOVA I. V.
Researcher of the Scientific and Research Institute of Providing Legal Framework
for the Innovative Development of National Academy of Law Sciences of Ukraine
CURRENT STATE OF THE REGIONAL INNOVATION POLICY IMPLEMENTATION IN UKRAINE
Problem setting. In the context of the formation of a national innovation system in Ukraine, there is a need to
implement an effective regional innovation policy aimed at ensuring high innovation potential in the region, applying a
system of measures to activate innovative regional development and ensuring an adequate level of investment in the
economy of the regions.
Analysis of recent researches and publications. Among the studies on the development of the national innovation
system and the formation of innovative infrastructure should be noted the work of legal scholars such as S. Glibko,
O. Rozgon, A. Strizhkova.
The target of research this article is to analyze the problems of implementing regional innovation policy.
Article’s main body. The main objective of regional innovation policy is to create in the region a favorable innovation
environment for the successful implementation of the process of obtaining, accumulation, enrichment of scientific
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knowledge and their effective transformation into technology and products, introduction of these products into important
sectors of economy and social sphere. The main goal of regional innovation policy should be to create conditions for the
formation of effective innovation infrastructure, to enhance the competitiveness of regional industries, to maintain in the
region positive conditions for improving the socio-economic indicators of the region through the effective use of its
innovation potential, and increase the level of development of scientific spheres.
Conclusions and prospects for the development. Regional innovation policy should be effective and balanced,
aimed at creating a favorable innovation and investment climate, conditions for development of innovative activity and
overcoming regional disparities, while its implementation should identify the goals and directions of activity of regional
state authorities and coordinated actions of relevant entities activities.
Keywords: regional innovation policy, national innovation system, innovation infrastructure, strategy.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ
У статті розкриваються поняття «правові засади підприємницької діяльності» та «правовий механізм державного регулювання підприємницької діяльності», проаналізовані теоретичні підходи щодо їх тлумачення.
Ключові слова: правові засади підприємницької діяльності, державне регулювання підприємницької діяльності, дозвільна система у сфері господарювання, ліцензування.

Постановка проблеми. Взаємодія держави і
господарюючих суб’єктів у сфері господарювання
полягає в комплексному застосуванні правових, адміністративних, економічних та пропагандистських
методів для створення умов ефективної діяльності
останніх і досягнення оптимального рівня економічного і соціального розвитку суспільства. Комплекс
вказаних методів, повинен розглядатися в якості
єдиного економіко-правового механізму державного
регулювання господарської діяльності. У даний час
відсутня як чітко сформульована методологічна
основа правового закріплення та систематизації засобів, які притаманні відповідним методам управлінського впливу на господарську діяльність, так і методика їх застосування з прогнозованістю ефективності в цілях розвитку соціально-економічної
розвитку країни.
Стан дослідження. Вагомий внесок у формування теоретично-методологічних і практичних
аспектів забезпечення соціально-економічного розвитку країни на основі державного регулювання
господарської діяльності внесли такі провідні вчені,
як: О. Барановський, О. Вінник, З. Герасимчук,
С. Глібко,О. Дзюблюк, П. Єгорова, Д. Задихайло,
І. Камінська, М. Карлін, М. Козоріз, Н. Краснокутська, М. Лукінська І. Луніна, Б. Луців, І. Лютий,
В. Мамутов, С. Науменкова, Л. Пейкова, О. Подцерковний, С. Рогачов, Е. Терещенко, В. Устименко,
Л. Федулова, В. Ходаківська, С. Шумська, В. Щербина, і багато інших.
Увага зазначених вище науковців торкається здебільшого теоретичних аспектів соціально-економічного розвитку країни, його фінансового, особливого
інвестиційного забезпечення, участі інститутів фінансового ринку в акумулюванні та перерозподілі
© Бойчук Р. П., 2019

фінансових інвестиційних ресурсів на основі державного регулювання інвестиційної діяльності.
Метою цієї статті є дослідження та аналіз методології формування правових засади підприємницької діяльності та правового механізму державного
регулювання підприємницької діяльності.
Виклад основного матеріалу. Слово «засада»
в сучасній українській мові тлумачать як основа
чогось; те головне, на чому ґрунтується, базується
що-небудь; вихідне, головне положення, принцип;
основа світогляду, правило поведінки; спосіб, метод
здійснення чогось [1]. Засада – це достатня і (або)
необхідна умова для чого-небудь: буття, пізнання,
думки, діяльності. Таким чином, категорія “засада”
характеризує визначальність, основоположність, загальнотеоретичну важливість досліджуваного явища.
Категорія «засада» (засади») вживається в Конституції України та низці законів України («Про
Конституційний Суд України», «Про засади запобігання корупції», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», «Про засади внутрішньої і зовнішньої
політики», «Про засади державної мовної політики»), але вичерпне тлумачення його в жодному акті
не подається.
Наприклад, у ст. 2 Закону України «Про Конституційний Суд України» від 13 липня 2017 року
№ 2136-VIII зазначається, що Конституційний Суд
здійснює свою діяльність на засадах верховенства
права, незалежності, колегіальності, гласності, відкритості, повного і всебічного розгляду справ, обґрунтованості та обов’язковості ухвалених ним рішень і висновків. У Законі України «Про засади
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внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня
2010 року № 2411-VI вказано, що «засади внутрішньої і зовнішньої політики визначають принципи та
пріоритети державної політики у відповідних сферах», а Закон України «Про засади запобігання та
протидії дискримінації в Україні» від 6 вересня 2012
року № 5207-VI визначає «організаційно-правові
засади запобігання та протидії дискримінації». Інший Закон «Про засади запобігання корупції» від 14
жовтня 2014 року № 1700-VII визначає «...правові
та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні». Законом «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160-IV
встановлено «...правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Законодавець часто ототожнює категорії «засади» і «основи». Зокрема, у Законі України «Про Національну безпеку України» від 21 червня 2018
року № 2469-VIII до засад національної безпеки
України законодавець відносить правову основу і
принципи». В Законі України «Про основи національної безпеки України» від 16 вересня 2003 року
(який втратив чинність) вказується, що він «визначає
основні засади державної політики». Закон України
«Про наукову і науково-технічну діяльність» 26 листопада 2015 року визначає правові, організаційні та
фінансові засади функціонування і розвитку науковотехнічної сфери; правові, економічні, соціальні та
організаційні засади містобудівної діяльності закріплено у Законі Україні «Про регулювання містобудівної діяльності» 17 лютого 2011 року № 3038-VI.
М. Цвік та В. Ткаченко, розмірковуючи про принципи права, визначили їх, як вихідні керівні засади,
відправні установлення, що виражають сутність права і випливають із ідей справедливості й свободи, а
також визначають загальну спрямованість і найістотніші риси чинної правової системи [2]. Таким
чином, слово «засада» законодавець використовує як
правову категорію у значенні основи чогось; головного, на чому ґрунтується, базується що-небудь; правило поведінки.
Необхідно зазначити про відсутність однозначного підходу в тлумаченні поняття «правові засади»
серед науковців. Так, О. Якимець правові засади
визначає як сутність змісту нормативного регулювання правовідносин. Правові засади – це правова основа, джерело, на ґрунті якого будуються різні види
діяльності [3]. Отже, на його думку, правові засади
це система нормативно-правового забезпечення, яке
є основою правового регулювання.
Д. Заброда, аналізуючи поняття «адміністративно-правові засади», приходить до висновку, що це
сукупність закріплених у нормах адміністративного
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права параметрів (характеристик) суспільного явища
та правовідносин, що потребують урегулювання за
допомогою адміністративно-правових засобів. У
змісті адміністративно-правових засад пропонується
виокремлювати категоріальний; нормативний; інституційний; інструментально-технологічний елементи
[4].
Н. С. Панова наголошує, що аналіз поняття адміністративно-правових засад розвитку державного
управління в Україні дозволяє охарактеризувати їх
як сукупність адміністративно-правових норм, які
визначають основні цінності, принципи, завдання,
форми та методи розвитку нормотворчої і розпорядчої діяльності органів виконавчої влади [5] .
Визначаючи сутність адміністративно-правових
засад діяльності адміністративних судів, Е. О. Шевченко звертає увагу на такі моменти: адміністративно-правові засади є засобом включення адміністративного суду до сфери права, умовою легітимізації
його діяльності, завдяки закріпленню його характеристики як: державний орган, суб’єкт адміністративного права, суб’єкт адміністративно-правових відносин; змістом адміністративно – правових засад
діяльності адміністративного суду є його правовий
статус, який повинен бути закріплений законодавством України [6. с. 160–170].
К. А. Струсь пропонує категорію «правові основи» розглядати через їх елементи, до яких відносить: науково обґрунтоване моделювання прогресивних моделей соціального розвитку суспільних
відносин, орієнтованих на створення умов для повнішої життєвої самореалізації та задоволення інтересів суспільства, індивідів та їх колективних
утворень; закріплення системи нормативно-правових актів, що регламентують відповідні відносини;
визначення керівних начал, ідей, на які слід орієнтуватися при побудові механізму правового регулювання; відображення прогнозованого результату
правового впливу; закріплення інструментів (настанов) і діянь (технологій), за допомогою яких
забезпечується досягнення прогнозованого результату [7. с. 80–83] .
На основі зазначеного робимо висновок про те,
що дослідники по-різному підходять до питання
тлумачення поняття «правових засад». Наукові точки
зору зводяться до двох груп:
– ототожнення правових засад із принципами,
застосовуючи їх як синоніми;
– визначення правових засад як сукупність нормативно-правових актів, положеннями яких визначаються ключові параметри та юридично значущі
властивості того чи іншого питання. При цьому сутність правових засад безпосередньо визначається
посиланням на законодавство, що складає основу
регулювання тих чи інших суспільних відносин.

БОЙЧУК Р. П. Правові засади державного регулювання підприємницької діяльності: проблеми формування

Правові засади є засобом визначення (закріплення) правових параметрів (порядку) здійснення
підприємництва. Правові засади повинні характеризувати (визначати) відносини у сфері господарювання.
Ч.1. ст. 42 Конституції України закріплюється
право кожного на підприємницьку діяльність, яка не
заборонена законом. Стаття 92 Конституції України
закріплює, що тільки законами визначаються правові засади і гарантії підприємництва.
Одним із видів господарських відносин є організаційно-господарські. Під організаційно-господарськими відносинами у Господарському кодексі України розуміються відносини, що складаються між
суб’єктами господарювання та суб’єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю (ч.6 ст.3 ГК України). Стаття 12 цього кодексу закріплює право держави для реалізації економічної політики, виконання
цільових економічних та інших програм і програм
економічного і соціального розвитку застосовувати
різноманітні засоби і механізми регулювання господарської діяльності.
Основними засобами регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання є: державне замовлення; ліцензування, патентування і квотування; технічне регулювання; застосування нормативів та лімітів; регулювання цін і тарифів; надання
інвестиційних, податкових та інших пільг; надання
дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій.
Умови, обсяги, сфери та порядок застосування
окремих видів засобів державного регулювання господарської діяльності, зокрема, визначаються Законами України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 6 вересня 2005 року № 2806-IV,
«Про ліцензування видів господарської діяльності»
2 березня 2015 року № 222-VIII.
Дозвільна система у сфері господарської діяльності, це сукупність урегульованих законодавством
відносин, які виникають між дозвільними органами,
адміністраторами та суб’єктами господарювання у
зв’язку з видачею документів дозвільного характеру,
переоформленням, анулюванням документів дозвільного характеру. Дозвільні органи – суб’єкти надання
адміністративних послуг, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи
дозвільного характеру. Відповідно до ч.3 ст. 1 Закону
України «Про адміністративні послуги» суб’єкт надання адміністративної послуги - орган виконавчої
влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, державний реєстратор,
суб’єкт державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

Відповідно до Закону України «Про ліцензування
видів господарської діяльності» ліцензія, це запис у
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
про рішення органу ліцензування щодо наявності у
суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що
підлягає ліцензуванню. Орган ліцензування – орган
виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів
України, або уповноважений законом державний
колегіальний орган.
Таким чином, застосовуючи засоби регулюючого
впливу, держава в особі уповноважених на то її органів вступає в організаційно-господарські відносини з суб’єктами господарювання. Статтею 19 Конституції України визначено, що правовий порядок в
Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких
ніхто не може бути примушений робити те, що не
передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Отже, види державного регулювання господарської діяльності, компетенція органів державної
влади в сфері дозвільної системи, види діяльності,
що підлягають ліцензуванню, перелік документів
дозвільного характеру повинні визначатися законом.
Гарантії підприємництва (фр. garantie — порука, умова, забезпечувати що-небудь) це система
умов і засобів, юридичних механізмів забезпечення
належної реалізації визначених Конституцією та
законами України суб’єктивних прав та законних
інтересів суб’єктів господарювання, способи їх реалізації, а також засоби забезпечення законності і
охорони правопорядку в сфері господарювання.
Гарантії підприємництва можна поділити на економічні та правові. Виходячи з положень Конституції
України, всі гарантії знайшли своє правове закріплення і відображення в юридичних засобах і способах гарантування, забезпечення реалізації й захисту суб’єктивних прав та законних інтересів
суб’єктів господарювання.
Основні економічні гарантії прав підприємців
визначені ст. 47 Господарського кодексу України і
деталізовані в спеціальних законах. Держава гарантує усім підприємцям, незалежно від обраних ними
організаційних форм підприємницької діяльності,
рівні права та рівні можливості для залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів.
Забезпечення підприємця матеріально-технічними
та іншими ресурсами, що централізовано розподіляються державою, здійснюється з метою виконання
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підприємцем поставок, робіт чи послуг для пріоритетних державних потреб.
Держава гарантує недоторканність майна і забезпечує захист майнових прав підприємця. Вилучення державою або органами місцевого самоврядування у підприємця основних і оборотних фондів,
іншого майна допускається відповідно до статті 41
Конституції України на підставах і в порядку, передбачених законом. Збитки, завдані підприємцю внаслідок порушення громадянами чи юридичними особами, органами державної влади чи органами місцевого самоврядування його майнових прав,
відшкодовуються підприємцю відповідно до цього
Кодексу та інших законів.
Підприємець або громадянин, який працює у
підприємця по найму, у передбачених законом випадках може бути залучений до виконання в робочий
час державних або громадських обов’язків, з відшкодуванням підприємцю відповідних збитків органом, який приймає таке рішення. Спори про відшкодування збитків вирішуються судом.
Юридичні гарантії підприємництва, визначені
Конституцією України та законами необхідно поділити на:
– гарантії державного захисту;
– судові гарантії (право на звернення до суду);
– гарантії захисту прав людини Уповноваженим
Верховної Ради України;
– гарантії самозахисту.
Висновки. Правові засади є засобом визначення
(закріплення) правових параметрів (порядку) здій-

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

7.

снення підприємництва. Вони повинні характеризувати (визначати) відносини у сфері господарювання.
П.8 ч.1 ст. 92 Конституції України необхідно тлумачити, що виключно закони України, як нормативні
акти, що мають найвищу юридичну силу, є основою
правового регулювання підприємництва, положеннями яких визначаються ключові (основні, базові)
положення, визначають систему нормативно-правових актів регулювання підприємницької діяльності.
П.8 ч.1 ст. 92 Конституції України необхідно
тлумачити в системному зв’язку з іншими положеннями Конституції України, які закріплюють, що виключно Законами України визначаються: 1) права і
свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і
свобод; основні обов’язки громадянина; засади використання природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу,
освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв’язку; правовий режим власності; правила конкуренції та норми
антимонопольного регулювання; засади зовнішньоекономічної діяльності, митної справи; організація і
діяльність органів виконавчої влади; набуття і реалізація громадянами, юридичними особами та державою права на землю; набуття права приватної власності; права громадян користуватися об’єктами державної та комунальної власності. Обмеження,
заборони на здійснення підприємницької діяльності,
засоби державного регулювання та компетенція органів державної влади на їх застосування визначаються тільки законами України.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
В статье раскрываются понятия «правовые основы предпринимательской деятельности» и «правовой механизм
государственного регулирования предпринимательской деятельности», проанализированы теоретические подходы к их толкованию.
Ключевые слова: правовые основы предпринимательской деятельности, государственное регулирование
предпринимательской деятельности, разрешительная система в сфере хозяйствования, лицензирование.
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LEGAL PRINCIPLES OF STATE REGULATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY:
FORMATION PROBLEMS
Problem setting. The interaction of the state and business entities in the sphere of management consists in the complex
application of legal, administrative, economic and propaganda methods to create the conditions for effective activity of
the latter and achieve the optimum level of economic and social development of society. The complex of these methods
should be considered as only economic and legal mechanism of state regulation of economic activity. At present, there is
no clearly defined methodological basis for the legal fixing and systematization of the means inherent in the appropriate
methods of managerial influence on economic activity, and the method of their application with predictability of efficiency
in order to develop the socio-economic development of the country.
Analysis of recent researches and publications. Such leading scientists as: D. Zadyhaylo, V. Mamutov,
O. Podtserkovny, S. Hlibko, V. Ustimenko, V. Shcherbyna, О. Vinnik, M. Lukinskaya and many others made a significant
contribution to the formation of theoretical, methodological and practical aspects of ensuring the socio-economic deve
lopment of the country on the basis of state regulation of economic activity.
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Target of research. The purpose of this article is to research and analyze the methodology of forming the legal
foundations of business activity and the legal mechanism of state regulation of business activity. It is emphasized that by
applying the means of regulatory influence, the state enters into organizational and economic relations with economic
entities in the person of its authorized bodies.
Conclusions and prospects for the development. It is proved that legal principles are instrumentality of determining
(fixing) the legal parameters (order) of business. They should characterize (define) relations in the sphere of management.
Sec. 8 of Part 1 of Art. 92 of the Constitution of Ukraine it is necessary to interpret that exclusively the laws of Ukraine,
as the normative acts with the highest legal force, are the basis of legal regulation of entrepreneurship, the provisions of
which define the key provisions, determine the system of legal acts regulating business activity.
Keywords: legal principles of entrepreneurial activity, state regulation of entrepreneurial activity, business permit
system, licensing.
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Автором аналізується сутність форм підприємництва у співвідношенні з організаційно-правовими формами
господарюючих суб’єктів. Розглянуто проблему вибору оптимальної організаційно-правової форми функціонування господарюючих суб’єктів на прикладі окремих сфер підприємницької діяльності та проведений аналіз цих
форм.
Ключові слова: форма підприємництва, господарюючий суб’єкт, юридична особа, організаційно-правова
форма, фермерське господарство, товариство з обмеженою відповідальністю.

Актуальність проблеми обумовлена динамічністю процесів, які останнім часом спостерігаються у сферах підприємницької діяльності, розширенням та ускладненням відносин господарюючих
суб’єктів, що вимагає системного вивчення, зокрема, організаційно-правових форм, в яких на сучасному етапі можуть створюватися і функціонувати
такі суб’єкти, а також визначення тих вимог, які з
метою покращення загальної ситуації держава висуває до їх діяльності.
Мета. Провести аналіз усталених форм підприємницької діяльності, організаційно-правових форм
господарюючих суб’єктів, а також нових організаційних форм і правових механізмів здійснення підприємницької діяльності на відповідність регулювання їх чинним законодавством.
Аналіз останніх досліджень. У науковій літературі проблема організаційно-правових форм господарюючих суб’єктів, що здійснюють підприємницьку діяльність в тих чи інших її сферах, досліджувалась окремими вітчизняними науковцями, зокрема:
у сфері корпорацій – Ю. Жорнокуєм; у страховій
сфері – Н. Міловською; у сфері інноваційної діяльності – С. Глібко; у сфері туризму – Н. Федорченко
та ін. Аналіз нових організаційних форм і правових
механізмів здійснення підприємницької діяльності
дозволить на теоретичному рівні оновити підходи до
структурних елементів і детермінант, що забезпечить
моделювання організаційних форм функціонування
господарюючих суб’єктів з метою подальшого їх
врегулювання на рівні закону.
Виклад основного матеріалу. Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на
© Борисов І. В., 2019

власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з
метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’яз
ків), мають відокремлене майно і не суть
відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах
цього майна, крім випадків, передбачених законодавством (частина 1 ст. 55 Господарського кодексу України (далі – ГК України).
Підприємництво здійснюється на основі вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності та в будь-яких організаційних формах, передбачених законом. Під формою підприємницької
діяльності прийнято розуміти сукупність законодавчо визначених майнових і організаційних вимог, що
визначають правовий режим діяльності суб’єкта, а
саме організаційну єдність суб’єкта, його відокремленість і автономність. Таким чином, за своєю природою форма підприємницької діяльності – це певна
модель, на підставі якої здійснюється господарська
діяльність суб’єктом господарювання.
В сучасних умовах усталеним залишається принцип, що підприємництво може здійснюватися на
колективній та індивідуальній основах. У свою чергу колективне підприємництво здійснюється або
шляхом укладення договорів між господарюючими
суб’єктами, а саме договорів про спільну діяльність,
або шляхом створення юридичних осіб, а в окремих
сферах підприємницької діяльності, зокрема інвесПраво та інновації № 4 (28) 2019
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тиційній, шляхом створення так званих квазі
суб’єктних утворень.
Спробуємо проаналізувати як удосконалюється
механізм правового регулювання діяльності господарюючих суб’єктів.
В юридичній науці такі категорії як «форма підприємницької діяльності», «організаційно-правова
форма (далі – ОПФ) юридичної особи» є дискусійними як з точки зору їх термінологічного визначення,
так і з позицій виокремлення структурних елементів
останніх. Вважаємо, що під ОПФ юридичної особи
слід розуміти певний тип організації, в якій повинна
створюватися та діяти юридична особа, з властивими
для неї сукупністю ознак. При цьому ми погоджуємося із тими правниками, зокрема з В. В. Кочиним,
що ОПФ юридичної особи – індикатор ефективності
правового регулювання. Автор небезпідставно зазначає, що цивільне законодавство має тенденцію до
вироблення загальних принципів правового регулювання діяльності юридичних осіб, коли загальна будова останніх має відповідати меті їх створення, що
є цілком достатнім при їх поділі на підприємницькі
та непідприємницькі товариства, залишаючи особливості на рівні саморегулювання та нормативноправового впливу. Деталізація ж регулювання чи
впливу на відносини, застосування тієї чи іншої моделі корпоративного управління відповідно корегується на локальному рівні залежно від особливостей
сфери діяльності і необхідності реалізації відповідних завдань засновників (учасників або членів) [1].
Цей підхід відповідає положенням частини 2 ст. 55
ГК України, відповідно до якої суб’єктами господарювання є господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України.
Відносно державних, комунальних та інших підприємств, то вони створюються відповідно до ГК
України і на сьогодні не можна визнати ефективними
заходи законодавця щодо імплементації приписів
принципів корпоративного управління Організації
економічного співробітництва та розвитку відносно
державних суб’єктів господарювання, вимогою яких
є спрощення та стандартизування правових форм, у
яких діють державні суб’єкти. Операційна діяльність
останніх повинна відповідати загальноприйнятним
корпоративним нормам [2]. Зміни ж, які були внесені Законом України від 02 червня 2016 р. до деяких
законодавчих актів України, зокрема до ГК України
і до Закону України «Про управління об’єктами державної та комунальної власності», а також намагання внести в чинне законодавство зміни щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних
осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є
держава [3], навряд чи є виправданими, оскільки
таку ОПФ як унітарне підприємство штучно пере-
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творюють на «гібрид» унітарної та корпоративної
форм шляхом заміни органічно притаманних цій
формі органів управління інструментами корпоративного управління, на що звертається увага в науковій літературі [4, с. 67].
У приватному секторі економіки до суб’єктів
підприємницької діяльності відносять підприємницькі товариства, які можуть бути створені у вигляді господарського товариства та виробничого кооперативу.
Господарське товариство – родове поняття, яке
об’єднує п’ять самостійних видів товариств: повне,
командитне, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю та акціонерне. Для усіх видів
товариств загальною ознакою є наявність статутного
(складеного) капіталу, поділеного на частки між
учасниками, якими можуть бути фізичні або юридичні особи. Обмеження щодо участі у товариствах
може бути встановлено законом, хоча кожний із цих
видів товариств має свої особливі ознаки.
Слід відмітити, що Закон України «Про господарські товариства» [5] втратив чинність у частині,
що стосується товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю
внаслідок прийняття Закону України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю»
(далі – Закон) [6]. Саме цей Закон на сьогодні визначає правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ), порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов’язки учасників. Щодо правового статусу ТОВ у сферах страхової
та інвестиційної діяльності, в галузі виробництва
сільськогосподарської продукції, а також в інших
сферах діяльності, то порядок їх створення, діяльності та припинення регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними
законами. Таке ж положення діє і щодо проблем
управління ТОВ, у статутних капіталах яких є частка
держави або органів місцевого самоврядування.
Закон містить багато новел. Це положення про:
корпоративний договір; безвідкличну довіреність з
корпоративних прав; можливість лише для ТОВ провадження діяльності на підставі власного або модельного статуту [7]; наслідки прострочення внесення вкладу учасником товариства; процедуру зміни розміру (зменшення та збільшення) статутного
капіталу; порядок звернення стягнення на частку
учасника товариства; порядок переходу частки до
спадкоємця або правонаступника учасника товариства; регламентацію порядку скликання загальних
зборів учасників товариства; процедуру заочного
голосування та особливості прийняття рішення загальними зборами шляхом опитування; проведення
загальних зборів учасників товариством, що має
одного учасника, значний правочин та правочин,
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щодо якого є заінтересованість, зменшено вимоги до
наповнення статуту.
Слід відмітити, що запровадження модельного
статуту як типового установчого документу має свої
недоліки і переваги, проте у будь-який час ТОВ може
відмовитися від функціонування на його підставі і
розробити свій оригінальний статут, у якому зазначити відомості щодо: найменування товариства (повне та скорочене – за наявності); органів управління,
їх компетенції, порядку прийняття ними рішень;
порядку вступу до товариства та виходу з нього
тощо, продовживши функціонування вже на підставі
власного статуту.
До переваг функціонування ТОВ на підставі модельного статуту відносять спрощення процесу
оформлення ТОВ як юридичної особи, оскільки не
треба подавати оригінал цього статуту, зміст такого
статуту неможливо підробити, а це запобігає порушенню прав і законних інтересів учасників ТОВ
тощо.
Проте модельний статут – це типовий документ
і він не передбачає інформації, яка є необхідною для
конкретного ТОВ (щодо повноважень органів
управління, про порядок прийняття рішень органами управління і таке інше). Тому невипадково Законом передбачено, якщо ТОВ створюється кількома особами, такі особи у разі необхідності визначення взаємовідносин між ними щодо створення
ТОВ можуть укласти договір про створення ТОВ в
письмовій формі. Цей договір може встановлювати
порядок заснування ТОВ, умови здійснення спільної діяльності щодо створення ТОВ, розмір статутного капіталу, частку у статутному капіталі кожного з учасників, строки, порядок внесення вкладів та
інші умови. Договір діє до дня державної реєстрації
ТОВ, якщо інше не встановлено в самому договорі,
або не випливає із суті зобов’язання. Саме тому засновники ТОВ можуть скористатися цією моделлю
договору і нивілювати недоліки, які характерні для
модельного статуту. До недоліків останнього відноситься і те, що в його положення не можуть вноситися зміни учасниками ТОВ, але якщо зміни вносяться Кабінетом Міністрів України до Модельного
статуту, то вони є обов’язковими для усіх ТОВ і їх
учасників.
Слід відмітити, що на законодавчому рівні спостерігається удосконалення механізму правового
регулювання діяльності господарюючих суб’єктів в
аграрній сфері. Так, легалізована подвійна природа
фермерського господарства, яке, з одного боку може
функціонувати як ОПФ юридичної особи, а з іншого
боку – як договірна форма на підставі домовленості
громадян, які ведуть сумісну діяльність у сфері сільського господарства без утворення юридичної особи.
Альтернативність вибору форми функціонування

