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своїй сукупності репрезентують його функціональну гетерогенність. Висвітлено окремі питання, пов’язані з договірними засадами обігу віртуальних активів / криптовалют. Зроблено висновок про необхідність активізації
роботи над розробкою профільного законодавства України про віртуальні активи та модернізацією в цій частині
положень Господарського та Цивільного кодексів України, законодавства про електронну комерцію, інвестиційного та податкового законодавства України тощо.
Ключові слова: віртуальний актив, криптовалюта, цифровізація, цифровий еквівалент, цифровий товар,
електронні гроші, платіжні цілі, інвестиційні цілі.

Постановка проблеми. Всеохоплююча цифровізація всіх сфер життєдіяльності, як один з найважливіших чинників економічного зростання будь-якої
країни, є мейнстрімом сучасного глобального світу.
Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки основною метою
цифровізації визначає досягнення цифрової трансформації існуючих та створенні нових галузей економіки, а також трансформації сфер життєдіяльності у нові більш ефективні та сучасні. У класичному
розумінні поняття «цифрова економіка» означає діяльність, в якій основними засобами (факторами)
виробництва є цифрові (електронні, віртуальні) дані
як числові, так і текстові. Саме ці дані є ключовим
ресурсом цифрової економіки, вони генеруються та
забезпечують електронно-комунікаційну взаємодію
завдяки функціонуванню електронно-цифрових при© Мілаш В. С., 2020

строїв, засобів та систем [1]. Цифрові трансформації
в економіці змінюють підходи як до організації та
ведення господарської діяльності, так і формату її
державного регулювання. Розвиток цифрової економіки невід’ємно пов’язаний з «переведенням» у цифровий формат низки традиційних об’єктів та/або
форм взаємодії учасників господарських відносин, а
також появою й активним обігом нових об’єктів, існування яких можливо тільки у цифровому форматі
(«цифрових об’єктів»). Одним із таких об’єктів відносно якого з часу його появи існувало бівалентне
ставлення, та щодо правової природи якого до сьогоднішнього часу не сформовано уніфікованого підходу, є віртуальні активи/криптовалюта.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед
дослідників, які у своїх працях зверталися до проблематики правової природи віртуальних активів /
Право та інновації № 2 (30) 2020
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криптовалюти та здійсненню операцій з нею, слід
відзначити М. В. Гребенюка, Б. В. Деревянка,
І. М. Дороніна, А. Т. Ковальчука, Л. О. Нікітіну,
С. С. Пилипишина, В. А. Устименка та інших. В той
же час повномасштабне дослідження цієї проблематики, зокрема з позицій господарського права, потребує проведення її подальших правових, зокрема
господарсько-правових, досліджень.
Метою статті є дослідження гетерогенної природи віртуальних активів / криптовалют в умовах
цифрових трансформацій в економіці та модернізації
вітчизняного законодавства.
Виклад основного матеріалу. Криптовалюта від
англійського «cryptocurrency» – віртуальна/цифрова
валюта, емісія та облік якої засновані на асиметричному шифруванні і застосуванні різних криптографічних методів захисту1. Найпоширенішими видами
криптовалют є Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic,
Dash, Ripple, Monero, Litecoin, NEM, Augur, Maid
Safe Coin тощо.
Поряд з поняттям «криптовалюта» активно використовуються й такі поняття, як «віртуальна валюта», «цифрова валюта», «віртуальні активи», «криптоактиви» «цифрові активи» та ін., щодо характеру
співвідношення яких у науковому обігу немає єдиного підходу.
На теоретичному рівні існують різні точки
зору щодо природи (сутності) криптовалюти як:
цифрової валюти; цифрового товару, зокрема
біржового товару; інформації в цифровій формі;
різновиду речей; майнового / речового права тощо.
Між різними країнами та юрисдикціями світу
істотно різняться підходи до визначення правової
природи криптовалют: від повної заборони, з метою
запобігання ризикам відпливу капіталу та / чи фінансування незаконної діяльності, до повної легалізації
та визнання їх платіжним засобом [2; с. 68].
Змінювалось ставлення Європейського центрального банку (ЄЦБ) до криптовалюти, яка спочатку
розглядалась як тип нерегульованих цифрових грошей, які випускаються і, як правило, контролюються
їх розробниками та використовуються серед членів
певного віртуального співтовариства. Згодом віртуальна валюта визначалась ЄЦБ як цифрове подання
вартості, не виданих центральним банком, кредитною організацією або установою електронних грошей, яка в деяких випадках може бути використана
як альтернатива грошам. І хоча деякі європейські
країни запровадили власні положення відносно означеного активу та регулювання криптовалютного бізнесу загалом, Європейського Союзу (ЄС) немає
спільних правил відносно обігу криптовалют, щодо
вироблення яких закликає Європейський централь1
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ний банк2. Більше того, сам ЄС почав розглядати
можливість створення власної цифрової валюти, яка
могла б конкурувати з криптовалютою.
На міжнародному рівні все ще відсутній уніфікований підхід щодо правової природи криптовалюти і, як наслідок, не сформовано організаційно-правові засади регулювання відносин, об’єктом яких
вона є, у вигляді міжнародних конвенцій, модельних
актів чи типових законів, розроблених під егідою
міжнародних організацій тощо.
В Україні перші офіційні роз’яснення природи
криптовалюти з’явились у 2014 році. Йдеться про
Роз’яснення НБУ від 10.11.2014 щодо правомірності
використання в Україні «віртуальної валюти / криптовалюти» Bitcoin, де НБУ розглядав «віртуальну
валюту / криптовалюту» Bitcoin як грошовий сурогат, який не має забезпечення реальною вартістю і не
може використовуватися фізичними та юридичними
особами на території України як засіб платежу,
оскільки це протирічить нормам українського законодавства [3]. Пізніше дане роз’яснення було відкликано, а позиція НБУ щодо даного питання у цьому ж році доповнена в Листі від 08.12.2014 № 29208/72889, де операції з «віртуальною валютою /
криптовалютою «Bitcoin»» було віднесено до операцій з торгівлі іноземною валютою. Також визначалось, що Bitcoin є грошовим сурогатом, який не має
забезпечення реальної вартості, а діяльність з купівлі-продажу Bitcoin за долари США або іншу іноземну валюту має ознаки функціонування так званих
«фінансових пірамід» [4]. Незважаючи на те, що
означений Лист втратив актуальність у 2018 році (на
підставі Листа НБУ № 40-0006/16290 від 22.03.2018),
вже у 2017 було зроблено спільну заяву фінансових
регуляторів щодо статусу криптовалют в Україні р.,
де відзначалося що складна правова природа криптовалют не дозволяє визнати їх ані грошовими коштами, ані валютою і платіжним засобом іншої країни, ані валютною цінністю, ані електронними грошима, ані цінними паперами, ані грошовим
сурогатом [5].
У цьому контексті також слід згадати про внесені у 2017 році на розгляд Верховної Ради України
законопроекти – «Про обіг криптовалюти в Україні»,
«Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні»), які у 2019 році були зняті з розгляду.
Проект ЗУ «Про обіг криптовалюти в Україні»
(№7183 від 06.10.2017) визначав криптовалюту як
програмний код (набір символів, цифр та букв), що
є об’єктом права власності, який може виступати
2
Virtual currency schemes / European Central Bank.
URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrency
schemes201210en.pdf.; Virtual currency schemes – a further
analysis / European Central Bank. URL: https://www.ecb.europa.
eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf.
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засобом міни, відомості про який вносяться та зберігаються у системі блокчейн в якості облікових
одиниць поточної системи блокчейн у вигляді даних
(програмного коду)[6]. Інший проект ЗУ «Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в
Україні» (№ 7183-1 від 10.10.2017) визначав криптовалюту як децентралізований цифровий вимір вартості, що може бути виражений в цифровому вигляді та функціонує як засіб обміну, збереження вартості або одиниця обліку, що заснований на
математичних обчисленнях, є їх результатом та має
криптографічний захист обліку. Криптовалюта для
цілей правового регулювання вважається фінансовим
активом [7].
Питання природи та обігу криптовалют в Україні перебуває в епіцентрі уваги Офісу ефективного
регулювання BRDO1, який за результатом докладного аналізу сфери віртуальних активів підготовив
«Зелену книгу», в якій репрезентовано стан проточних справ у даній сфері та визначено три альтернативні курси політики в цій царині. Як показав аналіз,
здійснений в рамках Зеленої книги, криптовалюта за
чинним законодавством підпадає під описання нематеріального активу (відтак, є майном). Отже, відповідно до Альтернативи 1 всі операції з криптовалютами мають регулюватися так само, як і операції
з іншими нематеріальними активами, без жодних
змін законодавства для цілей господарського та податкового законодавства. У межах даної альтернативи вирішити проблему може роз’яснення Державної фіскальної служби України щодо класифікації
криптовалют як нематеріального активу відповідно
до положень Податкового кодексу України та Господарського кодексу України та / або узагальнююча
спільна заява фінансових регуляторів з підтримкою
відповідної позиції ДФС / Мінфіну. Такий курс політики буде сприяти легалізації учасників та операцій на ринку криптовалют, слугуватиме досягненню
таких цілей політики як: визначення прав учасників
цивільних відносин (через визначення об’єктів цивільних прав); справляння податків і зборів; захист
прав споживачів. Альтернатива 2 полягає у визначенні правового статусу криптовалют на рівні Цивільного кодексу України, Господарського кодексу
України чи Податкового кодексу України. Реалізація
курсу передбачає запровадження нового поняття
криптовалют  / віртуальних валют / цифрових активів або пряме віднесення криптовалют до одного з
існуючих об’єктів. Цей курс політики, як вважають
Офіс ефективного регулювання (BRDO) засновано як
громадську організацію (незалежний експертно-аналітичний
центр) у листопаді 2015 року для сприяння ефективному
регулюванню й поліпшенню економічної свободи в Україні
(з пріоритетом для малого/середнього бізнесу), взаємної
довіри та партнерства держави й бізнесу.
1

