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ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ІНВЕСТУВАННЯ МАЛОГО
ТА СЕРЕДНЬОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
У статті розглянуті питання визначення публічно-правових джерел інвестування малого та середнього інноваційного підприємництва в ЄС. Сучасний стан нормативного забезпечення дозволяє стверджувати, що до них
варто відносити структурні фонди, якими є Європейський фонд регіонального розвитку та Європейський соціальний фонд, які, у рамках своїх програм здійснюють комплексне (поєднання публічного та приватного) інвестування інноваційного підприємництва. Зроблено висновок, що в ЄС інвестування малих та середніх підприємств
не є однорідним, а значна їх частина, незважаючи на велику кількість інструментів підтримки в інвестуванні
таких компаній, стикаються з серйозними проблемами у доступі до інвестиційних ресурсів.
Ключові слова: інвестиції, інноваційна діяльність, фонди інвестування, малі підприємства, середні підприємства, інноваційна інфраструктура.

Постановка проблеми. Розвиток суспільних
відносин, економічне благополуччя населення та
стійкий соціальний устрій будь-якої держави у сучасних умовах зумовлений рядом факторів, одним з
яких є розвиток інноваційної інфраструктури. Одним
з найважливіших напрямків розвитку економічного
сектору нашої держави постало формування інноваційної моделі економіки, що ставить перед юридичною наукою нові задачі з’ясування призначення та
соціальної цінності права як регулятора суспільних
відносин.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасний стан дослідження обраної проблематики свідчить про недостатність джерел з яких публічно-правові організації здійснюють інвестування інноваційної діяльності малого та середнього інноваційного
© Жорнокуй Ю. М., 2020

підприємництва в ЄС. При цьому державна політика
країн ЄС у науково-технічній сфері реалізується
шляхом використання різних інструментів, до яких
відноситься: законодавство, податкова політика, розмір та характер розподілу бюджетних коштів, у т. ч.
на проведення робіт за пріоритетними напрямами,
формування і підтримка інфраструктури, кадрове
забезпечення тощо.
Метою статті є визначення публічно-правових
засобів інвестування малого та середнього інноваційного підприємництва в ЄС.
Виклад основного матеріалу. Показники інноваційної діяльності малих та середніх підприємств
(далі – МСП) безпосередньо та економіки України в
цілому є вкрай негативними. У нашій країні відбувається поступова деградація інноваційного потенціаПраво та інновації № 1 (29) 2020
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лу, незважаючи на те, що зроблені кроки щодо поліпшення інноваційної привабливості економіки
України (наприклад, у 2019 р. розроблена та схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від
10.07.2019 р. № 526-р «Стратегія розвитку сфери
інноваційної діяльності на період до 2030 року» [1]).
Отже, органи державної влади чітко розуміють, що
без розвитку інноваційного сегменту національної
економіки українські юридичні особи не будуть
спроможні конкурувати на світових ринках. Проте, з
незрозумілих причин, вже багато років у нашій державі жодним чином майже не провадиться активна
діяльність з фінансової підтримки розробки та впровадження у сферу інноваційних технологій наукоємної продукції, а державні програми містять лише
декларативні положення.
Для порівняння одним із головних акцентів у
країнах ЄС є розвиток МСП, які є двигуном економічного зростання і основним джерелом нових робочих місць. У зв’язку з цим міжнародна конкурентоздатність та довгострокове економічне зростання ЄС
у значному ступені залежать від життєздатності
МСП. Як наслідок, такі аспекти, як якість, репутація
та інноваційна активність, будуть мати вирішальне
значення для малого і середнього бізнесу ЄС в умовах всесвітньої глобалізації.
Найбільшою сучасною проблемою для всіх видів
юридичних осіб у сфері інноваційного бізнесу є залучення інвестицій. Для цього в ЄС створено єдиний
ринок ЄС-28 для МСП, частка якого складає 70%
вартості експорту таких підприємств, причому 80%
експорту МСП продаються в інші держави-члени. За
період з 2008 по 2017 рр. валова додана вартість,
створена МСП ЄС-28, збільшилася сукупно на
14,3%, а занятість у МСП – на 2,5%. Дві третини
таких підприємств зосереджені у 6 державах-членах
та складають 69% таких підприємств ЄС-28 у 2015
році, а саме: Німеччина (23,9% від всіх швидко зростаючих підприємств у 2015 році), Велика Британія
(14,4%), Іспанія (8,6%), Франція (8,4%), Італія (7,6%)
та Польща (6,4%) [2].
Державна політика країн ЄС у науково-технічній
сфері реалізується шляхом використання різних інструментів, до яких відноситься: законодавство, податкова політика, розмір та характер розподілу бюджетних коштів, у т. ч. на проведення робіт за пріоритетними напрямами, формування і підтримка
інфраструктури, кадрове забезпечення тощо. Найбільш яскраво характеризує науково-технічну політику тієї чи іншої країни державне фінансування
науково-технічної діяльності, його порядок та
об’єми. Дослідження, що визначають перспективи
технологічного розвитку, виконуються переважно у
наукових установах, які фінансуються з державного
бюджету. Інноваційна складова державної політики
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охоплює у зв’язку з цим сферу національних наукових установ (інститути, дослідницькі центри, університетські лабораторії тощо)1.
Щодо наукових установ, які провадять фундаментальні дослідження, практикується базова або
інституціональне фінансування, тобто фінансова
підтримка організацій. Існують урядові програми,
що отримують часткове фінансування з державного
бюджету. При вирішенні питань фінансування конкретних робіт держава керується різними критеріями. По-перше, перспективність кожного конкретного
напрямку оцінюється з позицій збереження на майбутнє досягнутого становища країни на світовому
ринку. По-друге, визнання на урядовому рівні інновацій як життєво важливого фактору економічного
розвитку, проведення широкої урядової компанії з
проблем інноваційної діяльності.
Країни-члени ЄС готові отримувати значні інвестиції із Структурних фондів та інструментів для фінансування інноваційних проектів. Незважаючи на
те, що переваги політики економічного вирівнювання для менш розвинутих регіонів відомі, експерти не
мають єдиної точки зору щодо реальної ефективності Структурних фондів [3, с. 258].
У Регламенті (ЄС) № 1783/1999 Європейського
парламенту і Ради від 12.06.1999 р. [4], а саме у п. 6
зазначено, що у рамках своїх завдань Європейський
фонд регіонального розвитку (далі – ЄФРР) має підтримувати виробниче середовище і конкурентоспроможність підприємств, особливо МСП; розвиток
місцевої економіки і зайнятості, що сприятиме створенню робочих місць; науково-технологічному розвитку; розробці місцевих, регіональних
транс’європейських мереж.
Відповідно до ст. 2 цього ж Регламенту (ЄС) у
рамках своїх задач, визначених у ст. 1, ЄФРР сприяє
фінансуванню розвитку ендогенного потенціалу
шляхом заходів, що заохочують і підтримують місцеві ініціативи у сфері розвитку і зайнятості та діяльності МСП. Фінансовий внесок ЄФРР має спрямовуватися на: дослідження і технологічний розвиток з метою сприяння впровадження нових
технологій та інновацій та зміцнення потенціалу у
сфері досліджень і технологічного розвитку, що
сприятиме регіональному розвитку; розвиток інформаційного суспільства; транснаціональне, транскордонне і міжрегіональне співробітництво у сфері стійкого регіонального та місцевого розвитку.
1
Наприклад, у Німеччині в умовах федерального державного устрою ряд функцій, характерних для уряду, передано федеральним землям. Одна з найважливіших таких
функцій – утримання університетів та фінансування їх науково-дослідних та технологічних робіт. Утримання загальнонімецьких науково-дослідних установ (базове фінансування)
забезпечується федерацією і землями на часткових засадах.
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Наведене свідчить, що ЄФРР має на меті: зміцнення економічної та соціальної згуртованості в ЄС,
виправляючи дисбаланс між його регіонами що може
надати істотну підтримку для підвищення конкурентоздатності та якості інноваційного розвитку МСП
на регіональному та місцевому рівнях, а саме з регіонах з недостатніх рівнем розвитку в ЄС.
Європейський соціальний фонд (далі – ЄСФ)
спрямовує інвестиції на спільне фінансування проектів з метою підвищення продуктивності та якості
праці. У період з 2014 по 2020 рр. на інвестиції у
людський капітал у державах-членах ЄС виділено
більше 80 млрд. євро, а на Ініціативу з працевлаштування молоді – не менше 3,2 млрд. євро [5]. На період 2014–2020 рр. ЄСФ зосереджував увагу на чотирьох завданнях політики згуртованості: а) сприяння
зайнятості та підтримка мобільності робочої сили;
б) сприяння соціальній інтеграції та боротьба з бідністю; в) інвестування в освіту, навички та навчання
протягом всього життя; г) зміцнення інституційного
потенціалу та ефективного державного управління.
Відповідно до ст. 3 Правил (ЄС) № 1304/2013
Європейського Парламенту і Ради від 17.12.2013 р.
«Про Європейський соціальний фонд» ЄСФ для тематичної мети:
– «Сприяння стійкості і якісній зайнятості та
підтримка мобільності робочої сили» інвестує самостійну занятість, підприємництво та створення бізнесу, включаючи інноваційні мікро-, малі і середні
підприємства;
– «Інвестування в освіту, професійну підготовку
і професійну підготовку для отримання навичок та
навчання протягом всього життя» інвестує підвищення актуальності систем освіти і навчання на ринку праці, сприяння переходу від освіти до праці та
зміцнення систем професійної освіти і навчання та
їх якості, у т. ч. шляхом механізмів прогнозування
навичок, адаптації навчальних програм і створення
та розвитку навчання на робочому місці системи,
включаючи системи подвійного навчання та схеми
навчання.
Шляхом вказаних інвестиційних пріоритетів
ЄСФ також буде сприяти досягненню інших тематичних завдань, закріплених у § 1 ст. 9 Регламенту
(ЄС) № 1303/2013 Європейського парламенту та
Ради від 17.12.2013 р. [6], головним чином через
інвестування інноваційної діяльності МСП.
Програма EIC Pathfinder Pilot містить FET-Open
і FET-Proactive та пропонує гранти у розмірі до 4
млн. євро для сприяння спільним, міждисциплінарним дослідженням та інноваціям, що ґрунтуються на
наукових і радикально нових технологіях майбутнього. Ці гранти призначені для консорціумів не менше
3 суб’єктів з 3 різних країн-членів та асоційованих
країн, до яких відносять і Україну. Пілот EIC

Pathfinder мав загальний бюджет близько 660 млн.
євро на 2019–2020 роки [7]1.
EIC Pathfinder також надає гранти FET Innovation
Launchpad у розмірі до 100 000 євро на короткі індивідуальні або спільні дії, а EIC Transition to Innovation
Activity виділяє до 2 млн. євро, щоб втілити результати проектів, що фінансуються FET, у справжній
технологічний або суспільний прорив і стимулюючий вплив інновацій [8].
Пілот EIC Accelerator спирається на другу фазу
інструментів для МСП та надає підтримку лише на
основі грантів, а також підтримку у формі змішаного
інвестування (об’єднання грантів і капіталу). Схема
підтримує МСП у сфері інновацій з високим рівнем
ризику і високим потенціалом, які бажають розробляти та комерціалізувати нові продукти, послуги і
бізнес-моделі, що можуть стимулювати економічне
зростання та формувати нові ринки або змінювати
вже існуючі в усьому світі. Пілот EIC Accelerator мав
спільний бюджет більше ніж 1,3 млрд. євро на 2019–
2020 рр2.
Пілот EIC Accelerator (відкрито з 6.07.2019 р.)
надає підтримку лише для грантів, а також підтримку у формі змішаного інвестування (поєднує грант і
капітал). У EIC Accelerator Pilot інвестування є доступним для: інноваційних проектів, підкріплених
обґрунтованим і стратегічним бізнес-планом (потенційно напрацьованим і частково фінансованим у
рамках першої фази пілотного проекту EIC
Accelerator). Заходи, що інвестуються, можуть становити декілька типів: створення прототипів, мініатюризація, масштабування, проектування, верифікація продуктивності, тестування, демонстрація, розробка пілотних ліній, валідація для тиражування
ринку, включаючи інші дії, спрямовані на доведення
інновацій до готовності для інвестування та зрілості
для освоєння ринку – до. Оцінка пропозицій проводиться як дистанційно, так і особисто (через
інтерв’ю) двома групами незалежних експертів.
Результатами реалізації інноваційного проекту
може бути: а) достатньо інноваційний продукт, процес або послуга, які мають здатність завоювати ри1
Пілот EIC Pathfinder Pilot містить «цільові виклики»,
що ґрунтуються на темах або завданнях, визначених у
робочій програмі, а також відкритому попиті та пропозиції
на нові технології. Серед тем, що обговорювалися у цільових
викликах, – штучний інтелект, орієнтований на людину,
імплантовані автономні пристрої і матеріали, а також
революційне виробництво енергії з нульовими викидами для
повної декарбонізації, а також інші майбутні технологічні
парадигми.
2
Претенденти на інвестування мають бути зареєстровані
у країні-члені ЄС або в асоційованій країні Horizon 2020.
Після дня закриття 5.06.2019 р. лише індивідуальні
комерційні МСП, створені у країні-члені ЄС або асоційованій
країні Horizon 2020, зможуть подати заявку на фінансування
[7].
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нок; б) план бізнес-інновацій, що містить конкретну
стратегію комерціалізації та план фінансування з
урахуванням виходу на ринок (наприклад, як залучити приватних інвесторів, якщо це можна застосувати).
Ефективність використання коштів Структурних
фондів ЄС значно відрізняється при порівнянні як
різних країн, так і різних регіонів. Одна з причин
існування нерівномірності у розвитку полягає у тому,
що ряд проектів регіонального розвитку має переваги над іншими. Істотне значення відіграє ретельний відбір для досягнення максимальної відповідності потреб або ресурсів територій. До одного з
важливих факторів належить здатність розпорядників ефективно використовувати виділені кошти
Структурних фондів. Ця проблема залишається актуальною для країн, які виявили бажання стати членами ЄС, у т. ч. й України.
Прямий вплив держави на інноваційний процес,
наприклад у формі безоплатних субсидій, має закінчуватися на етапі створення так званого «передконкурентного продукту», розрахованого на одночасну
увагу багатьох товаровиробників. Результати робіт
мають бути загальнодоступними і не надавати особливих переваг одному із учасників інноваційного
процесу. Вказані обмеження мають міжнародний
характер. Вони диктуються антимонопольним законодавством і міжнародними актами (наприклад, Директивами ЄС). Впровадження інноваційного продукту не має зумовлювати зміну чи порушення існуючого співвідношення (у частині конкурентоздатності)
між окремими суб’єктами інноваційної системи у
межах однієї країни, але й ЄС у цілому.
Програма з конкурентоздатності підприємств
малого і середнього бізнесу (Programme for the
Competitiveness of Enterprises and Small and Mediumsized Enterprises (COSME) сприяє покращеному доступу до фінансування МСП через два фінансові
інструменти, які вступили в силу у серпні 2014 р. [9]
Фінансові інструменти COSME працюють у поєднанні з аналогічними інструментами з рамкової програми Горизонт 2020 (Horizon 2020), у рамках якої
Європейською Комісією був запущений інструмент
підтримки МСП (SME Instrument), за яким виділено
фінансування таких компаній в об’ємі 2,5 млн. євро,
а також надано доступ до світового досвіду в управлінні підприємствами.
Відповідно до ст. 5 Регламенту ЄС № 1287/2013
Європейського Парламенту і Ради від 11.12.2013 р.,
який затверджує Програму з конкурентоздатності
підприємств і МСП (COSME) (2014–2020 рр.) фінансовий пакет для реалізації програми COSME встановлено у межах 2 298 243 млн. євро, з яких не менше 60% має бути спрямовано на фінансові інструменти.
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Фінансовий пакет для програми COSME має виділити орієнтовні суми у 21,5% від вартості фінансового пакету для конкретної мети, вказаної у
ст. 4 (1) (b), 11% – для конкретної мети, вказаної у
ст. 4 (1) (с) та 2,5% для конкретної мети, вказаної у
ст. 4 (1) (d) Регламенту ЄС № 1287/2013 Європейського Парламенту і Ради від 11.12.2013 р., який затверджує Програму з конкурентоздатності підприємств і малих та середніх підприємств (COSME)
(2014–2020 рр.). Європейська комісія може відступати від цих орієнтовних сум, але не більше ніж на 5%
від вартості фінансового пакету у кожному випадку.
У випадку необхідності перевищення цієї межі Європейська комісія уповноважена приймати делеговані акти відповідно зі ст. 23 вказаного нормативного
акту, що змінює ці орієнтовні суми.
Програма COSME відкрита для участі країн, які
підпадають під сферу дії європейської політики сусідства, коли це дозволяють домовленості та процедури і у відповідності до загальних принципів та
загальних умов участі цих країн у програмах ЄС,
встановлених у відповідних Рамкових угодах, Протоколах до угод про асоціацію і рішення Ради асоціації. Тобто МСП, які працюють у сфері інноваційних
технологій та потребують залучення інвестиційного
капіталу, мають можливість отримати доступ до інвестиційних ресурсів, що розподіляються за програмою COSME.
Європейська комісія має підтримувати дії, направлені на полегшення та покращення доступу до
інвестування МСП на етапах їх створення, зростання
і передачі, які доповнюють використання державамичленами фінансових інструментів для таких підприємств на національному та регіональному рівнях.
Такі дії мають бути направлені на стимулювання
поглинання і пропозиції як акціонерного, так і боргового фінансування, яке може містити початкове
інвестування, ангельське і квазі-акціонерне інвестування залежно від ринкового попиту, але виключаючи різне використання активів.
Фінансові інструменти для МСП можуть у відповідних випадках поєднуватися і доповнювати:
а) інші фінансові інструменти, створені державамичленами і їх органами управління, що фінансуються
з національних або регіональних фондів або фінансуються у контексті операцій Структурних фондів,
відповідно до ст. 38 (1) (а) Регламенту (ЄС)
№ 1303/2013; б) інші фінансові інструменти, створені державами-членами і їх органами управління, що
фінансуються за рахунок національних або регіональних програм за межами діяльності Структурних
фондів; в) гранти, що фінансуються Союзом, у т. ч.
відповідно до цього Регламенту.
Наприклад, Фонд акцій для зростання і Фонд
кредитних гарантій, згадані у ст. 18 та 19 відповідно,
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можуть доповнювати використання державами-членами фінансових інструментів для МСП у рамках
політики єдності Союзу. Вказані Фонди можуть, за
необхідності, дозволяти об’єднання фінансових ресурсів з державами-членами та/або регіонами, які
бажають внести частину структурних коштів, виділених ним відповідно до ст. 38 (1) (а) Регламенту
(ЄС) № 1303/2013.
У той же час Групою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ та ЄІФ) у співробітництві з Європейською комісією була створена спільна ініціатива
«InnovFin – фінанси ЕС для інновацій» (InnovFin–
EU Finance for Innovators), що складається з ряду
інтегрованих, які доповнюють один одного, інструментів фінансування і консультаційних послуг, що
надаються групою ЄІБ, яка охоплює інвестування
всього виробничого ланцюга інноваційного розвитку МСП. Програма здійснюється у всіх державахчленах ЄС, а також серед асоційованих країн-учасниць. Мета цієї ініціативи – до 2020 р. залучити
інвестиції у перспективні наукові розробки та бізнеси в об’ємі не менше 48 млрд. євро. Менше, ніж
за два роки після запуску InnovFin, європейськими
компаніями було залучено 16,5 млрд. євро. Попит
на такі інвестиції значно перевищує пропозицію, це
означає, що продукти цієї ініціативи більше ніж витребувані. Однак слід зауважити, що існує значна
відмінність в об’ємах залучених інвестицій серед

1.

країн-учасниць ЄС у рамках цієї програми. Так,
найбільшу кількість інвестицій залучено компаніями в Італії, Іспанії, Бельгії, Португалії та Німеччині,
у той час як об’єм інвестицій Греції, Угорщини,
Естонії та Польщі у десять раз менше об’єму країни, що є лідерами [10].
В Україні також робляться певні кроки з покращення інвестиційного клімату щодо реалізації інноваційних проектів, у т. ч. МСП. Зокрема, відповідно
до Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності
на період до 2030 р. пропонується збільшити частку
державного та місцевого фінансування розробки та
впровадження інноваційних продуктів. Проте результати впровадження вказаної Стратегії зможемо оцінити у недалекому майбутньому. Сьогодні ж інтерес
суб’єктів приватної форми власності до співпраці з
державою в інноваційній діяльності ускладнено відсутністю мотивації та поганим інформуванням бізнесу про інноваційні розробки.
Висновки. Загалом в ЄС інвестування МСП не є
однорідним, а значна їх частина, незважаючи на велику кількість інструментів підтримки в інвестуванні таких компаній, стикаються з серйозними проблемами у доступі до інвестиційних ресурсів. Для створення успішної загальноєвропейської політики
необхідним є поглиблене розуміння проблем і специфіки фінансування інноваційної діяльності МСП
країн-членів ЄС.
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что в ЕС инвестирование малых и средних предприятий не является однородным, а значительное их количество,
невзирая на большое количество инструментов поддержки в инвестировании таких компаний, сталкиваются с
серьезными проблемами в доступе к инвестиционным ресурсам.
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Problem setting. The development of social relations, the economic well-being of the population and the stable social
structure of any state in the present circumstances are conditioned by a series of factors, one of which is the development of
innovative infrastructure. One of the most important directions of development of the economic sector of our country was the
formation of an innovative model of the economy, which puts to law the new tasks of clarifying the purpose and social value
of law as a regulator of social relations.
Analysis of recent researches and publications. The current state of the study of the selected issues indicates that
the sources from which public-law organizations are investing innovative activities of small and medium-sized innovative
entrepreneurship in the EU are insufficient. At the same time, the state policy of the EU countries in the scientific and
technical sphere is realized through the use of various instruments, which include: legislation, tax policy, size and nature
of the allocation of budget funds, including for the implementation of works in priority areas, the formation and maintenance of infrastructure, personnel, etc.
Target of research is to identify the public and legal means of investing small and medium innovative entrepreneurship in the EU.
Article’s main body. In the EU, the innovative component of public policy encompasses the scope of national scientific institutions (institutes, research centers, university laboratories, etc.). There are government programs that receive
partial funding from the state budget. The state is guided by different criterias when deciding on the financing of specific
works. First, the prospect of each specific direction is evaluated from the point of view of preserving the country’s achieved
position on the world market in the future. Second, the recognition at the governmental level of innovation as a vital factor of economic development, the conduct of a broad government company on the problems of innovation.
The current state of regulatory support suggests that structural funds such as the European Regional Development
Fund and the European Social Fund should be considered as the main public sources of investment for innovative enterprises. In particular, such funds are implementing EIC Pathfinder Pilot, FET Innovation Launchpad, EIC Transition to
Innovation Activity, EIC Accelerator, Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises (COSME) etc.
Conclusions and prospects for the development. In the EU, the investment of small and medium enterprises is not
homogeneous, but a large part of them, despite the large number of investment support tools for such companies, face
significant challenges in accessing investment resources. Developing a successful pan-European policy requires an indepth understanding of the problems and specifics of financing the innovation activities of small and medium innovative
enterprises in EU Member States.
Keywords: investments, innovative activity, investment funds, small enterprises, medium enterprises, innovative
infrastructure.
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ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО БЕРУТЬ УЧАСТЬ
У СТВОРЕННІ, ТРАНСФЕРІ ТА ЗАСТОСУВАННІ ТЕХНОЛОГІЙ
ТА/АБО ЇХ СКЛАДОВИХ
У цій статті аналізуються суб’єкти трансферу технологій, яких можна віднести до третьої групи суб’єктів,
визначених у ст. 3 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій». Виявлено проблеми їх невизначення за дослідженим Законом, оскільки в ньому міститься лише перелік таких
суб’єктів. Запропонована систематизація суб’єктів, які належать до третьої групи за ст. 3 дослідженого Закону:
фізичні особи, що безпосередньо беруть участь у створенні, трансфері та застосуванні технологій та/або їх складових, надають необхідні для цього інформаційні, фінансові та інші послуги на всіх стадіях просування технологій та/або їх складових на ринок.
Ключові слова: трансфер технологій, технологія, послуги, фізична особа — підприємець, автор, інвестор.

Постановка проблеми. Правовим підґрунтям
реалізації трансферу технологій в Україні є нормативно-правова база, зокрема, Закон України «Про
державне регулювання діяльності у сфері трансферу
технологій», яка має певні недоліки у сфері державного регулювання трансферу технологій, оскільки ст.
3 зазначеного Закону встановлює лише перелік
суб’єктів, але не конкретизує і не систематизує їх.
Отже, на сьогодні державне забезпечення здійснення трансферу технологій в Україні є неузгодженим на підставі того, що відсутнє належне інституційне забезпечення. Актуальність теми визначила
мету наукової праці, яка полягає в дослідженні групи
суб’єктів трансферу технологій, що безпосередньо
беруть участь у створенні, трансфері та застосуванні технологій та/або їх складових, а також надають необхідні для цього інформаційні, фінансові та
інші послуги на всіх стадіях просування технологій
та/або їх складових.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Трансфер технологій як категорію досліджували такі
вчені, як Ю. Є. Атаманова, О. М. Вінник, О. М. Давидюк, Г. І. Жиц, Ю. М. Капица, Д. С. Махновський,
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В. С. Мілаш, Є. А. Новіков, Б. М. Падучак, О. С. Трофімчук, Н. М. Фонштейн, О. А. Чобот, І. Є. Якубівський.
Але поза увагою вчених залишилося дослідження питання аналізу діяльності та систематизації
суб’єктів трансферу технологій за ст. 3 Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері
трансферу технологій».
Мета дослідження. Отже, метою цієї статті є
аналіз діяльності та систематизація суб’єктів, які
належать до третьої групи за ст. 3 зазначеного Закону: фізичні особи, що безпосередньо беруть участь
у створенні, трансфері та застосуванні технологій
та/або їх складових, надають необхідні для цього
інформаційні, фінансові та інші послуги на всіх стадіях просування технологій та/або їх складових на
ринок.
Виклад основного матеріалу. Основним нормативно-правовим документом, який безпосередньо
регулює сферу трансферу технологій в Україні, є
Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій». У ньому роз’яснені
деякі поняття у сфері трансферу технологій, визна© Розгон О. В., 2020
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чені суб’єкти, які беруть участь у трансфері технологій (ст. 3), проте їх дефініції, повноваження та
функції описані тільки для державних структур та
організацій державної форми власності.
Що стосується інших суб’єктів трансферу технологій, то Закон робить акцент швидше на джерелах
таких технологій (у широкому розумінні, у тому
числі й фактичному менеджменті), аніж на реципієнтах. Зокрема, саме такий висновок можна зробити,
виходячи з аналізу ст. 3 Закону, в якій пропонується
перелік суб’єктів трансферу технологій [1, с. 4].
Відповідно до п. 3 ст. 3 зазначеного Закону
суб’єктами трансферу технологій є фізичні особи,
що безпосередньо беруть участь у створенні, трансфері та застосуванні технологій та/або їх складових, надають необхідні для цього інформаційні, фінансові та інші послуги на всіх стадіях просування
технологій та/або їх складових на ринок.
Стаття 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» вказує на можливість укладення договору про трансфер
технології.
Серед суб’єктів інституційного забезпечення інноваційної та інвестиційної діяльності в Україні виділяють господарюючих суб’єктів інвестиційної та
інноваційної діяльності. Чи можуть ними бути фізичні особи? Безумовно.
Згідно зі ст. 24 ЦК України фізична особа – це
людина.
Оскільки фізична особа бере участь у створенні
технології, це може бути творець (автор). Творцем
об’єкта інтелектуальної власності може бути будьяка фізична особа незалежно від віку [2, с. 707].
Про це зазначається у ст. 421 ЦК України. Відповідно до цієї статті суб’єктами права інтелектуальної
власності є: творець (творці) об’єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник
тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи
договору. Виходячи зі змісту зазначеної статті ЦК
України, можна сформулювати таке доктринальне
визначення суб’єкта права інтелектуальної власності: суб’єкт права інтелектуальної власності — це
творець (творці) об’єкту права інтелектуальної власності та інша (інші) особа, якій належать права інтелектуальної власності [3, c. 72–73].
Суб’єктів права інтелектуальної власності, як
правило, поділяють на дві групи. До першої належать творці інтелектуальної власності – тільки фізичні особи. Другу групу складають як фізичні, так
і юридичні особи, які самі не створювали об’єкти
права інтелектуальної власно сті, але стали
суб’єктами цього права в силу закону чи договору [4,
c. 310].

У науковій літературі такий підхід висловлювався вже давно. Так, на думку О. А. Підопригори,
«суб’єктів права інтелектуальної власності прийнято
поділяти на дві основні групи. Це передусім – творці інтелектуальної власності. Творцями можуть бути
тільки фізичні особи – люди, чиєю творчою працею
створюється інтелектуальна власність [5, с. 364].
Творцем об’єкта інтелектуальної власності може
бути будь-яка фізична особа незалежно від віку.
Творцями багатьох об’єктів інтелектуальної власності бувають малолітні та неповнолітні діти й інші
недієздатні особи. Вони є первинними суб’єктами
права інтелектуальної власності, яке на підставі закону чи договору може перейти до інших фізичних
чи юридичних осіб – правонаступників (похідних
суб’єктів права інтелектуальної власності). Похідними суб’єктами права інтелектуальної власності визнаються фізичні та юридичні особи, до яких це
право переходить у силу закону чи договору (спадкоємці та інші правонаступники)» [2, с. 706–707].
Зважаючи на те, що у ст. 421 ЦК України наведено загальний перелік суб’єктів права інтелектуальної
власності, у науковій літературі наводяться різні
підходи до їх класифікації.
Зокрема, Н. М. Мироненко пропонує здійснити
класифікацію суб’єктів права інтелектуальної власності відповідно до таких критеріїв.
1. За підставами набуття прав інтелектуальної
власності: первинні та вторинні.
2. За обсягом прав інтелектуальної власності:
суб’єкти, які є носіями всього комплексу прав – майнових і немайнових прав інтелектуальної власності;
суб’єкти, яким належать майнові права інтелектуальної власності.
3. За критерієм інститутів права інтелектуальної
власності: суб’єкти права інтелектуальної власності
на об’єкти авторського права і суміжних прав;
суб’єкти права інтелектуальної власності на наукове
відкриття; суб’єкти права інтелектуальної власності
на винахід, корисну модель, промисловий зразок;
суб’єкти права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми; суб’єкти права
інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію; суб’єкти права інтелектуальної власності
на сорт рослин, породу тварин; суб’єкти права інтелектуальної власності на комерційне найменування;
суб’єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку та географічне зазначення; суб’єкти
права інтелектуальної власності на комерційну таємницю [6, c. 11–24].
Як зазначено вище, виключно фізична особа
може бути автором твору і первинним суб’єктом
права інтелектуальної власності. Юридична особа є
самостійним суб’єктом правовідносин та існує незалежно від фізичних осіб, які її утворили, і хоча це
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колективне утворення і визнається суб’єктом правовідносин, однак як юридична особа воно може бути
носієм лише тих прав та обов’язків, які не пов’язані
з природними властивостями людей [4, c. 310].
При цьому право здійснення трансферу технологій фізичними особами, які безпосередньо беруть
участь у трансфері технологій, хоча й закріплене у
чинному законодавстві, однак тільки за фізичними
особами – підприємцями.
Так, ст. 50 ЦК України визначає, що фізична особа з повною цивільною дієздатністю має право на
здійснення підприємницької діяльності, а ст. 128 ГК
України визнає громадянина суб’єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця [7, с. 217].
У «Критеріях для прийняття рішення при проходженні юридичними та фізичними особами акредитації на право здійснення посередницької діяльності у сфері трансферу технологій», що схвалені
протокольним рішенням Державної комісії з питань
акредитації фізичних та юридичних осіб на право
проходження посередницької діяльності у сфері
трансферу технологій від 04.12.2007 р. № 3 (далі –
Критерії), йдеться і про фізичну особу, і про фізичну
особу – підприємця [8].
А чи може фізична особа бути стороною за договором про трансфер технологій? Трансфер технологій становить собою процес передання, обміну
технології як об’єкта товарного обороту. За своєю
правовою природою договір трансферу технології
може бути одностороннім, але частіше існує як універсальна категорія з безліччю осіб: дво-, багатосторонній. Загіршевою Н. В. доведено, що стороною
господарського договору у сфері трансферу технологій є суб’єкт господарювання. Науковицею досліджено правову природу фізичної особи і доведено,
що вона не може бути стороною за господарським
договором трансферу технологій. Крім цього, аргументовано доцільність вважати суб’єктом трансферу
технологій і стороною господарського договору зазначеної сфери фізичну особу – підприємця [9, с. 3].
Єдиним винятком у сфері трансферу технологій,
згідно з яким фізична особа реалізує свої права, є
створення спільних підприємств. Засновником (учасником) підприємства може бути фізична особа.
Отже, правовий аналіз законодавства про трансфер технологій свідчить про використання поняття
«фізична особа» та «фізична особа – підприємець»
[7, c. 220]. Оскільки стороною договору трансферу
технології є фізична особа — підприємець, то чи
може ця особа володіти майновими правами на технологію за цим договором?
За напрямами удосконалення відчуження майнових прав на технологію за господарським договором:
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1) момент відчуження майнових прав на технологію – це момент волевиявлення сторін, що підтверджується фактичним укладенням господарського
договору; 2) суб’єкт, який отримує право на технологію, набуває правомочностей володіння, користування та розпорядження щодо технології, всіх її
складових частин і майна, в якому технологія
об’єктивована одночасно. Отже, доцільно вважати
власником майнових прав на технологію суб’єкта
господарювання [9, с. 3, 6].
Розглянемо фізичних осіб, які беруть участь у
застосуванні технологій та/або їх складових.
Трансфер технологій передбачає застосування
технологій та/або їх складових, знань, їх цільове використання, що вимагає злагоджених дій двох і більше фізичних осіб.
Сама технологія як предмет трансферу за ст. 1
Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» – результат науково-технічної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та
інших рішень про перелік, строк, порядок і послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/
або реалізації і зберігання продукції, надання послуг;
складова технології – частина технології, де відображено окремі елементи технології у вигляді наукових та науково-прикладних результатів, об’єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау.
Об’єктом технології є наукові та науково-технічні результати, об’єкти права інтелектуальної власності (зокрема, винаходи, корисні моделі, твори наукового, технічного характеру, комп’ютерні програми, комерційні таємниці, ноу-хау або їх сукупність),
в яких відображені перелік, строк, порядок і послідовність виконання операцій, процесу виробництва
та/або реалізації і зберігання продукції.
Доцільно звернути увагу на досвід Європейських
Спільнот, що знайшов своє відображення після декількох етапів розвитку в Регламенті Комісії (ЄС)
№ 772/2004 від 27.04.2004 р. про застосування статті 81 (3) Договору до категорій договорів про передання технологій [10].
У статті 1 Регламенту (b) під час визначення поняття «угода про передання технологій» фактично
визначається, що може бути предметом такої угоди
і, відповідно, в багатьох випадках за аналогом є
об’єктом самого трансферу технологій.
Українське законодавство визначає широкий перелік об’єктів, які можуть бути предметом договорів
(угод) про трансфер технологій. Доцільність використання творів наукового характеру як об’єктів технології може виникнути під час їх закупівлі, передання або використання тими ж органами виконавчої
влади або органами місцевого самоврядування, які
уповноважені здійснювати вищезазначені дії під час
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реалізації власних повноважень із метою впровадження державної політики у сфері трансферу технологій.
Повертаючись до аналізу Закону України «Про
державне регулювання діяльності у сфері трансферу
технологій», зокрема, стосовно закріплених імперативних приписів, доцільно звернути увагу і на те, що
державна експертиза технологій проводиться відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Порядок проведення державної експертизи технологій установлюється Кабінетом
Міністрів України. Державна експертиза технологій
та/або їх складових проводиться на підставі технікоекономічного обґрунтування можливості їх використання на території України чи передання майнових
прав на них за межі України, звіту про патентнокон’юнктурні дослідження і патентного формуляра,
які оформляються відповідно до державних стандартів (ч. 2 ст. 14).
Виходячи з поняття «технологія», розглянутого
вище, можна зробити висновок, що вона буде отримана швидше за все як один із можливих результатів
НДДКР [1].
Що стосується фізичних осіб, які беруть участь
у застосуванні технологій та/або їх складових, то це
можуть бути, зокрема, постачальники технологій та
їх складових, що використовуються під час застосування технологій, які пропонуються до трансферу.
Проаналізуємо останню групу фізичних осіб, які
надають інформаційні, фінансові та інші послуги на
всіх стадіях просування технологій та/або їх складових на ринок і встановимо, хто може бути такими
фізичними особами.
Трансфер технологій – це процес, за допомогою
якого ідея вченого або винахідника в будь-якій сфері
діяльності перетворюється на успіх як для автора,
так і всього суспільства, паралельно залучаючи й
інноваційні центри, інших інфраструктурних
суб’єктів та об’єктів, зокрема юристів, інвесторів,
банки і допоміжні виробництва.
Оскільки діяльність щодо трансферу технологій
охоплює декілька сфер діяльності (законодавча, наукова, інженерна, маркетингова і т. д.), у ній зацікавлені та беруть участь спеціалісти різноманітних професійних компетенцій (винахідники, маркетологи,
спеціалісти з інтелектуальної власності), та в кожній
із цих сфер існують проблеми, які стримують процеси комерціалізації [11, с. 200].
В основі методичних засад побудови трансферу
технологій лежить понятійне розуміння його як процесу підтримки (супроводу) новації на всіх ланках
інноваційного ланцюга: «новатор (автор нової
ідеї)» – «дослідник-теоретик» – «дослідник-прикладник» – «дослідник-технолог» – «технолог-виробнич-