фермерського господарства призводить до спрощення процедури його створення, включаючи і оформлення установчих документів.
Відповідно до Закону України «Про фермерське
господарство» [8] фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних
ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського
господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства.
Залежно від організаційної форми фермерське
господарство може створюватися і функціонувати як
юридична особа або без статусу юридичної особи.
Господарство може бути створене одним громадянином або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім’ї.
Без статусу юридичної особи фермерське господарство організовується на основі діяльності фізичної особи-підприємця самостійно на підставі декларації про створення такого господарства або спільно
з членами її сім’ї на підставі договору про створення
такого господарства. Зазначені документи – декларація і договір укладаються у письмовій формі, а договір підлягає нотаріальному посвідченню за місцем
розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства. Однак, якщо фізична особа
розпочала здійснювати відповідну діяльність без
державної реєстрації, уклавши відповідні договори,
вона не має права оспорювати ці договори на тій
підставі, що вона не є підприємцем.
Фермерське господарство може набути статус
сімейного за умови використання праці членів господарства, якими є виключно фізична особа-підприємець та члени її сім’ї. Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи
(далі – голова) є член сім’ї, визначений договором
(декларацією) про створення сімейного фермерського господарства, який реєструється як фізична особа-підприємець або реєструє зміни до відомостей
про фізичну особу-підприємця в порядку, встановленому законом.
Від імені сімейного фермерського господарства
без статусу юридичної особи має право виступати
голова цього господарства або уповноважений ним
один із членів господарства.
Якщо фермерське господарство створюється і
функціонує як юридична особа, воно може при наявності певних умов отримати статус фермерського
сімейного господарства, а саме за умови, коли в його
підприємницькій діяльності використовується праця
членів такого господарства, якими є виключно члени
однієї сім’ї.
Право та інновації № 4 (28) 2019

29

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

Фермерське господарство підлягає державній
реєстрації у порядку, встановленому законом для
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань, за умови
набуття громадянином України або кількома громадянами України, які виявили бажання створити фермерське господарство, права власності або користування земельною ділянкою.
Фермерське господарство діє на основі установчого документа (для юридичної особи – Статуту, для
господарства без статусу юридичної особи – договору (декларації) про створення фермерського господарства). В установчому документі зазначаються
найменування господарства, його місцезнаходження,
адреса, предмет і мета діяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу
до господарства і виходу з нього та інші положення,
що не суперечать законодавству України.
Відомо, що у жовтні 2018 р. було прийнято Кодекс України з процедур банкрутства (далі – Кодекс),
який введено в дію з 21.10. 2019 р. [9], ст. 95 якого
враховані особливості банкрутства фермерського
господарства. Аналіз положень вказаної статті, а
також положень ст. 113 Кодексу свідчить, що законодавець враховує можливість існування фермерських
господарств і зі статусом юридичної особи, і без
такого статусу, оскільки провадження у справах про
неплатоспроможність боржника – фізичної особипідприємця здійснюється в порядку, визначеному
цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням
особливостей, встановлених щодо відновлення платоспроможності фізичної особи.
Разом із тим пошук нових організаційних форм
і правових механізмів здійснення підприємницької
діяльності триває. Учасниками цієї діяльності стають суб’єкти права, а такі універсальні правові форми і моделі, як юридична особа, цивільно-правовий
договір, представництво дозволяють їм брати участь
в підприємницьких відносинах. Зокрема, серед малих організаційних форм інноваційної діяльності в
сучасних умовах набули розповсюдження стартап
компанії, компанії «spin-off» і «spin-out», які виникли
як інноваційні компанії у сфері інформаційних технологій, а згодом знайшли застосування і в інших
сферах діяльності. Ці структури можуть функціонувати і як юридична особа, на кшталт, інноваційного
підприємства, і як колективне утворення без створення юридичної особи, підставою для цього слугує
договір про спільну діяльність.
Слід погодитися з тим, що, вирішуючи проблему
інвестування тих чи інших сфер підприємницької
діяльності, слід урізноманітнювати інвестиційні механізми не тільки шляхом створення пайових інвестиційних фондів (далі – ПІФ). Пропонується, запо-
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зичивши досвід інших країн, запровадити такий договірний інститут як інвестиційне товариство. Це, в
першу чергу пов’язується з тим, що, зокрема ПІФи
надто «зарегульовані», що відлякує потенційних інвесторів.
Нагадаємо, що ПІФ належать до інститутів
спільного інвестування контрактного типу, де капітал спільного інвестування існує у формі грошовомайнового комплексу – спільної власності інвесторів, і управляється сторонньою особою – компанією
з управління активами (далі – КУА), яка і є його
засновником. ПІФ не є юридичною особою і не
може мати посадових осіб. Для нього властива відсутність передачі засновником – КУА майна для
формування такого фонду, чим пояснюється відсутність у неї статусу учасника. Таким чином, між
фондом та засновником відносини щодо власності
не виникають. Інвесторами ПІФа виступають його
учасники шляхом придбання інвестиційних сертифікатів та формування активів. Проте, учасники,
незважаючи на належність їм капіталу-власності,
не мають права впливати на здійснення управління
цим фондом, а це свідчить про те, що у структурі
останнього існує наявний «розрив» у суб’єктному
складі щодо приналежності потреб власності та
управління. Придбаваючи інвестиційні сертифікати
і таким чином приєднуючись до ПІФа, інвестори
лише передають свої кошти в управління КУА на
визначених регламентом ПІФа умовах. Проте вони
не набувають ні пайової участі у власному капіталі
КУА як емітента, ні права на участь в управлінні
діяльністю КУА та інших корпоративних прав щодо
неї. До того ж учасники ПІФа не мають права впливати на діяльність КУА, а наглядова рада у фонді не
створюється.
Що ж таке інвестиційне товариство і в чому його
переваги перед іншими інвестиційними механізмами? Вважається, що це аналог форми колективного
інвестування, яка добре відома таким країнам, як
США, Великобританія, де вона носить назву партнерства з обмеженою відповідальністю («limited
partnership»), а за своєю природою є простим товариством, тобто структурою, яка не є юридичною
особою.
На відміну від договору простого товариства, яке
відомо вітчизняному цивільному законодавству і
представляє собою договір, сторони (учасники) якого беруть зобов’язання об’єднати свої вклади та
спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети (ст. 1132 Цивільного кодексу
України), інвестиційне товариство – це товариство,
в якому декілька учасників є генеральними партнерами, що здійснюють контроль і управління діяльності партнерством, а інші учасники виконують
функції пасивних інвесторів, тобто приймають
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участь своїми внесками, але не приймають участі у
веденні справ партнерства.
Висновки. В сучасних умовах усталеним залишається принцип у відповідності з яким підприємництво може здійснюватися на колективній та індивідуальній основах. Колективне підприємництво
здійснюється або шляхом укладення договорів між
господарюючими суб’єктами, а саме договорів про
спільну діяльність, або шляхом створення юридич-
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них осіб, а в окремих сферах підприємницької діяльності, зокрема інвестиційній, шляхом створення
так званих квазісуб’єктних утворень. Продовжується
пошук нових організаційних форм і правових механізмів здійснення підприємницької діяльності за
допомогою таких універсальних правових форм і
моделей, як юридична особа, цивільно-правовий договір, представництво, що дозволяє суб’єктам права
брати участь в підприємницьких відносинах.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Автором анализируется сущность форм предпринимательства в соотношении с организационно-правовыми
формами хозяйствующих субъектов. Рассмотрена проблема выбора оптимальной организационно-правовой формы
функционирования хозяйствующих субъектов на примере отдельных сфер предпринимательской деятельности и
проведен анализ этих форм.
Ключевые слова: форма предпринимательства, хозяйствующий субъект, юридическое лицо, организационно-правовая форма, фермерское хозяйство, общество с ограниченной ответственностью.
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ORGANIZATIONAL LEGAL FORMS OF ECONOMIC ENTITIES
AS A TOOL FOR ENSURING ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
Relevance of the problem due to the dynamics of the processes that have recently been observed in the fields of
business activity, the expansion and complication of relations of business entities, which requires a systematic study, in
particular, the organizational and legal forms in which such entities can be created and function at the present stage, as
well as the definition of those requirements that the state puts forward to their activities in order to improve the overall
situation.
Target of research. Conduct an analysis of established forms of business activity, organizational and legal forms of
business entities, as well as new organizational forms and legal mechanisms for conducting business activities in accordance with the regulation of their current legislation.
Analysis of recent researches and publications. In the scientific literature, the problem of organizational and legal
forms of economic entities engaged in entrepreneurial activity in one or another of its spheres has been investigated by
some domestic scientists, in particular: in the sphere of corporations – Yu. Zhornokui; in the insurance sphere –
N. Milovskaya; in the field of innovation – S. Glibko; in the sphere of tourism – N. Fedorchenko and others. The analysis
of new organizational forms and legal mechanisms of entrepreneurial activity will allow at the theoretical level to improve
approaches to structural elements and determinants, which will provide modeling of organizational forms of functioning
of economic entities with the purpose of their further regulation at the legislative level.
Article’s main body. The article analyzes the organizational and legal forms of economic entities in the private and
public sectors of the economy. It is argued that the activities of state, municipal and other enterprises must comply with
universally recognized corporate standards. The provisions of the Law of Ukraine «On Limited and Additional Liability
Companies» and the updated legislation in the field of agribusiness have been analyzed, particular attention is drawn to
the novelties that it contains. The issues of investing in business are investigated.
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Conclusions and prospects for the development. In modern conditions, the principle according to which
entrepreneurship can be carried out on a collective and individual basis is well-established. Collective entrepreneurship
is carried out either by a treaty between economic entities, namely joint activity contracts, or by creating legal entities,
and in certain areas of entrepreneurial activity, in particular investment, by creating so-called quasi-entities. The search
for new organizational forms and legal mechanisms of business activity continues using such universal legal forms and
models as a legal entity, a civil contract, representation, which allows subjects of law to participate in business relations.
Keywords: form of entrepreneurship, business entity, legal entity, legal form, farm, limited liability company.
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ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ
З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН ЄС
Стаття присвячена аналізу поняття туристична дестинація в міжнародних та національних нормативних актах
України та Латвії, наукових джерелах та визначенню основних критеріїв туристичної дестинації.
Ключові слова: турист, відвідувач, дестінація, туризм, туристичні послуги, інфраструктура, туристичний
продукт, атракції.

Постановка проблеми. Україна – держава з багатими природними ресурсами та самобутньою історико-культурною спадщиною, тому вона має всі
передумови для сталого розвитку економіки за рахунок надходжень від туристичної галузі туризму. Потенційні туристичні можливості України безмежні,
проте туристична галузь протягом тривалого часу
відчуває на собі вплив таких негативних чинників:
відсутність державної політики у сфері туризму,
стратегії і програми розвитку туризму та курортів;
багаторазова трансформація центрального органу
виконавчої влади у сфері туризму; бездіяльність Координаційної ради з питань туристичної діяльності,
створеної при Кабінеті Міністрів України; невиконання глави 16 «Туризм» Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014–2017 роки,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 17 вересня 2014 року № 847-р; нехтування міжнародним досвідом розвитку туризму; територіальні втрати та воєнні дії на території України;
нестабільність у політичному та економічному житті[1]. Всі ці негативні чинники зумовлюють особливу актуальність розроблення науково обґрунтованих
рекомендацій щодо розвитку українських регіонів.
В сучасної літературі, яка присвячена питанням
туризму, останнім часом досі часто зустрічається
таке поняття як дестинація, але аналіз наукових
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праць зарубіжних та вітчизняних авторів свідчить
про відсутність єдиної думки щодо трактування туристичної дестинації як наукової категорії.
Метою даного дослідження є спроба правового
визначення поняття «туристична дестинація».
Аналіз останніх досліджень сутність дестинації
згідно різних підходів, основи теорії туристичних
дестинацій, сучасні наукові підходи до вивчення
цього концепту, типології та життєвого циклу дестинацій, сутності та класифікації туристичних ресурсів
дестинації, методам визначення та оцінки їх потенціалу і нормативно-правового забезпечення функціонування туристичних дестинацій в Україні розглянуто такими вченими: Н. В. Корж, Д. І. Басюк,
Т. Ю. Лужанською А. Ф. Гукалюк та ін. Разом з тим
питання правової природи і змісту категорії «туристична дестинація» потребують подальших досліджень.
Виклад основного матеріалу. Термін «дестинація» є одним з основоположних понять сучасної
теорії туризму.
Вперше це слово було використано як поняття
«місце призначення» і вважається, що дане поняття
ввійшло в тезаурус туризму в середині XIX ст.
В 1840 році, коли перші туристи, – однодумці організатора екскурсій за здоровий спосіб життя Томаса
Кука, – прочитали в його програмі, що «destination»
їх поїздки (тобто місце призначення) – місто Ламфборо, в якому планується з’їзд Асоціації тверезників
південних графств центральної Англії.
© Семенова М. В., Гунаре М., 2019
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Так з’явилася перша туристична дестинація світу – Ламфборо, де одноразово зібралося понад
п’ятсот туристів. У той час дане слово сприймалося
як туристами, так і організаторами туризму однаково
і трактувалося як «напрямок маршруту». І якщо для
більшості подорожуючих термін «дестинації» так і
залишився в первинному значенні, то для професійного туризму протягом багатьох років відбувалося
поступове ускладнення значення даного поняття.
У 1974 році, за часів перших спроб застосування
системного підходу до туризму, термін туристична
дестинація був введений і обгрунтований професором Мейсенського університету (м Окленд) Нейлом
Лейпером [2] Відповідно до першого відомому науці
визначення даного терміну, туристична дестинація –
географічна територія, що є привабливою для туристів. В 2004 він розширює поняття та визначає дестинацію як конкретну територію, яку турист обирає для
відвідування і знаходиться там деякий час, територія,
на якої відбуваються основни процеси взаємодії туриста с туристичної інфраструктурою [3, 87].
Вольфганг Альтгофен трактував дане поняття, як
певне місце призначення або цільової регіон [4, 67],
а П. Пірс визначив дестинацию, як місце, відвідування якого залишає у туристів всілякі враження, дарує
досвід і емоції [5, 53 p].
В «Оксфордському словнику мандрів і туризму»
дестинацію трактують як місце, куди в даний час
направляються люди або предмети) [6].
Вперше робоче визначення поняття дестинації
було дано в матеріалах Всесвітньої Туристичної Організації (Далі - UNWTO) в 2002 році - «Фізичне
простір, де турист проводить мінімум одну ніч. Дестинації має фізичні та адміністративні кордони, які
визначають систему менеджменту дестинації, імідж
і сприйняття, які визначають її ринкову конкурентоспроможність ». Надалі. термін «дестинації» став
офіційним терміном UNWTO. На даний час UNWTO
визначає туристичну дестинацію (destination (main
destination of a trip)) як основне місце призначення
туристичної поїздки, територію, відвідання якої є
головним чинником для прийняття рішення про поїздку. Однак якщо таке місця неможливо ідентифікувати, головне місце призначення визначається як
місце, де відвідувач провів більшу частину його / її
часу під час поїздки. Знову ж таки, якщо відвідувач
не може ідентифікувати таке місце, то основне місце
призначення визначається як місце, яке знаходиться
надалі від звичайного місця проживання відвідувача
[7]. У визначенні UNWTO використовується ряд
аргументів, які поглиблюють первинне поняття терміна: фізичний простір, відвідувач, ночівля, туристичний продукт, туристська послуга, атракція, туристські ресурси, доступність, образ, сприйняття,
ринок, конкурентоспроможність [8]. Всесвітня ту-

ристична організація UNWTO вважає туристичну
дестинацію визначальним елементом туристичної
системи та розглядає її як провідний чинник у системі формування й доставки турпродукту [9].
Європейська Комісія визначила дестинацію як
«територію, яка окремо ідентифікується і підтримується для туристів як місце відвідування й у межах
якої туристичний продукт виробляється одним чи
декількома закладами або організаціями» [10, с.120].
Лейпе Н. визначає дестинацію як конкретну територію, яку турист обирає для відвідування і знаходиться там деякий час, територія, на якої відбуваються основни процеси взаємодії туриста с туристичної інфраструктурою [11, c. 87].
Купер С., Флетчер Д., Гилберт Д., Шеперд Р.,
Ванхилл С. вважають, що дестінація – сукупність
послуг та засобів, сформованих з метою задоволення
потреб туристів [12].
Д. І. Басюк пропонує розглядати туристичну дестинацію як місцевість, на якій зосереджено природні, природноантропогенні й культурно-історичні
рекреаційно-туристичні ресурси і яка має необхідну
транспортну інфраструктуру та достатній рівень розвитку туристичної індустрії, що забезпечує формування конкурентоспроможного туристичного продукту [13, c. 54].
На думку Т. Ткаченко, дестинація — це об’єкт
(місто, регіон, район, місцевість, місце, заклад), який
має туристично-рекреаційні ресурси (унікальні або
специифічні), що є привабливими для подорожуючих, доступними завдяки наявності необхідної
інфраструктури (зручності, послуги), доведення до
споживача у формі сформованого та підготовленого
до продажу туристичного продукту сучасними засобами маркетингових комунікацій (наявність логотипа, торгової марки тощо) в системі важелів
інтегрованого управління суб’єктами господарювання [14, с. 30].
У латвійському законодавстві термін дестинації
не вживається. Є латиський варіант цього поняття
galamērķis, визначення і пояснення якого можна зустріти а академічному термінологічному словнику
Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm: EN tourism
destination (LV tūrisma vieta, tūrisma galamērķis;
RU туристское место / туристский центр; DE die
Reisedestination) – туристичний напрямок. Країна,
регіон, місто чи інше місце, яке приваблює туристів.
Значними туристичними напрямками є курорти,
міські і сільські райони. У місці туристичного напрямку зосереджена велика кількість туристів, туристичні пам’ятки, туристичних об’єктів, проводяться різні туристичні заходи. Створення будь-якого
місця в якості туристичної зони залежить від його
привабливості, яка включає в себе такі елементи, як
туристична привабливість, туристична інфраструкПраво та інновації № 4 (28) 2019
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тура, доступність, образ місця. Планування і дослідження туризму розрізняють різні рейтинги і види
туризму: центр, діапазон, район, зона, регіон [15].
В Законі України «Про туризм» поняття дестинація відсутнє, але воно є в Модельному законі про
туристську діяльність – дестинація (туристична) місце призначення туристичної подорожі (туристичної поїздки, туру, екскурсії), місце відвідування (територія, місцевість, місто, населений пункт, туристичний центр) особами, які не проживають постійно
в даній місцевості і не належать до категорії місцевого населення [16]. Аналогічне поняття було надано
в Законі України про внесення змін до Закону України «Про туризм» що до удосконалення державної
політики у сфері туризму» від 24.02.2014, реєстраційний № 4224, який був знятий з розгляду Верховної Ради України у зв’язку із закінченням роботи
Верховної Ради України VII скликання [17].
На нашу думку, з цим визначенням не можна погодитися. Як вказує М. В. Семенова місцевих мешканців, незалежно від меж їх звичайного середовища, при одержанні туристичних та екскурсійних
послуг також можна за додаткових умов відносити
до туристів або екскурсантів [18, с. 84], отже виключення з переліку осіб, яки можуть відвідувати окрему туристичну дестинацію, осіб, яки належать до
категорії місцевого населення є помилковим. Крім
того, особи, яки можуть відвідувати окрему туристичну дестинацію можуть бути туристами, або екскурсантами в залежності від терміну перебування в
відвідуванному місці, можуть бути туристамі або
екскурсантами. В свою чергу ці дві категорії фізичних осіб охоплюються поняттям «відвідувач» [19,
с. 42–43].
Розглядаючи основні риси туристичної дестинації заслуговує на увагу модель туристичної дестинації, запропонована вченимі з Датської академії
туризму О. Йоргенсеном, К. Купером, Д. Флетчером, які запропонували модель «чотири А», яка
згодом трансформувалася у модель «шість А», у
якій дестинація розглядається як взаємозв’язок наступних компонентів:
• attractions (атракції) – туристичні ресурси природного або штучного походження, що приваблюють
туристів;

1.

2.
3.
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• accessibility (доступність) – розвиток транспортних та комунікаційних зв’язків;
• amenities (зручності) – наявність підприємств інфраструктури туризму, що пропонують якісні послуги і товари;
• ancillary services (посередники та допоміжні
служби) – наявність посередницьких підприємств,
що забезпечують виробництво й реалізацію туристичного продукту (рекламні агентства, банки, лікарніі т.д.);
• activities (організація діяльності туристів) – наявність підприємств, що забезпечують реалізацію
мети подорожі туриста (рекреація, виставки, конференції і т.д.);
• available packages (пропозиція готового туристичного продукту) – наявність підприємств, що пропонують сформований туристичний продукт відповідно до попиту (туристичні оператори, агенти, бюро
подорожей та екскурсій, аматори і т.д.). Саме наявність всіх цих елементів забезпечує пропозицію
комплексного туристичного продукту та максимальну реалізацію мети подорожі кожного туриста [20].
Висновки. Аналіз наукових джерел та нормативних актів дозволяє зробити висновок, що дестинація
– не будь-яка територія, а територія, вибір якої залежить насамперед, від особистої мотивації відвідувача, існує ряд критеріїв, яким повинна відповідати
ця територія: наявність транспортної доступності;
наявність комплексу туристичних послуг належної
якості для обслуговування відвідувачів; високий рівень розвитку туристичної інфраструктури та ін.
Виходячи з вищесказаного, «туристична дестинація» – це місце відвідування, територія якого має
певні кордони, приваблива для тимчасового перебування відвідувачів завдяки наявності туристичних
ресурсів природного або штучного походження, є
метою подорожи, має розвинути транспортни та
комунікаційні зв’язки та містить: підприємства інфраструктури туризму, що пропонують якісні послуги
і товари; посередницькі підприємства, що забезпечують виробництво й реалізацію туристичного продукту; підприємства, що забезпечують реалізацію
мети подорожі туриста та підприємства, що пропонують сформований туристичний продукт відповідно до існуючого попиту.
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Статья посвящена анализу понятия туристическая дестинация в международных и национальных нормативных актах Украины и Латвии, научных источниках и определению основных критериев туристической дестинации.
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national regulations of Ukraine and Latvia, science guidelines and the most important criteria for tourist destinations.
In modern literature on tourism, the concept of destination has been quite common lately, however, an analysis of the
scientific works of foreign and domestic authors indicates a lack of consensus on the interpretation of tourist destinations
as a scientific category.

38

Право та інновації № 4 (28) 2019
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Target of research. The purpose of this study an attempt to define the concept of «tourist destination».
Analysis of resent researches and publications. The following scientists were engaged in research of the specified
question: N. V. Korzh, D. I. Basiuk, T. J. Luzhanska, A. F. Hukaliuk and others.
Article’s main body. The concept of “destination” is one of the fundamental concepts of the modern theory of tourism. The term “destination” is an official term of the UNWTO.
The UNWTO definition uses a number of arguments that aggravate the primary concept of the term: physical space,
visitor, overnight, tourist product, tourist service, attraction, tourist resources, accessibility, image, perception, market,
competitiveness. Most often, modern tourism specialists rely on this definition.
Conclusions. The analysis of scientific sources and regulations allows us to say that tourist destination is not any
territory, the choice of which depends primarily on the personal motivation of the visitor. There are a number of criteria
that this territory must meet: availability of transport accessibility; the availability of a range of tourism services of
adequate quality to serve visitors; high level of development of tourist infrastructure, etc.
Keywords: tourist, visitor, destination, tourism, travel services, infrastructure, tourism product, attractions.
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РОЗМЕЖУВАННЯ АМОРАЛЬНОГО
ПРОСТУПКУ ТА ПОРУШЕННЯ
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ:
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ
У статті проаналізовано ознаки, за якими здійснюється розмежування аморального проступку та порушення
академічної доброчесності при визначенні підстави для звільнення працівника, виявлено проблеми, що виникають
при обранні міри покарання у разі подібних правопорушень. Встановлено, що аморальний проступок не є заходом
дисциплінарного стягнення, в той час як порушення академічної доброчесності безпосередньо пов’язане з невиконанням або неналежним виконанням працівником своїх обов’язків. Запропоновано внесення змін до чинного
законодавства щодо закріплення можливості звільнення за порушення академічної доброчесності у вигляді фабрикації та хабарництва, а також визначення об’єктивних критеріїв обрання виду академічної відповідальності
за конкретне порушення.
Ключові слова: аморальний проступок, академічна доброчесність, педагогічний працівник, науково-педагогічний працівник, морально-етичні норми.