автори «Зеленої книги», буде сприяти легалізації
учасників та операцій на ринку криптовалют, слугуватиме досягненню таких цілей політики як: збільшення кількості суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність в Україні з використанням криптовалют; збільшення надходжень до бюджету від
згаданих суб’єктів; захист прав споживачів. Альтернатива 3 визнає необхідність внесення змін до законодавства про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», насамперед
йдеться про запровадження поняття віртуальні валюти / криптовалюти та визначення суб’єктами первинного фінансового моніторингу провайдерів, що залучені до послуг з обміну між віртуальними валютами та фіатними валютами. Наступним кроком після
внесення зазначених змін у вітчизняне законодавство
в межах цієї альтернативи визначається необхідність
роз’яснень ДФС / Мінфіну щодо класифікації криптовалют для цілей податкового законодавства. Вбачається, що цей курс політики буде сприяти легалізації учасників та операцій на ринку криптовалют,
слугуватиме досягненню таких цілей політики:
збільшення кількості суб’єктів господарювання, що
здійснюють діяльність в Україні з використанням
криптовалют; збільшення надходжень до бюджету
від згаданих суб’єктів; захист прав споживачів; протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення [8]. Така альтернатива подібна до кроку ЄС,
оскільки у 2018 році Європейський Парламент і Рада
ЄС затвердили схожі зміни до Директиви 2015/849/
ЄС про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму. І саме реалізацію такої альтернативи можемо
сьогодні спостерігати на рівні вітчизняного законодавства про фінансовий моніторинг, де нарешті й
отримало законодавче закріплення поняття «віртуальний актив» та розширено перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема за рахунок постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів. Крім того, наразі в Верховній Раді
України опрацьовується Проект ЗУ «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами» (№ 2461 від 15.11.2019). Виникає питання про достатність означених кроків для формулювання чіткої законодавчої позиції відносно
природи та правового режиму віртуальних активів \
криптовалют ?
ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розПраво та інновації № 2 (30) 2020
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повсюдження зброї масового знищення», що набув
чинності 28 квітня 2020 року, визначає віртуальний
актив як цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних
або інвестиційних цілей [9; Ст. 189]. Саме таке визначення було сформульоване у межах Керівництва
FATF1 щодо Ризик-Орієнтованого Підходу до Віртуальних Активів та Постачальників Послуг з Переказу Віртуальних Активів та відтворено в українському законодавстві [10].
Вищеозначене законодавче визначення виходить
зі складної гетерогенної природи віртуального активу, що викликає низку питань, пов’язаних як з формами використання даного об’єкту у господарському
обороті, так і з можливими обмеженнями щодо його
використання.
Аналіз «концентрату» кваліфікаційних ознак, що
вміщує законодавче визначення «віртуальний актив»,
дозволяє його розглядати одночасно як: цифровий
еквівалент (цифрове вираження) вартості товару
для реалізації платіжних цілей; об’єкт віртуальної
торгівлі, відповідно товар у цифровому форматі;
об’єкт (інструмент) для реалізації інвестиційних
цілей. Однак чи існують сьогодні належні організаційно-правові засади для використання віртуального
активу у всіх трьох вищеозначених іпостасях?
Передусім віртуальний актив визначено цифровим еквівалентом (цифровим вираженням) вартості товару для реалізації платіжних цілей. Вартість
є економічною категорією, що відображає зв’язок
між товарами (у широкому значенні слова), а також
суб’єктами ринку, які виступають їх продавцями та
покупцями. В економічній науці існують різні теорії
вартості, зокрема теорії трудової вартості, граничної
корисності, попиту і пропозиції, витрат виробництва, чинників виробництва, інформативна теорія та
ін., кожна з яких під час розкриття цінності товару,
інтегрує в собі різноманітні чинники, один з яких
визначає як домінуючий. Під час правової характеристики товару основний акцент припадає на його
мінову вартість, тобто здатність обмінюватися на
інше економічне благо. Сама господарська діяльність спрямована на виготовлення та реалізацію
продукції, виконання робіт чи надання послуг вар1 Група з розробки фінансових заходів
боротьби з відмиванням грошей (Financial Action
Task Force - FATF) – це незалежна міжурядова
організація, що розробляє та популяризує свої
принципи для захисту світової фінансової системи
від загроз відмивання коштів, фінансування
тероризму та фінансування розповсюдження
зброї масового знищення. Рекомендації FATF є
загальновизнаними міжнародними стандартами
з протидії відмиванню коштів (ПВК) та
фінансуванню тероризму.
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тісного характеру, що мають цінову визначеність.
Господарський кодекс України (ч. 1 ст. 189 ГК України), ЗУ «Про ціни та ціноутворення» виходять з
визнання ціни як вираженого у грошовій формі еквіваленту одиниці товару (продукції, робіт, послуг,
матеріально-технічних ресурсів, майнових та немайнових прав), що підлягає продажу (реалізації).
Отже, виникає питання щодо самої можливості цифрового, а не грошового вираження вартості товару в
господарських операціях, а насамперед під час розрахунків у сфері електронної комерції. Стаття 13 ЗУ
«Про електронну комерцію» визначає можливість
здійснення розрахунків у сфері електронної комерції
з використанням платіжних інструментів, електронних грошей, шляхом переказу коштів або оплати
готівкою з дотриманням вимог законодавства щодо
оформлення готівкових та безготівкових розрахунків, а також в інший спосіб, передбачений законодавством України [11; Ст. 410]. Звісно, постає питання відносно іншого способу розрахунку у сфері
електронної комерції, з урахуванням самого змісту
розрахункової операції, пов’язаної з рухом грошових коштів. Ціна як істотна умова господарського
договору, відповідно до ч. 2 ст. 189 ГК України визначається у гривнях, а у зовнішньоекономічних
договорах (контрактах) за згодою сторін також може
визначатися в іноземній валюті [12; Ст. 144]. Варто
зазначити, що крім грошових коштів, існують їх
еквіваленти, що в Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), виданих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та актах НБУ, визначаються як короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у
відомі суми грошових коштів і яким притаманний
незначний ризик зміни вартості [13; Ст. 665]. Однак
еквіваленти грошових коштів не використовується
для розрахунків, їх призначенням є підтримання
платоспроможності суб’єкта господарювання, погашення його короткострокових зобов’язань. Єдиним законним платіжним засобом в Україні, що без
обмежень приймається за номінальною вартістю на
всій території України для проведення розрахунків,
є гривня (ст. 192 ЦК України, ст. 5 ЗУ «Про валюту
і валютні операції»). Усі розрахунки на території
України проводяться виключно у гривні, за виключенням розрахунків за операціями, визначеними в
ч. 2 ст. 5 ЗУ «Про валюту і валютні операції», що
можуть проводитися в іноземній валюті, у гривні, а
також у банківських металах. У свою чергу, поняття
«національна валюта (гривня)» включає гривню,
кошти на рахунках у банках та інших фінансових
установах, виражені у гривні, а також електронні
гроші, номіновані у гривні (ст. 1 ЗУ «Про валюту і
валютні операції») [14; Ст. 239]. У цьому контексті
слід зазначити, що криптовалюта не є різновидом
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електронних грошей. Згідно до ст. 15 ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» електронними грошима є одиниці вартості, які зберігаються
на електронному пристрої, приймаються як засіб
платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі. Виключно банк може здійснювати випуск електронних
грошей шляхом їх надання користувачам (суб’єктам
господарювання, фізичним особам) або комерційним
агентам в обмін на готівкові або безготівкові кошти,
та саме банк – емітент електронних грошей, бере на
себе зобов’язання з їх погашення. Суб’єкт господарювання, який приймає електронні гроші як оплату
платежу за товари, роботи, послуги, має право використовувати отримані електронні гроші виключно
для обміну на безготівкові кошти або повертати їх
користувачам у разі повернення ними відповідно
до законодавства про захист прав споживачів товарів, придбаних за електронні гроші [15; Ст. 137].
У той же час варто звернути увагу, що продаж
(реалізація) є господарською операцією, під час якої
здійснюється обмін товару на виражений у грошовій
формі еквівалент або інший вид компенсації його
вартості (див.: ст. 1 ЗУ «Про ціни та ціноутворення»), тобто грошова компенсація вартості товару
розглядається не як єдина можлива. Водночас господарську операцію з продажу \ реалізації товару може
опосередковувати низка договірних конструкцій,
найбільш поширеними з яких є договір купівлі-продажу та договір постачання, для яких законодавцем
передбачена можливість виключно грошової форми
розрахунку. Так, відповідно до ст. 655 ЦК України за
договором купівлі-продажу одна сторона (продавець)
передає або зобов’язується передати майно (товар) у
власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і
сплатити за нього певну грошову суму [16; Ст. 356].
Згідно до ст. 265 ГК України за договором поставки
одна сторона - постачальник зобов’язується передати
(поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні – покупцеві товар (товари), а покупець
зобов’язується прийняти вказаний товар (товари) і
сплатити за нього певну грошову суму [12; Ст. 144].
Інший вид компенсації вартості товару передбачено
щодо договору міни (бартеру), положення про який
одночасно містять ЦК та ГК України. Відповідно до
ст. 293 ГК України за договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов’язується передати другій стороні у
власність, повне господарське відання чи оперативне
управління певний товар в обмін на інший товар [12;
Ст. 144]. Згідно до ст. 715 ЦК за договором міни
(бартеру) кожна із сторін зобов’язується передати
другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар. За ч. 5 цієї ж статті передбачено можли-