ник» – «дослідник-виробничник» – «маркетолог» –
«збувальник» – «сервісний обслуговувач» – «кінцевий користувач» [12, с. 191].
Тобто реальний трансфер технологій є неможливим без паралельного трансферу знань, оскільки
саме знання (технічні, експертні рішення, досвід,
відпрацьовані на практиці навички та схеми роботи
з конкретною технологією) – ключовий чинник, що
забезпечує контроль за технологіями в цілому.
Логічно, що різні носії (у фізичному сенсі) характеризуються різними можливостями щодо перенесення технології з однієї організації (країни) до
іншої. При цьому необхідно враховувати, що знання
ніколи не можна повністю відділити від людини –
завжди залишається частина некодифікованого знання, тому людину (винахідника, науковця, технічного спеціаліста) необхідно розглядати не лише як
суб’єкта, але й як безпосередній канал трансферу
технологій.
Кодифікована сукупність технологічного знання
(технологічні схеми, креслення, рецептури тощо), як
правило, акумулюється організацією-розробником,
тоді як окремій людині-розробнику на практиці належить лише частка цього знання, закріпленого відповідним патентом. Одна сучасна технологія може
ґрунтуватися на сотнях патентів [13, с. 19].
Безпосередньо фізичною особою у сфері трансферу технологій може бути автор об’єкта трансферу
технологій (зокрема, винахідник). Так, суб’єктами
трансферу технологій на певних його етапах є: теоретик-винахідник (фундаментальна наука), дослідник-практик (прикладна наука), технолог-виробничник (промислове виробництво), маркетолог-продавець (ринок), інвестор (дослідне виробництво і
доробка технології).
Припускаємо, що інвестори у трансфері технологій здійснюють фінансування за рахунок власних
коштів чи управління фондами.
Передання технологій у процесі здійснення прямих іноземних інвестицій відбувається у горизонтальній чи вертикальній формі. У першому випадку
інвестором надаються технології для забезпечення
всього виробничого процесу, у другому – для реалізації однієї з ланок виробництва [14].
Для сприяння розвитку інноваційного бізнесу і
комерціалізації наукоємних технологій, залучення
наукового потенціалу України в світовий комерційний обіг було створено Національну мережу трансферу технологій. Її учасники можуть займатися пошуком інвесторів і партнерів для реалізації інноваційних проектів.
Найбільш привабливим для ефективного трансферу технологій вважається грінфілд-інвестор, який
мотивується пошуком знань. Але цей інвестор лише
придивляється до України. У наших умовах найбільш
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реалістичним є заохочення такого інвестора, який
шукає підвищення ефективності.
Прискорення поширення нової технології забезпечує більш відкриті ринки з отримання стимулів до
міжнародної торгівлі, інвестування та економічного
розвитку [15].
Зауважимо, що на даний момент науковець як
фізична особа не належить до самостійних учасників
мережі трансферу технологій, маючи можливість
бути залученим до неї тільки як працівник наукової
організації чи навчального закладу.
До фізичних осіб, які безпосередньо беруть
участь у трансфері технологій, можна віднести і патентного повіреного як особу, що надає іншим особам, яких вона представляє, допомогу і послуги,
пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної
власності. [16, c. 53].
Усі проаналізовані суб’єкти можуть взаємодіяти (ст. 4 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»), що
виявляється у: створенні технологій та/або їх
складників; обміні досвідом та інформацією про
науково-технологічні досягнення; проведенні консультацій з основних питань науково-технічної і
технологічної політики щодо застосування технологій та їх складників; виробництві та здійсненні
кооперації постачання технологій та/або їх складників у межах договорів про їх трансфер; укладенні інших цивільно-правових договорів відповідно
до законодавства.
Таким чином, сучасне розуміння трансферу технологій полягає в усвідомленні його як довгострокового, багатостадійного, ретельно спланованого процесу, що поєднує в собі творчий процес винаходу,
наукове дослідження, масштабне виробництво,
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оптимізацію, маркетинг, турботу про збутову та
сервісну мережу і багато іншого, а не існує лише як
короткостроковий комерційний акт продажу нової
ідеї [17].
Висновки. Підсумовуючи, окреслимо такі моменти.
Хоча правовий аналіз законодавства про трансфер технологій свідчить про використання понять
«фізична особа», наприклад, автор, винахідник, які
можуть належати до фізичних осіб, які беруть участь
у створенні технологій та/або їх складових, і «фізична особа — підприємець», однак сторонами господарського договору у сфері трансферу технологій є
суб’єкти господарювання, тобто фізичні особи —
підприємці.
На наше переконання, п. 3 ст. 3 Закон України
«Про державне регулювання діяльності у сфері
трансферу технологій» необхідно викласти у такій
редакції: фізичні особи, які безпосередньо беруть
участь у створенні, трансфері та застосуванні технологій та/або їх складових, надають необхідні для
цього інформаційні, фінансові та інші послуги на
всіх стадіях просування технологій та/або їх складових на ринок, — це: а) фізичні особи, які створюють
нові технологічні рішення, продукти, методи або
засоби виробництва, види товарів і послуг, структури
управління без проведення наукової (науково-технічної) роботи; б) фізичні особи, які надають різні види
послуг під час впровадження новацій, зокрема, виконують проектно-конструкторські або технологічні
роботи зі створення макетів, дизайну, надають маркетингові, навчально-тренінгові, юридичні, патентні
послуги; в) фізичні особи — інвестори, які фінансують проєкти за рахунок власних коштів чи здійснюють управління фондами.
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Problem setting. The legal basis for the implementation of technology transfer in Ukraine is the legal framework, in
particular, the Law of Ukraine «On State Regulation of Technology Transfer», which has certain shortcomings in the field
of state regulation of technology transfer, since Art. 3 of the said Law establishes only the list of subjects, but does not
specify and organize them.
So, today, the state provision of technology transfer in Ukraine is uncoordinated on the grounds that there is no
proper institutional support. The relevance of the topic has determined the purpose of the scientific work, which is to study
a group of technology transfer entities that are directly involved in the creation, transfer and use of technology and / or
their components, and provide the necessary information, financial and other services at all stages the promotion of technologies and / or their components.
Target of research. The purpose of this article is to analyze the activities and systematization of subjects belonging
to the third group under Art. 3 of the said Law: natural persons directly involved in the creation, transfer and application
of technologies and / or their components, provide the necessary information, financial and other services at all stages of
the technology and / or their components market promotion.
Analysis of recent researches and publications. Technology transfer as a category was investigated by such scientists as Yu. E. Atamanova, O. M Vinnyk, O. M Davdyuk, G.I Zhits, Yu. M. Kapitsa, D.S. Makhnovsky, V.S. Milash , E.A.
Novikov, B.M. Paduchak, O.S. Trofimchuk, N.M. Fonshtein, O.A. Chobot, I.E. Yakubovsky.
But with the attention of scientists there is a study of the analysis of activity and systematization of the subjects of
technology transfer under Art. 3 Law of Ukraine «On State Regulation of Technology Transfer Activities».
Article’s main body. The main normative legal document that directly regulates the sphere of technology transfer in
Ukraine is the Law of Ukraine «On state regulation of activities in the field of technology transfer». It explains some of
the concepts in technology transfer, identifies entities involved in technology transfer (Article 3), but their definitions,
powers and functions are described only for government entities and state-owned entities.
According to paragraph 3 of Art. 3 of the Law of Ukraine «On state regulation of activities in the field of technology
transfer» subjects of technology transfer are individuals who are directly involved in the creation, transfer and use of
technologies and / or their components, provide the necessary information, financial and other services for all stages of
the advancement of technologies and / or their components to the market.
Because an individual is involved in the creation of technology, it may be the creator (author). Any individual,
regardless of age, can be the creator of an intellectual property. The right to transfer technology to individuals who are
directly involved in technology transfer, although enshrined in applicable law, but only to individuals - entrepreneurs.
With regard to individuals involved in the application of technologies and / or their components, these may be, in
particular, technology providers and their components used in the application of technologies offered for transfer.
The technology transfer entity (in particular, the inventor) can be a natural person in the technology transfer field.
Thus, the subjects of technology transfer at certain stages are: the inventor (fundamental science), practitioner (applied
science), technologist-producer (industrial production), marketer-seller (market), investor (pilot production and refinement)
technology).
We assume that technology transfer investors are financing through their own funds or fund management.
The most attractive for efficient technology transfer is the Greenfield investor who is motivated by the search for
knowledge.
Individuals directly involved in the transfer of technology may also be referred to as a patent attorney as a person
providing assistance and services related to the protection of intellectual property rights to others whom they represent.
Conclusions and prospects for the development. Although a legal analysis of technology transfer legislation
indicates the use of the terms «natural person», for example, author, inventor, who may belong to individuals involved in
the creation of technologies and / or their components, and «natural person - entrepreneur», however the parties to the
economic agreement in the field of technology transfer are economic entities, ie individuals - entrepreneurs.
In our opinion, item 3 of Art. 3 The Law of Ukraine «On State Regulation of Technology Transfer Activities» should
be read in the following wording: natural persons directly involved in the creation, transfer and use of technologies and
/ or their components, provide the necessary information, financial and other services for all stages of promotion of
technologies and / or their components on the market are: a) individuals who create new technological solutions, products,
methods or means of production, types of goods and services, management structures without conducting scientific
howling (scientific and technical) work; b) individuals who provide different types of services during the implementation
of innovations, in particular, perform design or technological works on the creation of models, design, provide marketing,
training, legal, patent services; c) natural persons - investors who finance projects at their own expense or manage funds.
Keywords: technology transfer, technology, services, individual - entrepreneur, author, investor.
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СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ:
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
У статті досліджуються питання стимулювання інновацій в держаному секторі на прикладі зарубіжного досвіду. Зазначено, що державний сектор традиційно вважається непривітливим для інновацій, особливо інновації
ініційовані керівниками середньої ланки та персоналом. Виокремлено, що окрім приватного сектору, державний
характеризується асиметричними стимулами, які карають невдалі нововведення набагато серйозніше, ніж вони
винагороджують успішних, відсутністю венчурного капіталу для творчого вирішення проблем та несприятливим
підбором інноваційних суб’єктів проти кар’єри державних служб. Зростаючий масив доказів на основі заявок на
нагороди за інновації показує, що, незважаючи на негостинне середовище, передові державні службовці та керівники середньої ланки відповідають за багато нововведень. Крім того, деякі організації державного сектору постійно виробляють велику кількість нововведень. Запропоновано шляхи стимулювання можливостей організацій
громадського сектору для інновацій.
Ключові слова: інновації, венчурний капітал, стимулювання, податки.

Постановка проблеми. Швидкий розвиток інформаційних технологій, що зумовив один із найсильніших періодів економічного зростання в історії
США, породив зацікавленість науковців в інноваціях
та їх процесах. В останні роки це питання досліджували такі науковці, як: Розабет Кантер і Том Петерс
присвятивши цьому бестселер про інновації в бізнесі - «Hamel’s Leading the Reuolution» 2000р. [1].
Інтерес до інновацій у державному секторі суттєво зріс в світі за останні 15 років. Найвідоміша
програма стимулювання інновацій в США є – «Інновації американського уряду в Фонді Форда». Програма, якою керує Гарвардський університет у школі
Кеннеді Уряд (стимули Ford-KSG). У цьому документі використовуються дослідження, засновані на основі Ford-KSG.
Стан вивчення проблеми. Проблемам інноваційної діяльності присвячені дослідження низки відомих вітчизняних та іноземних учених-юристів та
економістів: Атаманової Ю.Є., Балуєва О.В., Беренса
В., Бірмана Г., Ващук Н.Ф., Власової В., Войнаренка
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М.П., Гончарова Ю.В., Гречан А.П., Давидюка О.М.,
Діденка Н.Г., Ємельянова В.М., Жорнокуя Ю.М., Задихайла Д.В., Зайцевої Л.О., Зафара А., Квасницької
Р.С., Мавроєдія Е., Равскі Т., Ременпріт К., проте
деякі питання поставленої проблеми все ще потребують висвітлення.
Мета дослідження. Метою статті є аналіз деяких
видів стимулювання інноваційної діяльності, що
впроваджені в зарубіжних країнах. Розкриття змісту
деяких особливостей чинного законодавства України
щодо стимулювання інновацій.
Викладення основного матеріалу. За останні 30
років сформувався глобальний консенсус щодо важливості інновацій як основного способу вирішення
проблем економічного розвитку, охорони здоров’я,
національної безпеки і захисту навколишнього середовища. Багато провідних країн світу роблять безпрецедентні інвестиції в просування інновацій за рахунок збільшення фінансування досліджень і розробок
і постійної підтримки університетів і інноваційних
малих і великих підприємств. Вони реалізують нові
© Любчич А. М., 2020
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програми і державно-приватні партнерства, щоб стимулювати комерціалізацію нових ідей на ринку.
У багатьох країнах уряд та бізнес працюють разом створюють установи, які заохочують інноваційну
діяльність з боку приватного сектору, особливо в
таких сферах, як інформаційні технології. Механізми
захисту прав інтелектуальної власності, таких як
патенти, авторські права та реєстрація веб-адресів
створених для того, щоб інноваційні фірми та приватні особи могли дозволити отримують прибуток від
своєї інноваційної діяльності. Венчурний капітал
забезпечує динамічний і легкий доступ до джерел
фінансування для впровадження інноваційних ініціатив при компенсації через часткову власність, що
дозволяє стартап-фірмам, їх інвесторам, їх співробітникам та, все частіше, їх постачальників, отримати
велику фінансову винагороду від такої діяльності.
Головним чинником успіху держав та бізнесу у
світі сьогодні є інновації.
Але не варто очікувати, що інноваційний сектор
економіки зростатиме сам собою, як гриби після
дощу. В Україні стимулів для розвитку інновацій
конче не вистачає, хоча вигадувати нічого треба –
вони вже успішно пройшли випробування в багатьох
країнах світу, досить лише вивчити цей досвід та
адаптувати під нашу специфіку.
Слід виділити вісім дієвих стимулів для інновацій, які використовуються великою кількістю країн,
зокрема: стимули для корпорацій, що інвестують у
R&D; стимули для створення R&D-центрів; технологічні зони; підтримка модернізації компаній; підтримка інноваційного експорту; державні гранти та
пільгові кредити; підтримка інноваційних державних
закупівель; патентні бокси [2].
1. Стимули для корпорацій, що інвестують у
R&D.
Кожна прогресивна держава зацікавлена в тому,
щоб її компанії розвивалися та багатіли, й створює
сприятливі умови для інвестицій бізнесу в інновації.
Для цього у держав є ціла низка можливих інструментів стимулювання R&D: вирахування інвестицій
у R&D з бази оподаткування компаній, пільгові ставки податків та «податкові канікули», кредити та гранти, прискорена амортизація основних засобів, звільнення від зборів на інфраструктуру та від земельної
ренти, страхування інноваційного експорту, державні закупівлі інновацій. У різних країнах перевага
віддається або податковим стимулам, або прямим
фінансовим відрахуванням, однак здебільшого ці
інструменти зрівноважені. У більшості країн світу
корпорації, які займаються R&D та випускають високотехнологічну продукцію, сплачують знижену
ставку податку на прибуток. Крім того, загальноприйнятою світовою практикою стало вирахування
R&D-витрат з бази оподаткування. Бельгія, Велика

Британія, Мальта, Польща, Словенія, Угорщина та
Чехія та застосовують податкові пільги у формі додаткових вирахувань з оподатковуваної бази, які навіть перевищують реалізовані витрати.
2. Стимули для створення R&D-центрів.
У країнах, що прагнуть залучити додаткові інвестиції до інноваційного сектору, популярні «податкові
канікули» для R&D-центрів. У деяких країнах дія
«канікул» поширюється на всю їх територію, як-от у
Китаї, Ізраїлі та Мексиці, а в інших – на окремі регіони, як у Канаді та Індії, або навіть на окремі проекти. Додатково, R&D-центрам зазвичай надається
право безоплатного користування землею, придбання
землі за пільговою ціною (Чехія), звільнення від
сплати податку на нерухомість (Білорусь) та знижена
ставка податку на репатріацію прибутків (Білорусь –
5%, Ізраїль – 15%).
3. Технологічні зони.
Вагому роль в інноваційній діяльності відіграють
технологічні зони розвитку у формі технопарків чи
бізнес-інкубаторів. У впровадженні цих інструментів
лідирує Західна Європа. Підприємства, що займаються R&D у технологічних зонах, зазвичай звільнені від
податку на землю, збору на інфраструктуру та від
обов’язкового продажу коштів в іноземній валюті, які
були отримані від реалізації продукції. Держави активно стимулюють розвиток таких зон капітальними
інвестиціями. У Великій Британії, наприклад, частка
державних витрат на будівництво, створення і розвиток інфраструктури технологічних зон становить
близько 60%, у Німеччині, Франції та Нідерландах
– приблизно 75%, а в Бельгії – майже 100%. Яскравим прикладом стимулювання R&D у межах технологічних зон є Туреччина. На сьогодні в Туреччині
функціонують 56 технологічних зон розвитку, ще 13
розпочнуть роботу найближчим часом.
4. Підтримка модернізації компаній.
Щоб стимулювати компанії модернізувати виробництво, такі держави, як Бельгія, Данія, Люксембург, Нідерланди, Португалія та Фінляндія активно
використовують прискорену амортизацію. У Канаді
пришвидшена амортизація складає 100% вартості
активу за рік — ця опція стає доступною для основних фондів, які використовуються більш ніж на 90%
в R&D. У Південній Африці така преференція поширюється тільки на вироби або обладнання у галузі машинобудування, що використовуються для R&D.
Ще один потужний стимул – державна підтримка
інноваційних робочих місць. Наприклад, у Чехії надається фінансова підтримка у розмірі 9 000 доларів
на одне нове робоче місце в R&D-проектах. В Індії
практикується 30% вирахування з бази оподаткування оплати праці R&D-працівників протягом перших
трьох років їх роботи. У Нідерландах оподаткування
заробітної плати та відрахування на соціальне страПраво та інновації № 1 (29) 2020
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хування для працівників, які проводять кваліфіковані дослідження, зменшуються на 35% (50% для стартапів) за перші €250 тис. витрат. Також деякі країни
надають компаніям пільги на оподаткування дивідендів від залучених інвестицій.
5. Державні гранти та пільгові кредити.
В Ірландії держава надає кредити із 25-відсотковим відшкодуванням витрат на R&D та спорудження
і реконструкцію будівель, що використовуватимуться в процесі інноваційної діяльності. В Канаді пільгові кредити надаються перш за все малим та середнім підприємствам або тим, що розташовані в пріоритетних зонах.
6. Підтримка інноваційного експорту.
У 2016 році експортно-кредитні агентства (ЕКА)
різних країн профінансували понад $400 млрд міжнародних експортних та комерційних операцій. Діяльність ЕКА має значний сенс, адже експорт високотехнологічної продукції пов’язан з серйозними
комерційними та некомерційними (особливо політичними) ризиками. Тому страхування, що покриває
експортні неплатежі, позитивно впливає на обсяги
інвестицій. Індія, наприклад, завдяки стимулюванню
інноваційного експорту за останні роки зробила значний стрибок у галузі ІТ. Сьогодні тут працює понад
3,5 мільйона ІТ-професіоналів, які згенерували прибутку на $160 млрд протягом 2016 року порівняно з
$146,5 млрд у 2015 році, а це щорічне зростання на
9,2%.
7. Підтримка інноваційних державних закупівель.
Державні закупівлі є потужним інструментом
стимулювання галузей. Так, у більшості розвинених
країн через державні закупівлі розподіляється близько 15% ВВП, що складає майже 30% витрат бюджетів цих країн. У підтримці державних закупівель
інновацій успішним є досвід Європейського Союзу,
де державні органи стають замовниками інноваційних товарів або поділяють ризики та вигоди від комерціалізації R&D. В ЄС на 2018-2019 роки заплановано €124 млн фінансування для інноваційних
закупівель у рамках програми «Горизонт 2020».
8. Патентні бокси.
Наявність такої переваги, як Патентний бокс - це
спеціальний податковий режим для інтелектуальної
власності. Така преференція передбачає сприятливу
податкову ставки на дохід від інтелектуальної власності, або дозвіл на вирахування цього доходу з бази
оподаткування. Польща, Чехія, Словаччина, Туреччина, Румунія, Білорусь, РФ - намагаються забезпечувати сприятливі умови для інноваційної діяльності, адже на території цих країн діє більшість із вищенаведених інструментів розвитку. Україна ж поки
запровадила лише звільнення від ПДВ операцій з
постачання програмної продукції. Тож нашій країні
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потрібно якомога скоріше брати на озброєння перевірені стимули для R&D та інноваційних компаній.
Що стосується законодавчого аспекту стимулювання інноваційної діяльності в Україні, слід зазначити наступне.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України приймає участь в розробці секторальних та
крос-секторальних експортних стратегій. Відповідна ініціатива передбачена в «Експортної стратегії
України (“дорожньої карти” стратегічного розвитку
торгівлі) на 2017-2021 роки», затвердженій Кабінетом Міністрів України № 1017-р від 27.12.2017 [3].
Документ визначає стратегічні цілі розвитку торгівлі України на наступні чотири роки. Основною
метою Експортної стратегії є перехід до експорту
наукомісткої інноваційної продукції для сталого розвитку та успіху України на світових ринках. Також в
рамках документу було затверджено перелік «ринків
у фокусі» для українського експорту, серед яких ринки ЄС та топ-20 ринків інших країн, зокрема, Китай,
США, Туреччина, Індія та ін.
Документ передбачає створення умов для розвитку експорту всіх секторів економіки. Основною
метою є перехід України до експорту наукомісткої
інноваційної продукції для сталого розвитку та успіху на світових ринках.
У жовтні 2018 року МОН представило для громадського обговорення проект Стратегії інноваційного розвитку України на період до 2030 року. Головною метою Стратегії інноваційного розвитку є розбудова інноваційної екосистеми України, яка
повинна забезпечити швидке та якісне перетворення
креативних ідей в інноваційні продукти і послуги, а
також підвищити рівень інноваційності національної
економіки. Серед очікуваних результатів проект передбачає збільшення надходжень від продажу та
використання об’єктів інтелектуальної власності,
наукомісткої продукції (результатів досліджень та
розробок, програмного забезпечення, ноу–хау, інших
інтелектуальних послуг); збільшення обсягів позабюджетного фінансування науково–дослідних робіт
за рахунок коштів вітчизняних та іноземних інвесторів; зростання частки інвестицій у нематеріальні
активи від усього обсягу капітальних інвестицій;
збільшення наукоємності ВВП; зростання кількості
щорічно зареєстрованих патентів (насамперед – закордонних) на винаходи та корисні моделі. На сьогоднішній вказана Стратегія схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України № 526-р від
10.07.2019 [4].
Окремо, слід приділити увагу проекту Крос–секторальній експортній Стратегії 2019–2023 рр. [5].
Зокрема в ній закладено такі види стимулювання
інноваційної діяльності: створення податкових, митних та візових стимулів для дослідної, інноваційної
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та R&D діяльності іноземних компаній та інвесторів
в Україні. Необхідні кроки: а) запровадження ряду
фіскальних стимулів (наприклад, податкові преференції або нульові ставки мита при ввезенні науково–дослідного обладнання) для R&D, інтернаціоналізація бізнесу та комерціалізація наукових досліджень; б) запровадження сприятливої міграційної
політики у контексті розвитку інновацій для покращення доступу України до глобального ринку обдарованих кадрів; в) запровадження нульової ставки
мита на окремі статті імпорту науково–дослідного
обладнання для R&D у сфері розвитку інноваційних
продуктів компаніями, університетами та дослідними установами.
Наша держава робить певні кроки для стимулювання інновацій. Проте засоби, що закріплені в українському законодавстві, мають надто вузьке коло
впливу на реальні відносини. Податкові та інші пільги, які були впроваджені наприкінці минулого століття, були скасовані. Державні гарантії інноваційної
діяльності мають декларативний характер. Національна інноваційна система України потребує комплексного застосування усіх можливих засобів стимулювання.
Доречно погодитися з думкою науковця, що до
основних засобів стимулювання слід віднести застосування державних гарантій, податкових, митних
та амортизаційних пільг, засобів державної підтримки, а також заходів відповідальності за порушення у
сфері інноваційної діяльності передбачено створенням спеціального правового режиму інноваційної
діяльності. Слід зауважити, що таке розмежування
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не є суворим, має умовний характер та запропоноване для систематизації можливих засобів впливу на
інноваційні відносини.
Упровадження такого спеціального режиму дозволить інноваційній системі України перейти на
новий рівень, реалізуючи проекти в пріоритетних
для держави напрямах економіки [6].
Висновки. Важливим напрямом розвитку системи фінансування ІД в Україні має стати венчурне
фінансування, яке ефективно використовується рядом розвинених країн світу. Запорукою розвитку
ринку венчурних інвестицій є активна позиція держави щодо його підтримки. Зокрема, як у США, так
і в країнах Європи, де венчурне інвестування досить
поширене, приділяється значна увага його розвитку
за рахунок активного надання відповідних преференцій (пільг в оподаткуванні, розподілу з інвесторами
фінансових ризиків інноваційних проектів тощо) та
забезпечення його істотної правової та інформаційної підтримки. В Україні, зважаючи на те, що венчурне інвестування перебуває на початковому етапі
розвитку, доцільно, на наш погляд, розробити комплексну Державну програму щодо розвитку венчурного інвестування в Україні, на чому неодноразово
наголошувалось науковцями та практиками [7]. Ця
програма повинна містити заходи як стосовно розвитку інформаційної підтримки інноваційного бізнесу, удосконалення нормативно-правової бази діяльності венчурних фондів, і, що не менш важливо, –
комплекс стимулюючих заходів податкового
характеру, так і безпосередньо участі держави у фінансуванні венчурних інвестицій.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
В статье исследуются вопросы стимулирования инноваций в государственном секторе на примере зарубежного опыта. Указано, что государственный сектор традиционно считается неприветливым для инноваций, особенно инновации инициированы руководителями среднего звена и персоналом. Обозначено, что кроме частного
сектора, государственный характеризуется асимметричными стимулами, которые наказывают неудачные нововведения гораздо серьезнее, чем они вознаграждают успешных, отсутствием венчурного капитала для творческого решения проблем и неблагоприятным подбором инновационных субъектов против карьеры государственных
служб. Растущий массив доказательств на основе заявок на награды за инновации показывает, что, несмотря на
негостеприимную среду, передовые государственные служащие и руководители среднего звена отвечают за много новшеств. Кроме того, некоторые организации государственного сектора постоянно производят большое количество нововведений. Предложены пути стимулирования возможностей организаций общественного сектора
для инноваций.
Ключевые слова: инновации, венчурный капитал, стимулирование, налоги.
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STIMULATION OF INNOVATION IN THE PUBLIC SECTOR: FOREIGN EXPERIENCE
Problem setting. One of the most important problems and obstacles to the innovative development there is an
uncoordinated work of the government to identify and approve at the legislative level the main means of stimulating
innovation.
Target of research is to analyze some types of stimulation of innovation activities implemented in foreign countries.
Disclosure of some features of the current legislation on stimulating innovation.
Analysis of resent researches and publications. Problems of innovative activity are devoted to research of a number
of well-known domestic and foreign scientists-lawyers and economists: Atamanova Yu.E., Balueva O.V., Berensa V.,
Burman G., Davydyuk O.M., Didenko N.G., Emelianova V.M., Goncharova Yu.V., Grechan A.P., Kvasnitskaya R.S.,
Mavroediya E., Ravski T., Remenprit K., Vashchuk N.F., Vlasova V., Voynarenko M.P., Zadikhayla D.V., Zafara A.,
Zaytseva L.O., Zhornokia Yu.M., however some questions of the problem still need clarification.
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Article’s main body. Over the past 30 years, a global consensus has emerged on the importance of innovation as the
primary means of addressing economic development, health, national security and environmental issues. Many of the
world’s leading countries are making unprecedented investments in promoting innovation through increased R&D funding
and ongoing support from universities and innovative small and large enterprises. They implement new programs and
public-private partnerships to stimulate the commercialization of new ideas in the market.
There are eight effective incentives for innovation that are used by many countries, including: incentives for
corporations investing in R&D; incentives to create R&D centers; technological zones; support for company
modernization; support for innovative exports; government grants and preferential loans; support for innovative public
procurement; patent boxes.
Regarding the legislative aspect of promoting innovation in Ukraine, the following should be noted.
The Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine participates in the development of sectoral and crosssectoral export strategies. The corresponding initiative is foreseen in the Export Strategy of Ukraine (“Road Map” of
Strategic Trade Development) for 2017-2021, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1017-r of 27.12.2017.
Our state is taking some steps to stimulate innovation. However, the means enshrined in Ukrainian law have a very
narrow range of influence on real relations. Tax and other benefits introduced at the end of the last century have been
abolished. State guarantees for innovation are declarative in nature. The National Innovation System of Ukraine requires
comprehensive use of all possible incentives.
Conclusions and prospects for the development. Venture financing, which is effectively used by a number of
developed countries in the world, should become an important area of development of the ID financing system in Ukraine.
The key to the development of the venture capital market is the active position of the state on its support.
In Ukraine, considering that venture capital investment is at an early stage of development, it is advisable, in our view,
to develop a comprehensive State program for the development of venture investment in Ukraine, which has been
repeatedly emphasized by scientists and practitioners. This program should include measures both for the development
of information support for innovative businesses, for improving the regulatory framework of venture capital activities,
and, last but not least, for a complex of tax incentives, as well as for the state’s direct involvement in financing venture
investments.
Keywords: innovation, venture capital, incentives, taxes.
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КРИПТОВАЛЮТНА ДЕТІНІЗАЦІЯ:
НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ
Стаття присвячена аналізу новел правового регулювання криптовалютної детінізації на території Європейського Союзу з метою віднайдення найбільш дієвих механізмів їх адаптації у вітчизняне правове поле. Проведене дослідження показало поліваріантність тлумачень країнами-членами ЄС юридичного тексту Директиви ЄС
2018/843 та наявність прихованого наглядового режиму, який виходить за рамки потреб документу. Водночас,
Директива ЄС 2018/843 покликана стати дієвим регулятором правовідносин у сфері криптовалют та потребує
свого поступового впровадження у законодавство України з метою виконання міжнародно-правових зобов’язань
нашої держави.
Ключові слова: криптовалюта, AMLD5, віртуальний актив, провайдер послуг у сфері віртуальних активів,
криптовалютна детінізація.