Постановка проблеми. У сучасному українському законодавстві все частіше підставою відповідальності визнається аморальна поведінка або
порушення професійної етики чи доброчесності, що
відповідно закріплено у законах України «Про прокуратуру», «Про державну службу», «Про освіту»
та ін. Для окремих категорій працівників дисциплінарним проступком має вважатися порушення не
лише трудових обов’язків, а й морально-етичних
норм. Наведене доводить поступове визнання на
законодавчому рівні, що норми моралі та етики є
соціальною цінністю, за посягання на які до працівника можуть бути застосовані засоби дисциплінарного впливу [1, с. 233].
Однією із додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу є вчинення працівником, який
виконує виховні функції, аморального проступку,
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не сумісного з продовженням даної роботи. КЗпП
України не розкриває поняття «аморального проступку», надаючи широкі можливості правозастосувачеві на власний розсуд та за особистими переконаннями вирішувати, які діяння слід вважати
аморальними, а які такими не є. На жаль, занадто
вільне оперування оціночними поняттями, іноді
призводить до надмірної суб’єктивності в правозастосовній практиці й порушує права працівника
[2, с. 85].
Закон України «Про освіту» [3] вперше на законодавчому рівні закріпив поняття «академічна доброчесність». Окрім цього, законодавцем введено новий
вид відповідальності – академічну, але закон не визначає змісту поняття «академічна відповідальність».
Порушення академічної доброчесності є не лише
передумовою притягнення особи до академічної відповідальності, а й до інших видів відповідальності
© Красюк Т. В., Щеглаков І. Е., 2019
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з підстав і в порядку, що передбачені законом (дисциплінарної, адміністративної, кримінальної).
У зв’язку із цим положення про академічну доброчесність та кодекси академічної етики деяких закладів освіти містять можливість звільнення працівника
за порушення академічної доброчесності. Внаслідок
цього на практиці виникають проблеми стосовно
правомірності такого звільнення.
Метою статті є: проведення наукового дослідження щодо з’ясування різниці між такими поняттями як «аморальний проступок» та «порушення
академічної доброчесності». Таке розмежування
можливо, на нашу думку, шляхом аналізу складу
аморального проступку та порушення академічної
доброчесності.
Аналіз останніх досліджень. Науковими дослідженнями щодо визначення поняття аморального
проступку та застосування правового механізму як
підстави для звільнення, займалися багато науковців, серед яких Г. С. Гончарова, Р. В.Губань,
В. Ф.Пузирний, О. В. Тищенко, О. В. Супрунюк,
Н. М. Швець та ін. Поняття академічної доброчесності як елемента забезпечення якості освіти та її
визначальні ознаки досліджено у роботах Ю.М. Бежук, Н. Г. Маслової., Я. О. Тицької та ін., чиї напрацювання є важливим підґрунтям для нашої наукової
розвідки.
Виклад основного матеріалу. Пункт 3 ст. 41
Кодексу Законів про працю передбачає, що трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний у разі «вчинення працівником, який виконує виховні функції,
аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи» [4]. Дані положення конкретизуються в абз. 3 п. 28 постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» № 9 від 06.11.1992 р., де зазначається, що звільненими за вчинення аморального проступку можуть бути лише працівники, які займаються виховною діяльністю, наприклад, вихователі,
вчителі, викладачі, практичні психологи, соціальні педагоги, майстри виробничого навчання, методисти, педагогічні працівники позашкільних закладів. Причому, час і місце вчинення аморального
проступку не має значення, тобто не важливо, чи
вчинений він при виконанні трудових обов’язків,
чи поза ними. Зауважимо, що таке звільнення не
допускається, якщо воно проводиться лише внаслідок загальної оцінки поведінки працівника, не
підтвердженої конкретними фактами [5]. Кожен
правник, та й навіть пересічний громадянин, що
стикається із правозастосуванням, розуміє, яку ва-

гому роль відіграє однозначність трактування юридичного терміна, тому так важливо, щоб ключові
поняття були офіційно розтлумачені законодавцем.
Однак, ні Кодекс законів про працю, ні постанова
Пленуму Верховного Суду України «Про практику
розгляду судами трудових спорів» не визначають
змісту поняття «аморальний проступок», незважаючи на те, що у науковій юридичній літературі є
чимало його визначень. Так, Тищенко О. В визначає
аморальний проступок як «вчинення зазначеним
працівником дій, які порушують норми суспільної
моралі, суперечать змісту трудової функції цього
працівника і тим самим дискредитують його посадові повноваження, що є несумісним із продовженням цієї роботи» [5, с.13]. Попова-Коряк К. О. пропонує визначити аморальний проступок як «діяння,
що не відповідає етичним нормам, правилам поведінки, що склались у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень
про добро, честь, гідність, громадський обов’язок,
совість, справедливість, яке суперечить змісту трудової функції працівника і тим самим дискредитує
його повноваження, що зумовлює неможливість
продовження цієї роботи [6, с.144]. Пузирний В. Ф.
пропонує аморальним проступком вважати «винне
діяння, що порушує моральні норми, притаманні
суспільству, суперечить змісту трудової діяльності
та дискредитує виховні функції працівника» [7, с.
67]. Однак, на нашу думку, вбачається, що з огляду
досліджуваного питання найбільш прийнятною
можна вважати думку Швець Н. М., яка визначає
аморальний проступок як «винні дії чи бездіяльність особи, що порушують моральні норми, цінності, притаманні даному суспільству, й суперечать
загальновизнаному уявленню про гідну поведінку,
а також змісту трудової функції працівника, чим
дискредитують виховні й службові повноваження
певного кола людей» [8, с.85].
Судова практика визначає, що «аморальним проступком є винне діяння, що суперечить загальноприйнятим нормам і правилам, порушує моральні
устої суспільства, моральні цінності, які склалися в
суспільстві, і суперечить змісту трудової функції,
тим самим дискредитуючи службово-виховні, посадові повноваження відповідного кола осіб. Так, аморальним проступком слід вважати появу в громадських місцях у нетверезому стані, нецензурну лайку,
бійку, поведінку, що принижує людську гідність
тощо» [9].
Отже, виходячи з наведених вище положень,
спробуємо визначити склад аморального проступку:
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Суб’єктом аморального проступку можуть бути
виключно працівники, які займаються виховною діяльністю (вихователі, вчителі, викладачі, практичні
психологи, соціальні педагоги, майстри виробничого
навчання, методисти, педагогічні працівники позашкільних закладів) та ін. Також суб’єктами, яких
можна звільнити за аморальний проступок, слід вважати керівників навчальних закладів, оскільки їх
трудова функція пов’язана із забезпеченням навчально-виховного процесу [10, с. 65].
Об’єктом аморального проступку є суспільні
відносини щодо дотримання моральних устоїв та
цінностей, що склалися у суспільстві [12, с. 64].
Суб’єктивна сторона аморального проступку, на
нашу думку, може бути вина, виражена у формі
умислу або необережності, оскільки працівник у
своїх діях або бажаннях іноді може не тільки припускати, а навіть не вбачати шкідливих наслідків.
Так, педагогічний працівник може допустити необережну лайку при малолітніх дітях або принизити
гідність учня, при цьому легковажно розраховувати
на те, що це не вплине на дитячу психіку.
Об’єктивна сторона аморального проступку,
перш за все, передбачає наявність такої ознаки як
аморальність. Академічний тлумачний словник визначає мораль як систему норм і принципів поведінки людей у ставленні один до одного та до суспільства [12]. Отже, аморальність вчинку передбачає його спрямованість проти правил нормальної
поведінки та співжиття, що склались у суспільстві.
Іншими словами, аморальний проступок – це дії,
що суперечать моральним устоям суспільства та
змісту трудової функції працівника, дискредитують
службово-виховні, посадові повноваження кола
осіб, що займаються виховною діяльністю, і не сумісні з продовженням відповідної роботи, тобто є
такими, що значно знижують авторитет працівника
перед роботодавцем, особами, щодо яких він здійснює виховні функції або їхніми батьками та третіми особами, що робить неможливим подальше виконання ним трудових обов’язків. Час і місце вчинення аморального проступку не мають значення:
він може бути вчинений як при виконанні трудових
обов’язків, так і поза роботою – будь-де й будьколи. Місцем вчинення аморального проступку
може бути як робоче місце, так і громадське місце.
Вирішальну роль у даному разі відіграє факт вчинення такого проступку.
Окрім цього, в ч. 5 ст. 42 Закону України «Про
освіту» закріплена можливість притягати до академічної відповідальності за «порушення академічної
доброчесності педагогічних, науково-педагогічних
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та наукових працівники закладів освіти, зокрема,
шляхом відмови у присудженні наукового ступеня чи
присвоєнні вченого звання; позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного вченого звання; відмови в присвоєнні або
позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії; позбавлення права брати
участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади. Міністерство освіти і науки у листі «Щодо рекомендацій з академічної
доброчесності для закладів вищої освіти» від
23.10.2018 № 1/9-650 зазначило, що додатково до
визначених законом видів академічної відповідальності заклади вищої освіти можуть застосовувати
звільнення [13].
Вищезгадана Рекомендація реалізована на практиці шляхом прийняття Кодексів етичної поведінки
та створення комісій з академічної етики у закладах
вищої освіти. Так, Положення про комісію з академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого передбачає серед повноважень комісії з академічної етики можливість
рекомендувати ректору звільнити з посади педагогічного, науково-педагогічного, наукового працівника в тому числі і за порушення академічної доброчесності [14]; Положення «Про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин
у Сумському державному університеті» також передбачає можливість винесення на розгляд ректора
або вченої ради питання про звільнення працівника,
що порушив академічну доброчесність [15] і т.д.
Однак, у зв’язку із цим постає питання щодо правомірності такого звільнення, оскільки закон не містить такої підстави для розірвання трудового договору, а зазначена вище Рекомендація не має нормативного характеру, з чого випливає висновок про
наявність у роботодавця можливості звільнити працівника за підставою, що взагалі не закріплена законодавством.
Частина 1 ст. 42 Закону України «Про освіту»
визначає академічну доброчесність як «сукупність
етичних принципів та визначених законом правил,
якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження
наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення
довіри до результатів навчання та/або наукових
(творчих) досягнень» [3].
Академічний тлумачний словник української
мови визначає етику як норми поведінки, сукупність
моральних правил якого-небудь класу, суспільної
організації, професії і т. ін. [12]. Виходячи із цього,
етичні принципи фактично ототожнюються з мораль-
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ними і означають певні засади, на яких ґрунтується
нормальне ставлення людей один до одного та їх
життя у суспільстві, що передбачає те, що як і аморальний проступок, так і порушення академічної
доброчесності мають спільність в об’єкті. Законом
«Про освіту» надається такий перелік порушень
академічної доброчесності: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування,
обман, хабарництво та необ’єктивне оцінювання [3].
Таким чином, у самому формулюванні зазначеного
поняття законодавець зробив акцент на тому, що
«академічна доброчесність» – це сукупність етичних
принципів. Із цього випливає, що, порушуючи академічну доброчесність, працівник порушує моральні
норми.
У наданому законодавцем переліку, на нашу
думку, наявна так звана проблема «порівняння непорівнюваного»: так, у переліку порушень академічної доброчесності в один ряд поставлені правопорушення, які є зовсім різними за ступенем своєї
суспільної шкідливості. Так, впевнено можна стверджувати, що самоплагіат (оприлюднення (частково
або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів) за
своєю шкідливістю значно поступається хабарництву (надання (отримання) учасником освітнього
процесу чи пропозиція щодо надання (отримання)
коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших
благ матеріального або нематеріального характеру
з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі), що за своїми ознаками повністю
відповідає складу злочину, передбаченому ст. 368
КК України. У зв’язку із цим виникає ще одна проблема – не співмірність вини і міри покарання через
відсутність у законі критеріїв для визначення, яке
саме стягнення (з визначених Законом України
«Про освіту») повинно застосовуватися до працівника, який вчинив порушення академічної доброчесності, а також через дискреційність його (стягнення) вибору, що переважно має суб’єктивний
характер. Сукупність окреслених чинників тягне
негативні наслідки для особи, що вчинила певне
порушення (моральних засад чи дисциплінарних) і
створює підґрунтя для трудових спорів. Отже, виходячи з наведених законом положень, можна виділити такі ознаки складу порушення академічної
доброчесності:
Суб’єктом порушення академічної доброчесності може бути виключно педагогічний, науково-педагогічний або науковий працівник. Ч.1 ст. 24 Закону
України «Про загальну середню освіту» визначає,
що «педагогічним працівником повинна бути особа

з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень
професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої
дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти» [16]. Ч.1
ст. 53 Закону України «Про вищу освіту» встановлює, що «науково-педагогічні працівники ‒ це особи, які за основним місцем роботи у закладах вищої
освіти провадять навчальну, методичну, наукову
(науково-технічну, мистецьку) та організаційну діяльність» [17]. Згідно з переліком педагогічних та
науково-педагогічних працівників, затвердженим
Постановою Кабінету Міністрів України від 14
червня 2000 р. № 963, до таких працівників, зокрема, відносяться вчителі, викладачі всіх спеціальностей, завідувач кафедри, ректор, керівник гуртка,
вожатий тощо [18]. Відповідно до п.20 ст.1 Закону
України «Про наукову та науково-технічну-діяльність» науковим працівником є «вчений, який має
вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, відповідно до трудового договору (контракту)
професійно провадить наукову, науково-технічну,
науково-організаційну, науково-педагогічну діяльність та має відповідну кваліфікацію незалежно від
наявності наукового ступеня або вченого звання,
підтверджену результатами атестації у випадках,
визначених законодавством» [19].
Об’єктом порушення академічної доброчесності є суспільні відносини, що виникають у сфері
освітнього, навчального та наукового (творчого)
процесу та пов’язані з забезпеченням довіри до
результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Суб’єктивною стороною порушення академічної
доброчесності є вина, яка виражена у формі умислу
або необережності. Так, працівник може усвідомлювати протиправність свого діяння, а також передбачати негативні наслідки своєї протиправної поведінки та бажати або свідомо допускати їх настання, або
не передбачати негативних наслідків своєї дії чи
бездіяльності при можливості передбачити їх; або
передбачати, однак легковажно вважати, що в змозі
їм запобігти.
Об’єктивна сторона порушення академічної доброчесності передбачає виникнення певного діяння,
яке суперечить етичним принципам та визначеним
законом правилам, що склалися у сфері освітнього,
навчального, наукового (творчого) процесу.
Об’єктивна сторона даного дисциплінарного правоПраво та інновації № 4 (28) 2019
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порушення може бути представлена такими альтернативними діяннями як плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво та необ’єктивне оцінювання.
Таким чином, визначивши склад аморального
проступку та академічної доброчесності, можна
здійснити їх розмежування шляхом визначення
спільних і відмінних ознак. Так, причиною наявності підстав для звільнення є те, що трудова діяльність
осіб, що здійснюють певні педагогічні або виховні
функції, має особливе соціальне та правове значення, що висуває особливі вимоги щодо їхньої поведінки [20].
Суб’єкт. За суб’єктом аморальний проступок та
порушення академічної доброчесності співпадають
частково. Якщо суб’єктом аморального проступку
можуть бути виключно працівники, які займаються
виховною діяльністю, то суб’єктом порушення академічної доброчесності ‒ виключно педагогічний,
науково-педагогічний або науковий працівник. З
цього виходить, що педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть бути суб’єктами аморального
проступку, оскільки дані особи займаються виховною та педагогічною діяльністю, в той час як науковий працівник може обіймати посаду, що не
пов’язана з виконанням педагогічних та виховних
функцій (наприклад, вчений секретар науково-дослідного інституту, який не є викладачем), що
об’єктивно виключає вчинення ним аморального
проступку.
Об’єкт даних правопорушень складають принципово різні суспільні відносини: аморальний проступок посягає на суспільні відносини щодо дотримання моральних устоїв та цінностей, що склалися
у суспільстві, в той час як порушення академічної
доброчесності ‒ на суспільні відносини, що виникають у сфері освітнього, навчального та наукового
(творчого) процесу та пов’язані з забезпеченням довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Суб’єктивна сторона аморального проступку і
порушення академічної доброчесності є ідентичною
– це вина, яка може бути виражена як у формі умислу, так і у формі необережності.
Крім цього, зауважимо, що в пункті 28 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» № 9 від
06.11.1992 р. зазначено, що звільнення працівника за
п.3 ст. 41 КЗпП не є заходом дисциплінарного стягнення [4]. Отже, аморальний вчинок не є дисциплінарним проступком, оскільки він не пов’язаний з
трудовою дисципліною, тоді як порушення академіч-
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ної доброчесності безпосередньо стосується невиконання або неналежного виконання працівником
своїх обов’язків, тобто таке порушення можна кваліфікувати як дисциплінарне.
Об’єктивна сторона даних проступків передбачає наявність порушення певних етичних принципів у поведінці працівника. Однак, якщо аморальний проступок визначається порушенням
будь-яких етичних та моральних принципів, що
склалися в певному суспільстві у певний проміжок
часу, то порушення академічної доброчесності
характеризують дії, що суперечать виключно тим
етичним принципам, додержання яких обов’язкове
для певної професійної спільноти, зокрема, освітньої або наукової. Об’єктивна сторона порушення
академічної доброчесності передбачає, крім порушення відповідних етичних принципів, ще й
порушення встановлених правил, саме у сфері
освітнього, навчального, наукового (творчого) процесу. До таких, зокрема, можна віднести правила,
закріплені Законами України «Про освіту», «Про
вищу освіту», «Про авторське право та суміжні
права» [21, c. 141].
Крім того, об’єктивна сторона порушення академічної доброчесності може бути представлена
лише одним з кількох альтернативних діянь ‒ плагіатом, самоплагіатом, фабрикацією, фальсифікацією, списуванням, обманом, хабарництвом або
необ’єктивним оцінюванням. Діяння,ж, що можуть
визнаватися аморальним проступком, навпаки – не
обмежені певним переліком і визнаються такими
залежно від конкретної ситуації.
Висновок. Отже, з метою уникнення непорозумінь на практиці між працівником, який виконує
виховні функції, та роботодавцем пропонуємо внести
зміни до Закону України «Про освіту»:
1.У ч. 5 ст. 42 Закону України «Про освіту» передбачити такий вид академічної відповідальності
педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників як звільнення.
2. Доповнити Закон України «Про освіту»
ст. 42-1, у якій чітко визначити об’єктивні критерії
підстав конкретного виду академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчесності.
Так, на нашу думку, звільнення як найбільш
сувора міра покарання для розглядуваних проступків повинно застосовуватися адекватно, співмірно
– лише за найбільш шкідливі види порушення академічної доброчесності, такі, наприклад, як хабарництво. Щодо звільнення наукових або науковопедагогічних працівників, то воно може бути за-
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стосовано і у разі встановлення факту фабрикації
(наприклад, у медичній або технічній сфері), вна-

слідок якої було створено загрозу для життя і безпеки громадян.
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В статье проанализировано признаки, по которым осуществляется разграничение аморального проступка и
нарушения академической доброчестности при определении основания для увольнения работника, выявлено
проблемы, которые возникают при избрании меры наказания в случае подобных правонарушений. Дано
критическую оценку предоставленному законодателем перечню нарушений академической доброчестности.
Предложено внесение изменений в действующее законодательство по закреплению возможности увольнения за
нарушение академической доброчестности в виде фабрикации и взяточничества, а также определение объективных
критериев избрания вида академической ответственности за конкретное нарушение.
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DISTINCTION BETWEEN AN IMMORAL OFFENCE
AND A VIOLATION OF ACADEMIC INTEGRITY:
LEGAL PROBLEMS
Problem setting. It was found: Ukraine legislation has two similar reasons to dismiss the worker – an immoral offence
and a violation of academic integrity that causes some problems in law enforcement because the legislator has based these
terms on a moral criterion.
Target research. The purpose of the article is making a science research about difference between such terms as
«immoral offence» and «violation of academic integrity» by analyzing the structures of an immoral offence and a violation
of academic integrity.
Analysis of recent researches and publications. Immoral offence and its legal nature was an object of scientific
research of many scientists (between them there are H. S. Honcharova, R. V. Huban, V. F. Puzyrnyi, O. V. Tyshchenko,
O. V. Supruniuk, N. M. Shvets and others). Y. M. Bezhuk, N. H. Maslova, Y. O. Tytska have been analyzing a concept of
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a violation of the academic integrity as an element of the quality of education. Their works are a good basis for our legal
research.
Article’s main body. Concepts of the immoral offence and the violation of academic integrity was analyzed in the
article. These legal terms have differences in its subject, object and objective party but they are similar in its subjective
party. Also, the violation of academic integrity is a disciplinary offence when the immoral offence is not.
Conclusions and prospects of development. National legislation of Ukraine has some problems in dismissing a
worker who performs educational functions. In this way, it is important to amend the law «About education» by providing
such academic responsibility as dismissal and adding objective criteria of determining reasons of such dismissal.
Keywords: immoral offence, academic integrity, pedagogical worker, scientific pedagogical worker, moral rules.
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ЩОДО ПИТАННЯ АНАЛІЗУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЗА 2018–2019 РОКИ
У статті проаналізовані нормативно-правові акти Національної поліції України за 2018-2019 роки для того,
щоб простежити практичне виконання завдань реформи 2015 року та спрямованість діяльності органів
Національної поліції, засновану на адаптації та впровадженні механізмів та методів роботи за європейським
зразком.
Ключові слова: поліція, нормативно-правові акти, адміністративно-правова діяльність, Національна поліція
Україна.

Постановка проблеми. Діяльності будь-якого
органу державної влади у країні повинна бути ефективною та плідною. Вона залежить від багатьох факторів: сформована на високому рівні система управління та організації роботи, рівень професійної підготовки та кваліфікації штату службових та
посадових осіб, запровадження інноваційних механізмів та сучасних технологічних розробок при здійсненні повноважень, а також наявність чітко визначеної нормативно-правової основи діяльності. Не є
виключенням й правоохоронні органи України, зокрема, органи Національної поліції, які є представниками публічної влади, а тому відповідно до основних положень теорії права базовим принципом існування таких органів є спеціально-дозвільний
принцип або так званий тип правового регулювання
«заборонено все, що прямо не дозволено законом».
Дане правило пов’язує державу та її органи правом,
зобов’язуючи їх діяти у правових межах, у правових
формах та правовими способами [с. 58, 1]. З іншої
сторони, має значення у даному контексті також завдання та призначення відповідних органів. Так,
Закон України «Про Національну поліцію» закріплює: «Завданнями поліції є надання поліцейських
послуг у сферах: 1) забезпечення публічної безпеки
© Солнцева Х. В., Сливна В.А., 2019

і порядку; 2) охорони прав і свобод людини, а також
інтересів суспільства і держави; 3) протидії злочинності; 4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних
ситуацій потребують такої допомоги» [2]. Виходячи
з даних тверджень, варто зазначити, що для реалізації та виконання всіх покладених завдань та враховуючи сувору обмеженість приписами законодавства,
необхідною є наявність такої правової основи у діяльності правоохоронних органів, яка б чітко розмежовувала компетенцію між ними, надавала широке, проте обґрунтоване коло прав та обов’язків, визначала порядок здійснення повноважень, а також
закріплювала ряд інших ключових положень, без
яких правомірність існування таких органів ставиться під сумнів.
Іншим моментом, який має значення при постановці проблематики, є те, що з 2015 року в Україні
почала діяти нова система органів Національної поліції. В основі таких змін стала не лише перестановка кадрів, а й більш кардинальні перетворення. Зокрема, було повністю оновлено нормативну базу діяльності органів поліції: видано спеціальний Закон
України «Про Національну поліцію», внесено відпоПраво та інновації № 4 (28) 2019
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відні зміни до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, а також прийнято ряд підзаконних
нормативно-правових актів. Так, являючи собою вже
іншу потужну систему, Національна поліція в Україні почала здійснювати свою діяльність та давати
перші ефективні показники: збільшення кількості
затриманих правопорушників та рівня довіри з боку
громадян.
Проте для наявності й у подальшому таких високих результатів, а також для усунення існуючих прогалин та проблем у ході виконання своїх повноважень, має бути постійна динаміка в організації органами своєї діяльності в усіх сферах та за всіма
напрямами. Через це актуальність даної роботи полягає в тому, що на сьогодні ще не досягнуті повністю ті цілі, які були покладені в основі реформи
2015 року. А тому Національна поліція України має
вдосконалювати свою роботу, у тому числі шляхом
покращення нормативно-правової бази з метою її
відповідності сучасним умовам життя та ліквідації
будь-яких наявних недоліків.
Метою даної роботи є аналіз змін, які відбулися
в нормативно-правових актах, що регулюють діяльність Національної поліції України, за 2018–
2019 роки, а також дослідження на основі цього
останніх показників роботи даних органів, що стали
наслідком таких змін.
Об’єктом дослідження є правові норми, які були
внесені, змінені чи дія яких була припинена у ході
оновлення нормативно-правової бази діяльності органів поліції у період 2018–2019 років.
Виклад основного матеріалу. Питання того, що
лежить в основі діяльності поліцейських органів в
Україні, якими нормативно-правовими актами вони
керуються при здійсненні своїх повноважень, не раз
підіймалося різними науковцями та авторами. Нова
хвиля досліджень розпочалася після 2015 року, коли
перелік таких актів було скасовано, а замість нього
видано ряд нових. Це викликало інтерес у вчених з
метою порівняльного аналізу оновленої правової
бази зі старою. Так, заслуговують на увагу праці з
детальним дослідженням законодавства про Національну поліцію таких авторів, як Бандурка О. М.,
Банчук О. А., Братель С. Г., Галай А.О., Калюк О. М.,
Кравець Л. В., Куліков В. А., Лакійчук А. О., Новікова О. Ф., Черняк А. Г., Щербатюк Т. О. тощо.
Перед початком аналізу конкретних змін у законодавстві варто зазначити, що систему нормативноправових актів, якими керується у своїй діяльності
Національна поліція складають Конституція України,
міжнародні договори України, згода на обов’яз
ковість яких надана Верховною Радою України, Закон України «Про Національну поліцію» та інші закони України, акти Президента України та постанови
Верховної Ради України, прийняті відповідно до
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Конституції та законів України, акти Кабінету Міністрів України, а також видані відповідно до них акти
Міністерства внутрішніх справ України, інші нормативно-правові акти [ст. 3, 2]. Конкретний перелік
таких актів також розміщено на офіційному сайті
Національної поліції. Тому, виходячи з даних джерел
інформації, можна проаналізувати наявні зміни у
законодавстві.
Основним актом діяльності поліції є вищезгаданий Закон України «Про Національну поліцію» від
2015 року. На сьогодні Закон налічує близько 20 змін,
більшість з яких були внесені у 2018 році. Дані поправки не змінюють істотним чином норми, а лише
конкретизують їх у зв’язку із певними оновленнями
законодавства в інших сферах права. Проте цікавою
є редакція від 31.08.2018 року, відповідно до якої у
статті 97 про одноразову грошову допомогу в разі
загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського серед підстав виплати такої допомоги було
доповнено наступну: «здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів» [2]. Розширення переліку саме даною
умовою є важливим та свідчить про те, що здійснення поліцейським таких дій виокремлюється з інших
його службових обов’язків, через що держава визнає
та посилює правовий захист зі свого боку, зважаючи
на існуючу сьогодні складну політичну ситуацію у
країні.
Інші важливі зміни у діяльності Національної
поліції відбулися на основі постанов Кабінету Міністрів України (далі – КМУ). Наприклад, Постанова
КМУ «Про затвердження Порядку проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції»
від 07.02.2018 року визначає основний механізм проведення такої оцінки, принципи та завдання, встановлює його суб’єктів та періодичність. Так, «принципами проведення оцінки є об’єктивність опрацювання інформації та системність оцінювання якості»
[3]. Причиною видання цього акту є положення ст.
11 Закону України «Про Національну поліцію», відповідно до якої «рівень довіри населення до поліції
є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції» [2], а також затвердження цього критерію як першочергового при оцінці роботи поліції у 2019 році. Дана постанова реалізує собою також один із напрямів реформи
2015 року: регламентація обов’язку поліції тісно
взаємодіяти з населенням, територіальними громадами та територіальними об’єднаннями. Для цього у
липні 2018 року Національна поліція оголосила тендер для соціологічної служби, яка здійснить оцінку
рівня довіри населення до неї. Результати такої оцін-
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ки були представлені на початку 2019 року, за якими
кожен третій громадянин довіряє поліції, що є на 5 %
більше попереднього найвищого показника, що був
встановлений у 2012 році.
Потребують уваги й акти, що регулюють міжнародну діяльність Національної поліції. Так, Постановою КМУ від 05.09.2018 року № 714 Україна
приєдналася до Угоди між Урядом Румунії та Урядом
Республіки Молдова про створення та функціонування Спільного контактного центру «Галац» від
2011 року. За словами міністра внутрішніх справ «це
великий крок у протидії міжнародній і транснаціональній злочинності, метою якого є оперативний
обмін інформацією між прикордонними, митними та
поліцейськими відомствами країн-учасниць» [5].
Найбільш широкий спектр питань з внутрішньої
організації роботи поліції закріплюється актами Міністерства внутрішніх справ (далі – МВС), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України. Саме на
основі таких документів за 2018–2019 роки у структурі Національної поліції було створено ряд нових
органів та підрозділів. Наприклад, Наказом МВС від
26.11.2018 року № 958 було створено підрозділ поліції особливого призначення «Корпус оперативнораптової дії» («КОРД»), завданнями якого є: 1) здійснення заходів у сфері протидії злочинності, які
пов’язані з підвищеною загрозою для життя і
здоров’я поліцейських; 2) планування, підготовка та
проведення спеціальних поліцейських операцій;
3) затримання членів злочинних організацій та
озброєних банд; 4) участь в антитерористичних операціях тощо [6]. За даними сайту патрульної поліції
КОРД – новий, єдиний і універсальний підрозділ
поліції особливого призначення з високим рівнем
професійної підготовки, жорсткими критеріями відбору та єдиними стандартами, в основу діяльності
якого покладаються принципи служіння та захисту
громадян України.
Наступною подією стало створення Департаменту стратегічних розслідувань у складі кримінальної
поліції, який зовсім нещодавно отримав статус міжрегіонального територіального органу Національної
поліції [7]. Створення цього органу замість ліквідованого Управління боротьби з організованою злочинністю стало результатом взяття Україною при
реформуванні правоохоронних органів у 2015 році
курсу на євроінтеграцію. Таким чином, новостворений Департамент на сьогодні займається боротьбою
із суспільно небезпечними організованими групами
та злочинними організаціями, зокрема, кримінальними авторитетами, які мають вплив на суспільно
важливі сфери життя. За словами нинішнього голови
Національної поліції Ігоря Клименко «такі зміни
приведуть на новий якісний рівень організацію роботи по боротьбі з організованою злочинністю».