вість встановлення договором бартеру обміну майна
на роботи (послуги) [16; Ст. 356].
Товар є об’єктом, що призначений для продажу,
у тому числі обміну на інше економічне благо, з приводу купівлі-продажу якого учасники суспільних
відносин взаємодіють як покупці і продавці. Кожна
із сторін договору міни є продавцем того товару, який
він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін. Вбачається, що саме з використанням
даної договірної конструкції віртуальний актив
може обмінюватися на інший товар (у широкому
значенні слова), тобто використовуватися як специфічний (товарно-цифровий) еквівалент для платіжних цілей. У той же час, криптовалюта, як віртуальний актив, є об’єктом торгівлі торгових платформ
(криптовалютних бірж), що дозволяють користувачам здійснювати покупку, продаж, збігання та обмін
/ конвертацію такого активу. В цій іпостасі віртуальний актив є особливим видом товару у цифровій формі, який створюється, обліковується та відчужується електронно. На відміну від вітчизняного законодавства, в електронній комерції ЄС «цифрові товари»
(«електронні товари») є загальним терміном, який
використовують для позначення будь-яких товарів і
послуг, які надаються, зберігаються, доставляються
й використовуються в електронній формі. Прикладами цифрових товарів є вебінари, відео, навчальні
програми, електронні книги, музичні файли, текстова інформація (PIN-коди, коди до online-ігор), інтернет-радіо, інтернет-телебачення і потокове медіа;
програмне забезпечення, шрифти та графіка; цифрові підписки; інтернет-реклама, оголошення онлайн
(проплачені рекламодавцем); інтернет-купони; електронні квитки; онлайн-жетони казино; фінансові інструменти в електронному вигляді; завантажене програмне забезпечення (Digital Distribution) і мобільні
додатки; аккаунти в соціальних мережах; хмарні
додатки й онлайн-ігри; віртуальні товари, що використовуються у віртуальній економіці онлайн-ігор і
спільнот; навчальні посібники; робочі листи; членські програми; шпалери для робочого столу, фони
для мобільних телефонів; онлайн-органайзери; електронне навчання (онлайн-курси); інтерв’ю; повідомлення в блозі; інтернет-карти; мітки; візерунки;
друковані видання; кліпарти (набори графічних елементів дизайну); подарункові теги; теми веб-сайту;
фотогалереї; веб-графіка; веб-шаблони й будь-який
інший елемент, який може бути в електронному вигляді (зберігається у файлі або декількох файлах) [17,
С. 256]. Варто зауважити, що тільки за умови офіційного визнання товароздатності криптовалюти, операції з її відчуження та \ або обміну на інші товари,
можуть розглядатися як об’єкт оподаткування ПДВ.
На формування правового режиму криптовалюти, як особливого нематеріалізованого товароздатПраво та інновації № 2 (30) 2020
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ного об’єкта, впливає його «безтілесно-вітруальна»
природа. Згідно до ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції» в переліку інформації, яку з 1 січня 2020 року
повинні зазначати в декларації особи, уповноважені
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (та інші суб’єкти, визначені в ст. 3 даного Закону, на яких поширюється його дія) зазначаються нематеріальні активи, що належать суб’єкту
декларування або членам його сім’ї, у тому числі
об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути
оцінені в грошовому еквіваленті, криптовалюти [18;
Ст. 2056]. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики
таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення
права на них. ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні» в переліку майна, яке може оцінюватися визначає нематеріальні активи, в тому числі об’єкти права інтелектуальної власності [19; Ст. 251], й не містить жодних
положень (уточнень) щодо об’єктів так званої «віртуальної власності».
Ст. 139 ГК України визнає майном у сфері господарювання сукупність речей та інших цінностей
(включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб’єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших
передбачених законом формах обліку майна цих
суб’єктів. В переліку майна у сфері господарювання,
залежно від економічної форми, якої воно набуває,
вищеозначена стаття не згадує про цифрові (електронні) товари, віртуальні активи. Між тим, на доктринальному рівні все більшого розвитку набуває погляд
на діяльність «майнерів» та інших учасників ринку
криптовалюти як на господарську, провадженню якої
має передувати офіційна реєстрація «майнерів»
суб’єктами підприємницької діяльності [20; с. 164].
З метою визначення правового статусу віртуальних
активів, їх використання та обігу на ринку України,
встановлення правових відносин на ринку віртуальних активів, регламентування процедур випуску віртуальних активів, Міністерством цифрової трансформації нещодавно внесено на громадське обговорення
проект Закону «Про віртуальні активи». При цьому
автори означеного Проекту не визначають статус
емітента віртуальних активів1 як суб’єкта господа1
Відповідно до означеного Проєкту емітент віртуальних активів визначається як фізична або юридична особа,
яка безпосередньо здійснює випуск віртуальних активів у
цивільний обіг від свого імені, або шляхом доручення про
випуск віртуальних активів в обіг, наданого третій особі, або
бере на себе обов’язок щодо випуску віртуальних активів у
цивільний обіг. У разі, якщо технічні властивості системи
обігу токенів не дозволяють встановити особу емітента, вважається, що відповідний віртуальний актив не має емітента.
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рювання, а тільки виходять з необхідності державної
реєстрації як суб’єктів господарювання кваліфікованих постачальників послуг, пов’язаних з обігом
віртуальних активів (зберігачів віртуальних активів,
постачальників послуг обміну віртуальних активів
та бірж віртуальних активів) [21]. Проте цілком очевидно, що генерування (емісія) віртуальних активів
є не побутовим правочином, а діяльністю, що має на
меті отримання прибутку шляхом введення в обіг
означених активів як інвестиційних інструментів,
емітент яких фактично є реціпіентом інвестицій. При
цьому, визначення в законодавстві про фінансовий
моніторинг віртуальних активів / криптовалюти
об’єктом (інструментом) для реалізації інвестиційних цілей, потребує обов’язкового звернення до законодавчого визначення інвестиційної діяльності та
інвестицій. Так, ЗУ «Про інвестиційну діяльність»
інвестиційною діяльністю визначає сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави
щодо реалізації інвестицій. В свою чергу, інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та
інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний
та екологічний ефект. Вищеозначений Закон містить
відкритий перелік цінностей, які можуть реалізуватися як інвестиції (ст. 1 ЗУ «Про інвестиційну діяльність») та визначає потенційні об’єкти інвестиційної діяльності, зокрема будь-яке майно, в тому
числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях
економіки, цінні папери (крім векселів), цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об’єкти власності, а також майнові права (ст. 4 ЗУ «Про інвестиційну діяльність»)
[22; Ст. 646]. Утім законодавче визнання інструментально-інвестиційної функції віртуальних активів \ криптовалюти потребує окреслення границь
інвестиційних можливостей даного активу з подальшим виокремленням об’єктів, в які обмежується/забороняється його інвестування (таким
об’єктом, наприклад, не може бути статутний капітал
юридичної особи).
Нарешті, на сторінках наукової періодики криптовалюту порівнюють з іншими видами нематеріальних активів, господарські операції з яким опосередковують договори про трансфер технологій. ЗУ
«Про державне регулювання діяльності у сфері
трансферу технологій» визначає нематеріальний
актив як об’єкт (об’єкти) права інтелектуальної власності, а також інші аналогічні права, визнані в порядку, встановленому законодавством, об’єктом права власності [23; Ст. 644]. Розділ IV означеного законодавчого акту присвячено договором про
трансфер технологій, які репрезентовано як договори щодо розпорядження майновими правами інте-
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лектуальної власності з урахуванням вимог ст. 19 даного Закону. Одним із таких нематеріальних активів
є комп’ютерна програма, що згідно до ст. 1 ЗУ «Про
авторське право і суміжні права» визначена як набір
інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у
формі, придатній для зчитування комп’ютером, які
приводять його у дію для досягнення певної мети
або результату [24; Ст. 214]. Однак, комп’ютерна
програма є об’єктом права інтелектуальної власності (ІВ), що як й інші об’єкти ІВ, має автора, якому
належать особисті немайнові та майнові права.
Останні і є об’єктом договірних трансакцій, що здійснюються зокрема за допомогою договорів про
трансфер технологій. Проте децентралізоване генерування (емісія) програмних кодів віртуальних активів/криптовалюти за допомогою відповідних цифрових технологій, унеможливлює її кваліфікування
як інтелектуальної (творчої) діяльності емітента
криптовалюти як автора, та відповідно самі активи
як результати такої діяльності – об’єкти права ІВ.
Висновки. В умовах глобальної цифровізації
зростають масштаби і темпи цифрових трансфор-