Постановка проблеми. В умовах сьогодення все
більшої уваги привертає глобальна дискусія,
пов’язана із сутністю та детінізацією криптовалют.
Однією з найбільш актуальних тем для обговорення
у криптовалютному просторі залишається майбутнє
правове регулювання цієї сфери та необхідність запровадження жорсткого контролю у сфері торгівлі
криптовалютою з боку фінансових інституцій. Варто
відзначити, що не всіма країнами криптовалюти визнаються у якості платіжного засобу, водночас, різними державами та правовими системами сформовано типові концептуальні моделі щодо тлумачення
сутності криптовалют. Поза всіляким сумнівом, правове регулювання у цій сфері має враховувати надбання науки.
Зокрема, у лютому 2020 року група конгресменів
США, спираючись на позиції представників криптоіндустрії та науковців, висунула новий законопроєкт
про криптовалюту, поіменований як «Закон про
криптовалюту 2020» [11], метою якого стала легалізація додаткових роз’яснень щодо цифрових активів.
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Законопроєкт має деякі широкомасштабні норми, які,
якщо вони будуть прийняті, можуть кардинально
трансформувати підходи до сутності криптовалют на
теренах Сполучених Штатів Америки.
Прискореними темпами трансформується й правове регулювання криптовалют на території Європейського Союзу. Так, у 2020 році набуває чинності
новий нормативно-правовий акт – Директива ЄС
2018/843 – відома як П’ята Директива ЄС проти відмивання грошей/The Fifth EU Anti-Money Laundering
Directive (5AMLD) [5], що вимагає від криптовалютних платформ ідентифікувати своїх клієнтів з метою
попередження відмивання грошей. Можна з упевненістю стверджувати, що цей законодавчий акт якісно
групує всі віртуальні активи. За словами експертів
Forbes, криптовалютний сектор варто розглядати за
аналогією із банками, платіжними системами, іграми
й послугами, пов’язаними з азартними іграми. По
суті, це означає, що бізнес, пов’язаний з криптовалютою, буде розглядатися як будь-який інший. Проте, 5AMLD йде далі в посиленні захисту криптова©Панфілова Д. А., 2020
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лютної індустрії. Банки тепер повинні надати дійсне,
індивідуальне обґрунтування відмови від послуг із
криптовалютою конкретному клієнтові. Банк не
може просто заборонити такі послуги, що надасть
змогу мільйонам осіб купувати віртуальні активи без
втручання банку. Звичайно, 5 AMLD має свої недоліки та не є директивою, орієнтованою на криптовалюту, проте, створює дієвий плацдарм для індустрії
криптовалюти, стверджуючи її серед інших усталених бізнес-секторів [9].
Також, останнім часом ЄС висловлює стурбованість з приводу ризиків, пов’язаних із приватними
цифровими активами. Водночас підтверджено, що
Європейський центральний банк розглядає можливість випуску власної цифрової валюти. Крім того,
Шоста директива ЄС по боротьбі з відмиванням
грошей/The Six EU Anti-Money Laundering Directive
(6AMLD) [4] повинна набрати чинності у грудні
2020 року й закріпити зобов’язання держав-членів з
реалізації ефективного впровадження ще більш жорстких заходів контролю з метою зменшення ризику,
пов’язаного з криптоактивами. Нарешті, в січні 2020
року Європейська комісія оголосила про ініціативу з
проведення громадських консультацій, у якій вимагалось забезпечити поступове впровадження законодавчого регулювання криптоактивів у національне
законодавство країн-членів.
У свою чергу, на території України наразі питання правового регулювання сфери криптовалют залишається невирішеним, жодні ефективні законодавчі зміни ще не запропоновані у комплексі. Більш
того, навіть не обрано криптовалютну модель, за
якою слідуватиме наша держава під час виконання
міжнародно-правових зобов’язань, взятих на себе в
рамках побудови діалогу Україна – Європейський
Союз. Водночас, варто погодитися із С. О. Глотовим,
який вказує на те, що «законодавець наразі не може
уникнути необхідності створення відповідної нормативно-правової бази, яка повинна ґрунтуватися головним чином на технічних стандартах з акцентом на
науковій сфері, яка породила явище, що стало причиною нових економічних моделей» [12, с. 103]. Все
вищенаведене обґрунтовує актуальність обраної тематики статті та вимагає проведення дослідження
законодавства ЄС та України у обраній сфері з метою
віднайдення найбільш вдалого напрямку реформування вітчизняного законодавства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі аспекти правового регулювання реформування
вітчизняного законодавства у сфері обігу криптовалют ставали предметом наукових досліджень таких
авторів, як: Бурковська А. В., Варнавський О. В.,
Василевська Л. Ю., Кравченко Л. М., Кудь А. А.,
Кучерявенко М. П., Лизунова О. М., Лункіна Т. І.,
Перебийніс М. Г., Смичок Є. М. та інших.

Сформовані обґрунтовані та слушні висновки
науковців обов’язково мають бути враховані під час
формування власної позиції з визначених питань,
однак, з огляду на постійні інноваційні трансформації сучасного соціуму, позиції науковців можуть вже
вимагати суттєвого доповнення або доопрацювання.
Водночас, комплексні дослідження новел законодавства Європейського Союзу у сфері детінізації цифрових активів та впливу реформованого правового
регулювання ЄС на національне законодавство України не проводилися, що актуалізує тематику статті та
подальші наукові розробки.
Мета статті – аналіз новел правового регулювання криптовалютної детінізації на території Європейського Союзу для віднайдення найбільш дієвих
механізмів їх адаптації у вітчизняне правове поле.
Виклад основного матеріалу. Залишаючись частиною світу стартапів, людство стає свідком багатьох
інноваційних ідей, які вносять зміни у повсякденне
життя. Блокчейн і криптовалюта розкрили величезний потенціал для повного перетворення розуміння
того, як працює консервативна фінансова система.
Оскільки регулювання фінансового сектору є обтяжливим, деякі країни запровадили особливий правовий режим для нових ідей, що дозволяє перевірити
їх на ринку без необхідності дотримання загального
законодавства та подання заявок на отримання ліцензій, однак, виключно на початкових етапах. Блокчейн-індустрія в цілому, як і торгівля, й інвестиції у
криптовалюту – стають все більш регульованими.
У більшості випадків не існує легко впізнаваних
нормативно-правових актів, що регулюють нові технології чи інноваційні бізнес-моделі, водночас, правове регулювання здебільшого перешкоджає реалізації інноваційних бізнес-ідей або може навіть створювати непропорційні та негнучкі зобов’язання, що
іноді виявляються абсолютно невідповідними новій
інноваційній бізнес-моделі. Наведене обумовлює
необхідність лобіювання змін у чинне законодавство
по всьому світі. Відтак, з огляду на наведене, доцільно звернути увагу на реформування правового регулювання криптовалют на теренах Європейського
Союзу та його трансформацію.
Не звертаючись до деталізованої ґенези правового регулювання криптовалют на території ЄС, варто відзначити, що нагальна необхідність подолання
термінологічних варіацій у сфері криптовалют, зокрема щодо визначення їх сутності, була висловлена
FATF (Financial Action Task Force) [10]. Цією міждержавною організацією було встановлено рекомендовані міжнародні стандарти, спрямовані на запобігання незаконній діяльності щодо відмивання грошей та фінансування тероризму, до яких у жовтні
2018 року було прийнято зміни, що стосуються фінансової діяльності, пов’язаної з віртуальними актиПраво та інновації № 1 (29) 2020
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вами, а також запропоновано дефініції понять «віртуальний актив» («virtual asset») та «провайдер послуг у сфері віртуальних активів» («virtual asset
service provider»). Особливої деталізації згадана позиція отримала у подальшому у вказаній вище Директиві ЄС 2018/843, привернувши найбільшу увагу
науковців та бізнесу. Більш того, деякі експерти навіть дотримуються точки зору, що її положення направлені на знищення криптовалют та запровадження жорсткого та керованого фінансового ринку на
теренах ЄС [8].
Науковці стверджують, що все частіше віртуальні (фіатні) валюти використовуються з метою фінансування тероризму за допомогою анонімності транзакцій, саме тому Європейський Союз вводить додатковий моніторинг віртуальних валют і транзакцій
[7], втілений у Директиві. Відтак, з метою формування власної позиції з окресленого питання доцільно
проаналізувати вказаний документ, присвячений найбільшим побоюванням Європейського Союзу, які, як
показують численні звіти, ані підтвердити, ані спростувати з найбільшою часткою ймовірності поки не
можна.
Так, 5AMLD прямо передбачає механізм реєстрації для постачальників криптопослуг (тих, хто пропонує фіат-крипто обмінні послуги або надає розміщення криптовалют). Фактична правова конструкція включає в себе детальну оцінку компанії,
анулювання реєстрації, коли компанія більше не відповідає правилам, й подальшу заборону на діяльність на ринку без реєстрації. Можна констатувати,
що де-факто – це прихований наглядовий режим,
який виходить за рамки потреб 5AMLD. Дана норма,
незважаючи на відповідність, на перший погляд,
європейському законодавству – була зустрінута європейською спільнотою досить негативно [1]. Крім
того, механізм доведення порушень ще не розроблений.
Нормами також встановлено, що бізнес-процеси
та/або операції за участю третіх країн з високим
рівнем ризику повинні бути обмежені у випадку виявлення суттєвих недоліків режиму, встановленого
Директивою, якщо не застосовуються адекватні додаткові пом’якшувальні заходи або контрзаходи. З
цього питання Директива має досить нечітке формулювання критеріїв невідповідності та доцільних заходів їх подолання, що створює поліваріантність
тлумачення тексту документа й подальших трансформацій його тексту під час імплементації на національному рівні.
Відзначимо, що у рамках Директиви державичлени мають заборонити своїм кредитним й фінансовим установам зберігати анонімні рахунки, облікові записи, банківські книжки або анонімні сейфи.
У будь-якому випадку, держави-члени вимагатимуть,
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щоб власники та бенефіціари існуючих анонімних
облікових записів, рахунків, банківських розрахункових книжок або анонімних сейфів піддалися заходам належної обачності «due diligence». Однак,
варто наголосити, що заплановані заходи «due
diligence» до набуття чинності Директиви фактично
не були реалізовані країнами-членами ЄС із посиланнями на новелу у крипторегулюванні. Водночас, така
позиція видається необґрунтованою з огляду на той
факт, що процедура «due diligence» була введена
Директивою ЄС ще в 1990 році (Директива про запобігання використанню фінансової системи для
відмивання грошей (91/308/ЄЕС) [2]) й поступово
впроваджувалася у криптовалютні операції. Відтак,
держави вже були підготовлені до забезпечення дієвості цієї норми на практиці. Крім того, на національному рівні кожної держави-члена зазначена процедура вже отримала свої особливості та закріпилася на рівні законодавства.
Особливо необхідно звернути увагу на той факт,
що не всі держави-члени ЄС виконали приписи Директиви й імплементували її в національне законодавство беззастережно. Наприклад, у Нідерландах
досі тривають дискусії з приводу прийняття належного національного закону [3, c. 129]. Багато країн
ЄС обрали шлях фрагментарного транспонування
Директиви в національне законодавство, щоб не припинити подальші інновації у сфері криптовалют й не
позбавити країни представників криптоіндустрії.
Більш того, у кожній державі-члені ЄС були введені
на національному рівні так звані «Тригери для реєстрації», які визначають підстави й необхідність
внесення у національні реєстри інформації щодо
криптовалют та послуг із ними. Наразі криптовалютні біржі не регулюються на регіональних рівнях. У
деяких державах-членах біржі повинні будуть зареєструватися в своїх відповідних регулюючих органах, таких, як: Управління фінансового нагляду Німеччини (BaFin), Французький Autorité des Marchés
Financiers (AMF) або Міністерство фінансів Італії.
Дозволи та ліцензії, надані цими регуляторами, можуть потім «обмінюватися» у залежності від юрисдикції, дозволяючи їм працювати в єдиному режимі
по всій території ЄС. Також багато держав намагаються максимально обмежити перелік інформації,
що вноситься до реєстру. Найбільші побоювання
викликає надання інформації з таких реєстрів, однак,
державні інституції запевняють, що особам, які звертатимуться за інформацією, необхідно буде довести
свою «законну зацікавленість» у таких даних на підставі деталізованих національних вимог.
Фактично проаналізована Директива, особливо
в комплексі з Директивою (ЄС) 2019/1153 [6] (яка
розширює можливості обробки та використання фінансової інформації, надавши правоохоронним ор-
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ганам прямий доступ до інформації про особу власників банківських рахунків, що міститься у національних централізованих реєстрах) – є яскравим
проявом паніки на території Європейського Союзу,
пов’язаної із безрезультатністю розслідувань фінансових й терористичних злочинів. Державами-членами було констатовано безумовну необхідність зміцнення співпраці між органами, відповідальними за
боротьбу з тероризмом та відповідними злочинами,
особливо коли фінансова інформація є ключовою
частиною розслідування.
Компаніям, які не зареєстровані на території ЄС,
однак клієнтоорієнтовані на цю територію, все ж
варто бути обачнішими та взяти до уваги проаналізовану Директиву. Таргетована реклама для ринку
ЄС, використання платіжних інструментів Союзу –
все це може виступити у сукупності індикаторами,
які поширять на компанії-нерезиденти ЄС вимогу
«про реєстрацію» й застосовність Директиви, або
викличуть додатковий інтерес органів, що здійснюють передбачений Директивою моніторинг.
Звертаючись до вітчизняного ринку криптовалют
та його правового регулювання, варто наголосити
наступне. Набуття чинності Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (від
21.03.2014 р. і 27.06.2014 р.) [14] у 2017 році стало
рушійним фактором у розбудові двосторонніх відносин між Україною та Європейським Союзом. Положення вказаного документу закріпили міжнародно-правові зобов’язання нашої держави, у тому числі у сфері запобігання та боротьби з легалізацією
(відмиванням) коштів та фінансуванням тероризму.
Стаття 20 вказаного документу передбачає, що Україна зобов’язана забезпечити імплементацію відповідних міжнародних стандартів, зокрема стандартів
Групи з розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням грошей та фінансуванням тероризму
(FATF) та стандартів, рівнозначних тим, які були
прийняті Союзом. Крім того, адаптація Директив ЄС
у сфері запобігання та протидії тероризму та відмиванню доходів була включена до плану виконання
вищевказаної Угоди про асоціацію [13]. Так, Верховна Рада України прийняла Закон України № 361-IX
від 06.12.2019 р. «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»,
який набуває чинності 28 квітня 2020 р., та основною
метою якого є імплементація Директиви ЄС
2018/843. Аналіз тексту цього нормативно-правового
акту показав, що, незважаючи на легалізацію певних
новел у згаданій сфері, проаналізована Директива
ЄС все ще не забезпечена ефективним впроваджен-

ням у вітчизняне правове поле у секторі врегулювання криптовалют. Відтак, вимагає подальшої ефективної законотворчості з урахуванням практики країнчленів Європейського Союзу.
Варто наголосити, що поза всіляким сумнівом
неодноразові спроби легалізації цифрових активів
приймалися законодавцем. Зокрема, доцільно згадати наступні документи: Концепція державної політики у сфері віртуальних активів (2018 р.), Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства
України на 2018-2020 роки (2018 р.), Доктрина збалансованого розвитку «Україна 2030» (2017 р.), Економічна стратегія «Україна 2030 Е – країна з розвинутою цифровою економікою» (2019 р.) та інші.
Цими документами лише опосередковано врегульовано питання криптовалютних правовідносин та їх
поступова детінізація. Водночас, інтенсифікувалася
законопроєктна робота у вказаній царині. Варто згадати наступні законопроєкти: «Про обіг криптовалют
в Україні», «Про стимулювання ринку криптовалют
та їх похідних в Україні», «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо оподаткування
операцій з віртуальними активами в Україні». Однак,
жоден із вказаних законопроєктів не було погоджено,
та наразі єдиний нормативно-правовий акт, яким би
було врегульовано питання обігу криптовалют та
ефективні заходи з їх детінізації так і не прийнято,
що, у свою чергу, вимагає інтенсифікації діяльності
законодавців з огляду на стрімкий розвиток криптовалют та інновацій.
Висновки. Сьогодні вже існує міжнародна спільнота криптовалют, яка не має єдиного координаційного центру, водночас, деякі країни світу все ще
продовжують занижували потенціал Bitcoin й врегульовують криптовалютну діяльність фрагментарно.
Однак, все частіше урядові інституції трансформують свої усталені позиції щодо сутності криптовалют
та їх впливу на майбутні ринки праці, цифрову інфраструктуру та фінансові установи.
Так, європейські лідери сьогодні досягли консенсусу в тому питанні, що інноваційні технології, які є
базисом криптовалют, мають потенціал для підвищення ефективності фінансової системи та економіки в цілому, як на національному рівні, так і у масштабах Європейського Союзу. Водночас, європейські
експерти все ще не сформували уніфікованого підходу щодо природи та правового статусу віртуальної
валюти, яка, у свою чергу, має характер як
зобов’язань, так і майнових прав, оскільки може бути
як засобом платежу, так і товаром.
Дослідження показало, що новелою правового
регулювання на теренах ЄС стало прийняття Директиви ЄС 2018/843, відомої як П’ята Директива ЄС
проти відмивання грошей (5AMLD), що призвело
до жвавих дискусій правників та бізнесу. Аналіз
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вказаного документу дає підстави стверджувати, що
у деяких питаннях простежується прихований наглядовий режим, який виходить за рамки потреб
5AMLD. Крім того, механізм впровадження на національному рівні положень документа залишається недосконалим з огляду на поліваріантність тлумачень юридичного тексту. Можна констатувати,
що, незважаючи на певні недоліки, Директива ЄС
2018/843 стане жорстким та дієвим інструментарієм
у напрямку боротьби із тероризмом та відмиванням
грошей, водночас, побоювання закордонних експертів щодо позбавлення криптовалют повної анонімності, розвитку та перспектив інновацій є передчасними. Питання виконання та національного

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

32

впровадження Директиви ЄС 2018/243 залишається
відкритим та потребуватиме додаткових досліджень.
Водночас, легалізовані у цьому документі ЄС
положення у сфері криптовалютного регулювання
потребують врахування вітчизняним законодавцем,
з огляду на взяті на себе нашою державою міжнародно-правові зобов’язання у вказаній сфері. Тільки
прогресивне державне регулювання криптовалютної
діяльності дозволить створити умови, які забезпечать
реалізацію законних та безпечних відносин з криптовалютою в Україні, а також сприятимуть поступовому виходу вітчизняних підприємців на міжнародні
ринки.

ЛІТЕРАТУРА

Blockchain and Cryptocurrency regulation 2020. 11 Cryptocurrency compliance and risks: a European KYC/AML
perspective. URL: https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/11cryptocurrency-compliance-and-risks-a-european-kyc-aml-perspective.
Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of
money laundering. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31991L0308.
Cvetkova I. Cryptocurrencies legal regulation. Brics law journal. Volume V (2018). Issue 2. Pp. 128 – 154.
Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on combating money
l a u n d e r i n g b y c r i m i n a l l a w. U R L : h t t p s : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / E N /
TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0022.01.ENG.
Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU)
2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist
financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843.
Directive (EU) 2019/1153 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 laying down rules
facilitating the use of financial and other information for the prevention, detection, investigation or prosecution of
certain criminal offences, and repealing Council Decision 2000/642/JHA https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1153/
oj.
Georgacopoulos C. Banks And Cryptocurrencies Global Evaluation: Europe. April 2018. URL: https://cointelegraph.
com/news/banks-and-cryptocurrencies-global-evaluation-europe.
Houben R., Snyers A. Cryptocurrencies and blockchain. Legal context and implications for financial crime, money
laundering and tax evasion. Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies. 2019. URL:
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%20blockchain.
pdf.
Lucian A. New EU Law Will Make it Impossible for Banks to Ban Cryptocurrency-Related Transactions. 23.02.2020.
URL: https://beincrypto.com/new-eu-law-will-make-it-impossible-for-banks-to-ban-cryptocurrency-relatedtransactions/.
Regulation of virtual assets. URL: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/regulationvirtual-assets.html.
US Lawmaker Introduces Crypto-Currency Act of 2020 While Under Coronavirus Quarantine. URL: https://news.
bitcoin.com/cryptocurrency-act-of-2020/.
Глотов С. О. До питання про технологію блокчейн і смарт-контракти. Проблеми вдосконалення
приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних та сімейних
прав: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова
(Харків, 19 грудня 2018 р.). Харків, 2018. С. 99-104.
Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Постанова Кабінету Міністрів
України від 25.10.2017 № 1106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF#n13.
Право та інновації № 1 (29) 2020

ПАНФІЛОВА Д. А. Криптовалютна детінізація: новели законодавства Європейського Союзу та значення ...

14. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16 вересня
2014 р. № 1678-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 40. Ст. 2021.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

REFERENCES

Blockchain and Cryptocurrency regulation 2020. 11 Cryptocurrency compliance and risks: a European KYC/AML
perspective. URL: https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/11cryptocurrency-compliance-and-risks-a-european-kyc-aml-perspective [in English].
Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of
money laundering. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31991L0308 [in English].
Cvetkova I. Cryptocurrencies legal regulation. Brics law journal. Volume V (2018). Issue 2. Pp. 128–154. [in English].
Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on combating money
laundering by criminal law. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.284.01.0022.01.ENG [in English].
Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU)
2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist
financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843 [in English].
Directive (EU) 2019/1153 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 laying down rules
facilitating the use of financial and other information for the prevention, detection, investigation or prosecution of
certain criminal offences, and repealing Council Decision 2000/642/JHA https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1153/
oj [in English].
Georgacopoulos C. Banks And Cryptocurrencies Global Evaluation: Europe. April 2018. URL: https://cointelegraph.
com/news/banks-and-cryptocurrencies-global-evaluation-europe [in English].
Houben R., Snyers A. Cryptocurrencies and blockchain. Legal context and implications for financial crime, money
laundering and tax evasion. Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies. 2019. URL:
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%20blockchain.
pdf [in English].
Lucian A. New EU Law Will Make it Impossible for Banks to Ban Cryptocurrency-Related Transactions. 23.02.2020.
URL: https://beincrypto.com/new-eu-law-will-make-it-impossible-for-banks-to-ban-cryptocurrency-relatedtransactions/ [in English].
Regulation of virtual assets. URL: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/regulationvirtual-assets.html [in English].
US Lawmaker Introduces Crypto-Currency Act of 2020 While Under Coronavirus Quarantine. URL: https://news.
bitcoin.com/cryptocurrency-act-of-2020/ [in English].
Hlotov S. O. Do pytannia pro tekhnolohiiu blokchein i smart-kontrakty. Problemy vdoskonalennia pryvatnopravovykh
mekhanizmiv nabuttia, peredachi, zdiisnennia ta zakhystu subiektyvnykh tsyvilnykh ta simeinykh prav: materialy
naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi pamiati prof. Chynhizkhana Nufatovycha Azimova (Kharkiv,
19 hrudnia 2018 r.). Kharkiv, 2018. S. 99-104. [in Ukrainian].
Pro vykonannia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym
spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony. Postanova Kabinetu Ministriv
Ukrainy vid 25.10.2017 № 1106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF#n13 [in
Ukrainian].
Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom
z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony: Zakon Ukrainy vid 16 veresnia 2014 r. № 1678VII. (2014). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 40. art. 2021 [in
Ukrainian].

ПАНФИЛОВА ДАРЬЯ
кандидат юридических наук, адвокат, младший научный сотрудник НИИ правового обеспечения
инновационного развития Национальной академии правовых наук
Право та інновації № 1 (29) 2020

33

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ...

КРИПТОВАЛЮТНАЯ ДЕТЕНИЗАЦИЯ: НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА
Статья посвящена анализу новелл правового регулирования криптовалютной детенизации на территории
Европейского Союза с целью выявления наиболее действенных механизмов их адаптации в отечественное правовое поле. Проведенное исследование показало поливариантность толкований странами-членами юридического
текста Директивы ЕС 2018/843, а также наличие скрытого контрольного режима, который выходит за рамки потребностей документа. В то же время, Директива ЕС 2018/843 призвана стать действенным регулятором правоотношений в сфере криптовалют, и требует своего постепенного внедрения в законодательство Украины с целью
выполнения международно-правовых обязательств нашего государства.
Ключевые слова: криптовалюта, AMLD5, виртуальный актив, провайдер услуг в сфере виртуальных активов,
криптовалютная детенизация.
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CRYPTOCURRENCY UNSHADOWING: EUROPEAN UNION LEGISLATION INNOVATIONS
AND THEIR IMPLICATIONS FOR THE DOMESTIC MARKET
Problem setting. In modern conditions special consideration is attracted to the global discussion related to the nature
and unshadowing of cryptocurrencies. One of the most relevant topics for discussion in the cryptocurrency space is the
future legal regulation of this sphere and the necessity of tight control of financial institutions in the cryptocurrency trading.
Nowadays on the territory of Ukraine the legal regulation of the cryptocurrency sphere remains unresolved, effective
legislative changes have not been adopted yet. However, some consensus has already been reached on the territory of the
European Union in the field of the legal regulation of cryptocurrencies reformation, which causes unconditional interest
for Ukrainian scientists and businesses. Based on the stated above, the purpose of the article is to analyze the legal
regulation of cryptocurrency unshadowing in the European Union in order to identify the most effective mechanisms for
its adaptation into the domestic legal framework.
Analysis of recent researches and publications. Some aspects of the legal regulation of the domestic legislation
reformation in the sphere of cryptocurrencies have become the subject of scientific research of such authors as Burkovskaya
A. V., Varnavsky A. V., Vasilevskaya L. Yu., Kravchenko L. M., Kud A. A., Kucheryavenko N. P., Lizunova A. N., Lunkin
T. I., Perebinis M. G., Smychok E. N., and others. At the same time, comprehensive studies of the European Union
legislation innovations in the sphere of the cryptocurrency unshadowing and the impact of the reformed legal EU regulation
on national legislation of Ukraine is not carried out, that fact actualizes the theme of the article and further research and
development.
Article’s main body. European leaders today have reached the consensus on the issue that innovative technologies,
which are the basis of cryptocurrencies, have the potential to increase the efficiency of the financial system and the
economy as a whole, both at the national level and across the European Union. At the same time, European experts have
not yet formed a unified approach to the nature and legal status of virtual currency. Scientists argue that increasingly
virtual (fiat) currencies are used to finance terrorism through transaction anonymity, so the European Union introduces
additional monitoring of virtual currencies and transactions, legalized in Directive (EU) 2018/843, which was analyzed
in the article. Repeated attempts to legalize digital assets in Ukraine were made by the legislator, however, none of the
bills has been adopted and so far the only regulatory act that would resolve the issues of the cryptocurrencies’ legalization
and effective measures to unshadow them have not been adopted, which, in turn, requires the intensification of the
legislators’ activities, given the rapid development of cryptocurrencies and innovations.
Conclusions and prospects for development. The study showed multivariate interpretations of the legal text of the
Directive (EU) 2018/843 by member-countries, as well as the presence of a hidden control regime that goes beyond the
needs of the document. At the same time, the Directive (EU) 2018/843 is intended to become an effective regulator of
legal relations in the sphere of cryptocurrencies and requires its gradual implementation in the legislation of Ukraine in
order to fulfill the international legal obligations of our state.
Keywords: cryptocurrency, AMLD5, virtual asset, virtual asset service provider, cryptocurrency unshadowing.

34

Право та інновації № 1 (29) 2020

ПОДРЕЗ-РЯПОЛОВА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА

науковий співробітник, Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8802-1441

УДК 346.5:332.01
DOI: 10.37772/2518-1718-2020-1(29)-5

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ
СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Розглянуті інноваційні аспекти використання окремих ефективних інноваційних підходів щодо забезпечення
регіонального розвитку в Україні на прикладі впровадження смарт-спеціалізації у систему стратегічного планування. Визначено, що смарт-спеціалізація є стимулюючим інноваційним підходом, який повинен через реалізацію
системи певних заходів сприяти розвитку регіонального потенціалу, в тому числі інноваційного. Доведено, що
застосування нової методології смарт-спеціалізацій до процесу стратегічного планування в Україні повинно
сприяти ефективності процесів розробки відповідних стратегій та управління інноваційними процесами у регіонах, розвитку інновацій в певних галузях економіки, зростанню рівня інноваційної й інвестиційної активності
та інвестиційної привабливості регіонів.
Ключові слова: регіональний розвиток, інноваційний потенціал, інноваційна активність, смарт-спеціалізація,
стратегічне планування.

Постановка проблеми. В умовах інтеграції в
міжнародну економічну систему та модифікації чинників конкурентоспроможності національної економіки перед регіонами України постають нові можливості щодо застосування ефективних інноваційних
механізмів та інструментів стимулювання регіонального розвитку.
Пошук і застосування інноваційних підходів до
регіонального розвитку це об’єктивна вимога сьогодення, яка повинна стимулювати процеси соціальноекономічного зростання на регіональному рівні та
забезпечити збалансований розвиток регіонів України.
Саме смарт-спеціалізація є стимулюючим інноваційним підходом, який повинен через реалізацію
системи певних заходів сприяти розвитку регіонального потенціалу, в тому числі інноваційного.
Метою даного дослідження є правовий аналіз
запровадження методу смарт-спеціалізації як ефективного інноваційного підходу щодо забезпечення
розвитку регіонального інноваційного потенціалу в
Україні.
© Подрез-Ряполова І. В., 2020

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню питань, присвячених впровадженню регіональної
смарт-спеціалізації присвячені здебільш роботи науковців-економістів, серед яких слід відмітити праці
Я. Бжуска та Я. Пики [1], T. Бреснахана [2], Д. Ван
Арка [3], О. Березіної [4], О. Яцюка.
Виклад основного матеріалу. В розвинених
країнах смарт-спеціалізація розглядається в якості
концептуальної моделі формування не тільки інноваційної, а й соціально-економічної політики в цілому та передбачає виявлення і стимулювання розвитку унікальних галузей (видів економічної діяльності), які визначають спеціалізацію певних регіонів та
сприяють активізації довгострокових структурних
змін в економіці регіону з перспективною орієнтацією.
Cмарт-спеціалізація є інноваційним інструментом ЄС для розбудови регіональної спроможності
завдяки двом ключовим підходам, зокрема, урахуванню місцевих умов та економіці знань. На практиці такий підхід передбачає виявлення конкурентних
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переваг та активів регіону, використання його інноваційного і наукового потенціалу. Проте успіху у
впровадженні смарт-спеціалізації можливо досягти
лише за умови ефективної співпраці та синергії між
місцевою владою, бізнесом, академічним середовищем, та громадянським суспільством [5].
Основною перевагою смарт-спеціалізації на рівні регіону є підвищення його конкурентоспроможності, забезпечення ефективного використання інноваційного потенціалу та інноваційної активності,
оскільки наявність інновацій в сучасному глобалізованому світі є важливим фактором економічного
росту.
Правовою основою запровадження підходу
смарт-спеціалізації у систему стратегічного планування регіонального розвитку в Україні є Постанова
Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 №959
«Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 931 і 932» [6], якою було внесені
зміни до порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. №
931 «Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і
плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів» [7] і до порядку,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 11 листопада 2015 р. № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій
розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності
реалізації зазначених регіональних стратегій і планів
заходів» [8].
Згідно п. 2 Порядку розроблення Державної
стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу
та оцінки результативності реалізації зазначених
Стратегії і плану заходів та п. 2 Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів
з їх реалізації, а також проведення моніторингу та
оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів: смартспеціалізація це підхід, що передбачає аргументоване визначення суб’єктами регіонального розвитку в
рамках регіональної стратегії окремих стратегічних
цілей та завдань щодо розвитку видів економічної
діяльності, які мають інноваційний потенціал з урахуванням конкурентних переваг регіону та сприяють
трансформації секторів економіки в більш ефективні.
Вищевказані нормативно-правові акти також
визначають важливі поняття, які раніше не мали законодавчого закріплення, це суб’єкти регіонального
розвитку – центральні та місцеві органи виконавчої
влади, органи місцевого самоврядування, їх посадо-
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ві особи, агенції регіонального розвитку, асоціації
органів місцевого самоврядування, представники
суб’єктів підприємництва, закладів вищої освіти,
науково-дослідних установ та інноваційний потенціал регіонів, який являє собою сукупність наявних у
регіоні інтелектуальних, трудових, технологічних,
науково-виробничих ресурсів з відповідним інфраструктурним забезпеченням, які за умови їх ефективного використання (поєднання) сприяють прийняттю
та впровадженню нових технологічних рішень.
Таким чином основною метою впровадження
смарт-спеціалізації у стратегічне планування регіонального розвитку є забезпечення сталого розвитку
регіонів, яке передбачає підвищення ефективності
управління інноваційними процесами у регіонах,
створення сприятливого середовища для провадження інноваційної діяльності та запровадження системної державної підтримки розвитку інновацій у регіонах.
Основними законодавчо визначеними принципами розроблення проектів державної та регіональних
стратегій і відповідних планів заходів на засадах
смарт-спеціалізації є:
1. Інноваційна спрямованість. Цей принцип передбачає визначення окремих напрямів та завдань
стратегій з метою прийняття та впровадження нових
технологічних рішень у певних видах економічної
діяльності з урахуванням інноваційного потенціалу
регіонів.
Інноваційний потенціал регіону є частиною соціально-економічного потенціалу території та визначає конкурентоспроможність регіону, як у короткостроковому періоді, так і має безпосередній зв’язок
з розвитком конкурентних переваг регіону в довгостроковому періоді.
Як визначалось, підхід смарт-спеціалізації передбачає виявлення конкурентних переваг та активів
регіону, використання його інноваційного і наукового потенціалу. Тому, особлива увага при оцінці інноваційного потенціалу регіону повинна приділятися
сферам наукового та освітнього потенціалу регіону,
діяльності існуючих елементів інноваційної інфраструктури регіону.
Слід визначити, що аналіз та оцінювання потенціалу регіону є ключовим чинником для розробки
стратегії смарт-спеціалізації. Значна увага повинна
приділятися аналізу потреб та бар’єрів для здійснення інноваційної діяльності малих та середніх підприємств, а також оцінюванню існуючої інфраструктури
регіону щодо можливостей сприяння інноваційної
діяльності та розробленню та впровадженню інновацій.
2. Відкритість. Цей принцип обумовлює необхідність залучення заінтересованих представників,
зокрема суб’єктів підприємництва, науково-дослід-
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них установ, закладів вищої освіти та громадських
об’єднань до процесу розроблення та реалізації відповідних стратегій.
Концепція залучення бізнесових, освітніх, наукових кіл та громадськості до вищевказаного процесу
є запорукою всебічної співпраці щодо важливих напрямів реалізації стратегій та врахування відповідних потреб та інтересів зацікавлених сторін.
Для реалізації принципу відкритості утворюються:
• на державному рівні - певна робоча група для
підготовки пропозицій до проекту Стратегії та узгодження позицій, до складу якої входять представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів
підприємництва, закладів вищої освіти, науково-дослідних установ, агенцій регіонального розвитку,
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань (за згодою їх
керівників);
• на регіональному рівні - певні робочі групи для
підготовки пропозицій до проектів регіональних стратегій та узгодження позицій до них, до складу яких (за
згодою) входять представники органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва, зокрема
регіональних рад підприємців, закладів вищої освіти
та науково-дослідних установ регіонів, агенцій регіонального розвитку, асоціацій органів місцевого самоврядування та громадських організацій.
3. Паритетність. Принцип означає створення
рівних можливостей для висловлення позицій заінтересованих сторін та забезпечення максимального
врахування їх інтересів під час розроблення та реалізації відповідних стратегій, що дозволить реалізувати також таки принципи стратегічного планування,
як прозорість та легітимність.
4. Координація. Принцип, який відображає
взаємозв’язок та узгодженість довгострокових стратегій, планів і програм розвитку на державному, регіональному та місцевому рівні, тобто охоплює процес досягнення єдності зусиль щодо організації для
реалізації певних завдань та цілей.
5. Доповнюваність. Цей принцип визначає необхідність забезпечення взаємозв’язку науки, освіти,
виробництва, фінансових ресурсів щодо розвитку
інноваційної діяльності.
Наявність доповнюючого співвідношення сфер
науки, освіти, виробництва та фінансових ресурсів
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забезпечує стабільність інноваційної системи, її відтворення та належний рівень функціонування.
6. Диверсифікація. Принцип передбачає можливість створення нових видів економічної діяльності
у визначених галузях економіки.
Потреба у створенні нових видів економічної
діяльності обумовлена сучасним розвитком технологій, створенням нових способів виробництва, зародженням нових видів товарів, формуванням нових
видів послуг.
7. Вузька спеціалізація - обмеження переліку видів економічної діяльності, вибір яких обумовлений
перспективними можливостями та які провадитимуться на внутрішньому та зовнішньому ринку.
Крім того, слід визначити, що технології загального призначення відіграють особливо важливу роль
у зміцненні існуючих спеціалізацій і виявленні нових
економічних можливостей не лише у високотехнологічних секторах, а й у традиційних галузях економіки.
Всі перелічені принципи є основним орієнтиром
діяльності щодо процесу розроблення державної та
регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх
реалізації, чітке дотримання яких є можливістю вдосконалити відповідні стратегічні документи.
Таким чином, смарт-спеціалізація є новою моделлю, запровадження якої до процесу стратегічного
планування в Україні повинно забезпечити:
• підвищення ефективності стратегічного планування регіонального розвитку, управління інноваційними процесами у регіонах;
• розвиток інновацій в певних галузях економіки;
• зростання рівня інноваційного й інвестиційного регіонального потенціалу.
Висновок. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів та рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів є фактором прискорення процесів трансферу знань від науки до виробництва і тому вимагає використання ефективних
інноваційних підходів. Тому, застосування нової
методології смарт-спеціалізацій до процесу стратегічного планування в Україні повинно сприяти ефективності механізмів розробки відповідних стратегій
та управління інноваційними процесами у регіонах,
розвитку інновацій в певних галузях економіки,
зростанню рівня інноваційної й інвестиційної активності та інвестиційної привабливості регіонів.
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ПОДРЕЗ-РЯПОЛОВА ИРИНА
научный сотрудник НИИ правового обеспечения инновационного развития НАПрН Украины
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА СМАРТ-СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ
Рассмотрены инновационные аспекты использования отдельных эффективных инновационных подходов к
обеспечению регионального развития в Украине на примере внедрения смарт-специализации в систему страте-
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ПОДРЕЗ-РЯПОЛОВА І. В. Використання інноваційного підходу смарт-спеціалізації щодо забезпечення ...