Результатом реформи стала і поява у 2018 році
Управління кримінального аналізу як окремого аналітичного підрозділу кримінальної поліції, яке відповідає за впорядкування та подальший аналіз усієї
наявної оперативної інформації. Передумовою появи
такого органу став проект Європейського Союзу
«Підтримка реформи поліції в Україні», метою якого
є підвищення ефективності роботи поліції та зміцнення довіри суспільства до поліцейських [8]. Завдяки цьому проекту Консультативна місія Європейського Союзу сьогодні надає матеріальну допомогу
та іншим чином підтримує перетворення правоохоронних органів в Україні у відкриті, демократичні
служби. Зокрема, Місія Євросоюзу передала Національній поліції технічне обладнання для Управління
кримінального аналізу з метою організації його роботи за принципом інформаційно-аналітичної роботи «Intelligence-Led Policing (ILP)». З цього приводу
Мовчан А.В. зазначає наступне: «ILP є моделлю поліцейської діяльності, згідно з якою оперативно-аналітична інформація (intelligence) слугує підставою
для проведення операцій та розслідувань, а не навпаки. Ця модель дозволяє зменшити матеріальні
витрати, знизити рівень злочинності, забезпечити
більш високий рівень безпеки особового складу»
[с. 18, 9].
Ефективний результат має також існування вже
відомої на сьогодні інформаційної підсистеми (далі –
ІП) «Гарпун». Вона була створена на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ від 13.06.2018 року
№ 497, яким було затверджено Інструкцію з формування та ведення даної підсистеми. ІП «Гарпун» є
частиною інформаційно-телекомунікаційної системи
«Інформаційний портал Національної поліції України» та призначений для обробки відомостей про
транспортні засоби усіх типів та їх номерні знаки,
що розшукуються у рамках кримінального, виконавчого проваджень, проваджень у справах про адміністративні правопорушення, оперативно-розшукової
діяльності, а також за ухвалою слідчого судді, суду.
Таким чином, завдяки створенню даної системи відбулося повне об’єднання інформації про розшукувані об’єкти, що в результаті сприяло більш оперативному реагуванню та прийняттю рішень працівниками поліції. Так, за кількісними показниками
поліцейські органи та підрозділи на сьогодні мають
доступ та використовують інформацію майже з
20 тисяч камер відеоспостереження, що, безумовно,
підвищує рівень викриття правопорушників.
Показовим є і той факт, що Національна поліція
з кожним роком усе більше розширює коло своїх зовнішніх зв’язків за різними напрямами з іншими
органами державної влади, організаціями, міжнародними об’єднаннями. Суть таких взаємодій теж чітко
регламентується у підзаконних актах поліції. НаприПраво та інновації № 4 (28) 2019
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клад, Наказом МВС від 30.01.2018 року № 64/261/5
затверджено Порядок взаємодії МВС, Національної
поліції України та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших
органів. За даним Порядком органи поліції за відповідними постановами державних чи приватних виконавців наділяються повноваженнями щодо розшуку транспортних засобів боржників у кримінальному провадженні, а також забезпечують охорону та
безпеку таких виконавців у разі вчинення можливих
кримінальних та адміністративних правопорушень
при проведенні інших виконавчих дій. Іншим прикладом є Наказ МВС від 27.02.2018 року № 147,
відповідно до якого Національна поліція співпрацює
з Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Сфера такої взаємодії виникає у зв’язку із забезпеченням
публічної безпеки та порядку за місцем проведення
заходів з виявлення та припинення порушень законодавства в галузі зв’язку, виявлення ознак кримінальних правопорушень в галузі зв’язку. Напрями
співпраці полягають в обміні інформацією, що стосується даної сфери, проведення спільних семінарів,
тренінгів, нарад, круглих столів, надання взаємних
консультацій тощо. Під час здійснення заходів з
управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, Національна поліція спільно діє з Національного агентством України з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Механізм даної взаємодії закріплений у спільному Наказі
відповідних органів від 13.07.2018 року № 140/608.
Внутрішніми актами МВС регулюється також і
взаємодія з міжнародними організаціями. Така співпраця має розпорядчий характер, тобто полягає переважно в обміні працівниками, ресурсами, об’єктами,
що стосуються певної сфери, і здійснюється на основі вже існуючих угод з приєднання України до відповідних організацій чи міжнародних договорів. Так,
на основі Постанов «Про представника Національного центрального бюро Інтерполу в Глобальному
комплексі інновацій Інтерполу» від 22 травня
2019 року № 495 та «Про направлення офіцерів
зв’язку до Європейського поліцейського офісу» від
22 травня 2019 року №494 КМУ за пропозиціями
Національної поліції нещодавно направив кількох
поліцейських до Інтерполу та Європолу з оплатою
всіх витрат, необхідних для їх утримання та соціального страхування. Крім цього, іншим аспектом міжнародної діяльності є те, що Національна поліція
активно слідує та використовує різного роду рекомендаційні та пояснювальні документи, що деталізують певні актуальні чи проблемні міжнародні питання. Наприклад, на сайті поліції у 2018 році було
розміщено інформацію щодо прийняття до уваги
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усіма органами та підрозділами у ході своєї діяльності Рекомендації Комітету Міністрів про ролі та
обов’язки Інтернет-посередників, яка була ухвалена
Комітетом Міністрів 7 березня 2018 року на 1309-му
засіданні Заступників Міністрів. Дана Рекомендація
встановлює принципи та умови, якими мають керуватися держави, зокрема, їх правоохоронні органи,
при здійсненні дій щодо Інтернет-посередників. Регламентація цієї сфери сьогодні має важливе значення, адже через глобальний характер мережі Інтернет
коло відносин та кількість її посередників є безмежним, а тому забезпечення у цій сфері дотримання
всіх прав та свобод людини, безпеки суспільства та
держав є вкрай проблемним завданням для державних органів.
Істотні зміни торкнулися за останні роки соціального та матеріально-технічного забезпечення поліцейських. Наприклад, відповідно до Постанови КМУ від
24.10.2018 року № 866 «Про затвердження Порядку
виплати та визначення розміру грошової компенсації
за найм ними житла» поліцейським, які не мають
власного житла в населеному пункті, де вони проходять службу, і винаймають його на підставі договору
житлового найму, виплачується щомісяця грошова
компенсація. Наказ МВС «Про затвердження Порядку
організації системи психологічного забезпечення поліцейських, працівників Національної поліції України
та курсантів (слухачів) закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських» від 06.02.2019 року № 88 забезпечує надання усім працівникам органів поліції
комплексу організаційних, психопрофілактичних,
практичних, психологічних заходів, спрямованих на
запобігання впливу ризиконебезпечних чинників професійної діяльності, збереження їх фізичного та психічного здоров’я, підвищення психологічної стійкості,
надійності та готовності.
Крім цього, 25 квітня 2019 року було видано Наказ МВС «Про заохочення в Національній поліції
України», хоча раніше відповідні заходи регламентувалися лише на рівні Закону України «Про Національну поліцію» та Дисциплінарного статуту Національної поліції України. Відповідно до цього Наказу «за мужність, відвагу, героїзм, особливі заслуги
перед державою в боротьбі зі злочинністю, забезпеченні публічної безпеки і порядку, бездоганну та
ефективну державну службу, особливі трудові заслуги та зразкове виконання службових обов’язків
до поліцейських можуть застосовуватися такі види
заохочень: занесення на дошку пошани; заохочення
грошовою винагородою; заохочення цінним подарунком; надання додаткової оплачуваної відпустки
тривалістю до п’яти діб; заохочення відомчими заохочувальними відзнаками Національної поліції України або Міністерства внутрішніх справ України; до-
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строкове присвоєння чергового спеціального звання
та інше» [10].
Для можливості ефективно та оперативно здійснювати свої повноваження, а також з метою реалізації гарантій своєї професійної діяльності поліцейські мають бути забезпечені відповідним технічним
оснащенням. Правовою основою цього є Інструкція
з організації забезпечення, зберігання та експлуатації
озброєння в Національній поліції України, затверджена Наказом МВС від 11.10.2018 року № 828, яка
визначає організацію забезпечення зброєю, боєприпасами, спеціальними засобами, засобами індивідуального захисту, приладами та іншим захисним спорядженням у Національній поліції України, їх зберігання та експлуатацію. Показовим у цьому аспекті є
той факт, що за останні роки за даними на сайті Національної поліції було проведено масштабне переозброєння підрозділів поліції особливого призначення новими видами стрілецької зброї, які відповідають сучасним вимогам, що висуваються до
такого виду зброї. Так, поліція закупила майже 1000
комплектів штурмових та снайперських автоматичних гвинтівок, 2000 пістолетів-кулеметів. Крім зброї,
після завершення реформи та до 2019 року більше
ніж на чверть оновлено парк легкового автотранспорту технологічно сучасними автомобілями, загальна
кількість закупівлі яких становить майже 2,5 тисячі
одиниці.
Як було вище зазначено, в Україні на разі залишається актуальним питання окремого правового
регулювання різних сфер діяльності органів держави
на території Донецької та Луганської областей. Не є
винятком робота співробітників поліції, коло повноважень яких теж є складовою при вирішені проблем,
пов’язаних з охороною суспільства, держави та публічної безпеки. Через це важливим кроком для можливості більш ефективно здійснювати відповідні свої
завдання стала Постанова КМУ від 26 вересня 2018
року № 772, яка затвердила Порядок забезпечення
Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, розвідувальних
органів, військової прокуратури, Державної служби
з надзвичайних ситуацій, працівників закладів охорони здоров’я необхідними засобами та ресурсами
під час їх залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях. Даний акт чітко
закріплює на нормативному рівні порядок, перелік
та умови передачі відповідним органам різного виду
допомоги: боєприпасів, озброєння, бойової техніки,
продовольства, медичних матеріалів, грошової допомоги, предметів побутового користування тощо.

Незважаючи на таку велику кількість змін та нововведень у нормативно-правовій основі діяльності
органів Національної поліції України, не всі питання
ще є достатньо врегульовані та вирішені. Наприклад,
вищезгаданий новостворений Департамент стратегічних розслідувань хоча на сьогодні вже налічує в собі
штат працівників, які дають гарні показники у ході
своєї роботи, проте існує нагальна потреба у виданні
або спеціального акту, або відповідних змін в існуючих нормах, які б чітко визначали повноваження,
структуру, матеріально-технічну базу та порядок взаємодії даного Департаменту з іншими підрозділами
поліції та органами влади [с. 245, 11]. Іншою проблемою досі залишається наявність застарілих актів, які
не враховують змін, що відбулися після реформи 2015
року, а тому правомірність та ефективність їх застосування ставиться під сумнів. Наприклад, усе ще чинною залишається Інструкція про взаємодію правоохоронних органів у сфері боротьби з організованою
злочинністю, затверджена спільним наказом МВС та
Служби безпеки України від 10.06.2011 № 317/235,
проте, зрозуміло, що про такі нові органи, як Управління кримінального аналізу чи Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, у
даному акті мова не йде.
Висновок. Отже, на основі вищевикладеного
матеріалу можна зробити висновок, що після проведення реформи у 2015 році вся діяльність органів Національної поліції Україні набула іншої спрямованості, заснованої на адаптації та впровадженні
механізмів та методів роботи за європейським зразком, тісній співпраці з національними та міжнародними організаціями та об’єднаннями, підвищенні
рівня довіри з боку населення та вдосконаленні умов
та порядку організації роботи працівників поліції.
Отримання таких результатів можна простежити
шляхом аналізу відповідних нормативно-правових
актів за 2018-2019 роки, які демонструють практичне виконання поставлених завдань реформи. Такий
правовий стан свідчить про те, що існує певна динаміка та конкретний план подальшої діяльності поліції, метою якої є, безумовно, досягнення кращих
результатів та вищих показників за всіма аспектами.
Проте на разі можна говорити лише про те, чи
буде така динаміка постійною. Адже ще залишаються
невирішеними проблеми не лише правового регулювання сучасних умов життя, а й практичної реалізації
прав та обов’язків поліцейських. Таким чином, стверджувати, що реформування органів поліції в Україні
завершилося чи підходить до кінця не є обґрунтованим. Так, Національна поліція активно впроваджує усі
намічені цілі, але для ефективного виконання своїх
завдань вона повинна постійно оновлювати себе та
розвивати, зважаючи на зміни, що виникають як у
житті держави, так і на світовій арені.
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В статье проанализированы нормативно-правовые акты Национальной полиции Украины за 2018-2019 годы
для того, чтобы проследить практическое выполнение задач реформы 2015 года данного органа и направленность
деятельности Национальной полиции, основанной на адаптации и внедрении механизмов и методов работы по
европейскому образцу.
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ON THE QUESTION OF ANALYSIS OF LEGISLATIVE BACKGROUND
OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE FOR 2018–2019
Problem setting. The activity of any public authority in the country depends on many factors: a high level of management and organization of work, the level of professional training and qualification of staff of officials and officials, the
introduction of innovative mechanisms and modern technological developments in the exercise of powers, as well as the
presence of clear defined legal framework of activity. Since 2015, a new system of National Police bodies has started
operating in Ukraine. Such changes have become not only a reshuffle, but also more cardinal transformations. In particular, the normative base of activity of police bodies has been completely updated: a special Law of Ukraine «On the National Police» has been issued, relevant amendments have been made to the Code of Ukraine on Administrative Offenses,
and a number of subordinate legal acts have been adopted.
Target of research. The purpose of the study is the analysis of changes that have taken place in the regulatory acts
regulating the activities of the National Police of Ukraine for 2018–2019, as well as research on the basis of this latest
performance of these bodies, which resulted from such changes.
Analysis of recent researches and publications. The following scientists analyze separate aspects of the question
in their researches: O. Bandurka, O. Bunchuk, O. Kaliuk, V. Kulikov, A. Halai, M. Loshytskyi, O. Kaplya, O. Pronevych
and others.
Article’s main body. The main act of police activity is the Law of Ukraine «On the National Police» of 2015. To
date, the Act has about 20 changes, most of which were introduced in 2018. These amendments do not substantially change
the rules, but only specify them in relation to certain legislative updates in other areas of law.
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Other important changes in the activities of the National Police occurred on the basis of resolutions of the Cabinet of
Ministers of Ukraine. For example, the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On Approval of the Procedure
of Conducting the Assessment of Population Confidence in the National Police» of 07.02.2018 defines the main mechanism
of such assessment, principles and tasks, establishes its subjects and periodicity.
The broadest range of issues related to the internal organization of police work is enshrined in the acts of the Ministry of Internal Affairs, registered with the Ministry of Justice of Ukraine. It was on the basis of such documents for the
years 2018–2019 that a number of new bodies and units were created within the National Police structure.
Conclusions and prospects for the development. At the moment, based on the conducted research, we can only
speak about whether the dynamics of police activity will be constant. Not only the legal regulation of modern living
conditions, but also the practical realization of the rights and duties of police officers remain unresolved. Thus, to say that
the reform of the police in Ukraine has been completed or is not coming to an end is not justified. Yes, the National Police
is actively pursuing all its intended goals, but in order to fulfill its tasks effectively, it must constantly update itself and
develop itself, taking into account changes occurring both in the life of the country and in the world arena.
Keywords: police, regulatory acts, administrative and legal activities, the National Police of Ukraine.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО
НАГЛЯДУ В АПК УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД
У статті проведено відмежування понять «нагляд» та «контроль», надано авторський підхід до визначення
поняття наглядових заходів в агропромисловому комплексі України, здійснено огляд урядових нововведень
стосовно реорганізації державних органів, які наділені наглядовими повноваженнями в агропромисловому
комплексі України, визначені пріоритетні напрями розвитку державно-наглядових функцій в аграрному секторі
економіки.
Ключові слова: нагляд, заходи адміністративного нагляду, агропромисловий комплекс України, державнонаглядові функцій.

Постановка проблеми. Публічне адміністрування традиційно виступає головним чинником для забезпечення стабільності функціонування і розвитку
будь-якої сфери суспільних відносин. Державна політика, перш за все, реалізується через сукупність
адміністративних заходів і полягає у втручанні держави в процес відповідної діяльності. Необхідність
удосконалення такої політики в агропромисловій
сфері, зокрема, пов’язується насамперед із стрімкими глобалізаційними процесами та курсом України
на євроінтеграцію.
Наразі, хоча і збільшується тенденція до збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської
продукції, формується сприятливе середовище для
інвестиційної діяльності, провадиться активна співпраця з сільськогосподарськими транснаціональними
корпораціями, проте мова про набуття Україною
статусу провідної аграрної країни, може йти виключно при наближенні до показників виробництва та
експорту сільськогосподарської продукції Європейських країн.
Хоча законодавцем було зроблено активні кроки
до посилення конкурентоспроможності агроекономіки країни, інженерно-технологічного розвитку,
інформаційно-аналітичного забезпечення, оновлення
нормативної бази та прийняття подальших законопроектів у сфері агропромислового комплексу України (далі – АПК) щодо розвитку та основних засад
діяльності суб’єктів господарювання, проблема полягає у недостатньому законодавчому регулювання
наглядових повноважень публічних органів у сфері
АПК. Це виявляється безпосередньо у невпорядкованості та декларативності нормативних документів,
які б регулювали зазначені питання, детально регла© Іванова Г. С., 2019

ментували процедуру здійснення наглядових заходів,
а більшість існуючих норм є застарілими. У цьому
аспекті йдеться про знецінення самої сутності державного нагляду та його призначення, як одного із
регуляторів суспільних відносин. У зв’язку з цим,
досить актуально визначитись із змістом категорії
«наглядові заходи в АПК», окреслити основні критерії категорій «контроль» та «нагляд» та надати
пропозиції щодо удосконалення наглядової діяльності контролюючих суб’єктів.
Мета дослідження. Метою дослідження є узагальнення теоретичних доробок, що стосуються наглядової діяльності в агропромисловому комплексі,
розмежування суміжних категорій, що мають суттєвий вплив регулювання суспільних відносин в агросфері, визначення можливих напрямів удосконалення нормативного забезпечення в контексті наглядової
компетенції, якою наділяються контролюючі (опікуючи) АПК суб’єкти.
Об’єкт дослідження. Суспільні відносини, що
виникають при реалізації контролюючими АПК
суб’єктами своїх наглядових повноважень.
Стан дослідження. На доктринальному рівні
нагляд та контроль доволі часто ставали предметом
наукових дискусій. Серед робіт, присвячених співставленню понять нагляд і контроль в державному
управлінні слід відмітити роботи Собакарь А. О. [3],
Гаращук В. М [4] та ін. Деякі питання державного
регулювання сільськогосподарського виробництва,
цілі та сутність державної аграрної політики, стратегічні напрями розвитку сільського господарства розглядали такі науковці як Литовченко В. С. [8], Іванова Г. С. [10] тощо. Проте, з урахуванням динаміки
розвитку відносин у сфері АПК та нещодавнім оновПраво та інновації № 4 (28) 2019
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ленням наглядових в АПК суб’єктів вважаємо актуальним підґрунтям для подальших досліджень у цій
сфері.
Виклад основного матеріалу. Ефективність державного регулювання насамперед необхідно
пов’язувати із достатнім рівнем правового забезпечення. Покладений на державні суб’єкти наглядові
повноваження у сфері АПК передбачають складну
структуру взаємодії між органами різних рівнів, проте актуальними лишаються такі проблеми як дублювання повноважень, абстрактне визначення предметів відання, невизначеність і нецілеспрямованість
конкретних заходів та напрямів діяльності контролюючих суб’єктів. Справедливо визнати той факт, що
при здійсненні адміністративної реформи, що найчастіше проявляється у ліквідації одних органів з
передачею та розподілом їхніх повноважень між іншими, в правовому аспекті регламентації виникає
чимало вакуумів, а отже увага в плані нормативного
базису повинно стосуватися і спрямовуватись на подолання існуючих колізій та прогалин у сфері наглядової діяльності в АПК.
Для детального аналізу та висловлення власних
пропозицій варто визначитись із основними поняттями і встановити призначення тієї чи іншої правової
категорії. Найбільш труднощів викликає розмежування та виділення характерних рис для категорій
«нагляд» та «контроль». На рівні юридичних словників нагляд визначається через спостереження за
чим або ким-небудь [1]. Юридичний словник-довідник визначає нагляд як захід адміністративного примусу, що характеризується запобіжним (припиняючим) впливом у сфері забезпечення громадського
правопорядку [2]. Правова доктрина у своєму традиційному вигляді містить різні підходи до визначенні
категорії нагляд. З аналізу доктринальних положень
справедливо прийти до висновку про те, що більшість науковців бачать розмежування нагляду і
контролю у співставленні їхнього призначення. Так,
Собакарь А. О. під наглядом розуміє систематичне
спостереження з боку уповноважених суб’єктів за
діяльністю непідлеглих їм суб’єктів у зв’язку з виконанням ними загальнообов’язкових норм [3, с.
275]. З наданого визначення випливає що для нагляду характерні такі ознаки як систематичність, непідпорядкованість суб’єктного складу, невтручання у
господарську діяльність.
Розмежування із контролем проводиться залежно
від таких чинників як зміст та обсяг повноважень (зазвичай при контролі такий обсяг і дискреційні повноваження контролюючого органу ширше), об’єкт спостереження, суб’єктний склад та організаційно-правові форми здійснення нагляду та контролю [3, с. 275].
Привабливою виявляється позиція науковців, що
розмежовують нагляд та контроль за таким чинником
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як порядок і часові межі їх здійснення. Наголошуючи на тому, що контроль на відміну від нагляду має
повсякденний та безперервний характер та здійснюється усіма гілками державної влади. Крім того, розмежування зазначених понять залежно від державного втручання визнається доволі обґрунтованою,
оскільки у межі нагляду не входять повноваження
щодо втручання в господарську діяльність піднаглядного суб’єкта [4, с. 205].
На законодавчому рівні нагляд та контроль окремо не розмежовуються і як правило вживаються неподільно [5, 6]. При такому розумінні законодавця
створюється термінологічна плутанина. Зокрема
органи, уповноважені здійснювати виключно нагляд,
виходячи насамперед з їхньої назви, виходять за межі
своїх повноважень, втручаючись у діяльність
суб’єктів господарювання. Так, суперечливим є позиція законодавця щодо визначення державного санітарно-епідеміологічний нагляду як діяльності органів державної санітарно-епідеміологічної служби
по контролю за дотриманням юридичними та фізичними особами санітарного законодавства [7, ст. 39].
Виходячи з цього розуміння, наглядові повноваження органі санітарно-епідеміологічного нагляду зводиться до контролю. У даному випадку простежується порушення загальних правил формальної логіки і
відбувається ототожнення двох різним за змістом і
обсягом понять. Така законодавча конструкція призводить до нечіткого розмежування компетенції між
державними органами, призводить до проблеми визначення конкретного обсягу повноважень, що здійснюються відповідним органом, та до конфлікту інтересів.
Слушною є позиція Гаращука В. М. щодо розподілу наглядових і контрольних повноважень залежно
від виду і призначення державного органу, а також
заходи щодо впорядкування назв контролюючих
суб’єктів. [4, 206-207].
Характеризуючи окремі наглядові заходи у сфері
АПК, спробуємо схарактеризувати їх основні ознаки.
Такими ознаками є:
По-перше, ці заходи не пов’язані із втручання у
господарську діяльність підприємства.
По-друге, здійснюються як правило у вибірковому порядку і не мають безперервного характеру.
По-третє, виступають базисом для нормативного забезпечення сфери АПК, оскільки першочерговою метою нагляду є аналіз стану господарської діяльності і на основі проведеного спостереження
здійснення превентивних заходів з метою недопущення подальших правопорушень.
Таким чином, під наглядовими заходами в АПК
слід розуміти реалізацію наглядовими органами своїх повноважень в агропромисловій сфері, що виявляється у проведення систематичного, але не повсяк-

ІВАНОВА Г. С. Систематизація основних заходів адміністративного нагляду в АПК України: сучасний погляд

денного спостереження (у тому числі моніторингових заходів) за діяльністю суб’єктів господарювання
без безпосереднього втручання у таку діяльність.
Визначившись із категорією «захід адміністративного нагляду» доцільно закцентувати увагу на
конкретних видах таких заходів. На жаль, чинний
Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
від 05.04.2007 № 877-V не розкриває конкретні види
таких заходів, тому вкрай привабливою є позиція
щодо такої новели. Отже, серед таких заходів Литовченко В. С. виділяє наступні:
– сертифікація (перевірка продукції відповідно
до державних та громадських стандартів);
– збір статистичних даних;
– експертиза якості продукції
– внутрішня самоперевірка [8, с. 149].
На наш погляд, науковцем запропоновано чимало видів заходів нагляду в АПК, проте справедливо
відмітити, що такі заходи не є вичерпними, а їх обсяг
залежить виключно від інноваційного розвитку держави. Тому, з огляду на динамічний розвиток суспільних відносин, та стрімкого розвитку науковотехнічної сфери, вважаємо за доцільне звести заходи
адміністративного нагляду в АПК до моделі електронного урядування. Таким чином серед таких варто
окреслити такі:
– проведення моніторингових заходів.
– загальнообов’язковість у наданні суб’єктами
господарювання планової та оперативної інформації,
що стосується їхньої діяльності на запит наглядових
суб’єктів, що визначає їхню підзвітність перед органами державної влади серед яких Державна служба
статистики, Державна податкова служба та інші органи.
– ведення піврічної звітності в особистому електронному кабінеті, обов’язковість участі підприємства у такому кабінеті вимагається і закріплюється у
приписах закону.
- реєстрація та ліцензування дозвільно-ліцензійної політики в електронному вигляді.
При визначенні механізму реалізації наглядових
заходів, справедливо наголосити на тому, що жодна
сфера виробництва не може обійтися без державної
підтримки, не виключенням є й сфера сільського
господарства. Так, Постанова Кабінету Міністрів
України (далі – КМУ) від 07.02.2018 № 107 «Про
порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва) регламентує порядок
використання бюджетних коштів, спрямовані на зберігання і переробку сільськогосподарської продукції
та аквакультури [16]. Нагляд та контроль за використанням таких коштів, складенням та поданням фі-