1.

мацій, пов’язаних з появою нових цифрових
об’єктів, їх активним залученням у цивільний, господарський оборот та подальшим ринковим обігом.
Законодавча легалізація поняття «віртуальні активи» є важливим кроком на шляху легалізації ринку
віртуальних активів та першим етапом становлення
інституту віртуальних активів, подальший розвиток
якого потребує активізації роботи над розробкою
профільного законодавства про віртуальні активи,
з урахуванням сучасного закордонного досвіду правового регулювання відносин, що виникають у
зв’язку з генеруванням (емісією) та обігом віртуальних активів. При цьому, досягнення синергетичного ефекту у правовому регулюванні відносин,
об’єктом яких є віртуальні активи / криптовалюта,
зумовлює необхідність внесення відповідних доповнень (стосовно правового режиму віртуальних
активів / криптовалюти як особливих об’єктів цивільних / господарських прав) до Господарського та
Цивільного кодексів України, Закону України «Про
електронну комерцію», податкового, інвестиційного законодавства тощо.
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SOME ASPECTS OF THE LEGAL NATURE OF VIRTUAL ASSETS / CRYPTOCURRENCIES
IN THE CONDITIONS OF GLOBAL DIGITALIZATION
Problem setting. Comprehensive digitalization of all spheres of life, as one of the most important factors of economic
growth in any country, is the mainstream of the modern global world. Digital transformations in the economy are changing
approaches to both the organization and conduct of economic activity and the format of its state regulation. The development
of the digital economy is inextricably linked with the “digitalization” of a number of traditional objects and / or forms of interaction between participants in economic relations, as well as the emergence and active circulation of new objects whose
existence is possible only in digital format (“ digital objects “). Virtual assets / cryptocurrency are one of such objects to which
there has been a bivalent attitude since its appearance, and to the legal nature of which a unified approach has not been formed
to date.
Analysis of recent researches and publications. Among the researchers who in their works addressed the issue of
the legal nature of virtual assets / cryptocurrency and transactions with it, it should be noted M.V. Grebenyuk,
B.V. Derevyanko, I.M. Doronin, A.T. Kovalchuk, L.O. Nikitin, S.S. Pylypyshyn, V.A. Ustymenko and others. At the same
time, a full-scale study of this issue, in particular from the standpoint of economic law, requires further legal, including
economic and legal research.
Target of research is to study the heterogeneous nature of virtual assets / cryptocurrencies in the context of digital
transformations in the economy and modernization of domestic legislation.
Article’s main body. In the context of global digitalization, the scale and pace of digital transformations associated
with the emergence of new digital objects, their active involvement in civil, economic turnover and subsequent market
turnover are growing. Virtual assets/cryptocurrency are one of the objects in relation to which there has been a bivalent
attitude since its appearance, and in relation to the legal nature of which a unified approach has not been formed to date.
This article discusses the first official explanations in Ukraine on the nature of virtual assets / cryptocurrencies, as well
as the position of the Office of Effective Regulation (BRDO) and theoretical and legal approaches to this object. Qualification features are analyzed, which contains the legislative definition of “virtual asset”, which together represent its
functional heterogeneity. Some issues related to the contractual basis for the circulation of virtual assets / cryptocurrencies
are highlighted, and suggestions for further development of the current legislation on these facilities are provided.
Conclusions and prospects for the development. Legislative legalization of the concept of “virtual assets” is an
important step towards the legalization of the virtual assets market and the first stage of the institution of virtual assets,
further development of which requires intensification of work on the development of relevant legislation on virtual assets.
connection with the generation (issue) and circulation of virtual assets. At the same time, achieving a synergistic effect
in the legal regulation of relations, the object of which are virtual assets/cryptocurrency, necessitates appropriate amendments to the Commercial and Civil Codes of Ukraine, the Law of Ukraine “On e-commerce”, tax, investment legislation
and more.
Keywords: virtual asset, cryptocurrency, digitalization, digital equivalent, digital goods, electronic money, payment
purposes, investment purposes.
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МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
У статті розглянуто сучасні зміни щодо активізації розширення доступу до фінансування у підприємництві
через розвиток кредитування за державної підтримки, стимулювання регулятором фінансових установ до фінансування інноваційного підприємництва. Представлено інноваційний підхід до використання автоматизованої
СППР Decision Making Helper для оцінки рівня активізації розширення доступу до засобів фінансування реалізації інноваційних проєктів МСП
Ключові слова: інноваційне підприємництво, засоби фінансування, Decision Making Helper , активізація розширення доступу.

Постановка проблеми. Основним фактором
підвищення конкурентоспроможності економіки є
зростання рівня її інноваційності. Провідну роль в
цьому відіграє суб’єкт господарювання малого та
середнього підприємництва (МСП), який є більш
гнучким і формує попит на власну інноваційну продукцію, перероблює знання в інноваційний капітал.
За цих умов всі напрями активізації фінансування
інноваційного підприємництва набувають особливої
актуальності.
2020 року закінчується дія Стратегії розвитку
малого і середнього підприємництва (МСП) в Україні [1], отже, постає завдання розробки нових стратегічних напрямів змін МСП, бажано на інноваційній основі. Основна перешкода щодо впровадження
підприємницької діяльності пов’язана із низьким
рівнем доступу до фінансування залишається, вона
може погіршуватися із наростанням економічної
кризи, пов’язаної з пандемією.
Динаміка структури кредитів, наданих клієнтам
банками України, з 2017 по 2019 рік [2] показала, що
кредити, видані суб’єктам господарювання, складають найбільшу питому вагу, але їх загальний обсяг
не зростає, що стверджує припущення про непокращення доступу до позик.
Питання активізації фінансового забезпечення
інноваційного підприємництва є актуальним внаслідок дефіциту власних фінансових ресурсів суб’єктів
© Внукова Н. М., 2020