гического планирования. Определено, что смарт-специализация является стимулирующим инновационным подходом, который должен через реализацию системы определенных средств способствовать развитию регионального потенциала, в том числе инновационного. Доказано, что применение новой методологии смарт-специализации
к процессу стратегического планирования в Украине должно способствовать эффективности процессов разработки соответствующих стратегий и управления инновационными процессами в регионах, развитию инноваций в
определённых отраслях экономики, поднятию уровня инновационной и инвестиционной активности и инвестиционной привлекательности регионов.
Ключевые слова: региональное развитие, инновационный потенциал, инновационная активность, смартспециализация, стратегическое планирование.

PODREZ-RIAPOLOVA IRYNA
Researcher of the Scientific and Research Institute of Providing Legal Framework for the Innovative
Development of National Academy of Law Sciences of Ukraine
APPLICATION OF THE INNOVATIVE SMART SPECIALIZATIONS APPROACH
FOR REGIONAL DEVELOPMENT IN UKRAINE
Problem setting. In the context of integration into the international economic system and modification of the factors
of competitiveness of the national economy, the regions of Ukraine present new opportunities to apply effective innovative
mechanisms and tools to stimulate regional development. Smart specialization is a stimulating innovative approach which,
through the implementation of a system of specific measures, should promote the development of regional potential,
including innovative.
Analysis of recent researches and publications. The research of the issues related to the implementation of regional
smart specialization is mainly devoted to the work of economists, among which are the works of J. Brzuszk and J. Pika,
T. Bresnakhan, D. Van Ark, O. Berezina, O. Yatsyuk.
Article’s main body. Smart specialization is an innovative EU tool for building regional capacity through two key
approaches, in particular local conditions and the knowledge economy. In practice, this approach involves identifying the
competitive advantages and assets of the region, utilizing its innovative and scientific potential. However, success in
implementing smart specialization can only be achieved through effective collaboration and synergy between local
government, business, academia, and civil society.
The key benefit of smart specialization at the regional level is to increase its competitiveness, ensure the effective use
of innovation potential and innovation activity, since the availability of innovation in today’s globalized world is an
important factor for economic growth.
Conclusions and prospects for the development. The application of the new smart specialization methodology to
the strategic planning process in Ukraine should contribute to the efficiency of the processes of developing appropriate
strategies and management of innovation processes in the regions, the development of innovations in certain sectors of
the economy, the increase in the level of innovation and investment activity and investment attractiveness of the regions.
Keywords: regional development, innovative potential, innovative activity, smart specialization, strategic planning.
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ПРЕДМЕТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ
У статті виконано правовий аналіз такої істотної умови цивільно-правового договору, як умови про предмет
договору. Досліджено дискусійні теоретичні аспекти щодо розуміння предмету цивільно-правового договору, що
дозволило розкрити його суть та проаналізувати складові елементи. Встановлено предмет окремих видів цивільно-правових договорів.
Ключові слова: предмет договору, цивільно-правовий договір.

Постановка проблеми. У зв’язку з ринковими
перетвореннями, що відбулися останнім часом в
економіці України, значно розширились можливості
учасників майнового обороту щодо свободи укладення різного роду договорів. При укладанні цивільноправових договорів виникає ряд питань, пов’язаних
із визначенням його предмету.
Ціль даної роботи — загальне дослідження та
аналіз предмету цивільно-правового договору. Для
досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні
завдання: 1) виконати правовий аналіз такої істотної
умови цивільно-правового договору, як умови про
предмет договору; 2) дослідити дискусійні теоретичні аспекти щодо розуміння предмету цивільно-правового договору, що дозволить розкрити його суть та
проаналізувати складові елементи; 3) встановити
предмет окремих видів цивільно-правових договорів.
Об’єктом даного дослідження є система відносин,
закріплена сукупністю правових норм, що регулює
предмет цивільно-правового договору. Предметом
дослідження являється система правових актів, які
регулюють відносини, що виникають при укладенні
цивільно-правових договорів.
Аналіз останніх досліджень. Проблематика договірних правовідносин досліджувалася в наукових
працях як українських, так і зарубіжних учених-цивілістів у різних аспектах. Вагомий внесок у даній
сфері зробили М.М. Агарков, М.І. Брагінський,
В.В. Вітрянський, О.О. Красавчиков, В.В. Луць,
Г.Ф. Шершеневич та ін. Але проблематика визна-
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чення предмету цивільно-правового договору слабо
висвітлена, є достатньо актуальною та потребує подальшого дослідження.
Виклад основного матеріалу. Істотні умови цивільно-правового договору мають важливе значення,
оскільки у разі їх непогодження зі сторонами цивільно-правовий договір є неукладеним і не може породжувати виникнення цивільно-правових зобов’язань
між сторонами.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 638 ЦК України [1]
договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.
Так, О. О. Красавчиков до істотних умов
договору відносить ті договірні умови, які мають
юридичне значення, тобто впливають на формування
та сутність правовідношення, що виникає із
відповідного договору [2, с. 441].
Істотними є умови, які є необхідними для укладення договорів даного виду. При відсутності хоча б
однієї з таких умов договір не є укладеним.
Якщо досягнуто згоди стосовно істотних умов,
то цивільно-правовий договір набирає чинності, навіть якщо взагалі не містить згадку стосовно якихось
інших умов.
В.Г. Олюха погоджуючись з О.С. Іоффе, зазначає,
що хоч перелік істотних умов міститься у законі, але
конкретного змісту вони набувають тільки у договорі,
коли сторони погодять їх [3, c. 48].
Ч. 1 ст. 638 ЦК України [1] поділяє істотні умови
договорів на чотири групи:
© Мороз О. В., 2020
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1) умови про предмет договору;
2) умови, які визначені законом як істотні для
договорів даного типу;
3) умови, які є необхідними для договорів даного
виду;
4) умови, щодо яких за заявою однією з сторін
має бути досягнуто згоди.
За загальним правилом, основною істотною
умовою будь-якого цивільно-правового договору є
умови про предмет договору. Без предмету договірне
зобов’язання взагалі не може існувати. Договір не
може вважатися укладеним до тих пір, поки сторони
не дійдуть згоди стосовно предмету договору, навіть
незважаючи на погодження всіх можливих інших
умов.
З цього слідує, що, по-перше, предмет
визначається в момент укладення договору; подруге, без предмета не може існувати договору; потретє, предмет виступає таким важливим фактором,
що без його погодження не може виникати
зобов’язання [4, с. 60].
Так, заслуговує на увагу і думка О.С. Яворської,
що чітке та однозначне розуміння предмета й об’єкта
договору має велике практичне значення, оскільки
договір вважається неукладеним, якщо не визначено
його предмет [5, с. 21].
Проте сьогодні розуміння предмету цивільноправового договору є неоднозначним. Так, одні
вчені-цивілісти (М.М. Агарков, С.А. Денисов та ін.)
розглядають предмет договору лише як певне майно,
інші (В.В. Вітрянський, С. Шимон та ін.) – певну
правомірну дію, обумовлену змістом договору.
Так, М.М. Агарков предметом договору вважає
певну річ, із приводу якої сторони укладають договір
[6, с. 239-240]. С.А. Денисов зазначає, що предметом
договору є майно, яке одна сторона зобов’язується
передати іншій стороні, майнові права, виконані
роботи, а такої виключні права [7, с. 205].
На противагу вищезазначеної правової позиції
С. Шимон зазначає, що визначення предмета речі не
дає ніякого уявлення щодо природи відносин, які
виникають на основі укладеного договору, адже річ
може передаватися у власність, користування, на
зберігання тощо. Автор вважає, що конкретизація
мети договору відбувається внаслідок визначення
питання, що саме сторони домовляються робити із
цією річчю, а тому предметом договору вона вважає
дію, яку необхідно вчинити задля досягнення мети
договору. У пойменованих договорах така дія
відображена у законодавчій дефініції договору [4,
с. 61, 63].
Отже, умова про предмет цивільно-правового
договору є головною умовою, погодження якої необхідно для того, щоб договір вважався укладеним.
Цивілісти вважають, що умова про предмет договору

вказує на сутність (тип та вид) зобов’язання, яке
породжується договором.
Залежно від юридичної направленості на певний
результат цивільно-правові договори поділяються на
такі основні типи: 1) договори, спрямовані на передання майна у власність; 2) договори, спрямовані на
передання майна у користування; 3) договори, спрямовані на виконання робіт; 4) договори, спрямовані
на надання послуг; 5) договори щодо розпорядження
майновими правами інтелектуальної власності;
6) договори про спільну діяльність.
М.І. Брагінський запропонував таку класифікацію договорів на підставі принципу результату (направленості результату): договори, направлені на
передачу майна; договори, направлені на виконання
робіт; договори, направлені на надання послуг; договори, направлені на заснування різноманітних
утворень [8, с. 399].
В.В. Луць виділив наступні групи цивільно-правових договорів: договори про передачу майна у
власність, повне господарське відання або оперативне управління; договори про передачу майна у тимчасове користування; договори про виконання робіт;
договори про передачу результатів творчої діяльності; договори про надання послуг; договори про спільну діяльність [9, с. 430].
На підставі поділу за юридичною спрямованістю
В.В. Луць формує систему цивільно-правових договорів, яка охоплює всі види договорів [9, с. 430].
Наступний поділ типу договорів на його види та
підвиди має лише практичне значення, оскільки визначає окремі особливості укладення, виконання і
припинення договору. Тому лише віднесення дій, а
не речей до предмета договору є теоретично та практично обгрунтованим, так як мають істотне значення
для визначення правової природи договору в цілому.
Предметом договору, як істотною умовою, з моментом досягнення згоди, щодо якої пов’язується і укладення договору, і його дійсність, мають визнаватись
взаємоузгоджені, цілеспрямовані дії, які повинні відображати головну сутність договору [10, с. 82].
Серед науковців існує ще й третя позиція щодо
предмета договору, суть якої полягає в тому, що
предмет договору має складну конструкцію, а отже,
окрім дій, які мають вчинятися сторонами, до нього
необхідно відносити і речі матеріального світу, стосовно яких вчиняються такі дії [11, с.41]. Так,
Ф.І. Гавзе до предмета цивільно-правового договору
відносив дії, які повинен вчинити боржник, і водночас об’єкт, на який спрямовані дії [12, с. 26].
М.М. Гудима вказує, що поєднання дій та майна,
об’єктів навколишнього світу як складників предмета договору дозволить однозначно виокремити
договірні типи та види в теорії цивільного права та
визначити вид кожного укладеного цивільно-правоПраво та інновації № 1 (29) 2020
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вого договору. Тому тільки наявність цих двох елементів у визначенні предмета договору може дати
вичерпну інформацію про будь-який договір [13, с.
185].
Характеризуючи договори про передання майна
у власність, О.С. Яворська дотримується позиції про
складний предмет цих договорів, вказуючи, що їх
предметом є не тільки майно, а й дії сторін, спрямовані на передання та, відповідно, на прийняття майна у власність. Зокрема, автор дійшла висновку, що
предметом договору купівлі-продажу є товар, а також
дії продавця щодо передання товару у власність та
покупця – щодо оплати товару [14, с. 16].
А. Паєнок також погоджується з вищевказаною
позицією та вважає, що до предмета договору роздрібної купівля-продажу товарі, як і до предмета
договору купівлі-продажу загалом, окрім самого
товару, необхідно відносити і дії сторін, а саме: дії
продавця з передачі товару, а також дії покупця з
прийняття та оплати товару [11, с. 42].
Ми вважаємо, що дана позиція, щодо предмету
договору заслуговує на увагу, оскільки хоч для деяких видів цивільно-правових договорів законодавець
визначає предмет договору як речі, а для інших видів
цивільно-правових договорів предмет договору у
законодавстві не встановлено, але вчені визначають
його як речі та дії зобов’язаної особи.
Для окремих видів цивільно-правових договорів
предмет чітко визначений у законі: для договору
купівлі-продажу – це товар, який є у продавця на
момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому, майнові права, право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру (ст. 656 ЦК України); для договору
дарування – це рухомі речі, в тому числі гроші та
цінні папери, а також нерухомі речі, майнові права,
якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому (ст. 718 ЦК України); для
договору найму – це річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд
при неодноразовому використанні (неспоживна річ),
майнові права (ст. 760 ЦК України); для договору
прокату – це рухома річ, яка використовується для
задоволення побутових невиробничих потреб (ст. 788
ЦК України); для договору найму транспортного засобу – це повітряні, морські, річкові судна, а також
наземні самохідні транспортні засоби тощо (ст. 798
ЦК України); для договору лізингу – це неспоживна
річ, визначена індивідуальними ознаками, віднесена
відповідно до законодавства до основних фондів
(ст. 807 ЦК України); для договору найму житла – це
помешкання, зокрема квартира або її частина, житловий будинок або його частина (ст. 812 ЦК України); для договору комісії – це товар (ст. 1012 ЦК
України); для договору управління майном – це під-
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приємство як єдиний майновий комплекс, нерухому
річ, цінні папери, майнові права та інше майно
(ст. 1030 ЦК України).
Відповідно до ст. 509 ЦК України [1]
зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно,
виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші
тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов’язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.
Предметом договору може виступати майно,
об’єкти інтелектуальної власності, певні зобов’я
зальні права, дії, які боржник зобов’язаний здійснити на користь кредитора чи інших осіб або утриматися від певних дій. Предмет договору має бути конкретно визначеним та доступним для визначення
третіми особами. Він повинен містити дані, про яку
саме конкретну річ, право, дію іде мова, визначити
найменування (асортимент) майна (товару), робіт, та
їх кількість, так, щоб будь-яка особа змогла зробити
висновок, про що саме домовились сторони [3, с. 6364].
Предметом цивільно-правового договору є тільки майно, яке знаходяться у вільному обігу. Так,
Постановою Верховної Ради України “Про право
власності на окремі види майна” від 17 червня 1992
року [15] було затверджено перелік видів майна, що
не може перебувати у власності громадян, громадських об’єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України. До
даного переліку відноситься: зброя, боєприпаси
(крім мисливської і пневматичної зброї, і боєприпасів до неї, а також спортивної зброї і боєприпасів
до неї, що придбаваються громадськими об’єдна
ннями з дозволу органів внутрішніх справ), бойова
і спеціальна військова техніка, ракетно-космічні
комплекси; вибухові речовини й засоби вибуху. Всі
види ракетного палива, а також спеціальні матеріали та обладнання для його виробництва; бойові
отруйні речовини; наркотичні, психотропні, сильнодіючі отруйні лікарські засоби (за винятком отримуваних громадянами за призначенням лікаря);
протиградові установки; державні еталони одиниць
фізичних величин; спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації; електрошокові пристрої та спеціальні засоби, що застосовуються правоохоронними органами, крім газових пістолетів і
револьверів та патронів до них, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії. Вищевказані
предмети не можуть виступати предметом договору
купівлі-продажу, якщо однією із сторін договору є
громадяни, громадські об’єднання, міжнародні організації та юридичні особи інших держав на території України.

МОРОЗ О. В. Предмет цивільно-правового договору

Вищевказана постанова також містить перелік
майна, який знаходиться в обмеженому обігу, таке
майно можна придбати у власність лише за наявності спеціального дозволу. До такого майна належить:
вогнепальна гладкоствольна мисливська зброя (дозвіл видається органами внутрішніх справ за місцем
проживання особам, які досягли 21-річного віку);
вогнепальна мисливська нарізна зброя (мисливські
карабіни, гвинтівки, комбінована зброю з нарізними
стволами) (дозвіл видається органами внутрішніх
справ за місцем проживання особам, які досягли
25-річного віку); газові пістолети, револьвери і патрони до них, заряджені речовинами сльзоточивої та
дратівної дії (дозвіл видається органами внутрішніх
справ за місцем проживання особам, які досягли
18-річного віку; холодна зброя та пневматична зброя
калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту
кулі понад 100 метрів за секунду (дозвіл видається
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

1.

органами внутрішніх справ за місцем проживання
особам, які досягли 18-річного віку); об’єкти, що
перебувають на державному обліку як пам’ятки історії та культури (дозвіл видається спеціально уповноваженими державними органами охорони
пам’яток історії та культури.
Таким чином, предмет договору повинен бути не
вилучений з цивільного обігу або якщо він містить
певні обмеження, передбачатися у договорі з додержанням цих вимог.
Висновки. Отже, детальний аналіз такої істотної
умови цивільно-правового договору, як умови про
предмет договору, має важливе науково-практичне
значення, оскільки законодавець недостатньо регулює дане питання, зокрема на законодавчому рівні
не визначено предмет деяких видів цивільно-правових договорів, що перешкоджає можливості належного захисту прав сторін.
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В статье выполнен правовой анализ такого существенного условия гражданско-правового договора, как условия о предмете договора. Исследованы дискуссионные теоретические аспекты относительно понимания предмета гражданско-правового договора, что позволило раскрыть его суть и проанализировать составные элементы.
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SUBJECT OF A CIVIL CONTRACT
Problem statement. Due to the market transformations that have occurred recently in the economy of Ukraine, the
opportunities of participants in property turnover regarding the freedom to conclude various types of contracts have
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significantly expanded. When concluding civil law contracts, a number of questions arise related to the definition of its
subject.
The purpose of this work is a General study and analysis of the subject of a civil contract. To achieve this goal, it is
necessary to solve the following tasks: 1) to perform a legal analysis of such an essential condition of a civil contract as
the conditions on the subject of the contract; 2) to study the debatable theoretical aspects of understanding the subject of
a civil contract, which will reveal its essence and analyze its constituent elements; 3) to establish the subject of certain
types of civil contracts.
Analysis of recent research. The problem of contractual legal relations has been studied in the scientific works of
both Ukrainian and foreign civil scientists in various aspects. M. M. Agarkov, M. I. Braginsky, V. V. Vetriansky, O. O.
Krasavchikov, V. V. Luts, G. F. Shershenevich and others made a significant contribution in this area. However, the subject
of the civil contract is poorly covered, it is quite relevant and requires further research.
Presentation of the main material. The article provides a legal analysis of such an essential condition of a civil
contract as the conditions on the subject of the contract. The author studies debatable theoretical aspects of understanding
the subject of a civil contract, which allowed to reveal its essence and analyze its constituent elements. The subject of
certain types of civil contracts is established.
Conclusions. So, a detailed analysis of such an essential condition of a civil contract as the conditions on the subject
of the contract is of great scientific and practical importance, since the legislator does not sufficiently regulate this issue,
in particular, the subject of certain types of civil contracts is not defined at the legislative level, which hinders the
possibility of proper protection of the rights of the parties.
Keywords: subject of the contract, civil contract.
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ПРЕДМЕТ КОРПОРАТИВНИХ ДОГОВОРІВ: АКТУАЛЬНІ
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
Стаття присвячена проблемі визначення предмету корпоративних договорів як організаційно-господарських
договорів. Автором критично осмислено доктринальні підходи щодо дослідження зазначеної проблематики, а
також детально проаналізовано законодавчі визначення поняття та предмету корпоративних договорів. Сформовано авторський підхід до окреслення предмету корпоративних договорів.
Ключові слова: корпоративний договір, договір між акціонерами, предмет корпоративного договору, істотні
умови договорів

Постановка питання. Роль визначення предмету кожного конкретного договору важко переоцінити, оскільки він є каркасом договірної конструкції,
відображає зміст зобов’язання та детермінує правову
ідентичність договору, відмежовуючи його від суміжних договірних конструкцій. Важливе теоретикопрактичне значення предмету договору зумовлює
необхідність високого ступеня деталізації цього питання в контексті корпоративного договору, особливо в умовах становлення цього інституту у вітчизняній правовій системі, його лаконічної та недосконалої нормативної регламентації.
Аналіз останніх публікацій. Правові дослідження природи, поняття та предмету корпоративних
договору в Україні донедавна були поодинокими, але
з проведенням корпоративної реформи 2018 року, їх
дослідження активізувалися, оскільки перед науковцями та правозастосувачами постало ряд проблем
щодо необхідності осмислення сутності зазначеного
інструменту регулювання корпоративних відносин,
його відмежування від схожих договірних конструкцій та інших засобів регулювання корпоративних
відносин. Дослідженню предмету корпоративних
договорів присвячені праці В.А. Васильєвої,
Ю.М. Жорнокуя, М.М. Сигидин, К.О. Рябової,
Д.В. Ломакіна, В.К. Андрєєва, М.В. Трубіної, В.Г. Бородкіна, М.С. Варюшина та ін. Наукові позиції названих учених заслуговують на увагу, але в умовах
оновлення корпоративного законодавства та інтенсивного розвитку корпоративного сектору в цілому
актуальність наукових пошуків із окресленого питання є очевидною.
Мета статті – визначити предмет корпоративних
договорів на основі критичного осмислення існуючих доктринальних та законодавчих підходів щодо
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зазначеного питання.
Виклад основного матеріалу. Корпоративна
реформа 2018 року, у ході якої було формалізовано
корпоративний договір (ст. 7 ЗУ «Про товариства з
обмеженою та додатковою відповідальністю») та
договір між акціонерами (ст. 26-1 ЗУ «Про акціонерні товариства») визначила законодавчі підходи до
окреслення предмету зазначених договорів, надавши
науковцям та практикам мінімальний обсяг правових
характеристик досліджуваної договірної конструкції
та спричинивши дискусію про достатність/недостатність зазначених ознак для визначення корпоративного договору як самостійного договору в системі
права.
Роль предмету договору для його ідентифікації
як унікальної правової конструкції важко переоцінити, оскільки будучи єдиною істотною умовою договору, він окреслює суть зобов’язання, що лежить в
основі договірних відносин, визначає його зміст та
характер. У контексті дослідження корпоративних
договорів, як відносно нових для вітчизняної правової системи, дослідження їх предмету має конструктивне значення, про що свідчить увага науковців до
цього питання та високий рівень суперечливості їх
позицій.
Так, М.М. Сигидин, досліджуючи цивільно-правову природу корпоративного договору, доходить
висновку, що предметом зазначеної договірної конструкції є управління корпоративними правами, за її
твердженням йдеться про узгодженість дій учасників
юридичної особи корпоративного типу у сфері реалізації ними організаційного спектру повноважень,
що становлять зміст корпоративних прав [10, c. 8485]. Аналізуючи поняття корпоративного договору
надане В.А. Васильєвою доходимо висновку, що на
© Ніколенко М. О., 2020
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її думку предметом цього договору є порядок здійснення корпоративних прав чи утримання від них
[11, c. 26]. Ібрагімов Р. зазначає, що корпоративний
договір є угодою з приводу корпоративних прав та
правомочностей, що становлять зміст корпоративних
прав [12, с.8].
На думку Д.В. Ломакіна, предмет досліджуваного договору становлять дії учасників товариства
щодо здійснення своїх корпоративних прав певним
чином, а також бездіяльність, що виражається в
утриманні від здійснення учасниками своїх корпоративних прав. При цьому Д.В. Ломакін цілком випрадано наголошує вважає, що такий договір не може
самостійно породжувати нові корпоративні права або
обов›язки, які не передбачені законом чи статутом
[13, c. 15]. Щодо проблеми визначення предмета
корпоративного договору В.К. Андрєєв зазначає, що
сутність корпоративного договору виражається в
тому, що він спрямований на здійснення вже існуючих у учасників товариства корпоративних прав. На
думку вченого, предмет корпоративного договору
становить здійснення узгоджених дій з управління
товариством, зокрема щодо придбання або відчуження часток (акцій) у статутному капіталі за певною
ціною і (або) при настанні певних обставин або в
утриманні від відчуження часток (акцій ) до настання певних обставин [14]. Трубіна М.В. визначає
предмет досліджуваного договору як здійснення
належних акціонерам прав, що передбачає способи
і особливості спільного впровадження узгодженої
поведінки [15, с. 11, с. 67]. К.О. Рябова вважає, що
предмет корпоративного договору може містити чотири групи зобов’язань: (а) участь в управління товариством (обов’язок сторін голосувати у визначений спосіб); (б) погодження придбання або відчуження часток/акцій за заздалегідь визначеною ціною
та/або з настанням визначених у договорі обставин;
(в) утримання від відчуження часток/акцій до визначених у договорі обставин; (г) вчинення інших дій
пов’язаних з управлінням товариством, його реорганізацією чи ліквідацією [16, c. 166].
Позиція Бородкіна В. Г. взагалі базується на неможливості виокремлення єдиного предмету для
корпоративних договорів, які, на його думку, не є
однорідними, а мають три договірних види, у кожного з яких свій власний предмет, серед них: (а) угода
щодо спільної реалізації корпоративних прав чи
утримання від їх здійснення, за якою сторони мають
спільну мету, предмет такого корпоративного договору; (б) угода щодо спільної реалізації корпоративних прав чи утримання від їх здійснення, за якою
мета сторін не співпадає; (в) угода про придбання чи
відчуження частини в статутному капіталі товариства за визначеною ціною чи при настанні певних

обставин, предмет такого корпоративного договору
співпадає з предметом договору купівлі-продажу [17,
c. 107].
Ставлячись різною мірою критично до майже
всіх названих вище підходів до визначення предмету
корпоративного договору, вважаємо, що позиція
В.Г. Бородкіна є найбільш невиправданою та формує
принципово неправильне уявлення про досліджуваний договір, позбавляючи його правової ідентичності.
Також є окремі науковці, які предметом корпоративного договору визначають безпосередньо корпоративні права та правомочності, що з них витікають.
Так, Варюшин М.С. до предмету досліджуваних
договорів відносить майнові права на частину в статутному капіталі, а також майнові та немайнові права, що витікають з права власності на таку частину
[18, с.95].
Критичний аналіз опрацьованих підходів до визначення предмету корпоративного договору дає
можливість виокремити основні групи теоретикопрактичних проблем, що витікають із дослідження
предмету корпоративного договору в доктрині цивільного та господарського права.
1. Перша проблема на яку слід звернути увагу –
це проблема ототожнення предмету корпоративного
договору з об’єктом правовідносин, які опосередковуються зазначеним договором. Зокрема йдеться
про намагання окремих учених розглядати корпоративні права, як безпосередньо предмет корпоративного договору. У рамках досліджуваної договірної
конструкції корпоративні права виступають об’єктом
права, на який направлені організаційні відносини
сторін такого договору. Визнання безпосереднього
корпоративних прав предметом корпоративного договору нівелює правову ідентичність корпоративного договору, підміняючи його договором, при реалізації якого проявляється оборотоздатність таких
прав – договір купівлі-продажу. У рамках корпоративного договору корпоративні права є об’єктом
організаційного впливу як і сама діяльність господарського товариства, але його предмет формують
взаємоузгоджені дії щодо встановлення порядку та
особливостей реалізації прав та виконання обов’язків
учасників товариства та дії щодо організації діяльності товариства в цілому. Відчуження корпоративних прав корпоративним договором не опосередковується, це суперечить його організаційній, безвідплатній природі.
Підбиваючи проміжний підсумок, зазначимо, що
автор погоджується з позиціями дослідників, які пропонують розглядати предмет корпоративного договору з позиції визначення його як взаємоузгоджених
дій сторін щодо реалізації корпоративних та інших
прав учасників або утримання від їх реалізації та
Право та інновації № 1 (29) 2020
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виконання ними обов’язків в ході організації діяльності господарського товариства.
2. Другою концептуальною проблемою, що витікає із наукової дискусії щодо предмету корпоративних договорів, є проблема його звуження, що призводить до фрагментарної ілюстрації регулюючого
впливу досліджуваних договорів. Так, у науці спостерігається двоїстий підхід до визначення предмету
корпоративного договору, умовно їх можна назвати
широкий та вузький.
Згідно вузького підходу предметом корпоративного договору є лише дії направлені на управління
корпоративними правами. Як нам вбачається, регулюючий вплив договору з таким предметом зводиться лише до унормування відносин між учасниками
товариства (сторонами договору), але корпоративний
договір здатний чинити вплив не лише на реалізацію
прав та обов’язків сторін, але і на діяльність самого
товариства, його органи тощо. Така його особливість
пояснює існування широкого підходу до тлумачення
предмету корпоративного договору, за яким його
предмет становлять не лише дії направлені на управління корпоративними правами, але й дії щодо реалізації контролю за діяльністю товариства та її організації. На користь широкого підходу до трактування
корпоративного договору свідчить також той факт,
що управління і контроль фактично є структурними
складовими поняття «організація», що детально обґрунтовано О.А. Беляневич [19, c. 413]. Такий підхід
витікає з організаційної природи корпоративного
договору, комплексно та системно ілюструє його
регулятивні можливості, відбиваючи його унікальну
специфіку та цілі.
Попри важливість наукових підходів до вирішення проблеми корпоративних договорів, основою
осмислення їх поняття та предмету є законодавчо
передбачені підходи до їх визначення, які також потребують критичного аналізу через свою неоднозначність та «розмитість».
Так, ч.1 ст. 7 ЗУ «Про товариства з обмеженою
та додатковою відповідальністю» визначає корпоративний договір як договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх
реалізації.
По-перше, формулювання «реалізація прав…
певним чином» не відображає виключності організаційної природи корпоративного договору та неможливості опосередкування ним майнових відносин. Так, статтею 20 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачено
переважне право учасника товариства на придбання
частки іншого учасника, що продається третій особі.
«Реалізація» цього права можлива шляхом укладання відповідного договору купівлі-продажу, що, оче-

48

Право та інновації № 1 (29) 2020

видно, не може бути предметом корпоративного договору, оскільки договір купівлі-продажу є самостійним договором у системі права та опосередковує
майнові відносини із відчуження об’єктів права. Тож
окреслене формулювання нівелює самоідентичність
предмету корпоративного договору та невиправдано
розширює його предмет. На нашу думку, більш вдалим формулюванням є «корпоративний договір …
визначає порядок та особливості реалізації…»,
оскільки воно відображає саме організаційний характер відносин, що є предметом досліджуваного
договору.
По-друге, у Законі невиправдано звужено об’єкт
зобов’язання, яке опосередковується досліджуваним
договором, зокрема, не зазначено, що на ряду з порядком реалізації прав договір також визначає порядок та особливості виконання обов’язків його сторін. Ю.М. Жорнокуй, досліджуючи корпоративний
договір наголошує на тому, що одним із ключових
моментів при визначенні предмету є можливість виконання корпоративних обов’язків учасників товариства у сфері управління, пов’язаної з порядком здійснення суб’єктивного корпоративного права [5,
c. 80].
У-третє, слід наголосити на недоцільності застосування поняття «повноважень» у визначенні
предмету корпоративного договору. Оскільки, поперше, повноваження у юридичній науці вони трактуються як сукупність прав та обов’язків [6, c. 639],
тож нормативна конструкція «права та повноваження» є тавтологічною; по-друге, на наше переконання,
застосування терміну «повноваження» продиктоване
наявністю організаційно-господарських повноважень
у учасників господарського товариства (ч. 1 ст. 176
ГК України), але, наголосимо, що зазначена категорія
є дискусійною з точки зору їх змістовного та
суб’єктного визначення і її застосування може внести неузгодженість у визначення предмету корпоративного договору. Один із авторів ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»
Юрій Попов, виправдовуючи застосування терміну
«повноваження» наголошує, що ряд здійснюваних
учасниками господарського товариства правомочностей, щодо узгодження яких вони можуть дійти згоди
при укладанні корпоративного договору, за своєю
природою і є повноваженнями. Як приклад автор
наводить можливість учасників брати участь у
зборах, брати участь в обговоренні питань на зборах, голосувати на зборах, вимагати скликання зборів, тощо [7]. Дискутуючи таку позицію зазначимо,
що у наукових колах дійсно обґрунтовується позиція,
що передбачені законом корпоративні права (ст. 10
ЗУ «Про господарські товариства» та ст. 5 ЗУ «Про
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», ст. 116 ЦК України та ін.) становлять універ-
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сальну єдність можливостей учасників корпорації,
що виникають на підставі членства в ній та у своїй
сукупності становлять суб’єктивне корпоративне
право, що складається з певної кількості правомочностей, що залежать від розміру частки учасника у
статутному капіталі товариства [8, с. 115]. Але згаданий Ю. Попов застосував цей підхід фрагментарно, ототожнивши правомочність з повноваженнями.
Тож із наведених вище підстав термін «повноваження» слід вилучити і оперувати лише терміном «права
та обов’язки» для цілей ст. 7 ЗУ «Про ТОВ та ТДВ».
Учетверте, вважаємо, що у нормативному визначенні предмету корпоративного договору слід
зазначити, що права, реалізація яких передбачена
цим договором, є корпоративними, оскільки, можливість укладання особою корпоративного договору
витікає з її спеціального статусу учасника господарського товариства, який особа отримує як власник
корпоративних прав. Але особливої уваги заслуговую той факт, що не всі права учасників товариства,
що витікають з його статусу є корпоративними. Так,
у науці цілком слушно запропоновано права учасників товариства класифікувати у відповідності до їх
зв’язку з розміром частки у статутному капіталі, зокрема (а) ті, що пов’язані з часткою у статутному
капіталі є, власне корпоративними правами (право
голосувати, право на дивіденди та ін.) ; (б) ті, що не
пов’язані з часткою у статутному капіталі є іншими
правами учасників товариства (право на інформацію про діяльність товариства, право виходу з нього)
[9, с. 53]. Погоджуючись із такою позицією, вважаємо необхідним уточнити, що у корпоративному договору йдеться про порядок та особливості реалізації
саме корпоративних та інших прав учасників товариства, що має бути відображено і в тексті згадуваного Закону.
Уп’яте, слід позитивно охарактеризувати законодавчий підхід, який наголошує на можливому активному або пасивному характері дій, що становлять
предмет корпоративного договору, зокрема йдеться
про (а) реалізацію прав та (б) утримання від їх реалізації. З урахуванням зазначених вище зауважень,
застосування подібної конструкції є виправданим та,

1.
2.
3.
4.
5.