нансової звітності про використання бюджетних
коштів за загальним правилом здійснюється в установленому законом порядку (п. 18 Постанови). Отже,
можемо констатувати, що такі повноваження покладено на органи бюджетного контролю України серед
яких Президент України, Верховна Рада України,
Кабінет Міністрів України (органи загального бюджетного контролю) та Державна податкова служба,
Міністерство фінансів України та Рахункова палата
(органи спеціального бюджетного контролю).
Окреслюючи діяльність наглядових суб’єктів в
АПК, слід визнати, що центральним органом у цій
системі визнавалося Міністерство аграрної політики
та продовольства України. Відповідно до Постанови
КМУ від 25.11.2015 № 1119 «Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України. Міністерство аграрної політики
та продовольства України (далі – Міністерство, Мінагрополітики) здійснює і реалізує свої наглядові
повноваження у сфері дотримання земельного законодавства, використання і охорони земель усіх
форм власності і категорій, родючості ґрунтів. Крім
того Міністерство провадить діяльність щодо формування наглядової політики у сфері інженерно технічного забезпечення АПК. [9].
На законодавчому рівні нещодавно була спроба
здійснити перекладення конкретного обсягу повноважень з Міністерства на інші органи, що реалізують
державну політику у різних сферах сільського господарства, йдеться про проект закону № 4922-д від
10.04.2018 проте, проект було відкликано. Зазначений
проект закону не є первинною спробою суб’єктів законодавчої ініціативи розвантажити Міністерство і
виступає результатом правок та доопрацювання законопроекту від 07.07.2016. Незважаючи на це, у своєму висновку від 06.02.2019 головне науково-експертне управління Верховної Ради України звернуло увагу
на такі недоліки як: порушення принципів системності та комплексного регулювання суспільних відносин,
оскільки законопроектом визначено некоректні повноваження органів, які породжують собою конфлікт інтересів [11, с. 1], таким чином, постає питання про
доцільність таких змін, оскільки усуваючи проблему
завантаженості Міністерства, проект фактично породжує порушення принципу правової визначеності;
проблеми, що полягають у назвах органів, а саме наявна плутанина у назвах органів при окресленні їхніх
повноважень, що сприяє неузгодженості при регулюванні відповідних відносин [11, с. 2]; суперечливі рішення щодо вилучення окремих положень із законів,
які регулюють конкретну сферу сільськогосподарської
діяльності [11, с. 5].
Не дивлячись на визначені законом повноваження Міністерства, варто погодитись із думкою про те,
що такий обсяг і нормативна регламентація не
Право та інновації № 4 (28) 2019
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пов’язується із якістю виготовлюваної продукції [10,
с. 47]. У зв’язку із цим, доречно було говорити про
розподіл і продовження адміністративної реформи у
сфері АПК. Таким чином, новоствореним урядом
було прийнято рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики та продовольства України з
подальшою передачею його функцій Міністерству
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України [13]. Фактично, відбулося злиття Міністерства економічного розвитку та торгівлі з Міністерством аграрної політики та продовольства.
Така позиція Кабінету Міністрів була сприйнята
неоднозначно як провідними аграрними підприємствами так і першими особами в аграрній сфері. Так,
наприклад, економіст центру Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) А. Ярмак
досить скептично ставиться до такого кроку Уряду,
аргументуючи необхідність існування Мінагрополітики тим, що галузь сільського господарства України
є однією з найважливіших, а влиття його у «слабке
Міністерство з застарілими функціями» відкине
України на крок назад у питанні іміджу аграрної
країни [14].
Схожої позиції притримуються й представники
громадського контролю з Громадської організації
«Сільськогосподарський дорадчий центр Фермерська Країна», наголошуючи на тому факті, що хоча
діяльність Мінагрополітики й піддавалась критиці,
проте це не є передумовою для його ліквідації,
оскільки наразі фермерські господарства лишаються
поза державними інтересами [14].
Підтримуючи позицію фахівців в агросфері зазначимо, що АПК формує одну з найбільших часток
ВВП країни, попри наявну в законодавчих та урядових колах критики щодо діяльності Мінагрополітики, обсяги виробництва та експорту продовжували
зростати. При цьому, досить радикально було проводити таку реформу, без урахування позиції аграрних експертів та думки аграріїв. Крім цього, слід
ураховувати зарубіжний досвід з цього питання,
оскільки аграрне міністерство займає окреме місце
в системі адміністрування органів виконавчої влади
провідних Європейських країн.
Наступним наглядовим суб’єктом який не можна
оминути увагою є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – Служба). Відповідно до Постанови
КМУ від 02.09.2015 «Про затвердження Положення
про Державну службу України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів» наглядові повноваження Служби можна розподілити на такі
групи (сфери):
1. сфера гігієни праці.
2. ринкова сфера.
3.сфера насінництва та розсадництва.
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4. сфера епідеміологічного нагляду.
5. сфера радіоактивного нагляду.
6. сфера нагляду за персоналом підприємства
(нагляд за діяльністю суб’єктів господарювання, як
виробляють, перевозять, зберігають та реалізують
сировину).
7. сфера інженерно-технічного забезпечення [12].
Ураховуючи достатньо розгалужений спектр повноважень, вважаємо за доцільне редагувати положення і згрупувати у відповідному пункті контрольні та наглядові повноваження Служби, окрім цього,
акцентуючи увагу на новітніх заходах адміністративного нагляду доцільно покласти на Службу повноваження щодо залучення громадян до наглядової
діяльності з метою сприяння участі громадськості у
державній політиці.
Питанням нагляду у сфері АПК займаються й
інші органи, серед таких можна виділити обласні
державні адміністрації, районні державні адміністрації, агентства, інспекція, органи місцевого самоврядування. Повноваження цих органів, щодо проведення конкретних наглядових заходів та їх нормативне
закріплення сформовано у таблиці № 1, класифікація
заходів та юридичні наслідки їх здійснення у таблицях № 2 та № 3 відповідно.
Звертаючись до участі громадськості в наглядових заходах АПК, можна закцентувати увагу, що
громадяни беруть участь у наглядовій діяльності у
сфері господарювання, шляхом взаємодії з наглядовими державними органами, але ж повноваження
таких органів, як і обов’язки, при такій взаємодії не
визначені.
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку
проведення органами державного нагляду (контролю) консультацій з громадськістю за ініціативою
громадських об’єднань» визначає основні форми
такої взаємодії серед яких консультації з громадськими організаціями та публічне громадське обговорення [15].
Висновки. Таким чином, провівши розмежування категорій нагляд та контроль, окресливши межі
повноважень та реформування наглядових суб’єктів
в АПК, а також надавши авторське визначення адміністративним заходам нагляду під якими слід розуміти реалізацію наглядовими органами своїх повноважень в агропромисловій сфері, що виявляється у
проведення систематичного, але не повсякденного
спостереження (у тому числі моніторингових заходів) за діяльністю суб’єктів господарювання без безпосереднього втручання у таку діяльність, вважаємо
вкрай необхідним скерувати розвиток сучасного
АПК у сферу інноваційно-наглядових технологій.
Критичний аналіз урядових нововведень надав
передумови для розмови про передчасність та занадто велику радикальність уряду у питаннях проведен-
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ня в АПК адміністративної реформи, та в котрий раз
підкреслив важливість громадської думки у питаннях державної політики. Найоптимальнішим на наш
погляд поновлення діяльності Мінагрополітики з
Органи

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВА

АГЕНТСТВА

передачею деяких його функцій, що явно не належать до компетенції Міністерства іншим органам
виконавчої влади, що реалізують державну політику
у сфері сільського господарства.

Наглядові заходи

Нормативне закріплення

Наглядові повноваження ВРУ у сфері
сільського господарства виявляються
у межах парламентського контролю,
серед яких підзвітність державних органів, що здійснюють наглядові заходи в АПК безпосередньо парламенту,
надсилання на аграрні підприємства
депутатських звернень та запитів,
проведення парламентських слухань
в агрокомітеті.

1.Конституція України.
2. Закон України «Про комітети Верховної Ради України» від 04.04.1995.
3. Закон України «Про статус народного
депутата України» від 17.11.1992.

Формування державної політики у
сфері захисту прав споживачів, проведення ліцензувань, реалізація і розробка основ дозвільної системи, безпосередній нагляд за земельним законодавством, охороною земель,
родючістю ґрунтів, здійснення ринкового та інженерно технічного нагляду.
Забезпечення реєстрації та акредитацій організацій колективного управління, функціонування системи оперативного сповіщення про продукцію,
що становить серйозний ризик, надання доручень для голосування з питань
порядку денного загальних зборів та
засідань наглядових рад.

1. Господарський Кодекс України.
2. Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства,
Постанова Кабінету Міністрів України
від 11.09.2019 № 838
3. Постанова КМУ «Про затвердження
Порядку функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про
продукцію, що становить серйозний
ризик, та подання повідомлень для внесення до неї» від 26.12.2011 № 1398.

Забезпечення дотримання режимів
роботи водосховищ, водогосподарських систем і каналів. Ведення державного лісового кадастру та обліку
лісів, чисельності і добування мисливських тварин. Здійснення нагляду в
галузі використання біоресурсів та в
технічній сфері рибної промисловості, розроблення та подання Мінекоенерго спеціальних правил експлуатації та обліку щодо технічного нагляду
за суднами рибної промисловості.

1. Про затвердження Положення про
Державне агентство водних ресурсів
України
Постанова Кабінету Міністрів України;
Положення від 20.08.2014 № 393.
2. Про затвердження Положення про
Державне агентство лісових ресурсів
України,
Постанова Кабінету Міністрів України;
Положення від 08.10.2014 № 521.
3. Про затвердження Положення про
Державне агентство рибного господарства України,
Постанова Кабінету Міністрів України;
Положення від 30.09.2015 № 895.
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Органи

СЛУЖБИ

ІНСПЕКЦІЇ

62

Наглядові заходи

Нормативне закріплення

Сертифікація насіння і садивного матеріалу, нагляд за додержанням біологічної і генетичної безпеки сільськогосподарських рослин під час
створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованого організму, гігієною праці, ринковий та метрологічний нагляд, нагл я д щ од о д от р и м а н н я в и м о г
санітарного законодавства, здоров’я
та благополуччя тварин, проведення
санітарно-епідеміологічної експертизи та видання відповідних висновків,
здійснення фітосанітарної діагностики, моніторинг секторальних планів
ринкового нагляду, аналіз причин виявлених правопорушень в господарській сфері, реєстрація, облік та експертна оцінка сільськогосподарської
техніки, проведення ліцензування
господарської діяльності відповідно
до закону та здійснення державного
контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов. реалізація державної регуляторної політики, політики з питань нагляду ліцензування та
дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

1. Про затвердження Положення про
Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів,
Постанова Кабінету Міністрів України;
Положення від 02.09.2015 № 667.
2. Наказ Мінекономрозвитку від
30.11.2018 № 1807 «Про затвердження
річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Мінекономрозвитку на 2019 рік».
3. Деякі питання Державної регуляторної служби України,
Постанова Кабінету Міністрів України;
Положення від 24.12.2014 № 724

Здійснення лабораторних вимірювань
(випробувань), дотримання екологічних нормативів, ведення обліку кількості, типу і складу відходів, залучення правоохоронних органів до здійс н е н н я з а ход і в з д е р ж а в н о го
екологічного нагляду , фотографування, звукозапис, кіно- і відео-зйомка,
зокрема з літальних апаратів та із застосуванням космічних технологій, як
допоміжний засіб для запобігання та
розкриття порушень екологічного законодавства.

1. Про затвердження Положення про
Державну екологічну інспекцію України,
Постанова Кабінету Міністрів України;
Положення від 19.04.2017 № 275.
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Органи

Наглядові заходи

Нормативне закріплення

Проведення сертифікації тваринницької продукції, координація діяльності
сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та
їх фактичного надходження в регіон,
виконання обласних та галузевих програм розвитку галузей тваринництва,
ОБЛАСНІ ДЕРЖАВНІ АДМІ- створення сприятливих умов для сільНІСТРАЦІЇ, РАЙОННІ ДЕР- ськогосподарських товаровиробників,
ЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ
спрямовані на розв’язання завдань,
пов’язаних із виробництвом продукції
рослинного походження, проведення
заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в регіоні, координація діяльності відповідних служб з питань
реалізації соціальної політики на селі,
заходи, спрямовані на гарантування
продовольчої безпеки.

1. Про місцеві державні адміністрації,
Закон України від 09.04.1999 № 586XIV
2. Про затвердження рекомендаційних
переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської
міської, районної, районної в мм. Києві
та Севастополі державних адміністрацій, Постанова Кабінету Міністрів
України; Перелік від 18.04.2012 № 606.
3. Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про
структурний підрозділ агропромислового розвитку місцевої державної адміністрації,
Мінагрополітики України; Наказ, Рекомендації від 21.11.2012 № 722

Підготовка і подання на затвердження
ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці
загальнодержавних і регіональних
програм охорони довкілля, координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів, підготовка висновків щодо надання або вилучення в
установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМО- місцевого самоврядування, організаВРЯДУВАННЯ
ція і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою, створення та забезпечення функціонуванн я м і с ц е в и х е кол о г і ч н и х
автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної авт о м ат и з о в а н о ї і н ф о р м а ц і й н о аналітичної системи забезпечення
доступу до екологічної інформації,
координація на відповідній території
діяльності спеціально уповноважених
державних органів управління з охорони природи, здійснення звукозапису
і відео-зйомки процесу проведення
земельних торгів, призначення громадських інспекторів.

1.Про місцеве самоврядування в Україні
Закон України від 21.05.1997 № 280/97ВР.
2. Земельний кодекс України, Кодекс,
Закон від 25.10.2001 № 2768-III.

Табл. 1
(розроблено автором на основі аналізу чинних нормативних актів)
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Табл. 2

Табл. 3

1.
2.
3.
4.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ УКРАИНЫ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
В статье проведено отграничение понятий «надзор» и «контроль», представлен авторский подход к
определению понятия надзорных мер в агропромышленном комплексе Украины, осуществлен обзор
правительственных нововведений относительно реорганизации государственных органов, которые наделены
надзорными полномочиями в агропромышленном комплексе Украины, определены приоритетные направления
развития надзорных функций в аграрном секторе экономики.
Ключевые слова: надзор, меры административного надзора, агропромышленный комплекс Украины,
надзорные функции.
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SYSTEMATIZATION OF THE MAIN ADMINISTRATIVE SUPERVISION MEASURES
IN THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE: A MODERN VIEW
Problem setting. The article deals with the lack of legislative regulation of the supervision powers of public
authorities in the field of agroindustrial complex of Ukraine. This is directly reflected in the lack of orderliness and
declarative nature of the regulatory documents that would regulate these issues, regulate in detail the procedure for carrying
out supervisory measures, and most of the existing rules are outdated. In this aspect, it is a question of devaluing the very
essence of state surveillance and its appointment as one of the regulators of public relations. In this regard, it is important
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to determine the content of the category «supervision measures in the agroindustrial complex», to outline the main criteria
of the categories «control» and «supervision» and to provide suggestions for improving the supervisory activities of
controlling entities.
Target of research. The purpose of the study is the generalization of theoretical developments related to supervisory
activities in the agroindustrial complex, delimitation of related categories that have a significant impact on the regulation
of public relations in the agro sphere, identifying possible areas of improvement of regulatory support in the context of
supervisory competence.
Analysis of recent researches and publications. The following scientists analyze separate aspects of the question
in their researches: V. Averyanov, O. Bandurka, Y. Bytyak, V. Galunko, T. Kolomiyets, Sobakar A., V. Haraschuk, V.
Lytovchenko and others.
Article’s main body. Characterizing separate supervisory activities in the field of agriculture, it is properly to identify
their main features. Firstly, these measures are not related to the interference with the business activities of the enterprise.
Secondly, they are generally carried out on a sample basis and are not continuous in nature. Thirdly, they serve as the
basis for regulatory support of the field of agriculture, since the primary purpose of supervision is to analyse the state of
economic activity and on the basis of the conducted monitoring of the implementation of preventive measures in order
to prevent further offenses.
Thus, supervisory measures in the agroindustrial complex should be understood as the exercise by the supervisory
authorities of their powers in the agroindustrial sphere, which is manifested in the systematic but not daily monitoring
(including monitoring activities) of the activities of economic entities without direct intervention.
Conclusions and prospects for the development. The prospect of further research on this topic is evident, as by
dividing the categories of supervision and control, outlining the limits of authority and reforming supervisory entities in
the agroindustrial complex, as well as authorizing the administrative supervision measures under which should be
understood by the supervisory authorities of their powers in the agroindustrial field, which is not systematic (including
monitoring measures) in the activity of economic entities without direct intervention in such activities, we consider it
essential to direct development of modern agroindustrial complex in the field of innovation and supervisory technologies.
A critical analysis of governmental innovations provided prerequisites for discussing the premature and over-radical
nature of the government in the questions of administrative reform in the sphere of agroindustrial complex, emphasizing
once again the importance of public opinion in public policy matters. In our view, the most optimal is the renewal of the
Ministry of Agrarian Policy transferring some of its functions, which are clearly not within the competence of the Ministry,
to other executive bodies implementing state policy in the field of agriculture
Keywords: supervision, measures of administrative supervision, agroindustrial complex of Ukraine, supervisory
functions.
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ВІДКРИТІ ТОРГИ ЯК ПРОЦЕДУРА ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНИХ
ЗАКУПІВЕЛЬ
Стаття присвячена аналізу правового регулювання відкритих торгів, як окремої процедури здійснення публічних закупівель в Україні. Запропоновано виокремлювати стадії проведення відкритих торгів та класифікувати їх
на базові (основні) та факультативні. До факультативних етапів проведення відкритих торгів автором віднесено
відхилення тендерної пропозиції та відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися.
Ключові слова: публічні закупівлі, процедури публічних закупівель, відкриті торги, стадії проведення відкритих торгів.

Постановка проблеми. Відповідно до ст. 12 Закону України «Про публічні закупівлі» [1] (далі – Закон) публічні закупівлі можуть здійснюватися шляхом обрання однієї з таких процедур закупівель, як:
відкриті торги; конкурентний діалог; переговорна
процедура закупівлі. Кожна із зазначених процедур
має свої особливості. Разом із тим, зазначимо, що
відкриті торги є основною процедурою закупівлі.
У цьому контексті Н. Шимко слушно вказує, що
у зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію з
ЄС Україна взяла на себе зобов’язання привести своє
законодавство у сфері публічних закупівель відповідно до правил Європейського Союзу, що регулюються
низкою Директив ЄС. Це означає, що, починаючи з
порогових меж, зазначених в Угоді, процедури публічних закупівель в Україні мають відбуватись за
тими ж правилами, що і закупівлі в ЄС. Мінімальні
порогові межі встановлено Угодою – це 133 тис. євро
при закупівлі товарів і послуг і 150 тис. євро при закупівлі робіт [2]. Дійсно, Законом встановлено такі
порогові межі публічних закупівель й закріплено
обов’язок оприлюднення оголошення про проведення публічних закупівель англійською мовою. [1, ч. 4
ст. 10]
Аналіз останніх досліджень. Незважаючи на те,
що Закон України «Про публічні закупівлі» було прийнято ще 2015 року, у наукових публікаціях висвітлено лише окремі аспекти їх здійснення (А. Ю. Мисак, О. О. Сергачьова, О. А. Ступніков, М. В. Шмельова тощо). У межах цієї статті ми зупинимося на
розгляді реалізації такої процедури публічних закупівель, як відкриті торги. Отже, метою статті є розгляд відкритих торгів як процедури публічних закупівель.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до ч. 2
ст. 12 Закону замовник здійснює відкриті торги (так
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само, як і інші процедури закупівлі) шляхом використання електронної системи закупівель. При цьому
електронна система закупівель повинна бути загальнодоступною та гарантувати недискримінацію, рівні
права під час реєстрації всім заінтересованим особам
та рівний доступ до інформації всім особам, обмін і
збереження інформації та документів має відбуватися з гарантуванням непорушності даних про учасників і їхніх пропозицій під час проведення процедури
закупівлі та їх конфіденційність до моменту розкриття тендерних пропозицій [1, ч. 3 ст. 12]. Крім того,
зазначена система закупівель під час отримання тендерних пропозицій повинна забезпечувати фіксацію
дати та точного часу отримання тендерних пропозицій та неможливість доступу будь-яких осіб до
отриманих тендерних пропозицій (їх частин) до моменту настання дати і часу кінцевого строку подання
та розкриття таких пропозицій, зазначених в оголошенні про проведення процедури закупівлі.
Законодавець встановив низку вимог, яким має
відповідати електронна система закупівель. До них
віднесено наявність: 1) можливості здійснювати
обмін інформацією з використанням Інтернету;
2) загальнодоступних засобів телекомунікації, що
не обмежують участі у процедурах закупівель; 3)
системи електронного обміну документами з використанням методів ідентифікації, вимоги до яких
визначаються Кабінетом Міністрів України; 4) можливості здійснювати ідентифікацію учасників і точно визначати час і дату отримання тендерних пропозицій (їх частин) за умови відсутності доступу до
таких даних з боку будь-яких осіб до встановленого
кінцевого строку подання та часу і дати розкриття
їх пропозицій; 5) системи збереження даних, що
здійснює зберігання протягом не менш як 10 років
усіх документів, що надійшли від замовників, учас© Кобильнік Д. А., 2019
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ників, органу оскарження та були створені під час
оцінки тендерних пропозицій, та забезпечує автоматичне резервування і відновлення даних; 6) забезпечення безперервності процесу закупівель [1, ч. 3
ст. 12]. Такі вимоги встановлені для забезпечення
збереження та належний захист усієї інформації
щодо проведення процедур закупівель й можливості доступу до цієї інформації всіх учасників, контро
люючих органів та інших осіб.
Згідно зі ст. 20 Закону під час проведення процедури відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи. Для
проведення процедури закупівлі має бути подано
не менше двох пропозицій. Законодавець також
передбачає необхідність оголошення про проведення процедури відкритих торгів, яке безоплатно
оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого
органу відповідно до ст. 10 цього нормативно-правового акта. У цьому обов’язково зазначаються:
1) найменування та місцезнаходження замовника;
2) назва предмета закупівлі; 3) кількість та місце
поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт
чи надання послуг; 4) очікувана вартість закупівлі
товарів, робіт або послуг із зазначенням інформації про включення до очікуваної вартості податку
на додану вартість та інших податків і зборів; 5)
строк поставки товарів, виконання робіт, надання
послуг; 6) кінцевий строк подання тендерних пропозицій; 7) розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник
вимагає його надати); 8) дата та час розкриття
тендерних пропозицій; 9) розмір мінімального
кроку пониження ціни під час електронного аукціону у відсотках або грошових одиницях та математична формула, що буде застосовуватися при
проведенні електронного аукціону для визначення
показників інших критеріїв оцінки та інша інформація, визначена замовником [1, ст. 21].
Однією з ключових умов проведення відкритих
торгів є наявність тендерної документації. Показово,
що відкритий перелік вимог, яким така документація
має відповідати закріплено у ст. 22 Закону. Позитивно відзначимо, що законодавець встановлює заборону на наявність у тендерній документації вимог, що
обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. На наш погляд, такий підхід є логічним і сприяє реалізації таких принципів публічних
закупівель, як рівність та справедливість. Крім того,
у цьому контексті заслуговує на увагу ще один аспект, а саме – можливість замовника зазначити в
оголошенні про проведення процедури закупівлі та
в тендерній документації вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції. Відповідно до п. 8
ч. 1 ст. 1 Закону забезпечення тендерної пропозиції
являє собою надання забезпечення виконання

зобов’язань учасника перед замовником, що виникли
у зв’язку з поданням тендерної пропозиції, у вигляді
такого забезпечення, як гарантія.
У разі якщо надання забезпечення тендерної пропозиції вимагається замовником, в тендерній документації повинні бути зазначені умови його надання,
зокрема вид, розмір, строк дії та застереження щодо
випадків, коли забезпечення тендерної пропозиції не
повертається учаснику. У такому разі учасник під час
подання тендерної пропозиції одночасно надає забезпечення тендерної пропозиції.
Розмір забезпечення тендерної пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 відсотка
очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 3 відсотки - у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених тендерною документацією. Якщо
тендерні пропозиції подаються стосовно частини
предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення тендерної пропозиції встановлюється замовником виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі щодо
кожної його частини (лота) [1, ст. 24]. У ч. 3 ст. 24
визначено випадки, за яких тендерна пропозиція не
повертається. Зокрема, до них віднесено: закінчення
строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем
тендеру; відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; закінчення процедури
закупівлі в разі не укладення договору про закупівлю
з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. А кошти, що надійшли як забезпечення тендерної
пропозиції (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного
бюджету, а у разі здійснення закупівлі юридичними
особами (їх об’єднаннями) не за бюджетні кошти перераховуються на рахунок таких юридичних осіб
(їх об’єднань) [1, ч. 5 ст. 24].
Тендерна пропозиція подається в електронному
вигляді через електронну систему закупівель. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну
пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній
документації частини предмета закупівлі (лота).
Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру, форма якого встановлюється Уповноваженим органом. При цьому тендерна пропозиція повинна містити підтвердження надання учасником забезпечення тендерної пропозиції, якщо
таке забезпечення передбачено оголошенням про
проведення процедури закупівлі. Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного
в тендерній документації строку. До закінчення
цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій.
Право та інновації № 4 (28) 2019
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Учасник має право: а) відхилити таку вимогу, не
втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення
тендерної пропозиції; б) погодитися з вимогою та
продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції.
Також учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку
її подання без втрати свого забезпечення тендерної
пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання
тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо вони
отримані електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій [1,
ст. 25].
Наступним етапом в межах проведення відкритих торгів є розкриття тендерних пропозицій. Згідно з ст. 27 Закону розкриття тендерних пропозицій
з інформацією та документами, що підтверджують
відповідність учасника кваліфікаційним критеріям,
та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель відразу
після закінчення електронного аукціону. Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни тендерних пропозицій. Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся інформація,
зазначена в пропозиціях учасників, та формується
перелік учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни.
Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником конфіденційною. Конфіденційною не може бути визначена інформація про
запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні
умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до ст. 16 і вимогам, установленим ст. 17 Закону. Розкриття тендерних пропозицій
оформлюється протоколом, який формується та
оприлюднюється електронною системою закупівель
автоматично в день розкриття пропозицій за установленою Уповноваженим органом формою. Після
оприлюднення замовником протоколу розгляду тендерних пропозицій електронною системою закупівель автоматично розсилаються повідомлення всім
учасникам тендеру та оприлюднюється перелік
учасників, тендерні пропозиції яких не відхилені
згідно з цим Законом. Дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою автоматично, але не раніше ніж через п’ять
днів після оприлюднення протоколу розгляду тендерних пропозицій.
Наступним кроком буде розгляд та оцінка тендерних пропозицій. Вона проводиться автоматично
електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у

70

Право та інновації № 4 (28) 2019

тендерній документації, та шляхом застосування
електронного аукціону. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель
автоматично розкривається інформація про ціну та
перелік усіх цін пропозицій, розміщений у порядку
від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників.
У разі, якщо крім ціни установлені інші критерії
оцінки до початку електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично визначаються
показники інших критеріїв оцінки та приведена ціна,
після чого розкривається інформація про приведену
ціну та перелік усіх приведених цін пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни
без зазначення найменувань та інформації про учасників. Після оцінки пропозицій замовник розглядає
тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною. Строк
розгляду тендерної пропозиції, яка за результатами
оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не
повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції.
Строк розгляду тендерної пропозиції може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих
днів. У разі продовження строку розгляду тендерної
пропозиції замовник оприлюднює повідомлення в
електронній системі закупівель.
Зазначимо, що тендерні пропозиції можуть бути
відхилені. Законодавець визначає підстави для такого відхилення. Вони диференціюються залежно від
певних обставин як з боку учасника, так і з боку
переможця, або ж таких, з якими законодавець
пов’язує необхідність відхилення тендерних пропозицій. Зокрема, замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо:
(1) учасник: не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим ст.16 Закону; не надав забезпечення тендерної пропозиції,
якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
(2) переможець: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної
документації або укладення договору про закупівлю;
не надав документи, що підтверджують відсутність
підстав, передбачених ст. 17 Закону;
(3) наявні підстави, зазначені у ст.17 і ч. 7 ст. 28
Закону;
(4) тендерна пропозиція не відповідає умовам
тендерної документації [1, ч. 1 ст. 30]. Таким чином,
можна виокремити три групи умов, за яких тендерні
пропозиції відхиляються. Йдеться про: а) загальні
підстави – ті, що пов’язані з невідповідністю тендерної пропозиції тендерній документації та наявності
недостовірної інформації, або ж з підстав, які вза-
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галі передбачають прийняття замовником рішення
про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі
та обов’язкове відхилення тендерної пропозиції; б)
підстави, які пов’язані з невідповідністю учасника
певним критеріям; в) підстави, пов’язані з особою
переможця.
Інформація про відхилення тендерної пропозиції
протягом одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та
автоматично надсилається учаснику/переможцю,
тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель. У разі, якщо учасник, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий
учасник може повторно звернутися до замовника з
вимогою надати додаткову інформацію стосовно
причини невідповідності його пропозиції умовам
тендерної документації, зокрема, технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним
критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому
відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через
п’ять днів з дня надходження такого звернення через
електронну систему закупівель.
Окрім відхилення тендерної пропозиції замовник
може відмінити торги або визнати їх такими, що не
відбулися. Порядок відміни відкритих торгів регламентовано ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі». Вони можуть бути відмінені повністю або
частково (за лотом). Так, замовник відміняє торги в
разі: відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель; порушення
порядку оприлюднення оголошення про проведення
процедури закупівлі, повідомлення про намір укласти договір, передбаченого Законом; подання для
участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в
разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з
кількома учасниками - менше трьох пропозицій; допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими
угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій; відхилення всіх тендерних пропозицій.
Визнання торгів такими, що не відбулися замовник має право, якщо: (а) ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує
суму, передбачену замовником на фінансування
закупівлі; (б) здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили; (в) має місце
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Також замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом) [1, ч. 2 ст. 31].
Фінальною стадією у процесі проведення відкритих торгів є рішення про намір укласти договір

про закупівлю, що приймається замовником у день
визначення переможця, та протягом одного дня після
прийняття такого рішення замовник оприлюднює на
веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення
про намір укласти договір та надсилає його переможцю. Усім іншим учасникам електронною системою закупівель автоматично надсилається повідомлення із зазначенням найменування та місцезнаходження переможця торгів.
Учасник, якого не визнано переможцем торгів
за результатами оцінки та розгляду його пропозиції,
може звернутися через електронну систему закупівель до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію переможця торгів, у тому
числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого
звернення.
Договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем торгів має бути укладений протягом
строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20
днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної
документації та пропозиції учасника-переможця. З
метою забезпечення права на оскарження рішень
замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення
на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю [1, ч. 2
ст. 32].
У разі відмови переможця торгів від підписання
договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, або ненадання
переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених законом, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії
тендерної пропозиції яких ще не минув [1, ч. 3
ст. 32]. Знов-таки, ми бачимо, що законодавець закріплює загальний порядок прийняття рішення й
підписання договору про публічну закупівлю й чітко
визначає обставини, з настанням яких пов’язується
розвиток досліджуваних відносин за іншими правилами.
Висновки. На підставі викладеного констатуємо, що чинне законодавство України достатньо детально регламентує процедуру проведення відкритих торгів. До етапів проведення відкритих торгів
доцільно відносити: 1) оголошення про проведення
процедури відкритих торгів; 2) наявність тендерної
документації; 3) подання тендерної пропозиції; 4)
розкриття, розгляд та оцінка тендерних пропозицій;
5) відхилення тендерної пропозиції; 6) відміна торПраво та інновації № 4 (28) 2019
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гів або визнання їх такими, що не відбулися; 7) визначення переможця та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю. При цьому деякі з наведених стадій є факультативними (не завжди

будуть мати місце при проведенні відкритих торгів),
йдеться про відхилення тендерної пропозиції та
відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися.
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ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ КАК ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПОК
Статья посвящена анализу правового регулирования открытых торгов, как отдельной процедуры осуществления публичных закупок в Украине. Предложено выделять стадии проведения открытых торгов, классифицировать
их на базовые (основные) и факультативные. К факультативным этапам проведения открытых торгов автором
отнесены отклонение тендерного предложения и отмена торгов или признание их несостоявшимися.
Ключевые слова: публичные закупки, процедуры публичных закупок, открытые торги, стадии проведения
открытых торгов.