господарювання та складність залучення інвестицій,
потреби у зниженні вартості кредитування.
Мета дослідження – розробка теоретичних положень та практичних рекомендацій для визначення
засобів активізації розширення доступу до фінансування МСП в інноваційному суспільстві.
Об’єктом даного дослідження є система економіко-правових відносин, що регулює процеси фінансування МСП. Предметом дослідження є визначення
засобів розширення доступу до фінансування МСП
в інноваційному суспільстві.
Аналіз останніх досліджень. Проблемам фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств займався Зянько В. В. та ін. [3], Почтовюк А. Б.
[4] , питаннями ризику стартапів присвятив дослідження Р. Пукала [5], проблемам кредитування малого та середнього бізнесу в Україні приділили увагу Волкова Н. І., Свірідова К.Д. [6], дослідники питань інноваційної активності підприємництва єдині
у висновку [7, 8], що найвагомішим гальмом є проблема недоступності фінансових коштів для авансування інноваційного процесу на всіх його стадіях,
для практики розширення доступу до фінансування
приймаються місцеві програми розвитку підприємництва [9], джерела фінансування МСП досліджували Кузьменко А. Ю., Свистун Л.А. [10].
Виклад основного матеріалу. Розвиток МСП
супроводжується підтримкою фінансових установ
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ринкової інфраструктури, тому розширення доступу
до фінансування та активізація цього процесу є стратегічним напрямом, тому запровадження інноваційних рішень на ринку фінансових послуг теж сприятиме розширенню взаємодії між суб’єктами надання
і споживачами цих послуг.
За даними Державної служби статистики
2019 року [11] малий бізнес як інституційний сектор
економіки був домінуючим за чисельністю (майже
96 % до загальної кількості) та обсягами виробництва в Україні.
Для інноваційно орієнтованих підприємств зростання ролі альтернативних джерел стало помітною
тенденцією фінансування розвитку малого бізнесу.
Серед альтернативних форм фінансування розвитку
малого бізнесу в Україні через онлайн платформу є
проєкт «Країна успішного бізнесу (КУБ)» від Приватбанку [12], спрямований на розвиток та масштабування свого бізнес-проєкту. Альтернативність рішення полягає в тому, що щомісячна процентна
ставка після 6 місяців знижується.
Активізацією розширення доступу до фінансування розвитку малого та середнього бізнесу стала
програма державного кредитування “Доступні кредити 5-7-9 %” [12;13], коли позичальник не буде
отримувати кредитні кошти на свій рахунок, відкритий в банку, вони перераховуватимуться банкомпартнером безпосередньо на рахунок постачальника
основних засобів або послуг, що будуть придбані для
реалізації інвестиційного проекту. 43 місце України
серед 126 країн з інноваційного розвитку за міжнародними оцінками [14] є привабливим показником
для залучення фінансових ресурсів.
Результативні наукові дослідження повинні бути
предметом інноваційного підприємництва як процесу, спрямованого на їх реалізацію через новий або
вдосконалений продукт. Між тим у теперішній час
використовується незначна частка науково-технічного потенціалу, що зумовлено обмеженістю фінансування маркетингових досліджень міжнародного ринку технологій та інноваційних проектів, недостатнім
правовим забезпеченням охорони об’єктів інтелектуальної власності.
Частка суб’єктів господарювання, які займались
інноваційною діяльністю протягом 2016–2018 рр.
становила трохи більше 18 %, зокрема, здійснювали
технологічні інновації – майже 12 %, нетехнологічні – трохи більше 13 % [11]. Харківська область входить до першої групи за інноваційною активністю та
має майже 19 % частку технологічно інноваційних
підприємств, але загрозою є те, що ці показники не
тільки низькі, але мають тенденцію до зменшення.
НБУ як новий регулятор ринку фінансових послуг почав проводити активну політику із розвитку
різних інструментів фінансового забезпечення під-
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приємництва, задіявши як фінансові компанії, факторингові та лізингові фінансові установи, а новим
напрямом змін є підходи до розширення доступу до
кредитування через мікрокредитування [15]. На кінець 2019 на національному ринку небанківського
кредитування діяли 684 фінансові компанії з помірним рівнем концентрації (частка найбільших двадцяти фінансових компаній за кількістю укладених
договорів за 2019 рік становила майже 58 %, а за
сумами — майже 55 %) [15], що може активізувати
доступ МСП до кредитування. Розширення доступу
до фінансування від третіх осіб для фінансових
компаній стане одним із ключових пріоритетів майбутнього регулювання. У подальшому джерела фінансування можуть додатково розширюватися відповідно до рівня зрілості ринку фінансових послуг. За
наміром НБУ дозволятиметься залучення коштів: від
учасників (акціонерів) та афілійованих осіб фінансової компанії; від інших надавачів фінансових послуг,
а також міжнародних фінансових організацій; на
умовах субординованого боргу від кваліфікованих
інвесторів, у тому числі тих, що не є фінансовими
установами; шляхом розміщення емісійних боргових
цінних паперів, у тому числі шляхом публічної пропозиції корпоративних облігацій серед фізичних чи
юридичних осіб, за умови дотримання вимог
НКЦПФР і НБУ.
Широке обговорення викликала новація в державному регулюванні [15] щодо появи нових вимог
до суб’єктів відносин – кваліфікованих інвесторів,
що може як пришвидшити, так і загальмувати процес
активізації підприємництва.
Щодо розвитку інноваційного підприємництва,
то передумови невисокі, тому що частка підприємств, які співпрацювали з науковими організаціями,
становить не більше 10 %, а витрати на інновації
переважно власні (майже 90 %) [11].
Напрямом активізації інноваційних процесів можуть бути не стільки технологічні інновації, а активність у сфері організаційних і/або маркетингових
нововведень, які підтримують продуктові й процесові інновації, підвищують якість і ефективність
роботи. Але у цій спрямованості відмічаються негативні показники, тому що частка осіб, зайнятих
дослідженнями і розробками в Україні, становить
близько 0,5 % загальної кількості зайнятих при середньому значенні цього показника для країн ЄС –
1,2 % [16].
Маючи за приклад європейську стратегію, необхідно збільшити вдвічі ці пропорції, використовуючи досвід ЄС, Європейська Комісія упродовж останнього десятиліття регулярно збирала та аналізувала
інформацію про заходи і підходи з підтримки інноваційної діяльності у межах держав-членів ЄС, виділивши окремим напрямом питання фінансування
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інноваційної діяльності [17]. Європейські підходи
стосуються розробки довгострокових планів інвестування в інновації, це фіскальні засоби підтримки,
розвиток спеціальних венчурних фондів, фондів
надання первинного капіталу новоствореним підприємствам, суттєве посилення компетентності фахівців. Підтвердженням останнього є висновок науковців, що відсутність належного менеджменту з реалізації інновацій може призвести до недоотримання
очікуваного економічного результату або збитків [3],
тому більшість інвесторів досить негативно приймають рішення щодо інвестування в інноваційну діяльність, навіть за наявності обґрунтованих розрахунків передбачуваного економічного ефекту.
Для більшості вітчизняних підприємств саме залучені фінансові ресурси є найбільш припустимими
і довгоочікуваними, але рівень доступності до них є
низьким. Процес управління та нагляду за розширенням доступу до фінансування активно перебирає на
себе НБУ через зміну регулятора розвитку небанківських фінансових установ. Перелік Білих книг НБУ
(2019-2020) надає бачення з розширення доступу до
фінансування від третіх осіб для небанківських фінансових установ, що сприятиме активізації використання різних інструментів фінансування, зокрема,
інноваційних підприємств, але це загальний фонд
засобів, які не враховують специфіку нововведень.
Невизначеність стосовно дозволених джерел залучення коштів фінансовими установами для здійснення інноваційної діяльності потребує подальшої
державної підтримки, що сприятиме активізації комерціалізації інновацій.
Одним із завдань активізації пошуку інноваційних напрямів фінансової підтримки МСП при розробці сценаріїв виходу із кризи є застосування фінансових засобів з високою гнучкістю для прискорення обороту обігових кошів. Серед таких
фінансових послуг найбільш багатоваріантним є
факторинг, як фінансування під відступлення права
грошової вимоги за поставлені товари або надані
послуги [18], якому присвячена одна з Білих книг
НБУ. Його ризикова складова щодо сприяння у фінансуванні є мінімальна, тому що в основі розрахунків знаходяться вже поставлені товар або надані
послуги. Крім того, ця фінансова послуга має широкий міжнародний характер, що важливо в умовах
глобалізації і застосування сучасних інформаційних
технологій. Відмінністю і інноваційністю факторингу є його висока логістична спроможність, що так
важливо для активізації інноваційного розвитку
МСП.
Для управління вибором найкращого засобу
фінансування для активізації інноваційного розвитку МСП автором обрано систему підтримки прийняття рішень Decision Making Helper [19], яка є