на наше переконання, конструктивно впливатиме на
практику укладання корпоративних договорів.
Визначення предмету договору між акціонерами
прямо передбачено в ч. 1 ст. 26-1 ЗУ «Про акціонерні товариства», де зазначено, що предметом такого
договору є реалізація акціонерами - власниками простих та привілейованих акцій прав на акції та/або
прав за акціями, передбачених законодавством, статутом та іншими внутрішніми документами товариства. Попри те що нормативне закріплення корпоративного договору для цілей ТОВ та договору між
акціонерами мало дещо непослідовний характер
один щодо одного, аналіз законодавчо визначеного
предмету останнього призводить до висловлення
аналогічних зауважень, про які йшлося попередньо
при дослідженні предмету корпоративного договору
для цілей ТОВ.
Висновки. Формалізація корпоративних договорів в Україні вивела наукові дослідження їх предмету, як єдиної їх істотної умови, на новий рівень та
надала можливість систематизувати основні, конститутивні вимоги до нього та піддати їх критичному
аналізу. Так, визначення предмету на законодавчому
рівні має (а) відповідати організаційно-господарській
природі корпоративного договору та вказувати на
неможливість опосередкування ним майнових відносин (зокрема, відчуження корпоративних прав
(акцій); (б) широко визначати об’єкт зобов’язань,
виконання яких опосередковується таким договором – корпоративні та інші права учасників та їх
обов’язки; (в) указувати на активний або пасивний
характер взаємоузгоджених дій, що становлять предмет корпоративного договору – реалізація дій або
утримання від них; (г) відповідати широкому підходу до тлумачення характеру дій, що його становлять, – дії щодо організації (у т.ч. управління, контроль) діяльності товариства, його реорганізації та
ліквідації. Предмет корпоративних договорів становить взаємоузгоджений порядок та особливості
реалізації корпоративних та інших прав учасників
товариства або утримання від їх реалізації та виконання обов’язків в ході організації діяльності товариства.
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ПРЕДМЕТ КОРПОРАТИВНЫХ ДОГОВОРОВ:
АКТУАЛЬНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕДЕЛЕНИЮ
Статья посвящена проблеме определения предмета корпоративных договоров как организационнохозяйственных договоров. Автором критически осмысленно доктринальные подходы к исследованию данной
проблематики, а также детально проанализированы законодательные определения понятия и предмета
корпоративных договоров. Сформирован авторский подход к обозначению предмета корпоративных договоров.
Ключевые слова: корпоративный договор, договор между акционерами, предмет корпоративного договора,
существенные условия договоров
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Development of National Academy of Law Sciences of Ukraine
SUBJECT OF CORPORATE AGREEMENTS:
ACTUAL ECONOMIC AND LEGAL APPROACHES TO THE DEFINITION
Problem setting. The theoretical and practical significance of the subject of contract result in the need of studying
this issue in the context of the corporate agreement, especially in the terms of its concise and incomplete regulation.
Analysis of recent researches and publications. V.A. Vasilieva, Yu.M. Zhornokyi, M.M. Sigidin, K.O. Ryabova,
D.V. Lomakin, M.V. Trubina, V.G. Borodkin, M.S. Varyushin and others have been researched the subject of corporate
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО І ГОСПОДАРСЬКОГОПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

agreements. Theirs scientific minds formed the basis of this research, but in the conditions of the corporate law revision,
the relevance of this study is obvious.
The purpose of the article is to identify the subject of corporate agreements based on a critical understanding of
fundamental doctrinal and legislative principles of its definition.
Article’s main body. Formalization of corporate agreements in Ukraine led to the studying of its subject matter at
higher level and gave the possibility of systematizing the basic, constitutional considerations of such subject. Thus, at
legislative level the corporate contract subject definition should (a) stand with organizational nature of the corporate
agreement as the economic agreement; (b) define widely the object of obligations what is such agreement about participation rights; (c) indicate the active or passive nature of the mutually agreed activities what are subject of the
corporate agreement; (d) provide a broad approach to the increase the nature of the actions to be established - the
development of an organization (including management, control).
Conclusions and prospects for the development. Based on the research, the subject of corporate agreement should
defined as mutually agreed procedure and peculiarities of realization of corporate and other rights of members of the
company or abstaining from its realization and fulfillment of obligations during organization of activity of the company.
Keywords: corporate agreement, shareholders agreement, subject of corporate agreement, essential terms of contracts.
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РОБОТА ЗА ВИКЛИКОМ:
ЧИ Є «ЧАС ОЧІКУВАННЯ» РОБОТИ – ЧАСОМ ВІДПОЧИНКУ?
В статті проаналізована категорія «час очікування» роботи за договором про роботу за викликом та виявлено
її співвідношення з категорією «час відпочинку».
Ключові слова: нетипова зайнятість, робота за викликом, трудовий договір з нефіксованим робочим часом,
договір «мінімум-максимум», час відпочинку.

Постановка проблеми. На сьогодні однією із
малодосліджених наукою трудового права форм нетипової зайнятості залишається робота за викликом.
Наприкінці 2019 року Верховною Радою України
зареєстровано проект «Закону про працю» № 2708
від 28.12.2019 року (далі – Проект) [1], в якому було
запроваджено трудовий договір про роботу за викликом під назвою «Трудовий договір з нефіксованим робочим часом» (ст. 22 Проекту).
Так, «Трудовий договір з нефіксованим робочим
часом» – це особлива форма трудового договору, відповідно до якого обов’язок працівника виконувати
роботу виникає виключно за умови надання роботодавцем доступної роботи, без гарантій того, що така
робота буде надаватися постійно. Мінімальна тривалість робочого часу працівника, що виконує роботу на підставі трудовому договору з нефіксованим
робочим часом, протягом календарного місяця складає 8 годин. Якщо працівник протягом календарного
місяця виконував роботу менше 8 годин, йому має
бути виплачена заробітна плата за восьмигодинний
робочий час».
Отже, як вбачається зі змісту ст. 22 Проекту, його
розробники намагаються впровадити так званий договір «мінімум-максимум».
Слід зазначити, що в зарубіжній практиці договори про роботу за викликом поділяються на два
вида. Перший – має назву договір «нуль годин» (ze© Свічкарьова Я. В. , 2020

ro-hours contraсt), сутність якого полягає в тому, що
за його умовами роботодавець не зобов’язаний надати працівникові роботу та не несе відповідальність
(наприклад, у вигляді виплати визначеної компенсації) за її ненадання [2, с. 61]. При цьому ні мінімальна тривалість робочого часу, ні режим роботи сторонами не узгоджуються. Можливо, робота не буде
надана зовсім, що позбавляє працівника гарантій
зайнятості та отримання заробітної плати.
Другим видом є так звані «угоди мінімум-максимум» (min-max contraсts). У даному випадку встановлюється нижча межа робочого часу, яку повинен
забезпечити роботодавець, а також верхня межа робочих годин, яку зобов’язаний відпрацювати працівник за наявності виклику. У разі, якщо роботодавець
притягує працівника до роботи, яка є меншою ніж
мінімальна межа, працівникові повинна бути виплачена така винагорода, яка була б виплачена, якщо
працівник відпрацював би встановлений мінімум
часу.
Отже, особливість трудового договору про роботу за викликом обумовлена видозмінами організаційного критерію, який виявляється у встановленні «достатньо своєрідного» режиму робочого часу. Тобто
дата, час початку та закінчення, тривалість роботи
при кожному виклику не встановлені заздалегідь.
Правила внутрішнього трудового розпорядку, що
діють на підприємстві, не поширюються на такого
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працівника взагалі, або поширюються з певним винятком, а розподілення та облік робочого часу та
часу відпочинку відрізняються істотною специфікою
[3, с.232].
Сутність наукової розробки проблеми. Питанням правової регламентації нетипової зайнятості
приділяли увагу такі вчені-правознавці, як: Н. Вапнярчук, С. Головіна, О. Жадан, І. Кисельов, О. Костюченко, А. Лушніков, М. Лушнікова, Д. Морозов,
О. Моцна, Н. Нікітіна, В. Носенко, О. Пастушенко,
О. Процевський, В. Резніченко, Б. Римар, О. Римкевич, В. Сойфер, О. Ярошенко. Робота за викликом
була предметом дисертаційних досліджень М. Шабанової, О. Коркіна та О. Прилипко. Водночас існує
низка проблем, які не мають достатнього висвітлення, серед яких питання щодо співвідношення «часу
очікування» виклику з часом відпочинку.
Мета статті. При написанні статті автор ставить
за мету аналіз категорії «час очікування» роботи за
викликом (договір з нефіксованим робочим часом»)
та визначення можливості щодо віднесення цього
періоду до часу відпочинку або позаробочого часу.
Виклад основного матеріалу Договір про роботу за викликом є яскравим проявом гнучкості режиму робочого часу. Відомий фахівець в галузі економічних наук А.М. Колот, узагальнюючи зарубіжну
практику застосування нетипових моделей робочого
часу, виокремив «роботу за викликом» в самостійний
вид [4, с. 102].
У ч. 3 ст. 22 Проекту вказується на те, що у трудовому договорі з нефіксованим робочим часом повинні міститися обов’язкові умови, серед яких є «передбачена тривалість робочого часу та часу відпочинку» (п. 2 ст. 16 Проекту).
Отже, робочий час і час відпочинку – дві тісно
взаємопов’язані між собою категорії. Найбільш загальним по-відношенню до цих двох понять є поняття «режим робочого часу». Слід погодитися з
думкою М.Наумова про те, що «…саме режим робочого часу та правові форми его закріплення надають
найбільш образне уявлення про механізм (динаміку)
роботи норм, що регулюють час відпочинку» [5,
с. 12].
Як уже зазначалося, режим робочого часу при
роботі за викликом має певні особливості. Що ж
стосується часу відпочинку, можна зазначити, що у
разі укладання договору з нефіксованим робочим
часом, після відпрацювання встановленої кількості
годин за кожним викликом, працівник перебуває без
роботи, в стані «очікування» наступного виклику,
який заздалегідь передбачити неможливо. Звідціля
виникає низка питань: чи може працівник в період
часу очікування виклику вільно розпоряджатися цим
часом, вільно його планувати? Крім того, у п. 7
ст. 22 Проекту міститься положення про те, що «…
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роботодавець не може забороняти або заважати працівникові, що виконує роботу на підставі трудового
договору з нефіксованим робочим часом, виконувати
роботу за іншим трудовим договором у іншого роботодавця». Звідціля також виникає питання щодо
можливості працівника на практиці працювати у
іншого роботодавця у вільний від роботи за викликом час (у час очікування виклику). Тому, на нашу
думку, актуальним постає питання щодо правової
природи часу очікування виклику. Чи є цей час - часом відпочинку? Чи є у працівника можливість в
період часу очікування виконувати роботу у іншого
роботодавця?
На сьогодні у чинному КЗпП України не міститься ні дефініції «час відпочинку», ні окремої статті з
переліком видів часу відпочинку, проте з аналізу
тексту КЗпП України можна виокремити такі види
часу відпочинку: щоденна перерва (ст. 57); перерви
між змінами (ст. 59); перерва для відпочинку й харчування (ст. 66); вихідні дні (ст. 67); святкові й неробочі дні (ст. 73); щорічні відпустки (ст. 74); творча
відпустка (ст. 77); відпустка для підготовки й участі
у змаганнях (ст. 771); відпустки без збереження заробітної плати (ст. 84); перерви в роботі для обігрівання й відпочинку (ст. 168); відпустки у зв’язку з
вагітністю, пологами і для догляду за дитиною
(ст. 179); відпустки жінкам, які усиновили дітей
(ст. 182); перерва для годування дитини (ст. 183);
учбові відпустки (ст. 211, 213-216).
В Проекті також не міститься визначення «часу
відпочинку», однак у ч. 1 ст. 52 перелічені його види:
перерви протягом робочого дня (зміни); мінімальний
щоденний (міжзмінний) відпочинок; мінімальний
щотижневий безперервний відпочинок (вихідні дні);
святкові і неробочі дні; відпустки.
В контексті даного дослідження вважаємо за доцільне розглянути такий час відпочинку як «перерви
між змінами», який, на нашу думку, є більш наближеним до часу, який триває між закінченням роботи
за кожним викликом та початком виконання роботи
за «новим» викликом. Проміжок такого часу на практиці отримав назву «час очікування».
Виходячи з практики укладання договорів про
роботу за викликом в країнах Європи, можна зробити висновок про те, що під час очікування працівник
або зобов’язаний знаходитися у приміщеннях роботодавця, або має право перебувати в будь-якому місці
на свій власний розсуд, однак бути «доступним» до
роботодавця та готовим стати до виконання своїх
трудових обов’язків. У 2002–2003 роках для визначення правової природи «часу очікування» (та питань, пов’язаних з оплатою такого часу) Судом Європейського союзу був застосований наступний підхід: «…якщо працівник має право обирати своє
місцезнаходження, то такий час не включається у
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робочий та не оплачується; якщо ж працівник повинен бути присутнім у приміщеннях роботодавця або
в іншому місці за його вказівкою, то відповідний час
визнається робочим та оплачується відповідно» [2,
с. 62].
Як вказувалося вище, вітчизняне законодавство
не містить дефініції «час відпочинку». На міжнародному рівні визначення «часу відпочинку» закріплено
в Директиві 2003/88/ЕС Європейського парламенту
та Ради від 04 листопада 2003 року про деякі аспекти
організації робочого часу, в якій під «періодом відпочинку» розуміється будь-який період, який не є
робочим часом (ст. 2). Іншими словами, весь час
працівника дорівнює суму робочого часу та часу відпочинку.
Більшість українських науковців визначають час
відпочинку, як «…час, протягом якого працівник є
вільним від виконання трудових обов’язків і вправі
використовувати його на власний розсуд» [6, с. 148].
Виходячи з цього, можна виокремити дві такі головні
ознаки: 1) на протязі часу відпочинку працівник є
вільним від виконання своїх трудових обов’язків;
2) цей час може використовуватися працівником за
власним розсудом.
Досліджуючи таку ознаку часу відпочинку як те,
що протягом такого часу працівник є вільним від
виконання покладених на нього трудових обов’язків,
С. Черноус зазначає, що «…у даному випадку виникає питання, чи звільняється (чи є вільним) працівник у час відпочинку від всіх трудових обов’язків,
чи тільки від окремих з них?». На її думку, те, що
працівник не повинен виконувати роботу, тобто трудову функцію протягом часу відпочинку – не викликає сумніву, водночас трудові обов’язки не обмежуються тільки трудовою функцією працівника.
Обов’язки останнього визначаються КЗпП України,
законодавством про працю, локальними актами, трудовим договором. Авторка доходить висновку про
те, що «…основною ознакою, яка відрізняє робочий
час від неробочого, є виконання протягом робочого
часу працівником обов’язку працювати – здійснення
трудової функції, або в окремих випадках готовність
її виконувати на вимогу роботодавця» [7, с. 127].
У випадку з «часом очікування» в договорі про
роботу за викликом працівник дійсно є вільним від
виконання своїх трудових обов’язків, однак, на нашу
думку, такий час не в повній мірі може використовуватися працівником на власний розсуд, оскільки
останній перебуває у режимі очікування виклику і у
разі його отримання повинен стати до роботи. У цей
період на працівника поширюються певні обмеження
(наприклад, неможливість виїхати у іншу місцевість,
невживання алкогольних напоїв тощо). Тому вважаємо, що період «очікування виклику» не зовсім є часом відпочинку у доктринальному його розумінні.

Цікава позиція була висловлена В. Авескуловим.
Так, досліджуючи право особи на відпочинок, вчений дійшов висновку про те, що за межами робочого
часу і часу відпочинку залишатимуться такі періоди
та інші проміжки часу, які однаково не можна віднести як до робочого часу, оскільки відсутні виконання
трудової функції та організаційно-підготовчі дії так
і до часу відпочинку, оскільки працівник не може
розпоряджатися цим часом на власний розсуд. На
його думку, «…існують види часу відпочинку, за
яких працівник повинен займатися відповідною діяльністю (годування дитини, виступ у спортивних
змаганнях, складання іспитів тощо), і тоді вести мову
про те, що він вправі вільно розпоряджатись своїм
часом, – хибний шлях. Час відпочинку в цих випадках надається з конкретною метою, яку працівник
повинен досягнути» [8, с. 21]. Автором запропоновано власну систему поділу часу працівника: на першому рівні – поділити на робочий та позаробочий.
Під позаробочим часом розуміється передбачений
законодавством, угодою, колективним чи трудовим
договором проміжок часу, протягом якого працівник
тимчасово вивільняється від виконання трудових
обов’язків. На другому рівні позаробочий час поділяється на час відпочинку та інші випадки вивільнення працівника від виконання трудових обов’язків.
Під часом відпочинку розуміється передбачене законодавством, угодою, колективним чи трудовим
договором вивільнення працівника від виконання
трудових обов’язків, яке надається йому для відпочинку й відновлення працездатності.
Підставою надання другого виду позаробочого
часу поруч з існуванням трудових правовідносин є
наявність певного факту поза межами останніх, що
спричиняє виникнення у працівника певного
обов’язку нетрудового характеру (написання дисертації, участь у спортивних змаганнях тощо). Додамо,
що якщо під предметом трудового права розуміти
трудові та тісно пов’язані з ними відносини, то використання часу відпочинку виступає складовою
трудових правовідносин, тоді як інші випадки вивільнення працівника від виконання трудових
обов’язків відноситимуться до тісно пов’язаних відносин, адже вони не входять до предмету домовленості між працівником та роботодавцем при укладенні трудового договору [9, с. 5–6].
Досліджуючи робочий час як об’єкт правового
регулювання, М. Наумов дійшов висновку про те, що
«разом з юридичними формами робочого часу та
юридичними формами часу відпочинку існують особливі форми позаробочого часу» [5, с. 9]. Аналогічної позиції дотримується й Г. Бондаренко. На думку
дослідниці, «…існують «інші» періоди, які не можна
віднести до часу відпочинку, як й визначити їх цільове призначення». Такі періоди наділені певною спеПраво та інновації № 1 (29) 2020
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цифікою: «по-перше, вони не є часом відпочинку;
по-друге, мають цільове призначення або такі, що
його не мають». Тому пропонується вказані періоди
часу визначити як «неробочий (позаробочий) час,
який не можна віднести ні до часу відпочинку, ні до
робочого часу [10, с. 92–93].
В договорі з нефіксованим робочим часом час
очікування роботи не знаходиться поза межами трудових обов’язків працівника, а, навпаки, як раз і є
трудовим обов’язком – чекати виклику (бути доступним) і у разі його отримання стати до роботи.
Висновки. На нашу думку, можливість використання часу на власний розсуд є визначальною ознакою щодо віднесення цього періоду до часу відпочинку або до особливого виду позаробочого часу. В
даному контексті важливим є строк (кількість днів)
за які працівник повинен бути повідомлений про вихід на роботу.
У ч.3 ст.22 Проекту зазначено, що «трудовий
договір з нефіксованим робочим часом має містити
спосіб повідомлення працівника про наявність роботи та спосіб повідомлення від працівника про
готовність приступити до роботи». Отже, в договорі про роботу за викликом однією із найважливіших
умов є умова щодо «доступності» працівника до
роботодавця в період часу очікування роботи та
технічної можливості його викликати у разі необхідності. Також, не менш важливою умовою такого
договору є час повідомлення працівника про вихід

на роботу. Слід погодитися з думкою О. Прилипко,
яка вважає що, «…працівник повинен отримати виклик завчасно, до виходу на роботу, тому в договорі має бути така обов’язкова умова, як строк, за
який працівник отримує виклик на роботу. Строк
повинен встановлюватися з урахуванням виду роботи, необхідністю працівника підготуватись до
роботи та спланувати заздалегідь свій час» [11,
с. 163]. М.Шабанова пропонує, щоб «…виклик на
роботу направлявся працівникові не пізніше 7 днів
до передбачуваної дати початку роботи. Якщо попередження направляється поштою рекомендованим листом, то воно вважається отриманим по закінченню 6 днів з дати направлення рекомендованого листа» [12, с.138].
На нашу думку, чим більшим є строк повідомлення про виклик, тим більше у працівника заявляться можливостей використовувати час очікування
на власний розсуд (наприклад, якщо це 7 днів до
передбачуваної дати початку роботи, у працівника є
можливість виїхати в іншу місцевість і завчасно повернутися, працювати у іншого роботодавця тощо),
тому час очікування буде наближеним до ознак часу
відпочинку.
Отже, дослідження такої категорії як «час очікування» роботи в договорі про роботу з нефіксованим
робочим часом має важливе значення та потребує
подальших наукових досліджень з метою вдосконалення чинного трудового законодавства.
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РАБОТА ПО ВЫЗОВУ:
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ РАБОТЫ – ВРЕМЕНЕМ ОТДЫХА?
В статье проанализирована категория «время ожидания» работы по договору о работе по вызову и проанализировано ее соотношение с категорией «время отдыха».
Ключевые слова: нетипичная занятость, работа по вызову, трудовой договор с нефиксированным рабочим
временем, договор «минимум-максимум», время отдыха.

SVICHKAROVA IAROSLAVA
PhD, Associate Professor of Labor Law of Yaroslav Mudryi National Law University
WORK ON THE CHALLENGE:
IS THE “WAITING TIME” FOR WORK - A TIME FOR REST?
Problem setting. Today, one of the forms of atypical employment that has not been studied by the science of labor
law remains work “on call”. At the end of 2019, the Verkhovna Rada of Ukraine registered the draft “Labor Law Codex”,
which introduced an employment contract for work on call under the name “employment contract with non-fixed working
hours”. Working hours when working on-call has certain characteristics, as for rest time, it can be noted that in the case
of a contract with non-fixed working hours, after working a set number of hours for each call, the worker is without work,
in a state of “waiting” the next call, which is impossible to predict. Therefore, the question arises whether can “waiting
time” relate to the rest time?
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Analysis of resent researches and publications. The legal regulation of atypical employment has been analysed by
S. Golovin, I. Kiselev, A. Lushnikov, M. Lushnikova, D. Morozov, O. Motsna, N. Nikitina, Protsevskyy O., O.Rymkevych,
V.Soifer, O.Yaroshenko. However, there are a number of problems that do not have sufficient coverage, including the
question of the ratio of call waiting time to rest time.
Article’s main body. In the case of a contract with non-fixed working hours, after working out the set number of
hours for each call, the employee is out of work, in a state of “waiting” for the next call, which is impossible to predict
in advance. At this time, the employee is really free from performing their work duties, however, in our opinion, this time
cannot be fully used by the employee at his discretion, since the latter is in the call standby mode and, if it is received,
must start working. During this period, certain restrictions apply to the employee (for example, the inability to travel to
another area, the use of alcoholic beverages). Therefore, we believe that the period of “waiting for a call” is not exactly
a time of rest in the doctrinal sense.
Conclusions and prospects for the development. n our opinion, the ability to use time at your own discretion is a
defining sign of attributing the waiting time to rest time or a special type of off-duty time. In this context, the time period
(number of days) for which the employee must be notified of his / her return to work is important. We believe that the
longer the call notification period, the more opportunities the employee will have to use the waiting time at their own
discretion (for example, if it is 7 days before the expected start date, the employee has the opportunity to travel to another
area and return in advance, work for another employer, and so on), so the waiting time will be close to the signs of rest
time. The study of such a category as “waiting time” for work in a contract for work with non-fixed working hours is
important and requires further research in order to improve the current labor legislation.
Keywords: atypical employment, work on call, an employment contract with non-fixed working hours, a minimummaximum contract, rest time.
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ОПЛАТА ПРАЦІ ЯК ОДИН ІЗ ВАЖЛИВИХ ФАКТОРІВ
МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ
У статті розглянуто оплату праці як один із важливих факторів матеріального стимулювання працівників, на
підставі чого зроблено відповідні висновки. Зазначено, що для посилення матеріальної зацікавленості працівників у зростанні виробництва та підвищенні ефективності роботи підприємств необхідно вдосконалювати системи
матеріального стимулювання, винагороди за підсумками роботи, інші форми матеріального заохочення.
Ключові слова: працівник, роботодавець, оплата праці, заробітна плата, матеріальне стимулювання, заохочення.

Постановка проблеми. Право, впливаючи на
свідомість і волю людей, визначає вектор і спрямованість їх поведінки та сприяє зміцненню правопорядку в суспільстві різними юридичними засобами,
серед яких особливе місце займають правові стимули. Соціальне призначення останніх полягає у тому,
щоб викликати мотивацію, спрямовану на ефективну
правову поведінку та на її високу результативність.
Стимулююче значення мають ті правові інститути,
які створюють справжню, глибоку зацікавленість
суб’єкта правовідносин у результатах правомірної
поведінки. Саме таким є у трудовому праві інститут
оплати праці.
Виходячи із основних пріоритетів соціальної політики у нашій державі, відмітимо, що головна її
мета – підвищення рівня та якості життя населення
на основі стимулювання трудової активності, надання кожній працездатній людині здатностей, які дають
можливість своєю працею забезпечити себе і свою
сім’ю. Заробітна плата є основним законним джерелом задоволення потреб працівника. Закономірно,
що Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р.,
визначивши право на працю як можливість кожного
заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується (ч. 1 ст. 43) і заборонивши примусову працю (ч. 3 ст. 43), на його
розвиток наділила кожного громадянина правами на:
а) заробітну плату, не нижчу від визначеної законом
(ч. 4 ст. 43); б) своєчасне одержання винагороди за
працю захищається законом (ч. 7 ст. 43) і в) достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї (ст. 48).
При цьому правове впорядкування оплати праці найманих працівників, що становить частину системи
© Райко М. С. , 2020