KOBYLNIK D. A.
PhD, Associate Professor, associate professor of the department of financial law of Yaroslav Mydryi National Law University
OPEN BIDDING AS A PUBLIC PROCUREMENT PROCEDURE
Problem setting. According to Art. 12 Law of Ukraine “On Public Procurement” public procurement can be carried
out by choosing one of the procurement procedures, such as: open bidding; competitive dialogue; negotiated procurement
procedure. Each of these procedures has its own peculiarities. However, it should be noted that open bidding is the main
procurement procedure.
In this context, N. Shymko rightly points out that in connection with the signing of the Association Agreement with
the EU, Ukraine has undertaken to bring its legislation in the field of public procurement in accordance with the rules of
the European Union, which are regulated by a number of EU Directives. This means that, starting from the thresholds
set out in the Agreement, public procurement procedures in Ukraine must follow the same rules as those for EU procurement. The minimum thresholds set by the Agreement are 133 thousand EUR for the purchase of goods and services and
EUR 150 thousand for the procurement of works. Indeed, the Law establishes such thresholds for public procurement and
establishes the obligation to publish a public procurement announcement in English.
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Analysis of scientific research. Despite the fact that the Law of Ukraine “On Public Procurement” was passed in
2015, only some aspects of their implementation are covered in scientific publications (A. Yu. Misak, O. O. Sergachyova,
O. A. Stupnikov, etc.). In this article, we will focus on the implementation of a public procurement procedure such as
open bidding. Therefore, the purpose of the article is to consider open bidding as a public procurement procedure.
Article’s main body. According to Part 2 of Art. 12 of the Law, the contracting authority conducts open tenders (as
well as other procurement procedures) through the use of an electronic procurement system. One of the key conditions
for open bidding is the availability of tender documentation. It is significant that an open list of requirements to which
such documentation must meet is enshrined in Art. 22 of the Law. On a positive note, the legislator bans requirements in
the tender documents to restrict competition and discriminate against bidders. In our view, this approach is logical and
promotes the principles of public procurement, such as equity and fairness. In addition, another aspect that deserves attention in this context is the ability of the contracting authority to state in the tender notice and in the tender documentation the requirements for the provision of the tender.
Conclusions and prospects for development. The current legislation of Ukraine regulates the procedure of open
bidding in sufficient detail. The stages of open bidding should include: 1) announcement of the open bidding procedure;
2) availability of tender documentation; 3) submission of the tender proposal; 4) opening, reviewing and evaluation of
bids; 5) rejection of the tender offer; 6) cancellation of bidding or declaring them not to have taken place; 7) determining
the winner and deciding whether to conclude a procurement contract. However, some of these stages are optional (they
will not always take place when conducting open tenders), it is about rejecting the tender offer and canceling the tender
or recognizing them as not having taken place.
Keywords: public procurement, public procurement principles, public procurement procedures, open bidding.
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ЗАВДАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОГО
ІННОВАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В УКРАЇНІ
Розглянуто сучасні тенденції та головні завдання забезпечення відкритого інноваційного простору в Україні.
Доведено, що в умовах глобалізації підвищується значення free science та open access у розповсюдженні наукового знання для побудови відкритого інноваційного простору України та Digital Single Market.
Ключові слова: ІКТ, free science, open innovation, open access, цифрові ринки, цифрова інфраструктура, відкритий інноваційний простір.

Постановка проблеми. У глобальному світі
сучасні технології free science – це нова парадигма
відкритих інновацій, а наука – це рухливий, так би
мовити, живий організм, бо вчені постійно продукують інноваційні ідеї, створюють нові продукти
(як інтелектуальні, так і матеріальні); успішно проводять фундаментальні й прикладні дослідження,
спрямовані на ефективне регулювання всіх суспільних процесів, модернізацію економіки, підприємництва, соціально-комунікаційної сфери суспільства [2]. Звісно, науковці, як ніколи, заінтересовані
в тому, щоб їх наробки не лежали на полицях, а
ставали надбанням світової спільноти. Саме завдяки виникненню і поширенню нових ІКТ актуалізується рух до відкритої науки (open science), відкритого доступу (open access). Їх мета – зробити дані і
результати наукових досліджень, інноваційних відкриттів доступними для усіх громадян, забезпечивши тим самим підґрунтя для відкритого інноваційного простору в Україні, економічного зростання й
Digital Single Market.
Аналіз останніх досліджень. Теоретичні й практичні проблеми відкритої науки як нової парадигми
відкритих інновацій для формування єдиного європейського дослідницького простору і розвитку економіки (Digital Single Market) були і залишаються у
центрі уваги іноземних і вітчизняних науковців і
фахівців-практиків, таких як Г. Андрощук, В. Ванхабербеке, К. Бояринова, Д. Олійник, Г. Корепанов,
О. Носик, В. Ночвай, Ю. Нікітін, М. Мельник, Б.
Санто, Г. Чесборо, Н. Ревуцька, Н. Рудь, І. Тараненко,
І. Матюшенко, А. Матюхіна, Л. Костенко, К. Лобузі-
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на, О. Мар`їна, В. Копанєва, М. Згуровський, А. Петренко, Л. Горбунова, В. Зінченко, Ю. Бистрова, К.
Копішинська, Ю. Бажал та ін. Однак з огляду на
стрімкість багатьох процесів, їх глобалізацію, появу
нових технологій, інтеграцію каналів і відкритих
ресурсів наукової комунікації сьогодні потребують
детального вивчення й аналізу: процеси практичного
впровадження сучасних ІКТ free science, open innovation; розвиток інноваційних регіональних екосистем;
напрями і шляхи підвищення ефективності гармонізації цифрових ринків з ЄС під час проведення реформ у сфері науки, технологій, економічного бізнеспартнерства у межах євроінтеграційних напрямів
діяльності Розглянуто тенденції та головні завдання
забезпечення відкритого інноваційного простору в
Україні. Доведено, що в умовах цифрових трансформацій підвищується роль free science та виконання
завдань побудови відкритого інноваційного простору
в Україні.
Мета даної роботи – на основі аналізу теоретичних засад, законодавчого поля, існуючих практик free
science, open access визначити завдання щодо забезпечення відкритого інноваційного простору в Україні.
Виклад основного матеріалу. У тексті першої
доповіді й рекомендацій групи експертів високого
рівня Комісії з європейської відкритої наукової
хмари відзначено, що «Україна повільно приєднується до Порядку денного «відкрита наука», Декларації європейської хмари відкритої науки
(EOSC) з розбудови спільної цифрової інфраструктури для досліджень та інновацій [10]. Уна© Пасмор Ю. В., 2019
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слідок цього в нашій країні відсутня інтероперабельність національних цифрових інфраструктур
з EOSC, фіксуються низький рівень їх технологічної готовності, а також невідповідність принципам відкриття доступу до даних, принципам FAIR
і цілісності цифрових досліджень, що унеможливлює більш ефективну участь у відповідному розділі програми Горизонт 2020 з розвитку EOSC» та
формуванні цифрової інноваційної інфраструктури в Україні.
Аби домогтися того, щоб національна дослідницька система стала більш ефективною, рішенням
колегії Міністерства освіти і науки України 2018
року ухвалено «Дорожню карту інтеграції України
до Європейського дослідницького простору (ERAUA)» [6], в якій наголошено, що розвиток сучасної
національної дослідницької системи України повинен відбуватися в контексті загального реформування економіки. Отже, пріоритетність ІКТ free science
для побудови потужної інноваційної економічної
системи є очевидною. Примітно, що серед основних
цілей, крім підвищення ефективності національної
дослідницької системи у ERA-ua, також визначені:
а) забезпечення відкритого доступу до співробітництва з європейськими дослідницькими інфраструктурами державних наукових установ, університетів
та інноваційних малих і середніх підприємств
(МСП); б) ініціювання приєднання України до Європейської хартії відкритого доступу до дослідницьких
інфраструктур шляхом розробки й прийняття відповідного нормативного акта; в) розвиток електронної
інфраструктури і сервісів досліджень і відкритих
інновацій; г) сприяння відкритому доступу до публікацій і наукових даних [6].
Основними заходами й інструментами у досягненні вказаних цілей названо:
• cтворення інфраструктури відкритого доступу
до наукових публікацій; формування і розвиток Національного репозитарію академічних текстів, інституційних репозитаріїв закладів вищої освіти й наукових
установ, журналів відкритого доступу. Формування на
основі Національного репозитарію академічних текстів загальнодержавної системи інформаційно-аналітичного забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності;
• запровадження нових інноваційних підходів –
синергія між освітою, наукою та інноваціями;
• участь у створенні європейської хмари відкритої науки європейського цифрового ринку з необхідністю відповідної цифровізації всіх галузей,
включаючи й науку;
• затвердження урядовою постановою Стратегії
«Національна хмарна ініціатива» з розвитку цифрових інфраструктур, створення центрів (хабів) даних

для науки, освіти, інновацій, їх об’єднання в Національний хаб європейської хмари [9].
Таким чином, інформаційно-комунікаційні технології, створені з урахуванням принципів відкритості, прозорості, доступності Free Science, по своїй
природі зачіпають всі компоненти ERA-ua, виступають головними чинниками модернізації економіки,
сприяють поширенню відкритих інновацій, Digital
Single Market.
Звісно, вивчення і впровадження досвіду розвинених європейських країн щодо відкритої науки,
електронної інфраструктури, послуг, заснованих на
цифрових технологіях, грід-сервісах, базах електронних і мережевих ресурсів, семантично об`єднаних
банках наукових даних, інноваційних кластерах,
репозиторних ресурсах, наукометричних платформах як елементів free science роблять наукові дослідження більш ефективними, прозорими і доступними. Крім того, перед нашою державою відкриваються нові можливо сті для open innovation
(стартапів, соціально-економічних проектів) і,
урешті-решт, формування єдиного цифрового ринку
відкритих інновацій [4]. Зрозуміло, що у цьому аспекті важливого значення набуває стратегічна
транснаціональна орієнтація співробітництва держав – учасниць Європейського Союзу й асоційованих членів на створення єдиного європейського
науково-дослідного простору (ERA) і сучасних
цифрових платформ open innovation [4]. На наше
переконання, це також є вірним дороговказом при
формуванні загальноєвропейського ринку ідей,
знань, досліджень, нововведень. Ключову роль у
наданні сервісів у онлайновому європейському науковому просторі відіграє європейська грідінфраструктура EGJ, яка об`єднує і підтримує дослідні проекти та ін. Таким чином, цифрова наука
ERA і реалізація стратегії формування єдиного ринку відкритих технологій free science мають забезпечити: 1) покращення обміну науковими знаннями;
2) багаторівневий, структурований обмін інформаційними галузевими потоками; 3) поширення знань,
досвіду, навичок і компетенцій поміж стейкхолдерами (університетами, бізнес-організаціями, державними та громадськими організаціями). З огляду
на це в єдиному середовищі цифрових технологій,
що базується на free science та open innovation, мають вільно циркулювати електронні послуги, ресурси on-line, відкрита наука, відкриті інноваційні системи, дослідницькі інфраструктури й фінансові
ресурси як на національному, так і на міжнародному рівні.
Особливості й тенденції розвитку сучасної практики нововведень, зумовлені поширенням і розвитком відкритих інновацій, стосуються, перш за все,
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формування єдиного європейського дослідницького
простору, у якому діятимуть інтерактивні моделі
нових ідей, що забезпечать взаємозв`язок між різними суб`єктами інноваційної екосистеми, тобто відкриті інновації виступатимуть, так би мовити, новою
парадигмою інноваційного розвитку. При цьому
спрямованість на кращу узгодженість і координацію
науково-дослідних програм держав – членів ЄС на
системному рівні має надати синергетичний ефект і
забезпечити консолідацію, укріплення, об`єднання,
інтеграцію суб`єктів інноваційної діяльності у виконанні окремих і додаткових науково-дослідних
рамкових програм [4].
Так, завдяки реалізації концепції відкритих інновацій на основі мережевого взаємозв`язку відкритих
інноваційних систем, консолідованих науково-дослідних проектів і трансферу знань вже накопичено
певний досвід впровадження open innovation systems,
Smart City, кластерів і розумної економіки, регіональної екосистеми [1]. Йдеться, зокрема, про те, що в
інноваційних моделях регіональних екосистем функціонують: «регіони знань» із центрами трансферу
технологій та інвестиційними фондами; центри передового досвіду (Centres of excellence) [1]; стартапи,
бізнес-інкубатори; наукові парки, безпечні комунікаційні платформи; інформаційно-дослідні хаби; науково-інноваційні мережі; соціально-комунікаційні
workspace; інноваційні кластери, інтелектуальні центри; інноваційні підприємства «spin-off» та «spinout» компанії тощо.
У контексті наведеного переконливим видається твердження багатьох учених про те, що інноваційна діяльність в умовах інтеграційних процесів і
використання концепції відкритих інновацій є рушійною силою взаємодії локальних інноваційних
систем. Проте нині потребує більшої уваги й підвищення ефективності проведення об`єданої європейської дослідної політики, своєчасного інформаційного забезпечення інновацій, виконання європейських науково-дослідницьких програм, посилення
правового й політичного обов`язку суб`єктів з імплементації Дорожньої карти ЄДП 2015–2020 р. [5].
Отже, у науково-інноваційному процесі при формуванні єдиного дослідницького простору у країнах
ЄС і Україні серед пріоритетів на передові позиції
виходять: забезпечення якості, прозорості, доступності, зміцнення фундаментальних галузевих досліджень, що актуалізують наукові проблеми і популяризують науку, підвищують її статус у інноваційному розвитку. У свою чергу, інтеграція
української науки у світовий науково-інформаційний простір сприяє розширенню розумної конкуренції всередині науки і росту так званих центрів
переваги у глобальному науковому середовищі су-
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часних дослідницьких ініціатив free science й у просторі інноваційної економіки. Крім того, сьогодні
вже підтверджено, що процеси цифровізації науки
тісно пов`язані з результатами імплементації засобів проведення соціальних і економічних реформ у
державі. Зокрема, поступово змінюються підходи
до формування регіональної політики в контексті
активізації євроінтеграційних процесів: поширюється інтернет речей (Internet of Thing) як концепції
простору, в якому відбувається інтеграція реального та віртуального світів; посилюється концентрація
ресурсів та е-сервісів і послуг на основних прогнозних моделях, що матимуть системний довгостроковий вплив на сталий, інноваційний розвиток
екосистем й територіальних громад. Мабуть, саме
з огляду на це в науково-практичній сфері суспільства все частіше звертається увага на те, що сучасні інноваційні ІКТ, як-от хмарні технології, модерні
способи збирання й аналізу великих масивів даних
(Big Data), краудсорсинг, цифрові платформи і БД
наукових ідей, кардинально змінюють цілі галузі
економіки. На основі ІКТ цифрова революція поступово переходить на стадію четвертої технологічно-промислової революції (Fourth Industrial Revolution, Industry 4.0), суть якої полягає в масовому
впровадженні суперсучасних кіберфізичних систем
у різні галузі виробництва [8]. Завдяки формуванню
цифрових об`єднаних науково-дослідних ринків
поступово стираються межі між фізичними, цифровими й біологічними сферами економіки, виникає
абсолютно новий тип промислового виробництва,
суть якого полягає в обробці великого масиву даних, уніфікованих джерел науково-статистичної
інформації і науково-дослідних потоків, що завдяки
ІКТ free science сприяють впровадженню автоматизованих систем на окремих виробництвах і новітніх
науково-технічних досягнень задля модернізації
цілих економічних галузей.
Крім того, за даними Національного інституту
стратегічних досліджень (Київ) передбачається, що
саме open innovation systems як цифрові елементи
сучасної моделі розвитку територіальних громад
будуть об`єднуватися в одну саморегульовану інноваційну мережу [7], зв`язуватися одна з одною в режимі реального часу, забезпечуючи доступність наукових напрацювань. Саме такі відкриті інноваційні
системи та ІКТ free science зумовлять появу нових
способів взаємодії, інтернаціоналізації, консолідації
у процесі створення сучасних бізнес-проектів та прибуткових технологій.
Розуміючи й усвідомлюючи роль кращих інновацій, що базуються на цифрових технологіях free science, урядовий офіс європейської та євроатлантичної
інтеграції держави сьогодні підтримує і сприяє про-
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ходженню активних процесів глобального реформування і підвищення конкуренції через політику модернізації наукової, освітньої, технологічної, організаційної та виробничої сфер суспільства, актуалізації
інновацій у взаємодії з країнами ЄС. Завдяки своїм
особливостям така політика, власне, й відповідає
сучасним вимогам цивілізації, нагальним потребам
створення єдиного інноваційно-комунікаційного
простору високих технологій як специфічного європейського ринку ідей, досліджень, інновацій. Тому в
процесі досягнення високого рівня інтеграції національної дослідної системи не втрачає актуальності й
питання поширення, систематизації, консолідації
соціально-правової та економічної інформації, ґрунтовних і якісних знань, результатів наукових досліджень й світового досвіду. У цьому контексті вкрай
важливим стає здатність відповідних соціально-комунікаційних структур – органів НТІ, центрів, інтелект-центрів, медіатек, бібліотек, інформаційно-мережевих служб, університетів тощо – генерувати,
обробляти й ефективно використовувати соціальноекономічну інформацію в сучасних науково-інформаційних системах для ефективного використання
цифрових технологій єдиного європейського дослідницького простору й інтеграції free science та open
innovation до цифрового ринку ЄС.
Оскільки за умов глобалізаційних процесів і
цифрових технологій free science джерела нових
знань стали більш змішаними, різнорідними, тобто
дифузними, оперативність вивчення сучасних напрямів open innovation залежить від використання
нових відкритих моделей єдиного простору, так званих «відкритих цільових інновацій». Суть цього процесу полягає в тому, що саме зовнішні й внутрішні
новітні ідеї як галузеві наукові потоки сучасних
знань набувають особливої ваги у використанні нововведень і поширенні інновацій. Учені підтверджують і той факт, що для формування ERA великі надлишкові цільові знання на базовому рівні стають
підґрунтям для open innovation, регуляторним інструментом економічних перетворень і конкурентоспроможності на регіональному й національному рівні
[7]. Отже, підтримаємо думку про те, що саме розумне, консолідоване, оперативне застосування технологій free science і відкритих інновацій забезпечує
розвиток регіональних наукових досліджень, значно
покращує стан національних науково-інформаційних
систем і збільшує потужність мережевих знань, що
ґрунтуються на використанні об`єднаних європейських ринків дослідних систем.
Ведучі мову про сучасні технології free science,
open innovation та процеси цифровізації, слід
пам`ятати й про те, що певні результати щодо створення нових продуктів, послуг, у тому числі електро-

нних сервісів, у виробництві та бізнес-стратегіях
підтверджуються на основі функціонування й активного використання консолідованих мереж відкритих
знань і передових науково-практичних ідей. Крім
того, експерти в галузі сучасної науки і виробництва
спостерігають підвищення (хоча й повільне) мобільності працівників, зайнятих наукою, відкриття сучасних видів робітництва, розширення економічних
ринків, що функціонують завдяки ефективному використанню результатів досліджень, інновацій, підтримки цифрової політики ЄС, тобто завдяки формуванню єдиного європейського простору наукових
досліджень відкритих інновацій і цільовій підтримці
цифровізації галузей економіки, прибуткових технологій (починаючи з електронної торгівлі й до електронної комерції, цифрових навичок до оцифрування
галузей промисловості, розумних міст до спільної
економіки) стає можливим прогрес на підприємствах
різних галузей.
Для спрощення і прискорення модернізаційних
рухів створено спеціальний «євробарометр», який
досліджує «ставлення до впливу оцифрування та
автоматизації на повсякденне життя». Зокрема, за
його допомогою у березні 2017 року було опитано
27901 громадянин ЄС. Згідно з результатами вдалося
встановити, що 75% європейців вважають оцифрування та електронізацію дієвими й ефективними
засобами впливу на розвиток економіки, 64% вбачають те, що технології оцифрування відчутніше позначаються на суспільстві; у той же час 74% переконані, що ІКТ замінюють більше робочих місць, ніж
створюють; а 44% респондентів, які зараз працюють,
наголошують на тому, що їх робота хоча б частково
може бути зроблена роботом або штучним інтелектом.
Виходячи з цього слід додати, що Європейська
стратегія єдиного ринку цифрових технологій та дослідної системи free science й open innovation, має, на
наш погляд, реалізовуватися у трьох основних напрямках: 1) відкритий доступ – кращий доступ для
споживачів та бізнесу до цифрових товарів і послуг
у Європі; 2) навколишнє середовище, екосистеми –
створення правильних і рівних умов для цифрових
мереж, інноваційних послуг для економічного процвітання; 3) економіка й суспільство – максимізація
потенціалу зростання цифрової економіки, що базується на ІКТ і відкритих інноваціях.
Отже, відкритий інноваційний процес і розвиток цифрової науки, сподіваємося, будуть виправданими з огляду на те, що на сьогодні прискорюються економічна інтеграція, інтернаціоналізація
господарської діяльності, створюються належні
умови для розвитку й безперешкодного використання модерних інформаційно-комунікаційних можлиПраво та інновації № 4 (28) 2019
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востей в інноваційній діяльності, що, звісно, сприяє формуванню інноваційної інфраструктури. Невипадково, на семінарі з розробки стратегій
розумних спеціалізацій «Smart specialization (RIS3):
European workshop on Universities as Regional Lead
Institutions», що відбувся 15 листопада 2018 р. у
Австрії [3], зазначалося, що помітно змінюються
інструменти впровадження інноваційних знань в
економіку. На ньому, разом із питаннями про майбутнє екосистем, наголошувалося, що центри
трансферу технологій, бізнес-інкубатори, стартапи,
наукові парки обов`язково мають базуватися чи
тісно взаємодіяти з університетами, як регіональними провідними інститутами. Отже, університети
були, є і залишаються основними рушіями інноваційного розвитку територій. Провідна роль університетів підкреслювалася також під час розумного
семінару по спеціалізації «Майбутнє інноваційних
екосистем». Крім того, учасники European workshop
зробили акцент на: важливості процесу постійного
діалогу й налагодження взаємодії в рамках різних
платформ колаборації, які має створити влада;
збільшенні ваги інституційної підтримки науковоінноваційного розвитку; підвищення ефективності
впровадження інноваційних технологій, які нині
вважаються енергією майбутнього. Тож, технологічні кластери, високотехнологічні знання, формування розумної спеціалізації регіонів, інноваційні
дослідження, процес підприємницького відкриття
(EDR) учасники семінару визнали розумнішими
стратегіями держави.
У цьому аспекті діяльності за сучасних глобалізаційних процесів інтеграції цифрових ресурсів і
науково-дослідних систем відкриті інновації, що
базуються на відкритих знаннях й кращому європейському досвіді, потребують подальшої диверсифікації. Це, зокрема, стосується: 1) формування й
реалізації відкритих бізнес-моделей компаній;
2) активізації діяльності посередників інновацій;
3) розвитку ринку інтелектуальної власності;
4) трансферу знань університетських, академічних
та інших дослідницьких центрів; 5) формування
суперсучасних інформаційно-комунікаційних
комп`ютерних систем; 6) використання джерел наукової інформації зовнішнього середовища; 7) розробки і запровадження єдиного інтерфейсу ідей,
нововведень; 8) створення національного репозитарія академічних текстів як відкритого доступу до
наукової інформації. У той же час, як уже було раніше зазначено, у зв`язку з активізацією інтеграційних процесів з`явилася можливість здобутки і напрацювання free science та відкритих інновацій
передавати у вигляді чисельних електронних ресурсів, on-line технологій, що, у свою чергу, дозволяє
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зберігати й втілювати у практику формування єдиного європейського дослідного простору інноваційні ідеї багатьох галузей, законодавчі ініціативи,
наукові програми, а також сприяє успішному проведенню і прискоренню фундаментальних і прикладних досліджень задля забезпечення ефективного регулювання всіх інноваційних процесів у суспільстві. Завдяки відкритості й доступності
інформації, результатів і даних про наукову діяльність підвищується рівень досліджень, зростають
їх кількісні й якісні показники, індикатор Innovation
Union Scoreboard (IUS), що власне й відповідає
пріоритетам, викладеним у Дорожній карті інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-UA).
Висновки. Глобальні процеси ІКТ free science
відкривають більше можливостей для бажаючих
здобути й поширити інформацію, відкриті інновації
генерувати нові знання й цифрові технології у сфери економіки, політики, національної безпеки тощо.
Крім того, відкрита наука, електронні сховища
знань і даних бібліотек 3.0 концептуально впливає
на відкриті інноваційні процеси, зокрема у сучасному бізнесі, коли природним чином бізнес-середовище отримує змогу оглядати все поле новітніх
ідей і досліджень, в які можна інвестувати. Крім
того відкривається ринок учених, які могли б допомогти у розвитку сучасних наукомістких виробництв.
Враховуючи актуальність і значення free science
та open access для побудови Єдиного об`єднаного
науково-дослідного простору open innovation, відкритий європейський портал інновацій виступатиме
глобальним консолідованим середовищем, до якого
збиратимуться й стікатимуться наукові дані, метадані, проекти, програми, кращі практики, інша відкрита науково-технічна інформація від установ та
органів ЄС. Утворення й розумне використання у
складі Відкритого порталу даних ЄС таких інформаційних платформ, як: а) Європейський портал даних
державного сектору на веб-представництвах громадських даних у європейських країнах; б) ресурсів з
постійним (Uniform Resource Identifier, URI) інституцій та органів ЄС; в) веб-архівів ЄС (міститимуть
веб-сайти установ та агенцій ЄС), що забезпечить
більш привабливі умови для імплементації євроінтеграційних реформ у сфері науки і технологій. Використання цифрових технологій відкритих наукових
комунікацій та відкритих інновацій дозволить Україні прискорити участь у формуванні ERA для забезпечення прогресу в економіці, підприємництві, соціально-комунікаційній сфері суспільства, надасть
бажаний ефект від гармонізації цифрових дослідних
ринків з ЄС.