сприйнятливою, зокрема, через багатоваріантність,
у використанні будь-якому керівникові, виконавцеві, правнику та іншій особі, яка має прийняти рішення. Результатом є одержання різних варіантів
вибору з кількісним виміром для прийняття рішення.
Оцінювання передбачає встановлення рівня доступності фінансування тих чи інших засобів у реалізації інноваційного проєкту залежно від певного
переліку факторів впливу, які можуть мати різний
характер.
Програмне забезпечення Decision Making
Helper передбачає використання експертами даних за шкалами цієї системи, які застосовуються
у процесі оцінювання. Для управління процесом
активізації фінансування впровадження інновацій
відбувається пошук найбільш задовільного рішення серед розглянутих щодо засобів фінансування.
Перед порядком оцінювання розглядається декілька засобів фінансування: кредитування, факторинг, пошук інвестора та ін.. Для опитування експертів в он-лайн версії визначається вага кожного з
факторів впливу на засіб фінансування за диференційованою шкалою розглянутого програмного забезпечення від 1 (низька) до 5 (висока). Також визначається важливість факторів впливу на реалізацію інноваційного проекту: (від (-5) «максимально
незначний» до +5 «максимально помітний», 0 – нейтральний). СППР Decision Making Helper автоматично визначає значення рекомендованого рішення
в процентах від (-100%) до (+100%) та за шкалою:
«незадовільно / достатньо незадовільно / нейтрально / достатньо позитивно / позитивно», що і буде
основою прийняття рішення керівником, або іншим
виконавцем. Такий підхід спрямований на управління активізацією розширенням доступу до ефективного фінансування інноваційного розвитку
МСП.
У табл.1 наведено приклад результату оцінки
впливу сприятливих та несприятливих факторів на
рівень активізації розширення доступу до засобів
фінансування реалізації інноваційних проєктів
МСП.
Як видно з табл.1, за шкалою програмного рішення всі засоби фінансування мають позитивну
оцінку впливу на активізацію розширення доступу
до засобів фінансування реалізації інноваційних
проєктів МСП. Між тим пріоритетним є кредитування, зокрема, за державними програмами, і мікрокредитування за умов впливу як позитивних, так і
негативних факторів, але вплив останніх дещо знизив рівень активізації розширення доступу до засобів фінансування, залишивши їх на позитивному
рівні.
Право та інновації № 2 (30) 2020
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Таблиця 1
Приклад оцінки впливу факторів на рівень активізації розширення доступу до засобів фінансування
реалізації інноваційних проєктів МСП
Критерій результату
оцінювання, необхідний для прийняття
рішення за сприятливими і несприятливими факторами

Засоби фінансування
Кредитування, зокрема, за державними
програмами, і мікрокредитування

Факторинг

Інвестор (представник бізнесу)

Оцінка рівня активізації розширення
доступу до фінансування за сприятливими факторами, %

+66

+50

+38

Програмне рішення за
шкалою

Позитивно

Достатньо позитивно

Достатньо
позитивно

Оцінка рівня активізації розширення
доступу до фінансування за несприятливими факторами , %

+60

+50

+34

Достатньо позитивно

Достатньо
позитивно

Програмне рішення за
Достатньо позитивно
шкалою

Даний розроблений інноваційний підхід має
практичне значення для пошуку прийнятних засобів
активізації розширення доступу до засобів фінансування реалізації інноваційних проєктів МСП. Кількість можливих засобів фінансування може бути розширена, як і кількість врахованих факторів впливу.
Проводячи експертні оцінюванні при постійному
змінному середовищі, можна оперативно приймати
рішення і впливати на пришвидшення активізації
процесів розширення доступу до фінансування, покращуючи загальний рівень інноваційного розвитку.
При розробці засобів фінансування реалізації
інноваційних проєктів враховувались переваги і недоліки кожного засобу з метою пошуку оптимального рішення. Між тим можуть використовуватися поєднані засоби, які бажано сполучити з інструментами
державної підтримки інноваційного підприємництва,
наприклад, з програмою доступних кредитів через
створення привабливих механізмів упровадження
нововведень через удосконалення правового регулювання і стимулювання інноваційного розвитку. Операційною метою Стратегії розвитку Харківського
регіону до 2027 року [9] має стати суттєве збільшення частки частка інноваційної продукції у регіональному валовому продукті. Для покращення ситуації
щодо фінансування інновацій на підприємствах великої уваги заслуговує перспектива розвитку венчурного капіталу, який би безпосередньо здійснював
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Пріоритетний
засіб фінансування

Кредитування,
зокрема, за державними програмами, і
мікрокредитування

Кредитування,
зокрема, за державними програмами, і
мікрокредитування

фінансування перспективних старт-апів. Постійне
зниження облікової ставки НБУ 2020 року може мати
позитивний вплив на активізацію доступності венчурних інвестицій.
Висновки. Економічна криза і суттєве зростання
Fintech послуг у фінансах посилить пошук інноваційних засобів фінансування інноваційного розвитку
МСП, серед яких кредити за державної підтримки,
міжнародний факторинг, фінансовий лізинг, венчурне фінансування та ін... НБУ має сприяти формуванню умов можливого ефективного функціонування
даного ринку в Україні.
Стратегічні цілі з фінансового забезпечення інноваційного підприємництва мають бути удосконалені. Необхідно виокремити першочергові напрями
покращення фінансового забезпечення інноваційної
діяльності, які повинні базуватися на різних засобах
фінансування, зокрема, через державну підтримку:
державні замовлення на інноваційні продукти; заохочення фінансових установ до кредитування інноваційних підприємств, зокрема, стимулювання венчурного фінансування.
Застосування сучасних інструментів програмного забезпечення рекомендується ширше використовувати як прямий спосіб активізації всіх процесів,
зокрема, щодо прийняття рішення з вибору засобів
фінансування реалізації інноваційних проєктів
МСП.
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ACTIVATION OF EXPANSION OF ACCESS TO MEANS OF FINANCING IMPLEMENTATION
OF INNOVATIVE PROJECTS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
Problem setting. A small and medium-sized enterprise (SME), which must be flexible and generate demand for its
own innovative products, transforms knowledge into innovative capital. Under these conditions, all areas of intensification
of financing of innovative entrepreneurship become especially relevant. In 2020, the Strategy for the Development of
Small and Medium-Sized Enterprises in Ukraine expires, so the task is to develop new strategic directions for change,
preferably on an innovative basis. The main obstacle to starting a business is the low level of access to finance. The issue
of intensifying the financial support of innovative entrepreneurship is relevant due to the shortage of own financial resources of economic entities and the difficulty of attracting investment, the need to reduce the cost of lending.
Analysis of resent researches and publications. Zyanko V.V., Pochtovyuk A.B., Pukala R., Volkova N.I., Sviridova
K.D. were engaged in problems of financial maintenance of innovative activity of the enterprises, problems of crediting
of small and average business in Ukraine. Issues of innovative activity of business are unique in conclusion that the most
important obstacle is the problem of unavailability of funds to advance the innovation process at all stages, sources of
funding for SMEs studied Kuzmenko A. Yu., Svistun L.A.
Target of research. Development of theoretical provisions and practical recommendations for determining the means
of enhancing access to finance for SMEs in an innovative society.
Article’s main body. The current changes in intensifying the expansion of access to finance in entrepreneurship
through the development of lending with state support, the stimulation of the regulator of financial institutions to finance
innovative entrepreneurship are considered. An innovative approach to the use of automated DSS Decision Making
Helper is presented to assess the level of activation of the expansion of access to funding for the implementation of innovative projects for SMEs.
Conclusions and prospects for the development. The economic crisis and significant growth of Fintech services in
finance will increase the search for innovative means of financing the innovative development of SMEs, including loans
with state support, factoring, financial leasing, venture financing, etc. It is necessary to improve the strategic goals of financial support of innovative entrepreneurship. The use of modern software tools is recommended to be widely used as
a direct way to intensify all processes, in particular, to decide on the choice of means of financing the implementation of
innovative SME projects.
Keywords: innovative entrepreneurship, financing, Decision Making Helper, activation of access expansion.
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ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Робота присвячена дослідженню питань про правове регулювання криптовалюти, як об’єкту оподаткування.
Правовий режим криптовалюти в правовідносинах між податковими органами та фізичними або юридичними
особами є актуальною проблемою, оскільки наявна лише незначна кількість робіт з цього питання. Окрему
увагу заслуговує дослідження міжнародного досвіду оподаткування криптовалютних операцій, а також аналіз
найбільш актуальних пропозицій щодо внесення змін до національного законодавства, з метою визначення правового регулювання криптовалюти та операціям, пов’язаним з криптовалютою як об’єкта податкових правовідносин.
Ключові слова: криптовалюта, оподаткування, криптовалютні операції, нематеріальні активи,податкові правовідносини