управління економікою, є ієрархічною структурою,
яка поєднує централізоване та договірне регламентування [1, c. 1].
Мета даної статті розглянути оплату праці як
один із важливих факторів матеріального стимулювання працівників, на підставі чого зробити певні
висновки.
Аналіз останніх досліджень. Дослідженням
проблем оплати праці присвячені праці таких науковців, як В. М. Божко, В. М. Вегера, Ю. М. Верес,
О. В. Гаєвая, О. С. Гальченко, С. Ю. Головіна,
В. В. Жернаков, І. П. Жигалкін, Г. А. Капліна,
Р. З. Лівшиць, А. В. Москаленко, А. Ю. Пашерстник,
С. М. Прилипко, О. І. Процевський, Н. М. Хуторян,
Г. І. Чанишева, О. М. Ярошенко та ін. Втім незважаючи на існування чималої кількості теоретичних і
емпіричних напрацювань науковців у сфері оплати
праці, не всі аспекти зазначеної проблеми розроблені достатньою мірою. Зокрема, реалії сьогодення
потребують поглибленого вивчення оплати праці як
одного із важливих факторів матеріального стимулювання працівників.
Виклад основного матеріалу. Оплата праці виступає одним із важливих факторів матеріального
стимулювання працівників. У сучасних умовах побудови ринкової економіки в Україні одним із перших завдань держави є розробка такого механізму
стимулювання працівників, в якому всі елементи
оплати праці відігравали б стимулюючу роль щодо
виконання працівником своїх трудових обов’язків.
Оплата праці є одним із центральних інститутів
трудового права й охоплює близькі за характером і
предметом правового регулювання норми. Г. А. КаПраво та інновації № 1 (29) 2020
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пліна оплату праці як інститут трудового права трактує як систему правовідносин, спрямованих на забезпечення грошових виплат роботодавцем працівнику,
тарифікацію і нормування праці відповідно до законодавства, колективних договорів, угод, локальних
нормативних актів та трудового договору [2, с. 8, 9].
Розкриваючи сутність оплати праці як одного із
важливих факторів матеріального стимулювання
працівників, насамперед слід зосередити увагу на
визначенні та з’ясуванні співвідношення термінів
«оплата праці» і «заробітна плата». З погляду прав та
обов’язків сторін трудового договору ці категорії
можна назвати синонімами. «Ззовні це здається незначним відхиленням, яке не зачіпає основного змісту, і в той же час збагачує стиль законодавства. Але
це враження є помилковим, оскільки в мові немає
абсолютних синонімів. Окрім того, сам факт застосування синонімічних термінів може скласти помилкове враження, ніби вони мають різний юридичний
зміст» [3, с. 114]. Насправді, розглядувані терміни
відрізняються саме за змістом.
У науці трудового права думки з приводу термінів «оплата праці» і «заробітна плата» розділилися.
Так, Р. З. Лівшиць вважав зміст термінів «оплата
праці» та «заробітна плата» схожими, але не ідентичними та розділяв їх за обсягом, визначаючи як ціле
(«оплата праці») та частину («заробітна плата»). При
цьому зазначаючи, що заробітну плату необхідно
відокремити від інших форм винагороди за працю,
властивих цивільним та іншим правовідносинам [4,
с. 7, с. 15]. В якості основних ознак заробітної плати
як правової категорії вчений виокремлює такі: (а) це
винагорода за кількістю та якістю праці, (б) це винагорода робітників і службовців: оплата затраченої
праці складає суть заробітної плати, (в) це винагорода за працю протягом певного часу, таким чином, це
оплата робочого часу, (г) це винагорода згідно з раніше обумовленими нормами та розцінками [4, с.
12-23].
Хоча деякі науковці вважають, що з точки зору
прав та обов’язків сторін трудового договору поняття «заробітна плата» й «оплата праці» є синонімами.
Різниця між ними полягає лише в тому, що поняття
заробітної плати акцентує увагу на об’єкті правовідносин між працівником і власником, а категорія оплати праці зазначає на дію власника, яку він повинен
здійснити в силу наявності трудових правовідносин
(оплатити працю). Виявити ж будь-які особливості
прав та обов’язків, умов їх реалізації та наслідків
невиконання обов’язків залежно від застосування в
тому чи іншому законі або іншому нормативно-правовому акті одного з двох названих понять неможливо [5, с. 431].
У свою чергу, Є. Г. Тучкова відмічає: «Оплата
праці – поняття більш широке, ніж заробітна плата.
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Воно вказує на відповідну діяльність роботодавця,
що забезпечує виконання ним обов’язку щодо своєчасної й повної виплати працівникові заробітної плати... Ця діяльність пов’язана також з установленням
систем, форм, розмірів оплати праці й рішенням інших питань, від яких залежить гарантованість права
працівника на своєчасне й повне отримання заробітної плати» [6, с. 15]. «Цілком виправданим є погляд,
згідно з яким оплата праці – більш широке поняття,
а заробітна плата – вужче, часткове. Терміном «оплата праці» має сенс називати в трудовому праві інститут, який регулює правовідносини щодо організації
системи та порядку оплати праці різних категорій
працівників з огляду на різні умови та результати їх
роботи. Також термін «оплата праці» має сенс використовувати при визначенні сукупності можливих
виплат, які зможе отримати працівник у процесі реалізації трудової функції. А термін «заробітна плата»
правомірно визначити як грошову винагороду, яку
має право отримати працівник за виконану роботу (за
результатом його праці)», – наполягає А. О. Гордеюк
[7, с. 15].
У законодавстві на сьогоднішній день легально
вживається два терміни «заробітна плата» і «оплата
праці». Якщо проаналізувати, то термін «оплата праці» є ширшим, бо спрямований на організацію оплати праці, регламентацію її окремих елементів і всієї
системи правових засобів у цій сфері, а термін «заробітна плата» акцентує увагу на об’єкті трудових
відносин між сторонами. При цьому якщо в законодавстві наявне легальне визначення поняття «заробітна плата», то щодо терміну «оплата праці» немає
ні чіткого його визначення, ні критеріїв розмежування означених категорій. Так, у Законі України «Про
оплату праці» [8] заробітна плата визначається як
винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від
складності та умов виконуваної роботи, професійноділових якостей працівника, результатів його праці
та господарської діяльності підприємства. Статтею
94 КЗпП [9] передбачено важливе доповнення до
даного визначення, відповідно до якого заробітна
плата максимальним розміром не обмежується, що
на нашу думку, є необхідною та доцільною гарантією
конституційно закріпленого права на працю. Наведене визначення заробітної плати дає змогу виділити
наступні ознаки цієї правової категорії: (а) винагорода за виконану роботу, (б) виплачується переважно в
грошовому виразі, (в) правосуб’єктністю у цих відносинах володіють як працівник, так і власник або
уповноважений ним орган, (г) винагорода за роботу,
обумовлену трудовим договором, (д) розмір заробітної плати залежить від кількості та якості виконува-
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ної роботи, а також від господарської діяльності
підприємства.
Втім наведені трактування не зовсім відповідають ст. 1 Конвенції МОП №95 «Про захист заробітної плати» від 1 липня 1949 р. [10] (ратифікована
Українською РСР 30 червня 1961 р.), за якою поняття «заробітна плата» незалежно від назви й методу
обчислення означає будь-яку винагороду або заробіток, які можуть бути обчислені у грошових одиницях
і встановлені угодою або національним законодавством і які роботодавець повинен заплатити працівникові на підставі письмового або усного договору
про наймання послуг за працю, яку виконано чи яку
належить виконати, або за надані послуги чи які
мають бути надані. З наведеного визначення випливає, що правовий зміст поняття «заробітна плата»
включає такі ознаки: а) винагороду за працю, яка
виконана або повинна бути виконана; б) умови виплати встановлюються угодою сторін або законодавством; в) обов’язок виплати роботодавцем і право на
отримання винагороди працівником виникають в
силу договору про його найом.
Цікавою з цього приводу є й позиція Конституційного Суду України, який у своєму Рішенні у
справі щодо офіційного тлумачення положень ч. 2
ст. 233 КЗпП України, статей 1, 12 Закону України
«Про оплату праці» від 15 жовтня 2013 р., №
8-рп/2013 [11] зазначив, що поняття «заробітна плата» і «оплата праці», які використовуються в законах, що впорядковують трудові правовідносини, є
рівнозначними стосовно наявності у сторін, які
перебувають у трудових відносинах, прав та
обов’язків щодо оплати праці, умов їх реалізації й
наслідків, що мають настати в разі невиконання цих
обов’язків. Обсяг заробітної плати найманого працівника становлять винагорода за виконану роботу
й гарантовані державою виплати. За ст. 12 Закону
України «Про оплату праці» норми оплати праці (за
роботу в надурочний час; у святкові, неробочі й вихідні дні; у нічний час; за час простою, який мав
місце не з вини працівника; при виготовленні продукції, що виявилася бракованою не з вини працівника; працівників молодше вісімнадцяти років при
скороченій тривалості їх щоденної роботи тощо) і
гарантії для працівників (оплата щорічних відпусток; за час виконання державних обов’язків; для
тих, які направляються для підвищення кваліфікації, на обстеження в медичний заклад; для переведених за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу; переведених тимчасово на іншу роботу
у зв’язку з виробничою необхідністю; для вагітних
жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років,
переведених на легшу роботу; при різних формах
виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших спеціальностей; для донорів та ін.), а та-

кож гарантії й компенсації працівникам у разі переїзду на роботу до іншої місцевості, службових відряджень, роботи в польових умовах та в інших
випадках установлюються КЗпП й іншими актами
законодавства України. Праву працівника на належну заробітну плату кореспондує обов’язок роботодавця нарахувати йому вказані виплати, гарантовані державою, й виплатити їх. Під заробітною
платою, що належить працівникові, необхідно розуміти всі виплати, на отримання яких він має право згідно з умовами трудового договору й відповідно до державних гарантій, установлених законодавством для осіб, які перебувають у трудових
правовідносинах з роботодавцем, незалежно від
того, чи було здійснене нарахування таких виплат.
Підтримуємо О. І. Процевського, який вважав,
що для найпростішого розуміння вказаних понять
доречним є їх порівняння з категоріями «можливість» і «дійсність». Можливість характеризує ступінь, тенденцію розвитку такого явища, яким є оплата праці; це шанс, який можна отримати за певних
умов. Дійсність – результат реалізації можливості;
це вже об’єктивно існуюча, зароблена працівником
сума (заробітна плата), що становить собою винагороду у грошовому вираженні. Для перетворення
правової можливості (оплати праці) у правову дійсність (заробітну плату) потрібен юридичний факт,
наявність якого і впливає на коло і зміст прав та
обов’язків сторін трудового договору. Саме праця та
її результат як юридичний факт трансформують правову можливість у правову реальність, тобто оплату
праці в заробітну плату. Перетворення залежить від
багатьох чинників: від підстав виникнення трудових
правовідносин, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці, господарської діяльності підприємства тощо [12, с. 16, 17].
Сутність заробітної плати має двояку природу.
З одного боку, вона є головним джерелом доходів
працівників і підвищення їх життєвого рівня, відтак
її величина значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства, з іншого – основним
механізмом матеріального стимулювання росту і
підвищення продуктивності праці, а тому безпосередньо впливає на темпи й масштаби соціально-економічного розвитку країни.
Матеріальні стимули – це є заохочення працівника, це є показник значимості і при цьому він є дуже
важливий. Термін «стимул» (від лат. stimulus – стрекало, батіг, пуга) означає спонукання до дії, спонукальну причину. Виходячи з етимології терміну, маємо всі підстави припускати, що в основі цих спон у ка л ь н и х д і й л е ж ат ь з о в н і ш н і ч и н н и к и
(матеріальні, моральні, тощо). Отже, під стимулом
ми розуміємо зовнішні спонукання, які мають цільову спрямованість.
Право та інновації № 1 (29) 2020
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Для того, щоб підвищити ефективність праці
працівників, необхідно підвищити їх матеріальний
стимул, тобто, підвищити і заробітну платню. Потрібно, щоб винагорода за виконану роботу була
справедливою, адже одним із найсильніших стимулів
у роботі є те, що праця, яку виконав працівник, була
оцінена справедливо. Звичайно, і на законодавчому
рівні потрібна зміна оплати праці для підвищення
ефективності діяльності.
Також заслуговує на увагу зарубіжний досвід
формування та застосування багатоаспектної системи матеріального заохочення персоналу. Її ключовими моментами є: використання тарифної системи;
застосування прогресивних форм оплати праці; поширення оригінальних систем преміювання і стимулювання нововведень; вища оплата розумової праці;
істотна індивідуалізація заробітної плати [13].
Для підвищення мотивації працівників за допомогою матеріального стимулу слід керуватися такими принципами: (а) позитивне заохочення ефективніше й конструктивніше ніж негативне, особливо в
довготривалій перспективі; (б) не передбачуване і
нерегулярне преміювання стимулює краще, ніж очікуване й прогнозоване; (в) великі й часті премії зазвичай викликають заздрість, невеликі й часті – задоволення.
При цьому піднімаючи заробітну плату необхідно тонко та вміло продумати механізм підвищення
винагороди за виконану працю для того, щоб краще
мотивувати працівника.
Висновки. Підводячи підсумок вищенаведеному слід зазначити, що однією із найважливіших
складових організації діяльності будь-якого підприємства є оплата праці. Оскільки від оптимальної
системи оплати праці залежить не лише життєвий
рівень працівників, а й результати господарської
діяльності підприємства загалом. Тому в ній зацікавлені як наймані працівники та роботодавці, так
і держава. Це складне явище, в якому віддзеркалю-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ється взаємодія багатьох процесів, природа оплати
праці багатогранна, оскільки для роботодавця вона
виступає витратами виробництва, які зазвичай, він
намагається мінімалізувати, а для працівника – доходом, і він, відповідно, намагається її максимілізувати, домовляючись про достатньо високий рівень
оплати праці. Оскільки, працівник, який отримує
мінімальну заробітну плату, не зацікавлений працювати заради добробуту і вигоди підприємства, що
призводить не лише до втрат виробленого продукту,
а й негативно позначається на динаміці економічного зростання підприємства. Гідна оплата праці
завдяки специфічним мотиваційним властивостями
відіграє значну роль у розвитку всіх галузей господарства. Удосконалення оплати праці на підприємстві матиме високу ефективність у разі: дотримання
принципів відповідності заробітної плати вартості
робочої сили; залежності заробітної плати від кількості та якості праці та від кінцевих результатів
роботи підприємства; забезпечення переваг в оплаті праці тим працівникам, які здійснюють найбільший трудовий внесок у виробничі результати підприємств; вдосконалення тарифної системи та нормування праці; відповідально сті керівників
підприємств за порушення законодавства про оплату праці; об’єднання індивідуальних інтересів з
колективними.
Отже, для посилення матеріальної зацікавленості працівників у зростанні виробництва та підвищенні ефективності роботи підприємств необхідно вдосконалювати системи матеріального стимулювання,
винагороди за підсумками роботи, інші форми матеріального заохочення. Крім зарплати і премій (бонусів), система матеріального стимулювання може
включати в себе пенсійні накопичення, оплату навчання (працівника або його дітей), безвідсоткові
позики на купівлю житла, оплату харчування або
проїзду працівників, оплату відпочинку працівника,
різноманітні допомоги, страхування.
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ У СФЕРІ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В статье рассмотрено оплату труда как один из важных факторов материального стимулирования работников,
на основании чего сделаны соответствующие выводы. Отмечено, что для усиления материальной заинтересованности работников в росте производства и повышении эффективности работы предприятий необходимо совершенствовать системы материального стимулирования, вознаграждения по итогам работы, иные формы материального поощрения.
Ключевые слова: работник, работодатель, оплата труда, заработная плата, материальное стимулирование,
поощрение.
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WORK PAYMENT AS ONE OF THE IMPORTANT FACTORS OF MATERIAL INCENTIVES
Problem setting. One of the problems in our country is ensuring that every citizen has a decent salary for the amount
of work he has done.
The target of research is devoted to the study of wages as one of the important factors of material incentives for
employees. In the current conditions of building a market economy in Ukraine, one of the first tasks of the state is to
develop such a mechanism of incentives for workers, in which all elements of remuneration would play a stimulating role
in the performance of the employee’s duties.
Analysis of resent researches and publications. The work of such scientists as V.M. Bozhko, V.M. Veger,
Yu.M. Veres, O.V. Gayeva, O.S. Galchenko, S.Yu. Golovina, V.V. Zhernakov, I.P. Zhigalkin, G.A. Kaplina, R.Z. Livshits,
A.V. Moskalenko, A.Yu. Pashherstnik, S.M. Prilipko, O.I. Protsovsky, N.M. Khutoryan, G.I. Chanisheva, O.M. Yaroshenko,
and etc. However, despite the considerable amount of theoretical and empirical work of scholars in the field of
remuneration, not all aspects of this problem have been sufficiently developed. In particular, the realities of today require
an in-depth study of pay as one of the important factors for material incentives for employees.
Article’s main body. Revealing the essence of remuneration as one of the important factors of material incentives
for employees, the first focus is on defining and clarifying the relation between the terms “pay” and “wages”. The essence
of wages is twofold. On the one hand, it is the main source of income for workers and improving their standard of living,
so its size largely characterizes the level of well-being of all members of society, on the other - the main mechanism for
material stimulation of growth and productivity, and therefore directly affects the pace and scale of social -economic
development of the country.
It is stated that in order to increase employee motivation through a material incentive, the following principles should
be followed: (a) positive promotion is more effective and constructive than negative, especially in the long run; (b) unpredictable and irregular bonuses are better than expected and projected; (c) large and frequent bonuses are usually jealous, small and frequent bonuses are satisfying. At the same time raising wages it is necessary to think carefully and
skillfully about the mechanism of raising the remuneration for the work performed in order to better motivate the employee
Conclusions and prospects for the development. It is concluded that in order to increase the material interest of
employees in the growth of production and increase the efficiency of work of enterprises, it is necessary to improve the
systems of material incentives, remuneration for the results of work, other forms of material incentives. In addition to
salaries and bonuses, the system of material incentives may include retirement savings, tuition fees (employee or his
children), interest-free loans for the purchase of housing, payment for food or travel of employees, payment for employee rest, various benefits, insurance.
Keywords: employee, employer, material incentives, promotion, remuneration, wages.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ САНІТАРНОЇ СПРАВИ
НА ТЕРЕНАХ ЄВРОПИ У ХІХ СТ.
Стаття присвячена виявленню основних особливостей санітарного законодавства у країнах Європи у ХІХ ст.
Дослідження розширило сучасне уявлення стосовно вирішення такого нагального питання, як охорона здоров’я
у зарубіжних країнах. Співпраця на міжнародній арені з питань боротьби проти епідемій зробила вагомий внесок
у розвиток ефективного та прогресивного санітарного законодавства.
Ключові слова: санітарія, охорона здоров’я, епідемії, санітарні конференції.

Постановка проблеми. Ще з давніх-давен опікування здоров’ям населення стало обов’язковою
складовою фундаменту могутньої держави. Згодом
почали створюватися спеціальні органи, повноваження яких спочатку обмежувалися лише наглядом
за їстівними припасами, але з поширенням епідемій
їх роль збільшилася та здобула своє розповсюдження
по всьому світу. У ХІХ ст. починається стрімке зростання міст та збільшується кількісний показник населення. Перед державами постало завдання забезпечити здорові умови життя.
Аналіз останніх досліджень. Наукове дослідження цієї проблематики знайшло своє відображення у працях: Дерюжинського В. Ф. [2], Busse R,
Riesberg A. [3], Лохова Л. В. [4], Hamlin C. [5], Шамбара К. [12], Нормана Г. [14]. Вченими було проведено аналіз нормативно-правової бази окремих країн у
медичному контексті.
Мета статті. Виявлення сутності та особливостей санітарного законодавства (у тому числі міжнародних санітарних конвенцій, міждержавних угод з
питань санітарії та епідеміології) чинного на території країн Європи у ХІХ ст.
© Гоцуляк С. Л. , 2020

Методологія дослідження. Історико-правовий
підхід став у нагоді при дослідженні генезису і тенденцій розвитку правового регулювання санітарнопротиепідемічної діяльності у європейських країнах
в ХІХ ст. Формально-юридичний метод був використаний для дослідження положень різних нормативноправових актів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Нормативно-правове регулювання санітарної справи
включає сукупність юридичних та техніко-юридичних норм, дотримання яких передбачає забезпечення
підтримання належного рівня суспільного здоров’я.
Країни Європи у ХІХ ст. приділяли значну увагу
санітарній справі не лише у внутрішньому законодавстві, але й на міжнародній арені.
Так, у Німеччині тих часів санітарна справа регулювалася Прусським медичним уставом 1725 р.
Зокрема, організація санітарної справи покладалася
на Міністерство внутрішніх справ та на органи місцевого самоврядування. У 1876 р. німецьким урядом
було створено підконтрольне Міністерству закордонних справ Німецьке санітарне управління, до компетенції якого відносився нагляд і контроль за органіПраво та інновації № 1 (29) 2020
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зацією та діяльністю медико-санітарних установ [2,
с. 288]. Організація ж санітарного нагляду покладалася на Міністерство внутрішніх справ, а також на
земські, окружні та міські органи місцевого самоврядування, до компетенції яких було віднесено санітарний та протиепідемічний нагляд. При цьому
здоров’я людини розглядалося як запорука економічного розвитку, зокрема, вважалося, що якщо людина
має гарне здоров’я та не страждає від інфекційних
захворювань, то вона може в повній мірі працювати
та розвивати приватну власність.
Згодом, у 1881 р., канцлером О. Бісмарком було
розроблено німецьку модель охорони здоров’я [3,
с. 22], головною метою якої стало створення сприятливих умов для зміцнення здоров’я робітників, як
потенційних воїнів. Зокрема, 15 червня 1883 р. було
прийнято «Закон про медичне страхування» (das
Krankenversicherungsgesetz) [4, с. 40, 41], відповідно
до якого створювалися каси обов’язкового страхування «Zwangskassen», каси добровільного додаткового
страхування та каси, організовані муніципалітетами,
які мали за мету суспільне медичне страхування
«Gemeinde krankenversicherung». Це призвело до всебічного розвитку реабілітаційної допомоги та популяризації санаторно-курортного лікування. Отже, Закон
1883 р. значно вплинув на поліпшення стану здоров’я
широких верств населення Німеччини, створивши
досить ефективну систему лікарняних кас, що мали
необхідні ресурси для медичного страхування.
Англія не мала єдиного нормативно-правового
акту, яким би регулювались відносини з охорони
здоров’я аж до початку ХІХ ст. Хоча пропозиції щодо
необхідності його розроблення висловлювались. Зокрема, відомий англійський юрист Е. Чедвик у своїй
доповіді «Звіт про санітарний стан робочого населення Великобританії» у 1837 р., спираючись на
статистичні данні щодо випадків епідемії холери,
наголошував, що цим захворюванням страждають
лише «нижчі» прошарки населення через особливості тих умов, у яких вони мешкають. І хоча Е. Чедвик
ще у 1837 р. виступав за створення спеціальної санітарної комісії, але створена вона була лише у 1839 р.,
та й то через численні епідемічні випадки у Лондоні
[5, с. 84, 116]. У свою чергу, «Закон про суспільне
здоров’я» (Public Health Act) було розроблено та
схвалено англійським парламентом аж у 1848 р. Так
само, прискорив прийняття цього Закону спалах у
Лондоні холерної епідемії, від якої загинуло 54 тис
осіб. Після його затвердження було утворено Головне
управління з охорони здоров’я [6, с. 365, 366].
Закон мав направленість на усунення санітарних
шкідливостей та попередження епідемічних захворювань. Згідно із ним також було створено Центральну раду з питань охорони здоров’я (Central Board of
Health), до завдань якої належало консультування
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органів місцевого самоврядування з питань охорони
здоров’я, зокрема, надання рекомендацій населенню
щодо гігієни у побуті, координація діяльності з водовідведення, водопостачання, будівництва, продажу
їстівної продукції, видалення нечистот та ін. До повноважень Ради також належало призначення інспекторів, а у випадку виявлення порушень з боку органів місцевого самоврядування вимог «Закону про
суспільне здоров’я», притягнення винних осіб до
відповідальності. При цьому у відповідності до Закону, у місцевостях де рівень смертності був вище 23
випадків на 1000 жителів створювалися місцеві ради
з питань охорони здоров’я. До того ж в залежності
від епідемічної ситуації могли створюватися місцеві
лікарсько-поліцейські установи для здійснення санітарного нагляду на підозрілій території [7]. Однак,
по факту ради мали обмежені повноваження та брак
коштів для реалізації своєї компетенції.
Отже, в цілому, «Закон про суспільне здоров’я»
був мірою нормотворчого реагування на збільшення
випадків епідемічних захворювань (холера, черевний
та висипний тифи та ін.), спричинених відсутністю
у бідних прошарків населення Великобританії доступу до належних санітарних умов життя та праці.
Хоча очікувалось, що прийняття цього акту здійснить фурор, однак на жаль цього не відбулося.
Більш того, втілення у життя, закріплених у ньому
норм затягувалося департаментами усіма можливими способами. Суспільство також вороже ставилося
до цього Закону, вбачаючи у його нормах домінування держави (зокрема, через створення Центральної
та місцевих рад з питань охорони здоров’я), що обмежує особисті свободи та втручається в особисте
життя людей.
На шпальтах газети The Times (1854 р.) стосовно «Закону про суспільне здоров’я» було зазначено:
«We prefer, he opined, to take our chance with the
cholera and the rest than be bullied into health. There
is nothing a man hates so much as being cleansed
against his will…» [8]. Цей вислів став віддзеркаленням розвитку охорони здоров’я в Англії середини
ХІХ ст., що втілювався у примушенні населення
піклуватися про своє здоров’я. Стало зрозумілим,
що побудова ефективної системи охорони здоров’я
та розроблення дійсно дієвої політики у цій сфері
було можливим лише шляхом розтлумачення та
культурного просвітництва серед населення щодо
здорових умов життя та доступ до послуг охорони
здоров’я. Однак, звичка населення забруднювати
нечистотами вулиці, а також скупчення великої
кількості людей у невеликих приміщеннях продовжувало сприяти розвитку інфекційних захворювань. Намагання уряду виявилися марними, оскільки населення не хотіло змінювати свої шкідливі
звички, а чистота за таких умов була не можливою,
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що відповідно гальмувало глобальні зрушення у
сфері охорони здоров’я.
У той же час, «Закон про суспільне здоров’я»
поклав початок низки перетворень, зокрема, держава
стала гарантом стандартів якості охорони здоров’я
та навколишнього природного середовища, надавши
органам місцевого самоврядування засоби для здійснення структурних змін, що мали відповідати цим
стандартам. Тобто, не дивлячись на його негативне
сприйняття суспільством, цей Закон можна вважати
потужним каталізатором розвитку повноважень органів місцевого самоврядування у сфері охорони
здоров’я та впровадження відповідальності цих органів за охорону здоров’я населення. Так, завдяки
санітарним заходам, направленим на збереження
здоров’я населення, значно зменшилася кількість
епідемічних захворювань у англійських місцевостях.
Згодом, у серпні 1858 р. в Англії було розроблено
«Медичний закон» (Medical Act) [9], що став чинним
з 1 жовтня 1858 р. Відповідно до цього Закону усі
лікарі перед наданням кваліфікованої медичної допомоги повинні були пройти навчання та отримати
сертифікат на зайняття лікарською діяльність. Органи, установи та будь-які інші утворення, що надавали допомогу при хворобі, немічності чи у старості,
а також медичні працівники, могли здійснювати лікарську діяльність тільки після реєстрації згідно із
цим Законом та отримання відповідного сертифікату
[8]. Тим самим створювалася організація охорони
здоров’я.
Нарешті, у 1875 р. консервативний уряд Бенджаміна Дізраела спробував вжити необхідні заходи із
забезпечення адекватної санітарної та соціальної
політики з метою покращення здоров’я населення.
Як результат, було прийнято закон, що об’єднав «Закон про суспільне здоров’я» 1848 р. та «Медичний
закон» 1858 р. у один – «Про суспільну охорону
здоров’я» (Public Health Act) [9]. Згідно із новим Законом створювалися сільські та міські санітарні органи, які повинні були замінити місцеві ради з питань охорони здоров’я, створені у 1848 р. До юрисдикції цих органів було віднесено створення міських
та сільських санітарних округів, з метою забезпечення населення чистою водою, видалення з вулиць
стічних вод та сміття, підключення домів до каналізації, а також продажу лише безпечних продуктів
харчування. Також вони були уповноважені вимагати
від органів місцевого самоврядування проведення
спільної роботи з профілактики та зменшення масштабів епідемій.
Отже, Закон «Про суспільну охорону здоров’я»
1875 р., об’єднавши у собі норми попередніх актів у
сфері охорони здоров’я, надав деякої одноманітності системі санітарних органів, розділивши Великобританію на міські та сільські санітарні райони. В

цілому ж, створення системи охорони здоров’я Британії та діяльність її першопрохідників мали всесвітньо-історичне значення. На основі англійського досвіду, загальна охорона здоров’я стала невід’ємним
елементом соціальної політики багатьох європейських держав.
У Франції процес нормативно-правового врегулювання санітарно-протиепідемічної діяльності протікав ще повільніше. Так, закон «Про охорону народного здоров’я» набув чинності аж у 1892 р. [10].
Відповідно до ст. 1 цього Закону «санітарні постанови-правила» визнавалися «запорукою забезпечення
захисту народного здоров’я, заходами попередження
та запобігання заразних захворювань». Згідно зі ст.
9 передбачалося здійснення охорони народного
здоров’я та примусове оздоровлення міст [11]. При
цьому згідно із нормами Закону засновувалося
«управління суспільним презирством та суспільною
гігієною», а також «санітарні комісії», зокрема, при
префекті – департаментські, при субпрефекті –
окружні, при мерії – контональні, медико-санітарні
обов’язки покладалися на місцеві адміністрації.
Окремо слід зазначити, що у середині ХІХ ст. в
Європі почали зароджуватися елементи міжнародної
системи охорони здоров’я. Зокрема, починаючи з
1851 р. за ініціативою Франції у Парижі було організовано цілу низку міжнародних конференцій з питань санітарії. Згодом такі конференції проходили у
Константинополі (1866 р.), Відні (1874 р.), США
(1881 р.), Римі (1885 р.), Дрездені (1893 р.) [12]. На
цих конференціях вирішувалися різні питання санітарії та боротьби проти епідемічних захворювань.
При цьому застосування у Європі сухопутних та
річкових карантинів більшістю делегатів було визнано неможливим1. Замість цього рекомендувалося
використання «санітарної інспекції» та «спостережних постів» з лікарським персоналом та необхідними
засобами для своєчасної ізоляції хворих та дезінфекції суден. Стосовно морських карантинів було прийнято рішення продовжити їх використання лише в
портових містах Червоного та Каспійського морів, а
у портах Чорного та Середземного морів рекомендувалося запровадження системи санітарних інспекцій.
У випадках, коли яка-небудь держава все ж вирішувала ввести морський карантин, його термін не повинен був перевищувати 7–10 днів [14, с. 42].
Так, ще з середині ХVІІІ ст. у багатьох європейських
державах підіймалося питання про відміну карантинів через
їх марність у боротьбі проти епідемій, оскільки вони не могли зупинити бактерії, що переносилися повітрям або водою.
Відтак наприкінці ХVІІІ ст. багато країн Європи погодилися
ліквідувати карантини. Однак, епідемія жовтої лихоманки у
портових містах Середземномор’я зупинила втілення цього
рішення та призвела до відновлення карантинів [13]. Зокрема,
карантинні приписи було прийнято у Італії, Венеції, Мальті,
Англії, а також у державах з портами у Атлантичному океані.
1
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Важливо, що за результатами таких санітарних
конференцій, після обговорення нагальних проблем
охорони здоров’я людей від різного роду інфекційних та епідемічних захворювань, приймалися відповідні конвенції. Це надавало державам-учасницям можливість зробити значні кроки щодо координації зусиль та діяльності у галузі охорони здоров’я
населення, а також зі створення відповідного законодавства на національному та міжнародному рівнях. Завдяки цьому у багатьох країнах сформувалися та росли переконання, що держава повинна нести
відповідальність за захист здоров’я свого населення, а це, у свою чергу, поступово формулювало та
посилювало головну думку стосовно усвідомлення
того, що право на здоров’є – це невід’ємне право
людини.
1.
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3.
4.
5.

6.
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Висновки. Таким чином, форми організації національних систем охорони здоров’я у країнах Європи у ХІХ ст. були різноманітними. У кожній країні
створювалися і розвивалися свої унікальні системи,
що відрізнялися способами залучення фінансових
ресурсів для надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення. Завдяки розвитку законодавчої бази покращилося водопостачання, каналізація, умови роботи та життя, санітарія та гігієна. Міжнародне співробітництво з питань боротьби проти
епідемій зробило вагомий внесок у розвиток ефективного та прогресивного законодавства на міжнародній арені та в значній мірі вплинуло на створення
належного внутрішнього законодавства держав-членів, виробивши більш ефективні моделі боротьби
проти епідемічних захворювань.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ САНИТАРНОГО ДЕЛА
НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ В ХІХ В.
Статья посвящена выявлению основных особенностей санитарного законодательства в странах Европы в XIX
в. Исследование расширило современное представление относительно решения такого неотложного вопроса как
здравоохранение в зарубежных странах. Сотрудничество в международной сфере по вопросам борьбы с эпидемиями сделало весомый вклад в развитие эффективного и прогрессивного санитарного законодательства.
Ключевые слова: санитария, здравоохранение, эпидемии, санитарные конференции

HOTSULIAK SVITLANA
PhD, Assistant Professor of Legal History, Department of State and Law of Ukraine and Foreign Countries
History of Yaroslav Mudryi National Law University
LEGAL REGULATION OF SANITARY AFFAIRS IN EUROPE IN THE 19TH CENTURY
Problem setting. Since ancient times, guardianship of the health of the population has become an obligatory part of
the foundation of a powerful state. Later on, special bodies began to be created, whose powers at first were limited only
to the monitoring of food supplies, but with the spread of epidemics their role increased and spread around the world. In
the 19th century, cities began to grow rapidly and the number of inhabitants increased. States were faced with the challenge
of ensuring healthy living conditions.
Analysis of recent researches and publications. The scientific research on this issue is reflected in the works:
Derjuzhinsky V.F., Busse R, Riesberg A., Lochowa L. V., Hamlin C., Shambara K., Norman G. Scientists have analysed
the regulatory framework of individual countries in the medical context.
Target of research. Identification of the essence and features of sanitary legislation (including international sanitary
conventions, interstate agreements on sanitation and epidemiology) operating in the territory of European countries in the
XIX century.
Article’s main body. The legal and regulatory framework for sanitation includes a set of legal, technical and legal
standards, the observance of which involves ensuring that an adequate level of public health is maintained. European
countries in the nineteenth century devoted considerable attention to sanitation not only in domestic law, but also in the
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international arena.
Health protection, sanitation and preventive measures are reflected in many legislative acts, for example, the “Medical
Regulations” (Prussia, 1725), the “Law on Health Insurance during Diseases” (Germany, 1883) and, in Austria, the “Health
Statute” (1770), the “Public Health Act” (Great Britain, 1848 and 1875) and the “Medical Act” (Great Britain, 1858) and
the “Public Health Protection Act” (France, 1892). The legislative acts formulated the powers of sanitary authorities, and
in the same period, works on the impact of ecology on human health and on the importance of a healthy lifestyle appeared.
The State has a duty to protect citizens who have the sole property, their labour, but health is essential to work.
Separately, it should be noted that in the middle of the XIX century elements of the international health system began
to emerge in Europe. In particular, starting from 1851. At the initiative of France, a number of international conferences
on sanitation were organized in Paris. Subsequently, such conferences were held in Constantinople (1866), Vienna (1874),
USA (1881), Rome (1885), Dresden (1893). These conferences addressed various issues of sanitation and the fight against
epidemic diseases. At the same time, the application of land and river quarantine in Europe was considered impossible
by most delegates. Instead, the use of “sanitary inspection” and “observation posts” with medical personnel and the
necessary means for timely isolation of patients and disinfection of ships was recommended
Conclusions and prospects for the development. Thus, the forms of organization of national health systems in
Europe in the 19th century were diverse. Each country created and developed its own unique systems, different ways of
attracting financial resources for medical care and health preservation. Thanks to the development of the legislative
framework, water supply, sewerage, working and living conditions, sanitation and hygiene have improved. International
cooperation to combat epidemics has made a significant contribution to the development of effective and progressive
legislation in the international arena, and has greatly influenced the creation of appropriate domestic legislation in Member
States, developing more effective models to combat epidemic diseases.
Keywords: sanitation, health, epidemics, sanitary conferences.
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ПАКТ МОЛОТОВА – РІББЕНТРОПА ЯК РОКОВИЙ ВИРОК
ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОНТИНЕНТУ
У даній науковій публікації розглянуто документ – пакт Молотова –Ріббентропа, котрий неабияк вплинув як
на політичний, так і соціальний розвиток та майбутній потенціал десятків країн усього Європейського континенту. Пакт досі визначає багато геополітичних реалій в сучасній Європі. Дискусії про історичну роль договору про
ненапад і секретних протоколів актуальні й донині. У статті досліджено юридичну характеристику та сутність
міжнародного акту політико-правового характеру. Проаналізовано наслідки, які покликало за собою підписання
«рокового вироку», а також детально виділено та запропоновано як позитивні, так і негативні сторони даного
документу у поєднанні із встановленням його міжнародного значення.
Ключові слова: міжнародні відносини, міждержавні конфлікти, політика, пакт.