ПАСМОР Ю. В. Завдання щодо забезпечення відкритого інноваційного простору в Україні

ЛІТЕРАТУРА
1.

Андрощук Г. О. «Модель відкритих інновацій» в інноваційних системах: аспекти інтелектуальної власності.
Проблеми науки. 2015. № 9/10. С. 63–71.
2. Бистрова Ю. В. ІКТ Оpen Science – нова парадигма відкритих інновацій. Регіональні інноваційні ініціативи:
завдання та шляхи вирішення : зб. наук. пр. за матеріалами Круглого столу (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.). Харків:
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2019. С. 29–36.
3. Будущее инновационных экосистем: умный семинар по специализации подчеркивает ведущую роль университетов. URL: https://en-gb.facebook.com/.
4. Опекун О. «Відкриті інновації» в моделі функціонування регіональної інноваційної екосистеми. Інноваційне
підприємництво: креативність, комерціалізація, екосистема : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / за ред.
Ю. М. Бажала. Київ : Пульсари, 2015. Гл. 12, підрозд. 12.5. С. 222–225.
5. Доповідь УС ПГС Україна-ЄС «Імплементація євроінтеграційних реформ у сфері науки і технологій»: станом
на 05.11.2017 р. URL: http://www.nas.gov.ua/tradeunion/news/Documents/Доповідь%20Україна-ЄС%2016.11.17.
pdf.
6. Дорожня карта інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-UA): схвалено рішенням
колегії М-ва освіти і науки України протокол від 22.03.2018 № 3/1-7. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/
kolegiya-ministerstva/2018/05/1-dorozhnya-karta-integratsii-ukraini-do-evro.pdf.
7. Ночвай В. Заходи та інструменти розвитку відкритої науки в Дорожній карті інтеграції України до Європейського дослідницького простору: презентація до виступу на 6-й Міжнар. наук.-практ. конф. «Наук. комунікація в цифрову епоху», 29–30 берез. 2018 р. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12750.
8. Олійник Д. І. Інноваційний розвиток територіальних громад в умовах четвертої технологічної революції:
пріоритети та перспективи: аналіт. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж. Київ: НІСД, 2018. 52 с.
9. Рудь Н. Т. Відкриті інновації – нова парадигма інноваційного розвитку. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Економіка. 2013. Вип. 21. С. 81–85.
10. European Research Area Progress Report 2016. Technical Report / European Commission. Luxembourg: Publications
Office of the European Union, 2017. 155 p. URL: http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_progress_report2016/
era_progress_report_2016_technical_report.pdf.

REFERENCES
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Androshchuk H. O. (2015). “Model vidkrytykh innovatsii” v innovatsiinykh systemakh: aspekty intelektualnoi vlasnosti. Problemy nauky – Problems of Science, 9/10, 63 – 71 [in Ukrainian].
Bystrova Yu. V. (2019). IKT Open Science – nova paradyhma vidkrytykh innovatsii. Rehionalni innovatsiini initsiatyvy: zavdannia ta shliakhy vyrishennia: zb. nauk. pr. za materialamy kruhloho stolu (m. Kharkiv, 5 kvit. 2019 r.) –
Regional innovative initiatives: tasks and solutions: Proceedings of the Scientific and Practical Conference. Kharkiv:
NDI PZIR NAPrN of Ukraine, 29–36 [in Ukrainian].
Budushcheye innovatsionnykh ekosistem: umnyy seminar po spetsializatsii podcherkivayet vedushchuyu rol
universitetov. URL: https://en-gb.facebook.com/ [in Russian].
Opekun O. (2015). «Vidkryti innovatsii» v modeli funktsionuvannia rehionalnoi innovatsiinoi ekosystemy. Innovatsiine pidpryiemnytstvo: kreatyvnist, komertsializatsiia, ekosystema: navch. posib. dlia vyshch. navch. zakl. / za red.
Yu. M. Bazhala. Kyiv: Pulsary, part. 12, ch. 12.5, 222–225 [in Ukrainian].
Dopovid US PHS Ukraina-YeS «Implementatsiia yevrointehratsiinykh reform u sferi nauky i tekhnolohii»: stanom
na 05.11.2017 r. URL: http://www.nas.gov.ua/tradeunion/news/Documents/Dopovid%20Ukraina-YeS%2016.11.17.
pdf [in Ukrainian].
Dorozhnia karta intehratsii Ukrainy do Yevropeiskoho doslidnytskoho prostoru (ERA-UA): skhvaleno rishenniam
kolehii M-va osvity i nauky Ukrainy protokol vid 22.03.2018 # 3/1-7. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/
kolegiya-ministerstva/2018/05/1-dorozhnya-karta-integratsii-ukraini-do-evro.pdf [in Ukrainian].
Nochvai V. Zakhody ta instrumenty rozvytku vidkrytoi nauky v Dorozhnii karti intehratsii Ukrainy do Yevropeiskoho
doslidnytskoho prostoru: prezentatsiia do vystupu na 6-y Mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Nauk. komunikatsiia v tsyfrovu
epokhu», 29–30 berez. 2018 r. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12750 [in Ukrainian].
Право та інновації № 4 (28) 2019

79

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ПРАВА

8.

Oliinyk D. I. (2018). Innovatsiinyi rozvytok terytorialnykh hromad v umovakh chetvertoi tekhnolohichnoi revoliutsii: priorytety ta perspektyvy: analit. dop. / Nats. in-t strateh. doslidzh. Kyiv: NISD [in Ukrainian].
9. Rud N. T. (2013). Vidkryti innovatsii – nova paradyhma innovatsiinoho rozvytku. Naukovi zapysky Natsionalnoho
universytetu “Ostrozka akademiia”. Seriia: Ekonomika – Scientific notes of the Ostroh Academy National University. Series: Economics, issue 21, 81–85 [in Ukrainian].
10. European Research Area Progress Report 2016. Technical Report / European Commission. Luxembourg: Publications
Office of the European Union, 2017. 155 p. URL: http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_progress_report2016/
era_progress_report_2016_technical_report.pdf [in English].

ПАСМОР Ю. В.
кандидат наук по социальным коммуникациям, научный сотрудник НИИ правового обеспечения
инновационного развития НАПрН Украины
ЗАДАЧИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТКРЫТОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
В УКРАИНЕ
Рассмотрены современные тенденции и главные задачи обеспечения открытого инновационного пространства
в Украине. Доказано, что в условиях глобализации повышается значение free science и open access в распространении научного знания для построения открытого инновационного пространства Украины и Digital Single Market.
Ключевые слова: ИКТ, free science, открытые инновации, открытый доступ, цифровые рынки, цифровая
инфраструктура, открытое инновационное пространство.
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Framework for the Innovative Development of National Academy of Law Sciences of Ukraine
PROBLEMS TO PROVIDE OPEN INNOVATIVE SPACE IN UKRAINE
Problem setting. In the global world, with the emergence and spread of new ICTs, the movement to open science,
open access is being updated. Their goal is to make data and research findings, innovation discoveries accessible to all
citizens, thereby providing a basis for open innovation space in Ukraine, economic growth and Digital Single Market.
Analysis of recent researches and publications. The following foreign and national scientists analyzed separate
theoretic and practical aspects of the question of open science as a new paradigm in their researches: G. Androshchuk,
V. Vanhaberbeke, K. Boyarinova, D. Oliynyk, G. Korepanov, O. Nosik, V. Nochai, Y. Nikitin, M. Melnyk, B. Santo, G.
Chesboro and others.
Target of research. The purpose of the study is to define the task of providing open innovation space in Ukraine on
the basis of analysis of theoretical principles, legislative field, existing practices of free science, open access.
Article’s main body. The text of the first report and recommendations of the High Level Panel of Experts of the European
Open Science Cloud Commission noted that “Ukraine is slowly joining the Open Science Agenda, the Declaration of the
European Open Science Cloud (EOSC) on building a common digital infrastructure for research and innovation.
In order to make the national research system more effective, the decision of the Board of the Ministry of Education
and Science of 2018 approved the “Roadmap for Ukraine’s Integration into the European Research Area (ERA-UA)”,
which emphasized that the development of a modern national research system of Ukraine should take place in the context
of overall economic reform. Among the main objectives, in addition to enhancing the effectiveness of the national research
system at ERA, are: (a) providing open access to cooperation with European research infrastructures by public research
institutions, universities and innovative small and medium-sized enterprises (SMEs); b) initiating the accession of Ukraine
to the European Charter of Open Access to Research Infrastructures by developing and adopting a relevant regulatory act;
c) development of electronic infrastructure and research and open innovation services; d) promoting open access to
publications and scientific data.
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Conclusions and prospects for the development. Since in the context of globalization processes and digital technologies free science sources of new knowledge have become more mixed, heterogeneous, i.e. diffuse, the efficiency of
studying modern trends of open innovation depends on the use of new open models of a single space, the so-called “open
target innovation”. It is also confirmed by the fact that for the formation of the ERA, a large excess of basic knowledge
at the basic level becomes the basis for open innovation, a regulatory tool for economic transformation and competitiveness at regional and national level.
Keywords: ІCТ, free science, open innovation, open access, digital markets, digital infrastructure, open innovative
space.
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КУ-КЛУКС-КЛАН – «БІЛИЙ» ТЕРОР ХХІ СТОЛІТТЯ
У статті досліджено розвиток та діяльність Ку-клукс-клану у ХХІ столітті. Відповідно завданнями роботи
стали: аналіз структури та ієрархії організації, розгляд особливостей діяльності, визначення форм впливу на сучасне суспільство тощо. Використана методика дослідження полягає у аналізі діяльності Ку-клукс-клану крізь
призму розгляду історичних і політичних подій, утвердження нових лідерів, структуру та соціальний склад організації, особливості піднесення та занепаду.
Ключові слова: Ку-клукс-клан, Імперські Клани Америки, «Невидима імперія», лінчування, Південний центр
захисту уразливих груп населення.

Постановка проблеми. Соціальна нерівність,
що є основою стратифікації суспільства, завжди
сприймається як головна його властивість. Підґрунтям для виокремлення людей у класи можуть бути
різні показники, але найвагомішим серед них залишається раса.
Неймовірного поширення виокремлення людей
за расовою ознакою набуло у Сполучених Штатах
Америки, де під впливом різних факторів створилися угруповання, головною метою яких є утвердження
панування європеоїдної раси над представниками
негроїдної раси. Зокрема організацією, членами якої
є найжорстокіші расисти, став Ку-клукс-клан.
Хоча жахіття расової дискримінації залишилися
у минулому, не можна стверджувати про повну рівність усіх людей, незалежно від расової приналежності. Незважаючи на роки переконань, наукових
обґрунтувань, протестів та закликів, такі упередження досі притаманні частині людей, які попри сучасний погляд на суспільну рівність, продовжують
об’єднуватися у так звані організації «White Power»
[8]. Через це стає гострим питання про захист прав
людей, які на підставі своєї расової приналежності,
можуть стати жертвами таких угрупувань. У зв’язку
з цим щороку у світі створюються численні організації, що на противагу найрадикальнішим расистам
є порятунком для потерпаючих. Тож, для того, щоб
розуміти саме напрямки, а також перспективи діяльності «White Power», необхідне повне і всебічне її
дослідження.
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Хронологічною межею у рамках даного дослідження є ХХІ століття. Таке обмеження необхідне
для розуміння сучасного стану розвитку Ку-клуксклану, а також наслідків, які вже почали відображуватись на всесвітньому суспільному просторі. Також,
сучасні реалії яскраво відображають незворотність
наслідків цієї расистської діяльності, насамперед у
свідомості людей, що є, з одного боку, послідовниками ідей Клану, а з іншого його жертвами.
Стан дослідження. На сьогоднішній день проблема діяльності Ку-клукс-клану не є широко досліджуваною. Проте, такі вчені як Девід Чалмерс, Крістофер Вальдреп та Лоренс Лімер зробили перші
внески для дослідження сучасного стану організації.
Також необхідно відзначити діяльність Південного
центру захисту уразливих груп населення, який має
у своєму складі структурний підрозділ, що слідкує
за Ку-клукс-кланом та намагається перешкоджати
його антигуманній діяльності.
Метою статті є дослідження діяльності, структури сучасного Ку-клукс-клану, який став одним з
найзагадковіших та одночасно найвідоміших американських об’єднань, створених заради утвердження
ультраправих ідей білого націоналізму, а також аналіз правових документів, що пов’язані з діяльністю
організацією та перспективи розвитку і поширення
ідей Клану у майбутньому.
Основною задачею статті є висвітлення проблеми дискримінації, на яку наражають сучасне суспільство радикальні расистські угрупування, зокрема
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Ку-клукс-клан. Адже не усвідомлення такого становища є загрозою не лише для здоров’я, а й для життя
певних людей, а, можливо, й для національної безпеки певних країн.
Методологія. Під час дослідження було використано такі методологічні підходи як: історичний – застосовувався для більш поглибленого вивчення та
дослідження діяльності сучасного Ку-клукс-клану та
вироблення більш обґрунтованих гіпотез щодо подальшого розвитку організації; структурно-функціональний – відіграв роль у дослідженні окремих
видів діяльності Клану, а також структури двох гілок
у межах єдиної організації; порівняльно-історичний – був використаний для порівняння методів діяльності, а також граничної чисельності організації
під час її становлення, розвитку та кількох занепадків.
Викладення основного матеріалу. У якості
організації Ку-клукс-клан був створений у травні
1866 р. в м. Пуласкі, штат Теннессі. Шестеро колишніх військових армії Конфедерації зустрілись
увечері, і один з них запропонував створити таємну
спільноту з назвою «Кюклос», що означає «коло».
Інші узгодили кращий на їх думку варіант «Куклукс», до якого потім за спільної згоди було додано слово «клан» [1].
Це найдавніше терористичне угрупування
Америки, яке вже давно всі вважають забутим
минулим. Проте у наші часи Ку-клукс-клан (далі
- ККК) заново відроджується. Деякі угрупування
ККК об’єднуються з іншими правими расистськими організаціями, щоб разом відстоювати гасла
«Владу білим!» і, озброюючись, відчайдушно намагатися відстоювати багатовікове панування в
Америці.
У ККК ХХІ ст. задіяні приблизно п’ять тисяч
учасників, проте Клан розрізнений у своїх поглядах.
Одні вважають, що підтримують і відроджують історичні цінності Клана, використовуючи політику,
щоб зробити свої расистські погляди більш популярними і ховають свою мету за стіною християнських
цінностей. Вони відстоюють традиційні гасла на
кшталт «Америка понад усе!», очолюють анти-імміграційні рухи. Інші, більш жорстокі і войовничі,
відгалуження Клану використовують імідж неонацистів, щоб привабити таким чином молодь. Вони
зацікавлені у створенні загальносвітового нацистського руху, щоб розв’язати всесвітню расову війну.
Соціологи університету Пітсбурга вважають, що
друге відгалуження Клану, яке пов’язане з неонацизмом є більш численним. І хоча обидва рухи пропагують різні погляди, їх спільна ненависть до темношкірих іммігрантів притягує все більше прибічників
[3, с. 110].
Серед лісів міста Доусон-Спрінгс штату Кентук-

кі скривається територія, що має загальну площу
понад 6 га, на якій розміщується штаб-квартира однієї з найбільш войовничих груп ККК в США – Імперських Кланів Америки (далі – ІКА). Незважаючи
на те, що вони не повідомляють точну кількість членів, дослідники налічують мінімум 23 відділення в
13 штатах.
Людей, які хочуть вступити до ІКА або відвідати
штаб-квартиру угрупування, обшукує озброєна охорона на предмет схованої зброї або вибухових речовин. Це правило діє як на новачків, так і на вже відомих членів організації [9].
Замість того, щоб проводити політичні марші і
мітинги, вони надягнули військову форму. Зі слів
чинного найвищого посадовця ІКА – Імперського
мага Рона Едвардса, їх угрупування озброєне краще
за інші відгалуження Клану в Америці. Він вважає,
що інші займаються політикою, проте у 1960-х роках
також вдавалися до жорстокості, як, наприклад, Клан
Девіда Дюка. Рон Едвардс вважає своєю метою
об’єднання сильних членів методами співпраці з
угрупуваннями, які інші клановці оминають. Наприклад, ІКА запозичили ідею Священної расової війни,
яка зводиться до твердження «білі проти всіх», у
неонацистстів. Усі ці порушення традицій викликають невдоволення інших організацій у межах Клану
[5, с. 115].
Незалежно від напрямку Клану, усі члени ведуть
боротьбу проти афроамериканців, євреїв, гомосексуалістів та католиків. Це протистояння підтримується
клановцями через їх страх, що ці групи знищать
«біле» населення, спочатку перетворюючи його у
національну меншину. Джим Шеллі, член ІКА, також
негативно висловлюється про міжрасові шлюби та
дітей, які у них народжуються: «Ці діти… Вони не
«білі» і не «кольорові», тому ми називаємо їх дворнягами» [9]. Також з приводу іммігрантів з Мексики
висловився головний Імперський маг об’єднання з
назвою Церква лицарів-націоналістів Рей Ларсен.
Він вважає, що мексиканське вторгнення одна з найактуальніших для них тем, адже зупинити це і врятувати країну зможе тільки ККК. Для цього вони
щорічно проводять так званий Нордік Фест, у рамках
якого закликають звичайних американців ополчитися проти афроамериканців та іммігрантів-латиносів
[7].
За даними Південного центру захисту уразливих груп населення через ці заклики кількість злочинів на расовому підґрунті з 2005 р. збільшилася
на 35%. Це не дивно, бо 1920-х роках, коли кількість членів Клану сягала понад 4 мільйони, їх
головним аспектом діяльності, задекларованим у
найголовнішому документі «Кларан», була боротьба проти темношкірого населення та іммігрантів
[6].
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Незважаючи на протиріччя у Клані, усі гілки однаково поважають свої традиційні символи: балахон
і палаючий хрест. Член Клану Джеремі Катро, пригадуючи свою першу церемонію, зазначає, що з самого дитинства мріяв надягти балахон, як це робив
його батько: «Коли я надягаю плащ, у мене таке
відчуття, ніби позаду хтось стоїть. Для мене це
справді світлі емоції і від них стає дуже тепло на
душі» [8].
Традиційним обрядом ККК є, насамперед, освячення хреста. Приготуваннями до неї керує найголовніший Імперський маг [1]. Більше п’яти тисяч клановців приймають участь у церемонії. Вони, одягнені у традиційні балахони, з запаленими факелами у
руках, стають навколо ділянки, на якій найбільш
почесні члени споруджують политий бензином чотирьох метровий хрест з сосни. Імперський маг запалює факел і віддає команду: «Клан, увага! Обличчям до хреста! На честь Бога і раси, на честь ККК!
Клан, підійти до хреста!». У цей час члени церемонії
підходять і кидають по черзі факели у хрест. Після
цього Імперський маг промовляє: «Палаючий хрест
так само яскравий і пітьмі історії його не загасити!
Ми не спалюємо хрест, проте ми його очищуємо»
[6].
Необхідно зважати на те, що в усі часи існування
Клану хрест використовувався для залякування чорношкірих і іммігрантів. Тому, за своєю природою
ККК є расистською організацією, яка лише переховується за християнськими символами. Ці ритуали з
очищенням хреста лише вуалюють жорстокість символу [3, с. 165].
У 1981 р., в місті Мобіл штату Алабама, суд присяжних визнав невинним афроамериканця, якого
звинувачували у вбивстві білого поліцейського. Клан
обурювався, бо більшість присяжних становили темношкірі люди, і висунув ультиматум, який полягав у
тому, що, якщо суд не визнає підсудного винним, то
вони самі його знайдуть і влаштують свій суд Лінча.
Лідер алабамського відділення Клану, Бені Хейс,
вважав, що настав час діяти. Генрі, син Хейса, та
молодий клановець Тайгер Ноус шукали афроамериканця по всьому місту, у той час як 19-річний Майкл
Дональд вийшов до магазину. Наступного ранку
Майкла знайшли скаліченим і повішеним на дереві
за декілька кварталів від його будинку. Через дорогу
на своєму подвір’ї стояв Бені Хейс і дивився, як поліція збирає докази. ФБР і місцева влада одразу виказали підозру Клану, проте без прямих доказів справа затягнулася ще на рік. Вони продовжували тиснути на членів Клану і, врешті решт, Тайгер Ноус
розповів у суді жахливу історію. Він підтвердив, що
вони разом з Генрі Хейсом їздили містом на автомобілі, щоб знайти будь-якого афроамериканця і
помститися за несправедливий суд, тому вони ви-
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крали Майкла, били його, а потім лінчували майже
біля його будинку просто за те, що він темношкірий.
Генрі Хейса засудили до смертної кари, а Тайгер
Ноус відбуває покарання у вигляді довічного
ув’язнення [11].
Сім’я Дональд не могла залишити таке свавілля без уваги і подала позов до суду проти
Об’єднаних Кланів Америки. Клан видавав журнал
«Вогняний хрест» і, незадовго до події вбивства,
у черговому випуску було надруковане зображення
повішеного афроамериканця. Тайгер Ноус зізнався
під присягою у суді, що саме це пробудило у ньому
бажання лінчувати темношкірих. Саме зображення
не порушує положення, які гарантують свободу
слова, проте, якщо Клан підбурює вбивати афроамериканців, то воно набуває статусу ілюстрації
певних дій. Адвокат Морріс Діс довів, що керівництво Клану примушувало своїх прибічників вдаватися до насилля і суд призначив сплатити на
користь родини Дональд 7 мільйонів доларів, чим
довів до банкрутства Об’єднані Клани Америки [2,
с.237].
Майже через двадцять років після трагедії родина Майкла подала заявку на перейменування
вулиці, на якій його лінчували. Відтепер ця вулиця
носить ім’я Майкла Дональда, щоб нагадувати про
жорстокість події, яка сталася. Сестра Майкла, Сесилія Перрі, вважає, що Клан буде існувати завжди,
бо його члени привчають і своїх дітей бути такими
же.
Через справу Майкла Дональда Південний центр
правового захисту незахищених верств населення
отримав інструмент для боротьби з ККК та іншими
расистськими угрупуваннями. Центр встановив, що
тепер за прецедентом за викриті вчинки клановців
відповідальність несе вся організація. Цим методом
члени центра довели до банкрутства Арійські нації,
Білий арійський супротив тощо. Таким чином, сьогодні багато расистських організацій налаштовані
відповідно проти діяльності Центра, через що довелося навіть покращити охорону будівлі, у якій він
знаходиться. За замах на вбивство засновника Центра Морріса Дісса у в’язниці перебувають вже понад
30 осіб. Проте Дісс вважає своїм призначенням покласти кінець свавіллю Клана та відновити справедливість [10].
Намагаючись звернути увагу на питання іммігрантів, представники традиційної гілки Клана всіх
Південних штатів збираються у місті Селнер штату
Теннессі. Південний альянс Клану складається з
груп, що дотримуються старих поглядів і походять
переважно з Джорджії, Міссісіпі та Теннессі. Як і
традиційні клановці з минулого, вони вважають, що
афроамериканці й іммігранти загрожують існуванню
справжньої «білої» Америки [6].
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У 2008 р. Імперський маг Джорджії керував
мітингом і звертався до публіки. ККК обрав для
виступу незвичайну дату, адже у цей день відзначали 40-річчя з дня вбивства Мартіна Лютера Кінга
– молодшого. Мітинг спочатку заборонили проводити, проте керуючись першою поправкою місцева
влада дала дозвіл. Імперський маг Джеф Джонс
почав виголошувати свою промову зі слів: «Вони
віднімають у вас роботу. Роботи стає все менше,
проте торік у Мексику була відправлена грошова
допомога у розмірі 80 мільйонів доларів. Прокинься, Теннессі! Зупини це вторгнення латиносів! У
Мартіна Лютера була мрія, проте зараз це все змова» [6]. Попри гучні промови жителі міста були
невдоволені проведенням мітингу, а масові заворушення стримували працівники поліції та інші клановці, які оточували свого керівника на трибуні з
прапорами Клану в руках.
Того ранку керівник іншого відгалуження, церкви рицарів Клану, Рей Ларсен їхав зі штату Індіана,
щоб висловитися на мітингу в Селмері, але Джеф
Джонс дав зрозуміти, що цю частину Клану тут не
чекають. Справа в тому, що Південний альянс виступає за традиціоналізм у діяльності, не визнаючи
неонацистів і скінхедів, з якими співпрацював Ларсен. Для більшості угрупувань Клану свастика є ганебним клеймом з огляду на очевидні причини. Насамперед тому, що багато батьків і дідів сьогоднішніх клановців воювали зі справжніми нацистами під
час Другої світової війни. Також Ларсен публічно
погрожував Бараку Обамі, через що привернув до
себе увагу ФБР і поставив у скрутне становище
увесь Клан. У той час Джеф Джонс намагався культивувати більш приємний для ЗМІ образ Клану, виставляючи своє угрупування в якості політичного й
намагаючись на публіці абстрагуватись від насилля
[4].
Таким же чином, характеризується діяльність
Партії Рицарів, яку організовує пастор Томас Робб.
Щороку він скликає охочих членів Клану у штат
Арканзас, де проводить три дні «Конференції віри
та свободи». Місце облаштовано під базу відпочинку, щоб члени Кланів сусідніх штатів могли налагодити зв’язок і потоваришувати. Організація Робба
намагається виглядати респектабельно, схвалюючи
сімейні цінності і спонсоруючи програми місцевого
розвитку. Проте, таке спонсорство залишалося таємним, бо місцева влада не бажала вказувати, що,
наприклад, дитячі будинки облаштовані за підтримки расистів. Сам Томас Робб у інтерв’ю зазначає:
«Я не вважаю, що я когось ненавиджу, ані білих, ані
чорних, але я люблю свою культуру та намагаюся
зберегти її спадщину. Я боюсь, бо культура афроамериканців протистоїть нашій і може її знищити»
[7]. Томас приділяє велику увагу поширенню своїх