Постановка проблеми. В сучасному податковому праві є чимало актуальних тем, які викликають
предмет жвавих дискусій не лише серед науковців,
але й серед практикуючих юристів. Водночас, найбільшого поширення протягом останнього часу набула проблематика можливості оподаткування доходів від операцій, предметом яких є так звана криптовалюта. Безумовно, позиція держави щодо
можливості оподаткування операцій, предметом яких
є криптовалюта є зрозумілою, оскільки за своєю
правовою природою податки є джерелом наповнення
Державного та місцевих бюджетів. Разом з тим, правовий статус криптовалютних операцій як об’єкта
податкових правовідносин в сучасному національному законодавстві є невизначений, що зумовлює актуальність даної проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на велику актуальність даної теми, в сучасній науці податкового права відсутні фундаментальні
наукові праці та дослідження, присвячені проблемам
оподаткування криптовалюти та криптовалютних
операцій.
Невирішені раніше проблеми. Окрему увагу
заслуговує дослідження міжнародного досвіду оподаткування криптовалютних операцій, а також аналіз
найбільш актуальних пропозицій щодо внесення змін
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до національного законодавства, з метою визначення
правового режиму криптовалюти та операціям,
пов’язаним з криптовалютою як об’єкта податкових
правовідносин.
Метою наукової статті полягає у проведенні наукового дослідження щодо правової природи криптовалюти, а також розкриття теоретичних, практичних проблем і особливостей правового регулювання
криптовалюти та операцій пов’язаних із застосуванням криптовалюти у сучасному податковому законодавстві.
Виклад основного матеріалу. Аналізуючи питання законності походження криптовалюти, можна
знайти чималу кількість публікацій у ЗМІ, мережі
Інтернет про те, що криптовалюта не є законним
платіжним засобом, не має матеріальної цінності та
навіть конкретного матеріального вираження, а отже,
перебуває поза регулюванням законом. Як вбачається, така позиція не відображає об’єктивну істину,
оскільки автори таких публікацій вдаються до ототожнення понять «законний платіжний засіб» та «законна річ». Між тим, правове регулювання останніх,
здійснюється відповідно до ст. 92 Конституції України, згідно з якою, правовий режим власності встановлюється виключно законом та статті 178 Цивільного кодексу України про те, що усі речі можуть
© Кобильнік Д. А., Бурчак А. Ю., 2020
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вільно перебувати у володінні, використовуватися чи
відчужуватися, окрім тих, обіг яких заборонено законом або, обіг яких обмежений законом і можливий
лише за наявності дозволу, передбаченого законом
[2]. А оскільки криптовалюта не є річчю, або предметом, яка законодавцем обмежена в обороті, або
вилучена з обороту, не можна стверджувати, що вона
є незаконною. Разом з тим, якщо вважати криптовалюту об’єктом цивільного права, виникає питання
можливості її визнання об’єктом податкового права
та отримання коштів державою у вигляді податків за
здійснення операцій з криптовалютою?
З однієї сторони, можна прийти до висновку про
можливість обкладення податком операцій з криптовалютами, в результаті яких отримано дохід, який в
відповідно до п.1.164 ст. 164 Податкового кодексу
України (далі – ПКУ), є будь-яким доходом, який
підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений,
наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду. В скою чергу, ст. 165 ПКУ
містить вичерпний перелік доходів, які не можуть
бути об’єктом оподаткування загального доходу та
серед них відсутні доходи від операцій з криптовалютою [1].
Для юридичних осіб, операції з криптовалютою
також могли б обкладатись податками: по-перше,
відповідно до п.1.1.134 ст. 134 ПКУ, об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з
України та за її межами, який визначається шляхом
коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або
збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.
Можливо, якщо розглядати криптовалюту як нематеріальний актив підприємства, що є предметом господарських операцій підприємства, наприклад з купівлі, продажу обміну криптовалюти, такий прибуток
може підлягати оподаткуванню.
По-друге, відповідно до п.п. «а» п.185.1 ст. 185
ПКУ, постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до
статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на
об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари,
що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю. В такому випадку, якщо розглядати операції з криптовалютою як
постачання товарів, такі операції можуть бути
об’єктом податку на додану вартість.
При цьому, деякі експерти, навіть розглядають
криптовалюту як товар (нематеріальний актив), вра-

ховуючи досить неконкретне визначення нематеріального активу, що передбачене Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні
активи», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №242 від 18.10.1999 та визначене як немонетарний актив підприємства, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований [11].
Між тим, національне законодавство вимагає
щоб будь-який дохід фізичної особи, або прибуток
юридичної особи обов’язково мав матеріальне вираження та законне джерело походження (наприклад,
заробітна плата, подарунок, виграш в лотерею, здійснення господарської діяльності та ін). Законність
джерела походження означає, що таке джерело має
бути врегульоване нормами національного законодавства та з якого повинні справлятися відповідні
податки.
Водночас, дохід від операцій з криптовалютою
не визначений жодною нормою національного законодавства, іншими словами не може на даний час
мати законного джерела походження. У такому випадку, вважається, що дохід отримано незаконним
(у тому числі злочинним) шляхом, що передбачено,
зокрема у ст. 4 Закону «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
№1702-VII від 14.10.2014 [5] з усіма його негативними наслідками.
Між тим, криптовалюта не може підпадати під
визначення «нематеріальний актив», оскільки не є
активом (ресурсом) в розумінні Закону України «Про
бухгалтерський облік» № 996-XIV від 16.07.1999:
вона не має номінальної чи реальної вартості та навіть не має матеріального характеру. Отже, за своєю
природою криптовалюта є електронною інформацією, яка зберігається на носіях інформації електронно-обчислювальних машин та комп’ютерів.
Також, криптовалюта не може визначатись як
товар, оскільки п.14.1.244 ст. 14 ПКУ містить виключний перелік об’єктів, що підпадають під таке
визначення (нематеріальні активи, земельні ділянки,
земельні частки, цінні папери та деривативи). Таким
чином, на даний час існує правова колізія, коли через
недосконалість національного податкового законодавства, та його невідповідність сучасним реаліям,
операції, що проводяться з криптовалютами не можуть бути предметом податкового регулювання, а
отже, взагалі повинні перебувати поза межами правового регулювання.
Крім того, питання правового регулювання операцій, пов’язаних з криптовалютою у податковому
праві тісно пов’язане з питанням контролю за здійсненням відповідних операцій. На сьогоднішній
день, контроль за дотриманням податкового законоПраво та інновації № 2 (30) 2020
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давства здійснюється в порядку та у відповідністю
із вимогами ПКУ та інших нормативно-правових
актів. Так, відповідно до п.п. 61.1, 61.2 ст. 61 Податкового кодексу України, податковий контроль - система заходів, що вживаються контролюючими органами та координуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну фінансову політику, з метою
контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки,
проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства,
контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Податковий контроль здійснюється
органами, зазначеними у статті 41 цього Кодексу, а
саме: центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику та його
територіальні органи.
Згідно з п. 62.1.1. ст. 62 ПКУ, податковий контроль здійснюється шляхом: ведення обліку платників
податків; інформаційно-аналітичного забезпечення
діяльності контролюючих органів; перевірок та звірок відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, що
регулюють відповідну сферу правовідносин; моніторингу контрольованих операцій та опитування посадових, уповноважених осіб та/або працівників
платника податків.
Разом з тим, на теперішній час, в нашій державі
відсутні будь-які правові можливості використання
повноважень податкового контролю до суб’єктів криптовалютних операцій, у т.ч. так званих «майнерів»,
через відсутність належного правового регулювання
оподаткування відповідних операцій, оскільки фактично «майнери» та інші учасники криптовалаютних
операцій не є платниками податку на доходи фізичних
осіб, податку на прибуток, на додану вартість та ін.
Крім того, ключовою особливістю таких операцій, є
безготівковий розрахунок з використанням електронних платіжних систем, що полягає у переказі грошових коштів між декількома банківськими рахунками
та подальшому отриманні криптовалюти, або обміні
криптовалюти на будь-які товари, роботи чи послуги,
у т.ч. на криптовалюту іншого виду.
Водночас, практика оподаткування операцій з
криптовалют уже почала активно впроваджуватись
у всьому світі, та на сьогодні передбачена законодавством США, деяких країн ЄС (Німеччини, Австрії,
Іспанії, Швеції), Японії, Сінгапуру, а також готується
до введення найближчим часом в Південній Кореї та
Індії [8]. Досить цікавою є позиція держави відносно
оподаткування криптовалюти у США. Так, Службою
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внутрішніх доходів США (державний орган федерального правління, який здійснює збір податків в
країні) були введені правила оподаткування від
25.03.2014, у яких роз’яснено, що у відносинах зі
сплати федеральних податків, «біткоїни» (назва однієї з найбільш популярних криптовалют) розглядаються саме як майно. Тобто особи, які купують біткоїни в якості інвестиційного засобу, при подальших
операціях з криптовалютою, отримують прибуток від
збільшення капіталовкладення, а не від різниці в її
курсі. Прибутки від реалізації біткоїнів, згідно вказаних правил, також підлягають оподаткуванню [7].
Іншою цікавою позицією є правове регулювання
оподаткування криптовалют в деяких країнах ЄС
(Німеччина, Швейцарія), у яких криптовалюта передбачена в національному законодавстві як повноцінна валюта, а тому при здійсненні операцій з криптовалютою, застосовуються ті самі податкові норми,
що і при здійсненні операцій зі звичайною валютою
[8]. Водночас, рішенням Європейського суду з прав
людини від 22.10.2015 (справа Хедквіст проти Швеції), суд постановив, що на території Європейського
Союзу операції з криптовалютою, або іншою віртуальною валютою не повинні обкладатися податком
на додану вартість [6].
Слід зазначити, що у Великобританії ще в 2014
році Управління податкових зборів підтвердило, що
криптовалюта – це і не валюта, і не гроші, а тому
жодним чином не може регулюватися фінансовим
законодавством Великобританії. Таким чином, криптовалюта в Великобританії і до сьогодні вважається
унікальною комбінацією цифр, отриманої в результаті складних математичних обчислень і алгоритмів.
Тому така валюта також не підпадає під дію Закону
Великобританії про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом 2007 року. Водночас, у квітні 2016 року опубліковано план дій Казначейства по боротьбі з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму. У документі Казначейство запропонувало застосовувати відповідне законодавство у
відношенні бірж та інших компаній, які здійснюють
операції з обміну (продажу) криптовалюти. При цьому, до компаній, які лише надають послуги з отримання доступу до електронного рахунку з криптовалютою, таке законодавство застосовуватись не повинно [12, c. 27].
У Канаді, у відповідності до прийнятого у 2014
році Закону оплата товарів чи послуг за допомогою
криптовалюти підлягає оподаткуванню як бартерна
операція. Уразі продажу криптовалют стягується дохідний податок, податок на прибуток, або податок на
приріст капіталу [12, c. 49].
Повертаючись до правового регулювання оподаткування операцій з криптовалютою в Україні,