Постановка проблеми. З моменту укладення
пакту минула безліч десятиліть, а сутнісний характер
відповідного документу продовжує викликати дискусії серед істориків-науковців. Основним критерієм
який утримує дебати щодо висвітленого питання «на
плаву» виступає той факт, що наслідком підписання
акту стала видозміна всього Європейського континенту та стався зрух геополітичного балансу. Тому,
актуальність теми виявляється в тому, що на сьогоднішній день немає однозначних політичних і моральних оцінок пакту, на основі яких можна було б встановити раціональне міжнародне значення документу.
Мету даної публікації можна висвітлити через
наступні завдання: 1) встановити юридичну характеристику та сутність пакту Молотова – Ріббентропа;
2) проаналізувати наслідки до яких призвело підписання документу; 3) виділити позитивні та негативні
сторони акту у поєднанні із запропонуванням варіанту його міжнародного значення.
Аналіз останніх досліджень. Дослідження поставленого питання займалися такі вітчизняні науковці, як М. Швагуляк, С. Пронь, І. Халупа тощо, які
займалися встановленням сутності пакту Молотова –
Ріббентропа, аналізували важливість секретних протоколів. Розгляд даної теми закріплюють у своїх
роботах і ряд зарубіжних дослідників, серед яких
© Рижкова Ю. А. , 2020

Ніколас Бьорнс та Андреас Ортега, які розглядали
наслідки до яких призвело підписання пакту та яким
чином це вплинуло на подальший розвиток країн
Європейського континенту.
Виклад основного матеріалу. Договір про ненапад між СРСР і Німеччиною, більш відомий як пакт
Молотова – Ріббентропа, було укладено в Москві 23
серпня 1939 року. Документ цей має багато думок
та поглядів щодо нього. Досить сказати, що відразу
ж після свого підписання пакт викликав критику з
боку багатьох учасників міжнародного комуністичного руху і від представників інших лівих сил. Навіть не знаючи про існування секретних протоколів,
ці люди побачили в пакті немислимий для прихильників лівої ідеології змову з найпохмурішою імперіалістичної реакцією – нацизмом. Багато дослідників
навіть вважають пакт початком кризи міжнародного
комуністичного руху, оскільки він поглибив недовіру
Й. Сталіна до іноземних компартіям і сприяв розпуску Комуністичного Інтернаціоналу Сталіним у
1943 році. Так, на думку одних істориків, багато в
чому сприяв початку Другої світової війни, на думку
ж інших – дозволив відстрочити її початок.
Переходячи до висвітлення першого завдання
слід наголосити на тому, що за договором сторони
брали на себе такі зобов›язання: погоджувати спільПраво та інновації № 1 (29) 2020
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ні дії; нейтральність у випадку війни однієї зі сторін
проти сторонніх держав; не приєднуватись до союзів, які прямо чи непрямо скеровані проти однієї зі
сторін. Документ складався з короткого вступу та
семи статей. Що найважливіше, до договору додавався таємний протокол, який став відомим лише
після поразки Німеччини в 1945 році та яким визначались радянські та німецькі «сфери впливу» в Північній та Східній Європі. Оцінки юридичної сторони
договору суперечливі. Згідно з позицією одних вчених договір про ненапад сам по собі (без протоколу)
не містить нічого незвичайного і являє собою типовий договір про ненапад, приклади яких досить часто зустрічалися в тогочасній європейській історії.
Втім, дехто звертає увагу на те, що в договорі відсутній пункт, який скасовує його дію у випадку, якщо
одна зі сторін вчинить агресію [1, с. 78].
Для кращого розуміння сутності пакту Молотова
– Ріббентропа слід проаналізувати версії про причини його підписання як з боку СРСР, так і з боку
нацистської Німеччини. Радянська історіографія вважала підписання договору про ненапад з Німеччиною єдиною можливістю уникнути війни з нею та
іншими країнами Антикомінтернівського пакту в
1939 році, коли СРСР, на її думку, перебував в ізоляції, не маючи союзників. Звичайно головну сутність пакту А. Гітлер вбачав у забезпеченні схоронності східних кордонів. Підписання цього договору
було певним політичним кроком, спрямованим до
Франції та Великої Британії задля того, щоб деморалізувати керівництво цих країн, які вже не могли
сподіватися на участь Радянського Союзу на їх стороні у випадку війни.
Отож, конституційно-правовий механізм формування зовнішньої політики за пактом Молотова-Ріббентропа базувався на відповідних положеннях, а
саме:
1. Утримання від взаємних агресивних дій з іншими сторонами; жодна сторона не надаватиме підтримку третім державам, що будуть вести агресивні
дії щодо однієї з них.
2. Дипломатичне врегулювання конфліктних ситуацій та спорів.
3. Бажання встановити довгострокові дружні відносини між обома країнами [2].
Зрозуміло, що роль пакту Молотова – Ріббентропа полягала лише у суто особистих намірах обох
країн у боротьбі за панування та більшого впливу у
світі. Кожна із них мала свою мету та цілі, підготовка до яких здійснювалася як раз у проміжок дії договору.
Друге завдання пов’язане із визначенням основних контрастних наслідків, із якими пов’язане підписання зазначеного пакту. Зміни, що відбувалися у
Західній України мали суперечливий характер. З
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одного боку, здійснювалась експропріація маєтків
польських землевласників, було проведено земельну
реформу, поліпшувалось медичне обслуговування
тощо. Але, на жаль, ці позитивні зміни затьмарились
репресивним свавіллям, командно-адміністративними, тоталітарними методами, зокрема, відбулась руйнація політичної та культурної інфраструктури, створеної українською інтелігенцією, проводились тотальні репресії проти національно свідомих
представників західноукраїнського суспільства, здійснено масові депортації населення [3, с. 214].
Для Німеччини ж пакт має інакші наслідки. Поперше, вона дістала повну свободу дій у Європі.
По-друге, таким чином забезпечила собі надійний
тил для воєнних дій проти Західної Європи та забезпечила підтримку СРСР у війні проти Польщі.
По-третє, Німеччина одержала у своє розпорядження значну кількість матеріальних та людських ресурсів.
Радянський же союз завдяки цьому пакту дістав
можливість зміцнити обороноздатність країни та
одержав можливість поширити свій вплив у західному напрямку.
Отже, даючи оцінку приєднанню Західної України до складу Української РСР, доцільно сказати, що,
незважаючи на злочини тоталітарного режиму, які,
звичайно, нічим не можна виправдати, сам факт
об›єднання після майже 600-літнього роз›єднання
українських земель заслуговує позитивної оцінки.
Щодо наслідку договору на світовій арені – він зірвав на певний час спроби західних держав зіштовхнути між собою Німеччину й Радянський Союз,
проте об›єктивно сприяв Німеччині в розв›язанні
нової агресії в Європі.
Розглядаючи третє завдання необхідно почати
саме із підходів розуміння негативних рис договору,
згідно з якими навіть радянські дослідники критикували його. Так, один із ідеологів навіть пропонував
рахувати дату початку Другої світової війни 23 серпня 1939 р., а не 1 вересня. Нинішня західна суспільна думка теж засуджує цей документ. Так, Парламентська асамблея ОБСЄ у своїй резолюції на початку липня 2009 р. поклала всю вину за розв’язання
Другої світової війни на нацистську Німеччину і
Радянський Союз [4].
Якщо казати про підходи розуміння позитивних
рис пакту, то офіційна радянська, а нині – російська
історіографія виправдовує укладення пакту Молотова – Ріббентропа як намагання не потрапити в міжнародну ізоляцію, викликану Антикомінтернівським
пактом і передбачити об’єднання європейських країн проти СРСР.
Однозначно можна сказати тільки те, що дискусії щодо юридичної сили пакту Молотова – Ріббентропа та протоколів до нього, дипломатичного
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та політичного значення тривають і досі. Виходячи
з цього можна зробити висновок, що цей документ
вплинув і на формування нового правопорядку. Сам
факт його укладення та наслідки цього поставили
перед міжнародним співтовариством завдання розробити ефективний механізм дотримання та реалізації міжнародно-правових норм, а також основних
принципів міжнародного права, таких як заборони
застосування сили або загрози силою, суверенної
рівності держав, невтручання, територіальної цілісності держав тощо.
Отже, донині тривають дискусії щодо юридичної
сили договору про ненапад між Німеччиною та Радянським Союзом, так само як і про його міжнародно-правову оцінку. На думку автора, якщо не брати
політичний, ідеологічний чи моральний аспекти цього питання, то даний документ з точки зору міжнародного права варто розглядати як грубе порушення,
яке стало одним з чинників краху міжнародного правопорядку періоду Ліги Націй і вплинуло на розбудову нового правопорядку, норм та принципів сучасного міжнародного права.
Висновки. Отож, як можна прослідкувати із усієї роботи, пакт Молотова – Ріббентропа має досить
суперечливий характер як по відношенню до країн,
яких він якимось чином стосувався, так і до історії
взагалі.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Так, з одного боку, цей договір був дійсно вигідний та потрібний країнам, що його укладали, а саме
Німеччині та Радянському Союзу. Проте вигода в
кожної із цих країн була своя.
Основна сутність пакту – суто особисті наміри
обох країн у боротьбі за панування та більшого впливу
у світі. Кожна із них мала свою мету та цілі, підготовка
до яких здійснювалася як раз у проміжок дії договору.
Безумовно, приєднання Західної України до
складу Української РСР дає позитивного забарвлення факту підписання документу. Так само, акт має
переваги і на світовій арені відвернувши розв’язання
широкомасштабного міждержавного конфлікту. Проте не слід забувати тих доленосних подій, які також
мали визначальне значення чи не в усій історії людства – Друга світова війна, яка затьмарює усі позитивні висловлення щодо пакту.
Донині тривають дискусії щодо юридичної сили
договору, так само як і про його міжнародно-правову
оцінку. Та з точки зору міжнародного права пакт
варто розглядати як грубе порушення, що вплинуло
на розбудову нового правопорядку, норм та принципів у сучасному суспільстві.
Саме тому автор вважає, що саме пакт Молотова – Ріббентропа став підписом обох держав перед
майбутнім розпалом та вибухом наймасштабнішої
війни і наслідків та результатів по її завершенню.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ ІПРАВА

ПАКТ МОЛОТОВА – РИББЕНТРОПА КАК РОКОВОЙ ПРИГОВОР ЕВРОПЕЙСКОГО
КОНТИНЕНТА
В данной научной публикации рассмотрено документ – пакт Молотова – Риббентропа, который имел большое
влияние как на политическое, так и социальное развитие и будущий потенциал государств всего Европейского
континента. Пакт до сих пор определяет многие геополитические реальностей в современной Европе. Дискуссии
об исторической роли договора о ненападении и секретных протоколов актуальны и по сей день. В статье
исследовано юридическую характеристику и сущность международного акта политико-правового характера.
Проанализированы последствия, которые повлекли за собой подписание «рокового приговора», а также подробно
выделено и предложено как положительные, так и отрицательные стороны данного документа в сочетании с
установлением его международного значения.
Ключевые слова: международные отношения, межгосударственные конфликты, политика, пакт.

RYZHKOVA YULIA
Second year Student from the Group Number 07-18-04 of International Law faculty of Yaroslav Mudryi
National Law University
Scientific advisor: HOTSULIAK SVITLANA, Ph.D., Assistant Professor of Legal History, Department of
State and Law of Ukraine and Foreign Countries History of Yaroslav Mudryi National Law University
THE MOLOTOV – RIBBENTROP PACT AS FATEFUL SENTENCE OF THE EUROPEAN
CONTINENT
Problem setting. Many decades have passed since the Pact was signed, and the essential nature of the it continues
to spark debate among historians and scholars. The main criterion that continues debates is the fact that the signing of the
act resulted in a change of the entire European continent and a change in the geopolitical balance. Therefore, the relevance
of the topic is that today there is no clear political and moral assessment of the pact on the basis of which a rational international significance of the document could be established.
Target of research. The purposes of this study are to establish the legal characteristics and nature of the Molotov –
Ribbentrop Pact; to analyze the consequences of which the document has been signed; to distinguish the positive and
negative sides of the act in combination with the proposal of its international significance.
Analysis of resent researches and publications. The following scientists were engaged in research of the specified
question: M. Shvagulak, S. Pron, I. Khalupa, Nicolas Burns and Andreas Ortega.
Article’s main body. This publication discusses the document – the Molotov-Ribbentrop Pact, which has had a
significant impact on both political and social development and the future potential of dozens of countries across the
European continent. The Pact still defines many geopolitical realities in modern Europe. Discussions about the historic
role of the non-aggression treaty and secret protocols are still relevant. The article deals with the legal characterization
and essence of an international act of political and legal nature. The consequences of the signature of the “fateful sentence”
are analyzed, as well as the positive and negative sides of this document, in combination with the establishment of its
international significance, are highlighted and presented in detail.
Conclusions and prospects for the development. Thus, as can be seen from all the work, the Molotov – Ribbentrop
Pact has a rather contradictory character, both in relation to the countries it has in some way concerned and to history in
general. So, on the one hand, this treaty was really beneficial and needed by the countries that signed it, namely Germany
and the Soviet Union. However, the benefits in each of these countries were different.
Discussions are still ongoing about the legal force of the treaty, as well as its international legal assessment. But from
the point of view of international law, the Pact should be regarded as a huge violation that has influenced the development
of new rules and principles in modern society.
That is why the author believes that it is the Molotov – Ribbentrop Pact that became the signature of both states in
the face of the forthcoming explosion of the largest Second world war.
Keywords: international relations, interstate conflicts, politics, pact.
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ПРИНЦИПИ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ
У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
У статті представлено сучасні європейські та вітчизняні підходи до розуміння змісту основоположних
принципів доброчесності та європейської концепції належного урядування публічного адміністрування.
Ключові слова: правова держава, принципи, доброчесність, належне урядування, публічна адміністрація,
публічне адміністрування.

Постановка проблеми. Як і для буд-якої діяльності, принципи у публічному управління займають
першочергове значення. Це випливає з характеристики правової держави. Проблемами поняття, ознак,
принципів правової держави займалися не тільки
зарубіжні, а й вітчизняні вчені.
Як стверджує Колодій Анатолій Миколайович,
правова держава – це суверенна, політико-територіальна організація влади, яка існує і функціонує в
громадянському демократичному суспільстві на підставі соціально справедливого права і за якої на
основі останнього реально забезпечується здійснення прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина, окремих груп людей і громадянського суспільства у цілому, держава і людина несуть взаємну
відповідальність згідно з правовим законодавством
[1, С.123].
Формування правової держави потребує достатньо високий рівень розвитку відносини у суспільстві,
адже правова держава характеризується загальнолюдськими цінностями і втілює ідею панування
справедливого права у суспільстві.
Мета статті – проаналізувати розуміння принципів доброчесності та належного врядування у публічному управлінні та нагальну потребу їх застосування в Україні.
© Гришина Н. В., 2020

Аналіз останніх досліджень. В даний час вітчизняними вченими зроблені перші кроки аналізу
окремих аспектів принципів доброчесності та належного управління, серед яких Авер›янов В.Б., Грицяк І.А., Колодій А.М., Пухтецкая А.А. та інші.
Виклад основного матеріалу. Концепцію правової держави слід розглядати через її принципи.
Принципи правової держави – це найзагальніші закономірності даної концепції, при чому вони не ототожнюються з ознаками чи рисами, механізмом правової держави.
При характеристиці принципу, як правило, звертається увага на те, що він являє собою ідею, положення, вимогу , а також є не простим положенням
(ідеєю, вимогою), а основним, основоположним,
засадничим, фундаментальним, вихідним, загальним, відправним, провідним, чільним [2, С. 24]. І з
цим твердженням не можна не погодитися. Визначень принципів права велика кількість. Але основна
особливість закріплюється в тому, що вони є основоположними.
Принципи права пов’язані з категорією справедливість, що є основною категорією для державноправової сфери.
Багатоаспектний аналіз питань доброчесності
державної влади, проведений на міждисциплінарПраво та інновації № 1 (29) 2020
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ному просторі загальних та галузевих філософських, політичних, управлінських та юридичних
дисциплін, свідчить про широкі можливості сучасної науки в її прагненні відповідати потребам практики, зокрема сприяти відновленню та підвищенню
рівня довіри суспільства до влади та забезпеченню
в процесі її реалізації дії високих моральних принципів. Разом із цим, незважаючи на вагомий науковий внесок у розробку морально-етичного аспекту
здійснення державної влади, корупція та інші прояви недоброчесності її представників продовжують
поширюватися в Україні, набуваючи ознак системності.
Саме по собі поняття «доброчесність» було сформоване за рамками юриспруденції, і, щоб дати визначення, потрібно звернутися до філософських вимірів
та уявлень. Доброчесність як одна з основних категорій моральної теорії була в центрі філософських
роздумів уже від самого виникнення філософії як
науки.
За визначенням, який дає сучасний словник з
етики, доброчесність – це позитивна моральна
якість, зумовлена свідомістю і волею людини, яка є
узагальненою стійкою характеристикою людини, її
способу життя, вчинків; якість, що характеризує готовність і здатність особистості свідомо і неухильно
орієнтуватись у своїй діяльності та поведінці на
принципи добра і справедливості [3, с. 387].
У Великому тлумачному словнику сучасної української мови поняття доброчесності розглядається як
властивість за значенням «доброчесний», висока
моральна чистота, чесність. Доброчесний – який
живе чесно, дотримується всіх правил моралі. Який
є проявом чесності, моралі [4, с. 308].
Категорія «доброчесність» належить до основоположних категорій етики, відображає певну мораль,
яка є суб’єктивною за своєю суттю та означає результат виділення в поведінці особистості певних стійких позитивних моральних якостей. Доброчесність
державної влади може в найбільш загальному вигляді означати високоморальну характеристику її
представників, діяльність яких спрямовується на
досягнення добра як для кожної окремої людини, так
і для суспільства в цілому [5].
Дещо інше визначення доброчесності запропоновано у Посібнику для членів Комісії з відбору
суддів США: доброчесність означає чесність, моральну силу та професійну справедливість. Вона
також вимагає відчуття гідності, надійності та абсолютної щирості. Доброчесний суддя є непохитно
етичним [6]. У посібнику для визначення поняття
«доброчесність» застосовані також оціночні поняття,
такі як мораль, чесність, надійність, але наданий той
мінімум, який дає предметно оцінити напрям думки
законодавця щодо оцінки даного поняття.
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Прояви корупції та інших службових зловживань
є аморальними за своєю суттю, адже суперечать
нормам суспільної моралі, загальноприйнятим уявленням людей про добро, честь, гідність, рівність
прав і свобод, справедливість та інші вселюдські
моральні цінності. Корупція та інші службові зловживання в органах державної влади України вказують на недостатній рівень доброчесності, а нерідко
недоброчесність осіб, уповноважених на виконання
функцій держави, адже в такій поведінці проявляються негативні моральні та морально-психологічні
якості цих осіб.
Гостро засуджуючи корупцію та інші негативні
прояви державної влади, суспільство в усі часи потребує відповідальної, справедливої, гуманної, здатної і готової чесно, гідно, сумлінно, законно виконувати свої завдання і функції, тобто доброчесної державної влади.
Доброчесність державної влади виступає найважливішою суспільною моральною вимогою і потребою, а тому відіграє велике соціальне значення.
Сьогодні в Україні вона виступає однією з найактуальніших тем, яка хвилює наше суспільство, обговорюється європейською та міжнародною спільнотою.
Даний принцип визначений на законодавчому
рівня як спрямованість дій державного службовця на
захист публічних інтересів та відмова державного
службовця від превалювання приватного інтересу
під час здійснення наданих йому повноважень [7]. А
це наголошує на обов’язковій відповідності даній
вимогі при здійсненні публічного адміністрування.
В свою чергу, принципи належного врядування
мають важливе значення для функціонування публічної адміністрації, оскільки вони стосуються правозастосовної діяльності суб’єктів публічної адміністрації при здійсненні адміністративних процедур і
спрямовується на прийняття адміністративних актів
та їх застосування. Можна говорити про, що принципи належного врядування створюють процедурні
засади забезпечення та реалізації принципу верховенства права.
Разом з тим за допомогою або через принципи
належного врядування досягаються і інші цілі: мінімізація корупції, врахування думки меншості під час
прийняття адміністративних актів, залучення інституцій громадянського суспільства до реалізації публічного адміністрування [8, С.81 ].
Концепція належного врядування сформувалася
в європейській правовій доктрині на основі та за
умови дотримання двох основоположних принципів
побудови правових систем провідних західноєвропейських країн – демократії та верховенства права.
Подальший розвиток політико-правових учень західними дослідниками сприяв значній структуризації
та розвитку концепції належного урядування. Для
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розуміння змісту цієї правової категорії та її співвідношення з принципом та відповідною концепцією
належного управління доцільно розглянути основні
стандарти згаданих понять.
У зарубіжних джерелах поняття належного врядування розуміють як:
1) «таке, що визначає інституційне середовище,
у якому громадяни взаємодіють між собою та з урядовими структурами і їх службовцями»[9];
2) «таке, що превалює, якщо уряд керує публічними справами у ефективний, прозорий та відповідальний спосіб, та якщо поінформовані представники суспільства/громадян беруть участь та залучені
разом з урядом до досягнення взаємовигідних цілей
(завдань) соціального, економічного та культурного
розвитку» [10].
До стандартів належного врядування у працях
європейських дослідників сьогодні відносять: належне законодавство; законність; участь; прозорість
процесу прийняття рішень; доступ до інформації;
належну адміністрацію; належний персонал; належний фінансовий та бюджетний менеджмент; ефективність; відповідальність та нагляд. Треба зазначити, що їх перелік не є закритим, він може доповнюватися новими принципами належного
врядування, який неодмінно виникнуть з огляду на
надзвичайно стрімкий розвиток та ускладнення суспільних відносин, що спостерігається нині у світі.
До основних принципів належного врядування
відносяться:
1) відкритість – інституції повинні працювати
більш відкрито. Вони повинні активно обмінюватися
інформацією з державами–членами Європейського
Союзу щодо того, що робить Європейський Союз та
які рішення приймає. Вони повинні викладати інформацію мовою, що є доступною для вирішення проблем повернення довіри до складних інституцій;
2) участь – якість, релевантність та ефективність
політики Європейського Союзу залежить від участі
широкого кола осіб та організацій на всьому шляху
творення політики – від її планування до впровадження. Збільшення участі з великою ймовірністю
посилить довіру у кінцевий результат політики та
інституції, що її імплементують. Реалізація принципу участі істотно залежить від того, чи керуються
національні уряди інклюзивним підходом під час
розробки та впровадження політики Європейського
Союзу;
3) відповідальність – кожна з інституцій Європейського Союзу повинна брати відповідальність за
те, що вона робить для Європи. Більша ясність та
відповідальність також вимагається від держав–членів Європейського Союзу та всіх інших агентів, що
задіяні у розробці й упровадженні політики Європейського Союзу на будь-якому рівні;

4) ефективність – політика повинна бути своєчасною, такою, що забезпечує усе потрібне на підставі
чітких завдань, оцінки майбутнього впливу та у випадках, де це можливо, попереднього досвіду. Реалізація принципу ефективності також залежить від
упровадження політики Європейського Союзу на
пропорційній основі та від того, чи рішення приймаються на найбільш доречному рівні;
5) відповідність (узгодженість) – політика та усі
заходи повинні відповідати один одному та бути
легкозрозумілими. Потреба у злагодженості всередині Союзу стає дедалі актуальнішою, кількість завдань Союзу зростає; розширення призведе до ще
більшої різноманітності. Такі виклики, як кліматичні або демографічні зміни, неможливо вирішити в
рамках лише одного з напрямів політики, на якій
побудований Європейський Союз [11, С. 11–12].
Складність запровадження в Україні принципів
належного врядування зумовлюється, окрім термін ол о г і ч н о - п і з н а ва л ь н и х а с п е кт і в , н и з ко ю
об’єктивних факторів, що перешкоджають цьому
процесу: високий рівень корупції, спротив проведенню демократичних реформ, застарілість поглядів та підходів до управління як серед державних
службовців, так і серед учених, дослідників; упереджене ставлення до пропонованих моделей реформ. Подолання цих деструктивних факторів
сприятиме прискоренню демократизації вітчизняної
правової системи в цілому.
Помилки під час запровадження європейських
принципів належного врядування на практиці можуть призвести до нестабільних процесів:
1) поширення корупції, уповільнення розвитку
інститутів ринкової економіки;
2) скорочення соціальних програм, ухилення від
сплати податків і зборів, зростання ціни та термінів
надання адміністративних послуг;
3) поширення політики «подвійних стандартів»,
застосування поняття «доцільності» у сфері застосування законів та забезпечення законності, що значить
відсутність принципу верховенства права;
4) згортання демократичних процесів у суспільстві, падіння політичної активності у громадян, появі у громадян, політиків, підприємців інших пріоритетів [12].
Висновки. Розглянуті у даній статті основоположні принципи доброчесності та окремих європейських стандартів належного урядування, слід відмітити, свідчать про необхідність відповідного поглиблення адміністративної реформи з метою
прискорення процесу адаптації вітчизняної системи
законодавства до європейських принципів та стандартів, що, в свою чергу, стало б вагомим підтвердженням євроінтеграційної спрямованості державної політики України.
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В ПУБЛИЧНОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ
В статье представлено современные европейские и отечественные подходы к пониманию содержания
основополагающих принципов добропорядочности и европейской концепции надлежащего управления
публичного администрирования.
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PRINCIPLES OF INTEGRITY AND GOOD MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION
Problem setting. At the present stage of building a democratic, law-governed state in Ukraine, the importance of taking
into account the principles of integrity and the European concept of good governance in management practice and lawmaking,
which were formed in Western legal opinion on the basis of the fundamental idea of the rule of law, is gaining importance.
Analysis of recent researches and publications. Currently, national scientists have taken the first steps in analyzing
certain aspects of the principles of integrity and good governance, among which are Averyanov V.B., Grytsyak I.A.,
Pukhtetskaya A.A. and others.
Target of research is to analyze the understanding of the principles of integrity and good governance in public
administration and the urgent need for their application in Ukraine.
Article’s main body. The principles of law can be treated in different ways: as ideas, the basics, the provisions or
the requirements, but the main thing in any definition is that they are fundamental. The integrity of state power is the most
important socio-moral requirement and need, and therefore plays a great social significance.
The concept of good governance was formed in the European legal doctrine based on and subject to the fundamental
principles of the structure of the legal system - democracy and the rule of law. These principles include: openness,
participation, responsibility, effectiveness, compliance.
The principles of integrity and good governance, considered in the article, are fundamental principles of public
administration, failure to fulfill (as requirements) or non-compliance of which can lead to negative processes in public
administration.
Conclusions and prospects for the development. The fundamental principles of integrity and individual European
standards of good governance discussed in this article indicate the need to deepen administrative reform in order to
accelerate the process of adaptation of the domestic system of legislation to European principles and standards, which, in
turn, would be a significant policy confirmation.
Keywords: constitutional state, principles, integrity, good governance, public administration.
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БЕЗПЕКОВА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
В статті досліджується становлення та розвиток безпекової політики Європейського Союзу, з часу укладення
Брюсельського пакту до сьогодення. Особлива увага зосереджена на ролі інституційного механізму Європейського Союзу в реалізації повноважень щодо забезпечення оборонного та зовнішньо політичного співробітництва
держав-членів. Здійснено дослідження офіційно прийнятої п’ятирічної глобальної стратегії зовнішньої політики
та політики безпеки ЄС задля підвищення стабільності в Європі та за її межами, у зв’язку з чим проаналізовано
заходи ЄС в розв’язанні конфліктів та боротьбі з кризами різного характеру.
Ключові слова: безпекова політика Європейського Союзу, Верховний представник Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, колективна оборона, стратегія зовнішньої політики та політики безпеки ЄС.

Постановка проблеми. Не зважаючи на наявність в наш час численної кількості конвенцій, договорів та організацій, що покликані забезпечувати
мир в усьому світі, питання безпеки й досі стоїть
дуже гостро для світової спільноти. На те є безліч
причин: наявність ядерної зброї, існування численних конфліктів та війн глобального та локальних
характеру, тероризм тощо. Ці та інші фактори підштовхують держави по всьому світу виділяти кошти
з бюджетів задля забезпечення ефективної безпекової політики.
З огляду на сьогоднішні реалії, можна простежити тенденцію об’єднання кількома країнами власних
зусиль і коштів з метою проведення спільної безпекової політики. Одним із найяскравіших прикладів
такої поведінки є Європейський Союз. Це міждержавне об’єднання спрямовує свої зусилля до підтримання миру, дипломатії, торгівлі та розвитку в усьому світі. ЄС також активно співпрацює із сусідніми
країнами через Європейську політику сусідства.
Аналіз останніх досліджень. До питань, що
стосуються безпекової політики Європейського Союзу звертаються багато вітчизняних та зарубіжних
вчених, серед яких Б. Тонро, Т. Крістіансен,
С. Морш, Г. Макенстайн, та ін.. Інституційну основу
зовнішньої та безпекової політики детально аналізують Дж. Петерсон, М. Шаклетон. Загальні особли-
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вості розвитку спільної безпекової політики ЄС вивчають К. Гілл, М. Сміт та інші. Певний внесок у
вивчення різноманітних проблем, пов’язаних з європейською та євроатлантичною інтеграцією, зробили
такі вітчизняні науковці, як В. Говоруха, І. Грицяк,
Г. Немиря, Л. Прокопенко, О. Рудік, В. Стрельцов,
О. Трагнюк, І. Шумляєва, І. Яковюк та ін..
Метою даної статті є дослідження ролі інституцій Європейського Союзу в реалізації та здійсненні
безпекової політики Європейського Союзу, а також
аналіз стратегії та заходів ЄС, здійснених з метою її
реалізації.
Виклад основного матеріалу. Ідея створення
колективних безпекових структур зародилася на території Європи ще в післявоєнні роки: саме тоді у
1948 р. між Бельгією, Великобританією, Люксембургом та Нідерландами було укладено Брюссельський
пакт [1, с. 264; 2, с. 82]. Останній являв собою договір про спільну діяльність в економічній, соціальній і культурній галузях та колективну самооборону.
Так, в статті V зазначеного пакту була передбачена
можливість колективної самооборони проти потенц і й н о го а г р е с о р а , щ о п е р ед б ач а л а т а кож
зобов’язання країни-учасниці надавати Стороні, що
зазнала нападу в Європі, «воєнну підтримку та іншу
допомогу… а також надавати сприяння її зусиллям»
[3, с. 7].
© Маринів І. І., 2020
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Ще одним кроком співробітництва в галузі безпекової політики стало створення у 1949 р. НАТО,
яка досить швидко стала зразком забезпечення безпеки і колективної оборони держав-членів. При цьому створений за Брюсельським пактом Західний
Союз, як приклад регіональної військово-політичної
організації зберіг своє існування [4, с. 61]. За Паризькою угодою 1954 р. це об’єднання, до якого приєдналися Італія та Західна Німеччина, отримало назву
Західноєвропейський союз (ЗЄС).
Завдання останнього були адаптовані до тогочасних потреб країн-учасниць, а його організаційна
структура з 1950 р. підпорядковувалася НАТО [4,
61]. Так, модифікованим Брюссельським пактом було
передбачено, що Рада ЗЄС та його установи у військовому співробітництві покладатимуться на відповідні інформаційні та консультативні органи НАТО
[3, с. 4].
Як наслідок, НАТО зайняла провідну позицію на
світовій арені, а Західноєвропейський союз відійшов,
по суті, на другий план. Наступна ідея активізації
зовнішньополітичного співробітництва з’явилася
лише в 1970 р., коли було прийнято рішення про
співробітництво в сфері зовнішньої політики, наслідком чого стало запровадження так званого Європейського політичного співробітництва [5]. Така
співпраця стала провісником сучасної Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС. З початку Європейське політичне співробітництво реалізовувалося в рамках міждержавного співробітництва і здійснювало ся в о сновному шляхом укладення
двосторонніх та багатосторонніх угод. Лише у
1986 р. ця співпраця отримала формальне закріплення в Єдиному Європейському Акті [5]. При цьому
характер зазначеної співпраці не зазнав змін.
Слід зазначити, що «безпекова політика Європейського Союзу» завжди йде пліч-о-пліч із поняттям спільної зовнішньої політики. Загалом ця діяльність носить назву спільної зовнішньої та безпекової
політики (Common foreign and security policy (CFSP)),
що розглядається не як комунітарне співробітництво
держав-членів, а як класична міжнародна співпраця,
де прийняття законодавчих актів виключається, а
юрисдикція Суду Справедливості не розповсюджується. Виняток складає прийняття рішень щодо проваджень правомірності рішень Ради ЄС, що стосуються обмежувальних заходів стосовно фізичних
осіб (ст. 275 Договору про функціонування Європейського Союзу) [13, с. 150].
Вперше спільна зовнішня й безпекова політика
була започаткована Маастрихтським Договором про
Європейський союз 1992 р., замінивши собою «європейську політичну співпрацю». Запровадження
спільної зовнішньої та безпекової політики ознаменувало намір розширити та поглибити співпрацю