ідей та заохоченням до вступу нових членів через
відео в Інтернеті, радіо та прес-конференції, тому
кількість членів його угрупування вважається чи не
найбільшою з-поміж усього Клану. Радіопередача
Робба транслюється по всьому світу, але найголовніше те, що нові прибічники з’являються у нього
через відчуття товариства та ілюзію соціального
зв’язку [8].
Такий підхід конфліктує з концепцією закритих
угруповань, як Імперські Клани Рона Едвардса. Сьогодні у войовничих Кланів замість зашморгу в арсеналі саморобні бомби та численні види зброї. Восени
2002 р. ФБР і Управління по боротьбі з незаконним
оборотом алкоголю, тютюну та зброї виявили у сховищах Клану штату Техас бомбу, що містила в складі ціаністий натрій. У березні 2006 р. 6 членів Національних рицарів Ку-клукс-клану зізналися, що планували підірвати будівлю суду Джонстона у штаті
Північна Кароліна [10].
У 2005 р. Рон Едвардс поєднав угрупування ІКА
з неонацистськими організаціями для спонсорування
щорічного пропагандистського фестивалю Нордік
Фест. Для того, щоб знайти спільну мову з ультраправими організаціями, Едвардс мусив внести в ідеологію свого Клану ще й ненависть до євреїв. Під час
Нордік Фесту неонацисти та скінхеди також приймають участь у очищенні хреста, але поруч з ним
палає також нацистська свастика. З часом зв›язок
ІКА з неонацистами стає все більш небезпечним
[10].
Проте члени ІКА на публічних виступах зазначають: «Звичайно, ми проти насилля, ніхто ніколи не
вішав людей і не бачив, щоб це робили. Наша діяльність спирається лише на просвітленні народу» [9].
Керівництво ККК впевнене, що навіть якщо численні судові процеси збанкрутують організацію, то
це не зупинить її діяльність. На сьогоднішній день,
чисельність членів Клану значно менша, аніж у «золоті 1920-ті» роки, але ідея, яка їх об’єднує, з кожним відродженням міцнішає, а члени здобувають
новий досвід конспірації і стають все більш обережними.
Це не можна лишать поза увагою, оскільки у
наші дні ККК та інші расистські угрупування є найнебезпечнішими саме тоді, коли вони є малочисельними. Якщо замислитися, то можна легко зрозуміти,
що у великих організаціях багато «випадкових» членів і низький рівень довіри до них, бо через обережність ніколи не є виключеним варіант, що за діяльністю стежать. У малочисельних організаціях таке є
виключенням, бо всі знають один одного, а значить
налагоджена комунікація і скоординована діяльність
усього угрупування.
Дуже важливим є розуміння того, що найчастіше
у ряди Клану вступають звичайні люди. Суспільство
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протягом декількох століть звикло сприймати ККК
як найрадикальнішу расистську організацію, яка має
безкомпромісну мету – встановлення панування «білої» раси. Проте, необхідно зважати на те, що навіть
Імперські маги є такими ж людьми, що ведуть звичайний побут серед нас, а значить і поширюють свої
ідеї через таких самих звичайних людей.
Кожне покоління Ку-клукс-клану адаптувалося
до загальних умов, щоб зберегти свої ідеї та фанатизм. І сьогодні, коли сучасні угрупування ККК перетворюються на ополчення, можна впевнено казати,
що це нове відродження показало: Ку-клукс-клан
зберігає та примножує традиції загального терору.
Висновки. Аналіз сукупної чисельності та складу сучасного Ку-клукс-клану дає підставу вважати,
що в боротьбі за расову перевагу люди, так само як
і у часи зародження організації, намагаються використати найрізноманітніші методи, проте, захищаю-

чи власне положення, забувають про загальнолюдські цінності.
Укорінення думки щодо розмежування людства
на «панівну» та «підлеглу» раси відбувалося протягом століть, тому закономірним є той факт, що навіть
сучасне цивілізоване суспільство під впливом програмних ідей найбільш впливових організацій не
може повністю залишити позаду жахіття расової
дискримінації. Різноманітні організації «White
Power» стали послідовниками ідей расової сегрегації, і, хоча вони не використовують більше радикальні засоби для «очищення» людства, становлять небезпеку для утвердження гуманістичних та ліберальних аспектів, а тому повинні контролюватися більш
свідомими членами суспільства. Адже найголовнішим здобутком сучасності в плані расової рівності є
прагнення до встановлення миру не тільки на папері,
а й у свідомості та діях людей.
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КУ-КЛУКС-КЛАН – «БЕЛЫЙ» ТЕРРОР ХХІ ВЕКА
В статье исследовано развитие и деятельность Ку-клукс-клана в XXI веке. Соответственно, задачами работы
стали: анализ структуры и иерархии организации, исследование особенностей деятельности, определение форм
воздействия на современное общество и тому подобное. Использованная методика исследования заключается в
анализе деятельности Ку-клукс-клана сквозь призму рассмотрения исторических и политических событий,
утверждение новых лидеров, структуру и социальный состав организации, особенности подъема и упадка.
Ключевые слова: Ку-клукс-клан, Имперские Кланы Америки, «Невидимая империя», линчевание, Южный
центр защиты уязвимых групп населения.
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KU KLUX KLAN – «THE WHITE» TERROR OF THE XXI CENTURY
Problem setting. Social inequality, which is the basis for the stratification of society, is always perceived as its main
property. Different indicators may be the basis for assigning people to classes, but race remains important among them.
The racial profiling of people has become incredibly widespread in the United States of America, where groups have been
created under the influence of various factors, the main purpose of which is to assert the dominance of the European race
over the negroids. In particular, the Ku Klux Klan has become a member organization of which violent racists are members.
While the horrors of racial discrimination were a thing of the past, it was not possible to claim full equality for all,
regardless of race. Despite years of convictions, scientific evidence, protests and appeals, such prejudices are still inherent
in some people who, despite the modern view of social equality, continue to unite into so-called “White Power”
organizations. As a result, the issue of protecting the rights of people who, on the basis of their race, may become victims
of such groups becomes acute. In this connection, numerous organizations are created every year in the world, as opposed
to radical racists, as a salvation for the suffering person. Therefore, in order to understand exactly the directions, as well
as the prospects of the activity of “White Power”, it is necessary to conduct a full and comprehensive study of it.
The chronological boundary for this study is the 21st century. Such a limitation is necessary to understand the current
state of development of the Ku-Klux-Klan, as well as the consequences that have already begun to be reflected in the
global public space. Also, modern realities brightly reflect irreversibility of consequences of this racist activity.
Target of research. To date, the problem of Ku Klux Klan activity is not widely researched. However, such scientists
as Chalmers, Christopher Waldrep and Lawrence Limer made the first contributions to the research of the current state of
the organization. It is also necessary to note the activities of the Southern Center for the Protection of Vulnerable Groups
of Population, has a structural subdivision in its composition, monitors the Ku-Klux-clan and tries to prevent its antihumane activities.
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Article’s main body is to study the activity and structure of the modern Ku-Klux-Klan, which has become one of
the most mysterious and at the same time the most famous American associations created for the sake of the ultra-right
ideas of white nationalism, as well as the analysis of legal documents related to the activities of the organization and the
prospects of development and dissemination of the ideas of the Кlan in the future.
Conclusions and prospects for the development. The analysis of the total number and composition of the modern
Ku-Klux-Klan gives grounds to believe that in the struggle for racial superiority, as well as in the times of the origin of
the organization, people try to use a variety of methods, but, protecting their own position, forget about universal values.
The rooting of the opinion on the differentiation of mankind on the “dominant” and “subordinate” race has been going
on for centuries, so it is natural that even a modern civilized society under the influence of the program ideas of the most
influential organizations can not completely leave behind the horrors of racial discrimination. The various White Power
organizations have become followers of the ideas of racial segregation, and although they no longer use radical means to
“purify” humanity, they pose a danger to the affirmation of humanistic and liberal aspects and should therefore be
controlled by more conscious members of society. After all, the main achievement of modernity in terms of racial equality
is the desire for peace not only on paper, but also in the minds and actions of people.
Keywords: Ku Klux Klan, The United Klans Of America, “Invisible Empire”, lynching, Southern poverty law centre.
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ
ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ
У статті розкриваються об’єктивні процеси формування міжнародно-правового співробітництва щодо захисту прав жінок і утвердження гендерної рівності як специфічного напрямку міжнародного співробітництва з прав
людини, висвітлюються міжнародно-правові принципи рівноправності жінок і чоловіків.
Ключові слова: боротьба із дискримінацією, Рада Європи, гендерна рівність, права людини, принцип рівності.

Постановка проблеми. Рівність чоловіків і жінок визнається однією з ключових проблем сучасного суспільства. На міжнародному рівні їй приділяється пріоритетна увага. Принцип рівноправності статей означає, що чоловіки і жінки мають рівні права,
свободи і можливості для їх реалізації, а також несуть рівні обов’язки. Дискримінація за ознакою статі (гендерна дискримінація) є порушенням принципу
рівноправності між чоловіками і жінками. Протидія
гендерній дискримінації є пріоритетним напрямком
розвитку міжнародно-правових та національних механізмів забезпечення рівноправності за ознакою
статті.
Мета цієї статті полягає у дослідженні міжнародних стандартів протидії дискримінації за ознакою
статі, дослідженні процесів формування міжнародно-правового співробітництва щодо захисту прав
жінок, а також міжнародних актів присвячених цій
проблемі.
Аналіз досліджень. Різноманітні аспекти принципу недискримінації за ознакою статі були предметом дослідження представників різних наук 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, П. С. Добрянський, В. І. Євінтов,
Л. Г. Заблоцька, В. А. Капустинський, Д. Н. Киценко,
Г. Л. Кохан, В. В. Мицик, В. Є. Мармазов, П. М. Рабінович, Н. С. Сидоренко, В. М. Сорокун, М. М. Товт,
А. Л. Федорова, Т. І. Шинкаренко, С. В. Шевчук,
Е. В. Шишкіна, В. А. Явір та ін. У зарубіжній док© Калмикова О. С., 2019

трині фрагментарні розробки містяться у роботах
А. Х. Абашидзе, Ю.А. Антонова О. Г. Бакланової,
В. А. Бачиніна, М.-Ф. Бельведер, Дж. Брауна,
А. Бріска, A. M. Вавілова, М. Годош, Л. М. Гойа Дансо, Т. К. Житкової, М. А. Касьяненко, В. А. Карташкіна, Р. Керра, О. А. Лукашової, І. І. Лукашука,
Ю. М. Малєєва, Дж. Мердока, А. Перотті, Т. М. Петухової, Ю. А. Решетова, Ю. В. Сапронова, А. Я. Сухарєва, К. Томашевського та ін.
Виклад основного матеріалу. Всі міжнародні
організації визнають актуальність проблеми дискримінації за ознакою статі. Принцип недискримінації є
наріжним каменем і головною умовою забезпечення
рівності між статями в системі міжнародного права.
В основі всіх міжнародних документів лежить
повне визнання принципу гендерної рівності. За час
свого існування різними структурами ООН було прийнято цілу низку як загальних, так і спеціальних
документів, присвячених дотриманню прав людини
в цілому і забезпеченню рівноправності чоловіків і
жінок зокрема.
Основним серед них залишається Конвенція
ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо
жінок, що представляє собою фундаментальний інструмент в сфері захисту прав жінок, що має
обов’язкову юридичну силу для всіх договірних сторін. Конвенція запроваджує в правовий обіг поняття
«дискримінація щодо жінок» і встановлює спеціальний конвенційний механізм контролю за виконанням
державою-учасником зобов’язань в рамках договору
на підставі подачі періодичних звітів. Відповідно до
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Конвенції, держави беруть на себе зобов’язання
включити принцип рівноправності чоловіків і жінок
у свої національні конституції, нормативно-правові
та підзаконні акти та забезпечити за допомогою закону й інших заходів практичне здійснення цього
принципу; приймати законодавчі та інші заходи,
включаючи санкції, що забороняють будь-яку дискримінацію щодо жінок; встановити юридичний
захист прав жінок на рівній основі з чоловіками та
забезпечити за допомогою компетентних національних судів та інших державних інститутів ефективний
захист жінок від дискримінації. В рамках Конвенції
держави зобов’язуються вживати позитивних заходів, націлених на ліквідацію дискримінаційних законів, постанов, практик і звичаїв.
Після прийняття Конвенції Комітет ООН з ліквідації дискримінації по відношенню до жінок в
Загальній рекомендації № 25, спеціально присвяченій тимчасовим спеціальним заходам, ще більше
розширив значення дискримінації, передбачивши
зобов’язання держав-учасників забезпечувати відсутність прямої або непрямої дискримінації по відношенню до жінок за допомогою законодавчого
регулювання і захищати жінок від дискримінації,
яка здійснюється державною владою, судовими
органами, організаціями, підприємствами або приватними особами як в державній, так і в приватній
сферах за допомогою компетентних трибуналів,
санкцій і інших засобів (п. 7). Крім того, держава
зобов’язана докладати усіх зусиль для поліпшення
фактичного становища жінок шляхом здійснення
конкретних і ефективних стратегій і програм.
Обов’язком держави є також вирішення проблем,
пов’язаних зі сформованими відносинами між чоловіками і жінками, і існуючими гендерними стереотипами, які згубно позначаються на жінках не
тільки внаслідок індивідуальних діянь індивідів, а
й внаслідок застосування законодавства і дій правових і громадських структур і установ. У Загальній
рекомендації особливо наголошується, що положення жінок не покращиться до тих пір, поки не будуть
усунуті причини, що лежать в основі дискримінації
по відношенню до жінок і їх нерівності. Життя
жінок і чоловіків необхідно розглядати у відповідному контексті, і необхідно вживати заходів, спрямованих на забезпечення реальної трансформації
установ і систем, з тим щоб вони не ґрунтувалися
на історично сформованих чоловічих парадигмах
влади і способі життя.
Ухвалення в 1999 р. Факультативного протоколу
до Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок гарантувало особам або групам
осіб, які стали жертвами порушень державою-учасником передбачених в Конвенції прав, можливість
направляти самостійно або за допомогою інших осіб
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скарги до Комітету і ініціювати через Комітет проведення незалежного розслідування при наявності
достовірних фактів, що свідчать про серйозні або
систематичні порушення гарантованих Конвенцією
прав.
Також надзвичайно важливими є рішення ОБСЄ,
які спрямовано на формування і вдосконалення так
званого «людського виміру ОБСЄ». Приміром, Підсумковий документ Мадридської зустрічі представників держав-учасниць ОБСЄ (від 6 вересня 1983 р.)
підкреслив важливість забезпечення рівноправ’я
чоловіків і жінок та їх згоду на прийняття необхідних
заходів для заохочення однаково ефективної участі
чоловіків та жінок в політичному, економічному, соціальному та культурному житті.
У 1993 р на Всесвітній конференції з прав людини у Відні вперше в міжнародно-правовій практиці
необхідність дотримання гендерного рівноправ’я
була оголошена в якості окремого серйозного завдання: «права людини, жінок і дівчат є невід’ємною,
складовою і неподільною частиною загальних прав
людини».
Пекінська декларація, прийнята IV Всесвітньою
конференцією зі становища жінок у 1995 році, закликає уряди вжити всіх необхідних заходів для ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок і дівчат,
усунення всіх перешкод на шляху досягнення рівності між чоловіками та жінками, поліпшення становища жінок і розширення їх прав. Платформа дій була
сформульована як порядок денний для держав, орієнтована на розширення можливостей жінок в 12
проблемних сферах, в тому числі в сфері освіти і
професійної підготовки, економіки, участі жінок в
роботі директивних органів та в процесі прийняття
рішень.
У 2000 р на Саміті тисячоліття 147 глав держав і
урядів схвалили «Цілі розвитку тисячоліття», що є
порядком денним для світової спільноти. Заохочення
гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок було названо в числі восьми цілей розвитку (№ 3). Одна з резолюцій Ради ООН з прав людини 12/17 від 12 жовтня 2009 року «Ліквідація дискримінації щодо жінок» в черговий раз підтверджує
обов’язок держав вживати всіх необхідних заходів
для ліквідації дискримінації щодо жінок з боку будьякої особи, організації або підприємства; проводити
реформи своїх правових систем для усунення перешкод при здійсненні жінками своїх прав; виконувати
свої міжнародні зобов’язання і скасувати будь-які
закони і їх положення, які проводять дискримінацію
за ознакою статі; усунути гендерну упередженість
при здійсненні правосуддя. Міжнародна організація
праці також прийняла ряд спеціальних конвенцій, що
стосуються гендерних аспектів забезпечення рівноправності в сфері зайнятості: Конвенцію № 100 про
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рівну винагороду чоловіків і жінок за працю рівної
цінності (1951 р.); Конвенцію № 103 (переглянуту)
про охорону материнства (1952 р.); Конвенцію № 111
про дискримінацію в галузі праці та занять (1958 р);
Конвенцію № 156 про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящих із
сімейними обов’язками (1981 р).
В рамках Ради Європи існує практика Європейського Суду з прав людини у справах про дискримінацію. Незважаючи на широке поширення
гендерної нерівності в Європі, Європейський Суд
з прав людини ще не сформував істотного обсягу
рішень у справах про дискримінацію жінок в рамках ст. 14 Європейської конвенції про захист прав
людини і основних свобод від 4 листопада 1950 р.
У 1985 р. у справі «Абдулазіз, Кабалес і Балкандалі проти Сполученого Королівства» Суд вперше
ухвалив, що, оскільки досягнення рівності статей
- це ключова мета в державах - членах Ради Європи, то «повинні бути представлені дуже вагомі
причини» для того, щоб різниця в зверненні за
ознакою статі могла бути визнана сумісною з Конвенціею. [1] Суд жорстко сформулював негативний
підхід до стереотипних і традиційних уявлень про
роль чоловіка і жінки в публічному і приватному
житті, а також розглянув значну кількість справ,
пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі по
відношенню до чоловіків в сфері шлюбно-сімейних відносин.
Протокол № 12 до Конвенції про захист прав
людини і основних свобод (2000) вводить загальну
заборону дискримінації і встановлює в ст. 1, що «користування будь-яким правом, передбаченим законом забезпечується без жодної дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або
соціального походження, належності до національних меншин, майнового положення, народження або
за іншою ознакою; ніхто не може бути підданий
дискримінації з боку будь-яких органів державної
влади за ознаками, які згадані в пункті 1 цієї статті».
У п. 5 ст. 2 закріплюється компетенція Суду приймати заяви від окремих осіб, неурядових організацій
або груп осіб щодо ст. 1 Протоколу.
Важливе значення для боротьби з дискримінацією жінок мають Європейська соціальна хартія та
Переглянута соціальна хартія. Обидві Хартії закріплюють протиправність дискримінації. Так, у преамбулі Хартії говориться, що «здійснення соціальних прав повинно забезпечуватися без дискримінації». А в п.2 ст.1 Європейської соціальної хартії на
держави покладено обов’язок «ліквідувати всі форми дискримінації в сфері праці та зайнятості». Міжнародна практика застосування обох Хартій у цій
частині спрямована на захист гендерної рівності,

зокрема, щодо прийняття на роботу, в оплаті праці
та в боротьбі з сексуальними домаганнями. Причому, як свідчить практика, передусім зазначені
положення Європейської хартії застосовувалися
саме для забезпечення боротьби з дискримінацією
щодо жінок. [2]
Необхідною умовою досягнення рівності є застосування державами заходів, спрямованих на особливий захист і підтримку як жінок, так і чоловіків,
і дані документи пропонують комплексний перелік
мультидисциплінарних заходів, націлених на сприяння рівності між статями.
Регулюванню дискримінації за ознакою статі
приділяється пріоритетне значення і в праві Європейського Союзу. Стаття 119 Римського договору
1957 року визначає правовий статус працюючої жінки і зобов’язує держав - членів ЄС гарантувати і
дотримуватися принципу рівної оплати за рівну працю. Оскільки дана норма договору має досить загальний характер, і не в змозі врегулювати всі виникаючі питання, пов’язані з принципом рівноправності жінок в трудових і соціальних відносинах,
Радою Європейських Співтовариств був прийнятий
ряд основних директив, що стосуються проблеми
недискримінації за ознакою статі.
На початку 1990-х рр. концепція комплексного
підходу до проблеми гендерної рівності (gender
mainstreaming) стає невід’ємною частиною політики
Європейського Союзу, орієнтованої на «мобілізацію
в інтересах рівності статей всього комплексу дій і
загальних політичних ліній». [3] Це виразилося в
прийнятті Директиви Європейського парламенту та
Ради 2002/73 / ЄС від 23 вересня 2002 р. змін до
Директиви Ради 76/207 / ЄЕС про імплементацію
принципу рівності чоловіків і жінок у питаннях працевлаштування, професійного навчання, просування
по службі та умов праці.
Директива 2002/73 ввела ряд важливих понять,
які повинні бути в обов’язковому порядку закріплені
в законодавстві країн ЄС: пряма дискримінація, непряма дискримінація, домагання, статеве домагання.
За змістом Директиви 2002/73 застосування
принципу рівності означає відсутність як прямої, так
і непрямої дискримінації за ознакою статі в державному або приватному секторі, включаючи органи
влади:
а) при працевлаштуванні, допуск до заняття вільною професією або професійною діяльністю, включаючи критерії підбору кадрів і умови набору нових
співробітників, незалежно від галузі виробництва і
рівня професійного положення, включаючи просування по службі;
b) в тому, що стосується всіх видів професійного
керівництва, професійного навчання, підвищення
кваліфікації та перенавчання, включаючи практичні
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заняття;
c) щодо умов праці та зайнятості, включаючи
звільнення, а також оплату відповідно до Директиви
75/117 / ЄЕС про рівну оплату за рівну працю.
Директива 2002/73 / EC вперше запропонувала
розширене тлумачення поняття «сексуальні домагання» і чітко позначила, що це форма дискримінації.
Дана обставина вкрай важлива для потерпілих від
сексуальних домагань, переважна більшість яких
складають жінки, оскільки юридично проводяться
відмінності між просто домаганнями і сексуальними
домаганнями, що спрощує процедуру розгляду
останнього. [4]
В останні роки ініціативи в сфері забезпечення
гендерної рівності були посилені прийняттям Директиви 2006/54 /ЄC, яка гарантує реалізацію
принципу рівних можливостей і рівного ставлення
для чоловіків і жінок у сфері праці та зайнятості,
зокрема на рівний доступ до праці, включаючи
просування по службі і професійне навчання; на
рівні умови праці, включаючи заробітну плату і
соціальне забезпечення. У жовтні 2008 року Комісія прийняла пакет заходів, орієнтованих на узгодження інтересів професійного, сімейного або
приватного життя, включаючи перегляд двох діючих Директив 92/85 / ЄC і 86/613 / ЄEC. Поправки до Директиви про захист вагітних робітниць
(92/85 / ЄC) стосувалися продовження відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами, створення зручної системи виплати соціальних допомог при знаходженні в відповідній відпустці. Поправки до
Директиви 86/613 / ЄEC націлені насамперед на
інтеграцію принципу рівних можливостей для чоловіків і жінок, які є самозайнятими працівниками,
а також членів їх сімей. [5]
У березні 2006 р. був прийнятий Європейський
пакт про гендерну рівність, який поставив в якості
основних цілей скорочення гендерного розриву і
викорінення гендерних стереотипів на ринку праці.
[6]
Політика комплексного гендерного підходу
вплинула на розвиток антидискримінаційного законодавства ряду зарубіжних країн, яке формувалося шляхом прийняття або комплексних (Угорщина - Закон про рівне ставлення й забезпечення
рівності можливостей 2003 г.), або спеціальних
антидискримінаційних актів (Албанія - Закон про
гендерну рівноправність 2004 року, Боснія і Герцеговина - Закон про гендерну рівність 2003 року,
Косово - Закон про гендерну рівноправність 2004
року, Литва - Закон про рівні можливості 1998
року, Румунія - Закон про рівні можливості для
жінок і чоловіків 2002 р.) У ряді країн склалися
змішані моделі, що поєднують антидискримінаційні акти обох типів (Болгарія - Закон про захист від
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дискримінації 2004 року і Закон про рівні можливості чоловіків і жінок 2001 р.; Словенія - Закон
про рівні можливості для жінок і чоловіків 2002
року і Закон про забезпечення принципу рівного
ставлення 2004 р.; Естонія - Закон про гендерну
рівноправність 2004 року і Закон про рівне ставлення 2008 р.) У перше десятиліття XXI ст. країни
Центральної та Східної Європи почали активно
приймати антидискримінаційне законодавства в
зв’язку з їх інтеграцією до Європейського Співтовариства. У країнах Європейського Союзу найбільш детально законодавчо врегульована проблема рівності можливостей чоловіків і жінок на ринку праці. Фінський закон про рівноправність 1986
р націлений на вирівнювання рівня заробітної
плати чоловіків і жінок, скорочення гендерної сегрегації на ринку праці і в системі освіті, облік
гендерного підходу в діяльності чиновників. У
Швеції Акт про рівноправність чоловіків і жінок
на робочих місцях 1980 року визначає суворі правила щодо рівної оплати праці чоловіків і жінок.
Роботодавці, які мають 10 і більше працівників,
зобов’язані щорічно складати таблицю різниці в
зарплаті своїх співробітників. Дана таблиця і заходи з вирівнювання зарплат вносяться в щорічний
план по досягненню рівних можливостей, мета
якого - виявлення невиправданих відмінностей в
зарплаті. У разі дискримінації в оплаті праці за
ознакою статі роботодавець зобов’язаний сплатити
працівнику штраф. Відповідно до іспанського Закону про рівноправність статей 2005 року всі політичні партії країни зобов’язані включати в свої
виборчі списки на виборах будь-якого рівня від 40
до 60% жінок. Закон знімає всі обмеження на доступ жінок до різних сфер діяльності, в тому числі на службу в Збройних силах, поліції і жандармерії, а також передбачає суворі заходи, аж до
тюремного ув’язнення, за сексуальні домагання до
жінок на роботі.
Такі підходи характерні і для західноєвропейських держав, що не входять до складу ЄС. У
Швейцарії Федеральний закон про рівність 1995
забороняє прояв дискримінації на стадії укладання
трудового договору, в сфері визначення умов праці,
розподілу трудових обов’язків, встановлення розміру зарплати.
У разі здійснення дискримінації Закон встановлює також відповідальність за прояв дискримінації: роботодавець зобов’язаний не тільки припинити дискримінаційні дії, але і виплатити компенс ацію в розмірі т рьох заробітних плат
відповідного працівника (іноді за період аж до
шести місяців).
Важливим досягненням сучасного міжнародного
права є також створення міжнародного інституцій-
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ного механізму імплементації міжнародно-правових
норм в галузі захисту прав і свобод людини, у тому
числі забезпечення рівності прав жінок і чоловіків;
спеціальних структур, покликаних забезпечити їх
реалізацію. До таких структур належать Верховний
комісар ООН з прав людини; Комісія з прав людини,
що діє в рамках ООН; Комітет з прав людини, створений у відповідності з положеннями Міжнародного
пакту про громадянські та політичні права 1966 р.;
Комітет з ліквідації дискримінації по відношенню до
жінок (Конвенція 1979 р.); Комітет з прав дитини
(Конвенція 1989 р.) тощо [7]
З усього вищезазначеного можно зробити висновок, що для забезпечення фактичної гендерної рівно-

сті недостатньо передбачити критерії рівності між
чоловіками і жінками в законодавстві країни. Формування антидискримінаційного права має базуватися в першу чергу на праві чоловіків і жінок на відмінності. Необхідне комплексне врахування потреб
жінок і чоловіків при розробці законів, підзаконних
актів, програм, планів дій та стратегій на всіх рівнях
влади і в усіх сферах життєдіяльності суспільства. У
зв’язку з цим введення спеціальних заходів, спрямованих на забезпечення фактичної рівності чоловіків
і жінок, подолання наслідків структурної та історично складеної дискримінаційної практики, має пріоритетне значення поряд зі створенням інституційного механізму гендерної рівності.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
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Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ
ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА
В статье раскрываются объективные процессы формирования международно-правового сотрудничества по
защите прав женщин и утверждению гендерного равенства как специфического направления международного
сотрудничества по правам человека, освещаются международно-правовые принципы равноправия женщин и
мужчин.
Ключевые слова: борьба с дискриминацией, Совет Европы, гендерное равенство, права человека, принцип
равенства.
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PhD, Assistant of the Department of International Law of Yaroslav Mudryi National Law University
INTERNATIONAL STANDARDS FOR COUNTERING GENDER DISCRIMINATION
Equality between men and women is recognized as one of the key issues of modern society. At international level it
is given priority attention. Principle of equality gender means that men and women have equal rights, freedoms and
opportunities for their implementation, as well as bear equal duties. Gender Discrimination (Gender Discrimination
minority) is a violation of the principle of equality between men and women. Countering Gender Discrimination seems
to be a priority for the development of international legal and national mechanisms to ensure equality sign of gender.
All international organizations acknowledge relevance gender discrimination issues. The principle of nondiscrimination is the cornerstone and the main condition for ensuring equality between the sexes in the system of
international law. All international instruments are based on the full recognition of the principle of gender equality. During
its existence, various UN structures have adopted a number of both general and special documents on the observance of
human rights in general and on ensuring the equal rights of men and women in particular.
The main among them remains the already mentioned UN Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women, which is a fundamental instrument in the field of protecting the rights of women, which
is legally binding on all contracting parties.
Keywords: fight against discrimination, Council of Europe, gender equality, human rights, principle of equality.
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