держав-членів ЄС у цій сфері («друга опора»). Маастрихтський договір закріпив наступні принципи:
захист загальних цінностей відповідно до Статуту
ООН, посилення безпеки в ЄС, підтримання миру та
міжнародної безпеки, зростання одноосібної ролі ЄС
у визначенні єдиної зовнішньої політики, створення
Підрозділу з планування нової політики і раннього
попередження з метою аналізу міжнародних подій та
вироблення рішень, тощо [6]. Спільна зовнішня й
безпекова політика має на меті формування спільної
оборонної політики, яка може з часом привести до
формування єдиної системи оборони. Звичайно, ідея
єдиної системи оборони є досить амбітною і тому
розглядається лише як потенційно можлива в далекій
перспективі.
Наступним нормативним актом, що містив положення стосовно безпекової політики ЄС став Амстердамський договір 1999 р., в якому було переглянуто низку положень Спільної зовнішньої та безпекової політики. Так, призначення Високого
представника щодо СЗБП стало важливим рішенням
в контексті підвищення та наочності зовнішньої політики ЄС [7, с. 13].
В ст. 17 Ніццького договору від 2001 р. було проголошено, що спільна зовнішня політика та політика
безпеки включає всі питання, що стосуються безпеки Союзу, в тому числі прогресивне утворення
спільної оборонної політики, яка може перетворитися на спільну оборону в разі прийняття такого
рішення Європейською Радою. Політика Союзу, відповідно до цієї статті, не повинна завдавати шкоди
особливому характеру політики безпеки та оборони
інших держав-членів, які вбачають втілення їх спільної оборонної політики в НАТО відповідно до Північно- Атлантичного Договору, і повинна бути сумісною з політикою спільної безпеки та оборони, встановленої в рамках цього Договору. У Ніццькому
договорі було проголошено такі цілі співробітництва,
як: захист загальних цінностей, основних інтересів,
незалежності та цілісності Союзу; зміцнення безпеки
Союзу та його держав-членів; підтримання миру та
зміцнення міжнародної безпеки відповідно до принципів Статуту ООН; сприяння міжнародному співробітництву; розвиток та зміцнення демократії та
верховенства права, поваги до прав людини та основоположних свобод [8].
Слід зазначити, що із прийняттям Лісабонського
Договору, Європейський Союзу отримав ще один
орган для співпраці в сфері зовнішньої та безпекової
політики. Так, Верховному представнику тепер допомагає Європейська служба зовнішніх дій (EEAS)
(ч. 3, ст. 27 ДФЄС), яка розпочала роботу 1 грудня
2010 року. У ЄСЗД входять посадові особи ЄС та
національних дипломатичних служб країн-членів [9].
Наразі таке інституційне забезпечення сприяло поПраво та інновації № 1 (29) 2020
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ступовому розвитку та поглибленню співпраці між
державами-членами, а також зміцненню позицій ЄС
на світовій арені як одноосібного представника держав, що входять до його складу.
Загалом можна стверджувати, що в сфері зовнішньої та безпекової політики ЄС за останні десятиліття досягнуто значних успіхів, особливо зважаючи на
кардинально мінливе глобальне середовище. Спираючись на рішення Кельнського (3-4 червня 1999
року), Гельсінського (10-11 грудня 1999 року) та
Фейрерського (19-20 червня 2000 року) самітів та
дотримуючись виробленої в ЄС власної всеосяжної
концепції безпеки, що враховує цивільні та військові
аспекти управління кризовими ситуаціями на всіх
рівнях, враховуючи при цьому міжнародні миротворчі місії в останні роки, було зазначено, що європейська безпекова політика має свої інституційні та
оперативні елементи [5]. Останні передбачають поетапну реалізацію європейської політики безпеки та
оборони, що дозволяє ЄС в обмежених рамках брати
на себе різнопланові завдання від запобігання конфліктам до управління кризовими ситуаціями в рамках власної політичної відповідальності.
Наразі зовнішня і безпекова політика ЄС надає
Європейському Союзу можливість висловлюватися
та діяти як єдине ціле у міжнародних справах, дозволяючи державам-членам вирішувати проблеми,
які вони не можуть вирішити самостійно, що в свою
чергу, допомагає забезпечити безпеку громадян держав-членів ЄС.
Що стосується інституційного забезпечення, безпекову політику здійснюють Голова Європейської
Ради, Верховний представник Союзу із закордонних
справ та політики безпеки (який також є віце-президентом Комісії та головою Ради з закордонних
справ) та Європейська служба зовнішніх дій (дипломатична служба ЄС) [5]. В своїй діяльності зазначені інституції керуються, перш за все, принципами,
які лягли в основу створення та розвитку ЄС і які він
прагне поширювати по всьому світу. Дані інститути
та органи утворені задля забезпечення ефективної
безпекової політики на наднаціональному рівні.
Слід зазначити, що окрім вищезазначених інституцій, усі учасники державних зовнішньополітичних
дій так чи інакше беруть участь у спільній зовнішній
політиці та політиці безпеки. Так, глави держав та
урядів, діючі в складі Європейської Ради визначають
принципи та дають рекомендації щодо Спільної зовнішньої та безпекової політики. Вони також можуть
одноголосно прийняти спільні стратегії, які
обов’язкові для всіх держав і реалізуються безпосередньо Європейським Союзом (ч. 1 ст. 26 ДЄС; ст.
31 ДЄС).
Ще одним важливим «актором» є міністри закордонних справ, що збираються під головуванням
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Верховного представника. Рада на основі загальної
стратегії кваліфікованою більшістю може приймати
спільні позиції та спільні дії. Спільні дії є одним з
найефективніших інструментів співпраці у сфері зовнішньої та безпекової політики. Такі дії можуть
включати як політичні, так і інші, наприклад, військові заходи. Слід зазначити, що для прийняття рішень, що не базуються на загальній стратегії, діє
вимога одностайності (ч. 2 ст. 26 ДЄС).
Ще однією ланкою, що забезпечує впровадження
безпекової політики ЄС є Комітет з питань політики
та безпеки, правовий статус якого визначений в ст.
38 ДЄС. Комітет розташований в Брюсселі. Його
члени отримують вказівки безпосередньо від міністерств закордонних справ держав-членів, які, в свою
чергу, постійно контактують між собою через систему «Європейські кореспонденти». Важливу роль в
зазначеній діяльності відіграють і експерти національних міністерств, які під керівництвом Комітету
об’єднуються в робочі групи та надають консультації
з низки питань (наприклад, боротьба з міжнародним
тероризмом або вирішення проблем на Балканах чи
Близькому Сході).
Важливу роль відіграють також посли державчленів та делегації Європейської Комісії по всьому
світу, а також міжнародні організації: вони тісно
співпрацюють один з одним в рамках спільної зовнішньої та безпекової політики і забезпечують координацію своєї діяльності (ст. 35 ДЄС).
З огляду на вищевикладене, можна дійти висновку що інституційне забезпечення зовнішньої та
безпекової політики ЄС становить собою розгалужену систему, в якій всі інституції наділені певним
колом загальних і спеціальних повноважень і покликані співпрацювати одне з одним задля досягнення
спільної мети. При цьому не можна стверджувати,
що така тісна співпраця призводить до тиск на держави-члени. Так, держава-член має право утриматися від голосування за будь-яке рішення, що вимагає
одноголосності. У даному випадку спрацьовує механізм так званого «конструктивного утримання»: країна, яка утрималася, не зобов’язана виконувати рішення однак, приймає той факт, що для інших держав-членів воно носить обов’язковий характер і бере
це до уваги при укладанні договорів, які не мають
суперечити зазначеному рішенню. Також постійне
спілкування цілодобово забезпечується мережею
зв’язку, спеціально створеною для провадження
спільної зовнішньої та безпекової політики та централізовано керованою із Брюсселя (COREU – від
«європейська кореспонденція»). Ця система з’єднує
міністерства закордонних справ, Європейську Комісію та секретаріат Ради ЄС у Брюсселі, а офіційною
метою COREU є швидке спілкування на випадок
кризи [10, с. 471].
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Європейський Парламент також бере участь у
спільній зовнішній та безпековій політиці: він регулярно інформується про діяльність інших інституцій
і заслуховується з окремих питань і рішень, що приймалися в рамках безпекової політики. Парламент
може направляти питання й рекомендації до Ради та
має бути належним чином проінформований про
розвиток зовнішньої і безпекової політики.
Щодо безпосередньо заходів, яких вживає ЄС в
рамках спільної зовнішньої та безпекової політики,
то слід вказати на те, що діяльність ЄС в цій сфері
забезпечується трьома основними інструментами,
кожен з яких має власний вплив, наслідки та
зобов’язання. Такими інструментами виступають
спільні позиції, спільні дії та спільні стратегії.
Спільні позиції носять обов’язковий характер
для всіх держав-членів та визначають «концепцію
Союзу стосовно конкретного географічного чи тематичного питання». В свою чергу держави-члени слідкують, щоб їх національна політика відповідала загальним позиціям. Ця вимога стосується як провадження державної політики взагалі, так кожного
окремого акту чи договору в зазначеній сфері. Зазвичай спільні позиції приймаються одноголосно, за
винятком випадків, коли мова йде про реалізацію
спільної стратегії. Наприклад, в якості спільної позиції можуть бути прийняті санкції проти третіх
держав.
Спільні дії приймаються, якщо Союз має на меті
діяти одноосібно в певній галузі зовнішньої політики (наприклад, направлення спостерігачів за виборами, введення санкцій, тощо). У текстах щодо спільних дій мають бути зазначені переслідувані цілі та
конкретні засоби, що застосовуватимуться для досягнення зазначеної мети. Рішення про спільну дію
так само приймаються одноголосно, за винятком тих
випадків, коли мова йде про спільну стратегію.
Інструмент спільної стратегії має на меті створення форми внутрішнього правового акта ЄС, який
встановлює спільну політику для держав-членів ЄС.
Ці стратегії можуть включати комплексний підхід
Союзу до певної конкретно-визначеної сфери зовнішньої та безпекової політики. Для провадження
такого підходу вимагається низка обов’язкових заходів. Спільні стратегії одноголосно приймаються
Європейською Радою, проте інші заходи, що стосуються безпосередньої реалізації (власне спільні позиції та дії) можуть бути прийняті Європейською
Радою кваліфікованою більшістю голосів. Наразі
існують спільні стратегії ЄС щодо, наприклад, Африки та Азії [5].
Що стосується безпосередньо політики, яку провадить ЄС сьогодні, слід зазначити, що ситуація в
світі щоразу створює нові виклики існуючій нині
системі безпеки. Нові загрози та завдання, що по-

стають у зв’язку із ними перед лідерами всіх держав,
змушують країни по-іншому дивитися на питання
безпекової політики, приділяти їй більше уваги та
коштів, а також постійно займатися розробленням
нових шляхів вирішення проблем, інституційного і
фінансового забезпечення безпекової та зовнішньої
політики сьогодення.
Останні заходи в сфері безпеки та оборони були
особливо стрімкими, оскільки в 2016 р. Верховний
представник Союзу з питань закордонних справ та
політики безпеки розпочав глобальну стратегію зовнішньої політики та політики безпеки ЄС задля
підвищення стабільності в Європі та за її межами.
Метою, зокрема, визначено підвищення стабільності в європейських та неєвропейських країнах, посилення безпеки і оборони, вирішення проблем
пов’язаних з енергетичною безпекою, міграцією,
зміною клімату та тероризмом. Комплексний пакет
безпеки і оборони припускає що Європа буде нести
більше відповідальності. Глобальна стратегія встановлює п’ять пріоритетів для Європейського Союзу,
таких як безпека Союзу, стійкість держави та суспільства, комплексний підхід до конфліктів та криз,
кооперуючи регіональні накази та глобальне управління для 21 століття. Значним досягненням стало
запровадження в 2017 році Європейським оборонним фондом координації, доповнень та посилення
національних інвестицій в оборону із метою збільшення виробництва та розвитку оборонних технологій і обладнання для задоволення поточних та майбутніх потреб ЄС у сфері безпеки [11].
ЄС також підтримує країни, які зіштовхуються з
конфліктами та кризами різного характеру. Він є провідним донором у міжнародній відповіді на кризу в
Сирії, надавши фінансової допомоги на суму понад
11 млрд. євро на підтримку сирійського народу і продовжуючи підтримувати міжнародні й національні
зусилля щодо досягнення миру на Близькому Сході,
при якому Палестина буде мирно співіснувати з Ізраїлем. Домовленість же, що була досягнута в 2015
році стосовно іранської ядерної програми, демонструє роль ЄС у веденні мирних переговорів від
імені міжнародної спільноти [11].
Загалом з 2018 року ЄС здійснив понад 16 (а, з
2003 р. понад 30) цивільних місій та військових
операцій на трьох континентах. Рішення щодо розміщення приймаються спільними зусиллями національних міністрів з країн ЄС. Приклади успішної
безпекової політики ЄС включають і миротворчі
місії ЄС в різних сферах проблем світового масштабу, підготовку поліції, солдатів та берегової охорони держав-членів, підтримку державотворення в
пост конфліктних регіонах та боротьбу з піратством
біля узбережжя Африканського Рогу. ЄС тісно координує цю операцію з НАТО, США, Росією, а таПраво та інновації № 1 (29) 2020
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кож Японією, Китаєм та країнами регіону. Незважаючи на труднощі, в рамках Всесвітньої продовольчої програми ЄС здійснив багато зусиль,
спрямованих на захист суден та забезпечення людей
в Сомалі життєво важливими продуктами харчування [12, с. 8].
Висновки. Загалом, можна сказати, що діяльність ЄС у сфері зовнішньої та безпекової політики
спрямована на забезпечення миру і здійснюється
шляхом поглибленої співпраці в сферах захисту прав
людини, тероризму, цивільної безпека й оборони,
тощо. Наразі зусилля у кожній з цих сфер мають
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результатом спільні дії, спрямовані на впровадження
безпекової політики загалом. Заходи, яких вживає ЄС
як в рамках Союзу так і за його межами, вважаються
досить успішними, з огляду на результати, яких вже
вдалося досягти. Проте не можна назвати існуючу
систему та механізми забезпечення функціонування
безпекової політики ЄС бездоганними: нові виклики
спонукають як окремі інституції, так і ЄС взагалі
працювати над виробленням нових стратегій і провадженням спільних дій із метою забезпечення миру
та гарантування безпеки громадянам держав-членів
як у Союзі так і за його межами.
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ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В статье исследуется становление и развитие безопасности Европейского Союза, с момента заключения
Брюссельского пакта до современности. Особое внимание сосредоточено на роли институционального механизма
Европейского Союза в реализации полномочий по обеспечению оборонного и внешне политического
сотрудничества государств-членов. Проведено исследование официально принятой пятилетней глобальной
стратегии внешней политики и политики безопасности ЕС для повышения стабильности в Европе и за ее
пределами, в связи с чем проанализированы меры ЕС в решении конфликтов и борьбе с кризисами различного
характера.
Ключевые слова: политика безопасности Европейского Союза, Верховный представитель Союза по
иностранным делам и политике безопасности, коллективная оборона, стратегия внешней политики и политики
безопасности ЕС.
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THE EUROPEAN UNION SECURITY POLICY
Problem setting. In spite of the presence of numerous conventions, treaties and organizations in the world today, the
issue of security is still a very acute issue for the world community. There are many reasons for this: the presence of
nuclear powers, serious disputes between countries that are justly considered world leaders, the existence of numerous
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local conflicts and wars of a more global nature across the globe. These and other factors are pushing states around the
world to allocate budget funds to ensure effective security policies.
Given today’s realities, one can trace the tendency of several countries to pool their own efforts and resources to
pursue a common security policy. The European Union is one of the clearest examples of this behavior. This
intergovernmental organization is committed to maintaining peace, diplomacy, trade and development around the world.
The EU also promotes cooperation with neighboring countries through the European Neighborhood Policy.
Target research. The aim of the research is to study the role of the European Union’s institutional mechanism in the
exercise of its powers to ensure the defense and foreign policy cooperation of the Member States.
Analysis of recent research and publication. Many domestic and foreign scholars, including B. Tonro,
T. Christiansen, S. Morsch, G. Mackenstein, and others. The institutional basis of foreign and security policy is analyzed
in detail by J. Peterson, questions related to the European Union’s security policy. M. Shackleton. K. Gill, M. Smith and
others study the general features of the development of a common EU security policy. Some contribution to the study of
various problems related to European and Euro-Atlantic integration has been made by such national scientists as
V. Govorukh, I. Gritsyak, G. Nemyrya, L. Prokopenko, O. Rudik, V. Streltsov, O. Tragniuk, I. Shumlyaeva, I. Yakovyuk
and others.
Article’s main body. The article examines the emergence and development of the European Union’s security policy
from the date of the Brussels Covenant to the present. Particular attention is paid to the role of the European Union’s
institutional mechanism in the exercise of its powers to ensure the defense and foreign policy cooperation of the Member
States. A study of the officially adopted five-year global foreign and security policy of the EU is being done to improve
stability in Europe and beyond, analyzing EU conflict resolution and crisis management activities.
Conclusions and prospect of development. In view of the above, it can be concluded that the EU’s foreign and
security policy institutional framework is an extensive system in which all the constituencies are endowed with a certain
range of general and specific powers and are called upon to cooperate with one another to achieve a common goal. It
cannot be said that such close cooperation puts pressure on Member States. Yes, a Member State has the right to refrain
from voting for any decision that requires unanimity and such abstention will not prevent the above decision being taken.
In this case, the mechanism of so-called “constructive retention” is triggered: the abstaining country is not obliged to
comply with the decision, however, accepts the fact that it is binding on other Member States and takes this into account
when concluding treaties, which should not contradict the said decision.
Keywords: European Union Security Policy, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security
Policy, collective Defense, strategy Foreign Policy and EU Security Policy.
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СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ
ЯК НЕТИПОВИЙ СПОСІБ ВИЗНАННЯ AD HOC
В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
В статті проаналізовано поняття визнання ad hoc. Встановлені ознаки, притаманні визнанню держав ad hoc.
Наведено приклади типових способів визнання держав ad hoc. Виявлено проблеми, що виникають при кваліфікації спортивних змагань як способу визнання ad hoc. Проведено аналіз конкретних спортивних подій, які свідчать
про визнання Косова іншими державами ad hoc. Запропоновано розглядати участь недержавних утворень, що
наділені державою повноваженнями щодо її представництва в конкретній спортивній галузі, в підготовці до міждержавних змагань, в яких беруть участь держави, одна з яких не визнала іншу, як визнання ad hoc. Наголошено
на тому, що визнання ad hoc не тягне за собою будь-які юридичні наслідки, пов’язані з офіційним визнанням
держав.
Ключові слова: визнання, ad hoc, спортивні змагання, футбол, Олімпійські ігри, Косово.

Постановка проблеми. Визнання держав є одним з найважливіших інститутів міжнародного публічного права, важливість якого зумовлена багатоаспектністю та динамічним характером як міжнародних, так і внутрішньодержавних проце сів.
Важливість цього інституту, крім того, є безпосередньо пов’язаною з наявністю в сучасних міжнародних
відносинах країн, статус яких не є повністю визначеним – Косово, яке не є членом ООН, однак визнане ста державами зі ста дев’яносто трьох державчленів ООН; Західної Сахари, яка визнана ООН, але
окупована Марокко; Північного Кіпру, який визнаний лише Турецькою Республікою і т.д.
Однією з форм визнання є визнання ad hoc, яке
не є офіційним визнанням та є тимчасовим, одноразовим визнанням на конкретний випадок [1, с.
221]. На даний час у світі досить часто зустрічаються випадки проведення спортивних змагань на міждержавному рівні, які формально не є визнанням
держави, проте свідчать про встановлення певних
відносин між суб’єктами. Подібні ситуації нерідко
викликають резонанс у відповідному суспільстві,
зокрема, у його засобах масової інформації, повідомлення яких, як правило, містять судження щодо
дисонансу між офіційним невизнанням однієї держави іншою та фактичними відносинами між командами цих держав [2; 3]. Крім того, з другої половини
ХХ ст. спорт став невід’ємною частиною міжнародних відносин, він сприяє активізації міжнародного
© Щеглаков І. Е., 2020

обміну, дозволяючи людям, що його полюбляють,
налагоджувати міжкультурний діалог та долати конфлікти політичного характеру [4, с. 4].
Метою статті є: встановлення правових наслідків проведення спортивних змагань між державами,
одна з яких не визнає іншу, та вирішення питання,
чи є ці випадки визнанням ad hoc.
Аналіз останніх досліджень. Дослідженням
теми визнання в міжнародному праві займалася досить велика кількість як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, серед яких можна виділити Джанатаєва Х. М., Мицика О. В., Тункіна Г. І., Холіну Є. А.,
Фельдмана Д. І., чиї доктринальні розробки є важливим теоретичним підґрунтям вивчення питання щодо
визначення нетипових способів визнання ad hoc.
Виклад основного матеріалу. Міжнародна взаємозалежність держав призводить до того, що навіть
при завзятому небажанні визнати нове утворення,
хоча б де-факто, іншій державі доводиться вступати
з ним у відносини, які потребують певного юридичного оформлення [5, с. 160]. У доктрині міжнародного права є декілька визначень поняття «визнання
ad hoc». Так, Д. І. Фельдман зазначав, що «визання
ad hoc – це фактичні відносини з дестинатором визнання при офіційному невизнанні» [6]; В. В. Мицик
визначає, що «ад хок – це неофіційне одноразове
визнання для здійснення конкретних необхідних дій,
налагодження контактів між дипломатами чи політиками, проведення мирних переговорів, підготуванПраво та інновації № 1 (29) 2020
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ня мирних угод» [7, с.360]; В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко під визнанням ad hoc розуміють «випадки,
коли держави, уряди вступають в офіційний контакт
одна з одною вимушено, для розв’язання яких-небудь конкретних питань, але водночас не бажають
визнавати одна одну» [8, с. 114].
Виходячи з даних визначень, можна виділити
наступні ознаки визнання ad hoc:
– полягає у фактичних відносинах між державами, тобто у певних контактах з конкретних питань
між представниками держав;
– визнання обмежено певними часовими рамками (визнання діє на час вирішення конкретного питання або проведення конкретного заходу);
– визнання здійснюється виключно в обсязі, необхідному для вирішення конкретного питання [9, с.
142], тобто при такому визнанні дестинатор не може
визнаватися як повноцінний суб’єкт міжнародного
права, а лише як той, який має частину ознак такого
суб’єкта;
– визнання не носить офіційного характеру, є
одноразовим і не має наслідком для держави визнання її де юре іншою державою, про що друга держава може безпосередньо зазначити перед вступом у
такі відносини.
Типовими способами визнання ad hoc є, як правило, ведення переговорів з конкретних політичних
питань, підписання мирних угод, обмін в’язнями або
військовополоненими тощо. Прикладом типового
визнання ad hoc є подання Сполученими Штатами
Америки позову проти Північної Кореї щодо інциденту з «Пуебло», в якому збройні сили Північної
Кореї здійснили напад на корабель ВМС США, що
знаходився у нейтральних водах. США офіційно не
визнавало Північну Корею, однак вимушено було
вступити з нею у переговори для звільнення своїх
військовослужбовців, а згодом подати позов. Прикладами такого визнання також може слугувати ведення Ізраїлем мирних переговорів з Організацією
звільнення Палестини, покупка Саудівською Аравією систем протиракетної оборони «Залізний купол»
у Ізраїля в 2018 році тощо.
Однак, крім типових ситуацій визнання ad hoc,
можна також виділити певні нетипові ситуації, в
яких виникають складності при кваліфікації їх як
визнання ad hoc. Прикладом таких ситуацій є футбольний матч між Іспанією та Косово в рамках чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 17 років,
що відбувся 28 березня 2019 року; футбольний матч
між збірними України та Косово в рамках відбіркового турніру чемпіоната світу з футболу, що відбувся 6 жовтня 2017 року. Крім того, Республіка
Косово з 2016 року бере участь в Олімпійських
іграх, що викликає питання про наслідки, які це
створює для держав, які не визнали Косово, проте
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беруть поруч з ним участь у міжнародних спортивних змаганнях.
Таким чином, логічно постає питання: «Чи є дані
ситуації визнанням ad hoc?”
Фактично, дані ситуації за своєю зовнішньою
формою є схожими на визнання ad hoc: вони не носять офіційного характеру; є одноразовими та не
мають юридичних наслідків; обмежуються часовими
рамками (так зване «визнання» здійснюється лише
на час проведення відповідного змагання). Однак,
найголовніша проблема при кваліфікації даних ситуацій як своєрідного способу визнання ad hoc виникає
щодо питання, чи можна вважати дані ситуації відносинами між державами, для чого слід визначити,
чи вступають між собою у переговори представники
держави.
Якщо з визнанням офіційним (будь то визнання
de jure або de facto) ситуація більш-менш зрозуміла
(суб’єктом визнання тут може бути монарх, голова
держави (президент), орган законодавчої влади, відповідний «політичний орган» – як правило, міністерство закордонних справ [10, с. 224–230]), то з визнанням ad hoc постає питання щодо визначення відповідного суб’єкта визнання.
При визнанні ad hoc у відносини між собою вступають, як правило, представники урядів [5, с. 160].
Уряд в контексті визнання розглядається в широкому
розумінні й означає не тільки вищий орган виконавчої влади (рада міністрів, комітет міністрів тощо), а
вищі органи публічної влади в цілому. Тобто, представник уряду - це представник одного з вищих органів публічної влади (адміністрації голови держави,
кабінету міністрів, міністерства, законодавчого органу тощо). Однак, вважаємо, що в даному контексті
представником держави слід вважати не тільки представників урядів, а, взагалі, осіб, які можуть представляти державу, тобто осіб, яким законом, іншим
нормативно-правовим актом, актом індивідуальної
дії надано право вступати від імені держави у відносини з іншими державами. Такою особою може
бути юридична особа публічного права (державний
орган, державний концерн тощо), посадова особа
відповідної юридичної особи, до компетенції яких
входить представництво держави у певних відносинах; приватна юридична або фізична особа, якій індивідуальним правовим актом держави надано право (повноваження) представляти державу у певних
відносинах (контактні групи, спеціальні комісї і т.д.).
Тобто, питання визначення конкретної особи представником держави є питанням внутрішньодержавного права.
Отже, слід визначити, чи вступають між собою
у відносини, пов’язані з проведенням футбольного
матчу або іншого офіційного спортивного змагання
представники держави.

ЩЕГЛАКОВ І. Е. Спортивні змагання як нетиповий спосіб визнання ad hoc в міжнародному праві

Футбольний матч Україна – Косово:
Відповідно до ст. 6, ч.6 ст. 36 Закону України
«Про фізичну культуру та спорт» центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері фізичної культури і спорту (Міністерство культури, молоді та спорту України), забезпечує участь
національних збірних команд у міжнародних змаганнях, формує їхню штатну команду [11].
Відповідно до Статуту Федерації футболу України дана організація є громадською спілкою, якій
центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політики у сфері фізичної культури і спорту, надано статус Національної федерації та виключне право представляти футбол України в міжнародних організаціях, зокрема ФІФА [12].
Щодо Республіки Косово, то п.1.4 статті 2 Адміністративної інструкції з утворення та ліцензування
спортивних федерацій та асоціацій, затвердженої
Міністерством культури, молоді та спорту, визначає,
що «спортивні федерації створюються для представництва певних видів спорту в Косово та на міжнародному рівні» [13]. Підпункт “f” п. 1 ст. 6 Статуту Футбольної Федерацї Косово встановлює обов‘язок ФФК
організовувати ігри за участю збірної Косова [14].
Отже, безпосередньо національні футбольні збірні не можна вважати представником держави в контексті розгляду питання про визнання, однак, в рамках відповідної міжнародної неурядової організації
(ФІФА, УЄФА і т.д.) у підготовці матчу беруть відповідні національні федерації футболу, яким в даному випадку державами надано офіційні повноваження щодо організації футбольних матчів за участю
збірної держави, що свідчить про те, що дані федерації в конктексті порушеного питання можна визнавати «представником держави». З цього можна зробити висновок, що футбольний матч між Україною і
Косово фактично є визнанням Україною Косова ad
hoc. Окремо слід наголосити на тому, що до ситуації
визнання ad hoc в цьому випадку призводять безпосередні переговори між національними футбольними
федераціями, уповноваженими своїми державами на
це; саме ж членство цих федерацій в ФІФА, УЄФА і
т.д. не має наслідком визнання. Статути цих міжнародних організацій не передбачають визнання або
невизнання держави, яку представляє відповідна
федерація, як умову вступу до неї. Про це свідчить і
практика міжнародних міжурядових організацій: так,
прийом держави до ООН не означає її колективне
або ж індивідуальне визнання. Разом з тим, відмова
від прийняття в члени ООН не є рівнозначною невизнанню [15, с. 77].
Участь Косова в Олімпійських іграх:
Іншою, на нашу думку, досить цікавою ситуацією, що потребує дослідження з точки зору міжнародного права, є участь Косова в Олімпійських іграх.

Республіка Косово два рази брала участь в Олімпійських іграх: в 2016 та в 2018 році. При чому, в 2016
році країною проведення ігор стала Бразилія, яка
офіційно не визнала Косово, у зв’язку з чим постає
питання щодо кваліфікації цієї ситуації як визнання
ad hoc.
Відповідно до ст. 35 Олімпійської хартії господар
Олімпіади відповідає за створення Організаційного
комітету Олімпійських ігор з метою організації Ігор
у відповідній країні [16]. Відповідно до інших положень Хартії – безпосередню організацію здійснює
Національний комітет та створюваний ним Оргкомітет, тому у зв’язку постає питання щодо визначення
компетенції Національного олімпійського комітету
щодо представництва своїх держав.
Пункт 4 статті 27 Олімпійської хартії встановлює, що «Національні олімпійські комітети мають
виключні повноваження щодо представництва своїх
держав на Олімпійських іграх, а також на регіональних, континентальних та всесвітніх комплексних
змаганнях, що проводяться під патронажем Міжнародного олімпійського комітету» [16]. Відповідні
повноваження НОК посвідчуються «актом визнання» від МОК. МОК може визнати лише один національний комітет в одній державі. До безпосередніх
повноважень Бразильського олімпійського комітету
належить технічне, адміністративне та політичне
управління національним спортом; представництво
високоефективного спорту в Бразилії і т.д [17]. Крім
того, фінансування Бразильського олімпійського комітету з 1975 року здійснюється за рахунок відрахувань від державних лотерей, що передбачено відповідним фінансовим законом [18].
У Республіці Косово повноваження НОК передбачені безпосередньо Главою 5 Закону про спорт [19]
і співпадають з повноваженнями бразильського
НОК.
Таким чином, хоча національні олімпійські комітети й є неурядовими організаціями, держави надають їм певний обсяг повноважень щодо свого представництва в сфері олімпійського спорту та організації олімпійських змагань, що свідчить, в свою
чергу, про те, що переговори між національними
олімпійськими комітетами обох вищезазначених
держав в межах організації Олімпіади Ріо-2016 можна визначити як визнання ad hoc.
Висновок. Таким чином, світові процеси мають
визначальне значення для міжнародних відносин.
Складність суспільних процесів дзеркально відображається на міжнародному праві, яке, в свою, чергу виробляє нові форми взаємодії та співробітництва
держав. Посилення ролі міжнародного спортивного
руху, що проявляється у підвищеній увазі суспільства
до різних спортивних змагань, призводить до того,
що спорт є одним зі способів посилення авторитету
Право та інновації № 1 (29) 2020
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держави на міжнародній арені та розглядається деякими дослідниками як інструмент дипломатії [20] та
«м’якої сили» держави [21]. У зв’язку з цим можна
зробити висновок, що спорт є одним із чинників,
який впливає на міжнародне право, в тому числі й на
інститут визнання держав. Так, підготовка до міждержавних змагань, в яких беруть участь держави,
одна з яких не визнала іншу, якщо такі переговори
здійснюються на рівні недержавних утворень, що
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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наділені державою повноваженнями щодо її представництва в конкретній спортивній галузі, фактично
є визнанням ad hoc. Важливим аспектом в даному
контексті є те, що дане визнання має неофіційний,
обмежений та тимчасовий характер, і визначається
як визнання залежно від конкретних обставин в кожному окремому випадку. Таке одноразове визнання
не може тягнути за собою будь-які юридичні наслідки, пов’язані з офіційним визнанням держав.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

В статье проанализировано понятие признания ad hoc. Установлены признаки, присущие признанию государств ad hoc. Приведены примеры типичных способов признания государств ad hoc. Выявлены проблемы, возникающие при квалификации спортивных соревнований как способа признания ad hoc. Проведен анализ
конкретных спортивных событий, свидетельствующих о признании Косово другими государствами ad hoc. Предложено рассматривать участие негосударственных образований, которые наделены государством полномочиями
по его представительству в конкретной спортивной отрасли, в подготовке к межгосударственным соревнованиям,
в которых принимают участие государства, одно из которых не признало другое, как признание ad hoc. Отмечено,
что признание ad hoc не влечет за собой каких-либо юридических последствий, связанных с официальным признанием государств.
Ключевые слова: признание, ad hoc, спортивные соревнования, футбол, Олимпийские игры, Косово.

SHCHEHLAKOV IVAN
3th year student of International law faculty of Yaroslav Mudryi National Law University
SPORTS COMPETITIONS AS AN ATYPICAL WAY TO RECOGNIZE AD HOC
IN INTERNATIONAL LAW
Problem setting. Nowadays there are frequent cases of sports competitions between states, which are not formally
a recognition of the state, but show the establishment of certain relations between the states, one of which does not
recognize the other one. In addition, since the second half of the 20th century sport has become an integral part of
international relations. Furthermore, it contributes to the intensification of international exchange, allowing people to
establish intercultural dialogue and overcome political nature’s conflicts.
Target research. To determine the legal consequences of sports competitions between states, one of which is not
recognized by the other, and to find out whether these cases constitute an ad hoc recognition.
Analysis of recent researches and publications. The topic of recognition in international law was an object of
research of a large number of both domestic and foreign scientists, among which Janatayev H. M., Mitik O. V.,
Tunkin G. I., Holina E. A., Feldman D. Yi., whose doctrinal developments provide an important theoretical basis for
studying the issue of determining atypical ways of an ad hoc recognition.
Article’s main body. Features of ad hoc recognition were analyzed in the article. It was established that for an ad
hoc recognition a participation of official representatives of the states in negotiations are important. It is also determined
that competitions with the participation of Kosovo Republic and other states which did not recognize it, are recognition
ad hoc.
Conclusions and prospects of development. It is proposed to consider the participation of non-State entities, which
are authorized by the State to represent it in certain sports, in preparation for inter-state competitions in which the states,
one of which do not recognize the other one, take part as an ad hoc recognition.
Keywords: a recognition, ad hoc, sports competitions, football, Olympic Games, Kosovo.
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