КОБИЛЬНІК Д. А., БУРЧАК А. Ю. Криптовалюта як об’єкт податкового права: практичне застосування та ...

треба відзначити, що на даний час у Верховній Раді
Україні зареєстровано 2 діаметрально протилежні
законопроекти щодо законодавчого врегулювання
питання криптовалют в Україні: проект №7183 від
06.10.2017 «Про обіг криптовалюти в Україні» у
ст.ст. 5, 7 надає правовий статус криптовалюти як
об’єкта права власності майнерів (осіб, що здійснюють операції з криптовалютою) та яка є об’єктом
оподаткування, а до криптовалютних транзакцій застосовуються положення (аналогія закону) про договір міни у відповідності до законодавства України
[9].
Загалом, вказаний законопроект, є досить актуальним, оскільки автором перейнято зарубіжну практику надання правового статусу криптовалюти як
об’єкту цивільного права, а також врегульовані питання цивільних та податкових правовідносин між
учасниками. Разом з тим, вважаємо, що у вказаному
законопроекті необхідно передбачити розмежування
криптовалютних транзакцій на обмінні (при яких
фактично відбувається обмін криптовалюти одного
виду на інший без необхідності визначення номінальної чи реальної вартості криптовалюти і такі
операції можуть регулюватись законодавством про
договір міни), а також операції з купівлі-продажу
криптовалюти (при яких відбувається обмін криптовалюти на реальні грошові кошти та до яких можуть
застосовуватись положення про договір купівлі-продажу).
Крім того, доцільно передбачити внесення змін
до визначення «товар», що міститься у п. 1.244 ст. 14
Податкового кодексу України, а також до визначення
«нематеріальний актив», закріплене в Положенні
(стандарті) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні
активи», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №242 від 18.10.1999, включивши до цих
визначень криптовалюту.
Також, необхідно вирішити питання щодо законодавчого закріплення порядку ліцензування операцій, предметом яких є криптовалюта, з метою встановлення обмежень та врегулювання неконтрольованого ринку обігу криптовалюти в нашій державі.
В такому випадку, операції з криптовалюти нарешті зможуть належним чином оподатковуватись
оскільки об’єктом оподаткування буде дохід, прибуток, або самі операції, пов’язані з продажом
об’єктів цивільних правовідносин, які врегульовані
відповідно до чинного законодавства.
Отже, прийняття вказаного законопроекту за
основу дозволить закріпити правові відносини,
об’єктом яких є криптовалюта та криптовалютні
операції у Цивільному, Податковому кодексах України.
Водночас, у вказаному законопроекті залишається невирішеним одне з ключових і в той же час про-

блемних питань – контролю за дотриманням податкового законодавства суб’єктами, що зможуть в подальшому законно здійснювати криптовалютні
операції, відсутність якого зведе до мінімуму ефективність від такого законодавчого закріплення.
Вбачається, що найбільш ефективно такий
контроль зможуть здійснювати, наприклад, податкові органи, шляхом проведення планових та позапланових податкових перевірок платників податку на
доходи фізичних осіб, податку прибуток, або додану
вартість за результатами яких складати податкові
повідомлення - рішення про обов’язок сплатити суму
грошових коштів недоотриманих податків. Крім
того, у випадку законодавчого закріплення ліцензування криптовалютних операцій, відповідні правопорушники можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, наприклад, за ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення – за
здійснення операцій без відповідної ліцензії [2].
Ще одним ефективним заходом контролю у сфері дотримання податкового законодавства під час
проведення операцій з криптовалютою може бути
законодавча заборона вільного розрахунку будь-яким
видом криптовалюти із суб’єктами господарської
діяльності на території України за поставлені товари,
надані роботи чи послуги як засобом платежу із одночасним встановленням фінансової, або іншої юридичної відповідальності, що будуть приймати таку
оплату. З цього приводу, Національний банк України
у своєму листі від 30.11.2017 року висловив свою
думку про те, що складна правова природа криптовалют не дозволяє визнати їх ні грошовими коштами,
ні валютою, ні платіжним засобом іншої країни, ні
валютною цінністю, ні електронними грошима, ні
цінними паперами, ні грошовим сурогатом та попередив, що будь-яка діяльність, пов’язана з операціями купівлі, продажу, обміну та конвертації у криптовалюти, несе велику кількість ризиків, які фізичні та
юридичні особи повинні усвідомлювати, перш ніж
здійснювати операції з криптовалютами [13].
Разом з тим, вбачається сумнівною можливість
правоохоронних органів ефективно здійснювати діяльність щодо розслідування податкових кримінальних правопорушень у вказаній сфері та притягнення
винних осіб до кримінальної відповідальності враховуючи законодавчу конструкцію ст. 212 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків,
що призвело до ненадходження податків у значних,
великих чи особливо великих розмірах, що у 2018
році складала мінімум 881 тис. грн [3]. Такий механізм, навпаки може створювати ризик застосування
тиску на учасників криптовалютних операцій, шляхом проведення безпідставних обшуків, вилучення
та арешту майна та ін.
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Інший законопроект – «Щодо стимулювання
ринку криптовалют та їх похідних в Україні» №7246
від 30.10.2017, передбачає внесення змін ст. 165.1
(норма про доходи, які не включаються до об’єкту
оподаткування податку на доходи фізичних осіб), а
також ст. 196.1 (операції, що не є об’єктом оподаткування податку на додану вартість) шляхом
включення доходів та операцій з криптовалютами та
видобуванням «майнингом» криптовалюти) [10]. Нажаль, вказаний законопроект є непродуманий та
потребує відкликання, оскільки автором законопроекту не розроблено жодних стратегій та навіть не
викладено загального бачення стимулювання ринку
криптовалют в Україні окрім виключення криптовалютних операцій із системи оподаткування (що може
свідчити про лобіювання інтересів окремих осіб).

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
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Висновки. Таким чином, на сьогоднішній день,
операції, пов’язані з використанням криптовалюти в
Україні, поки що не можуть бути об’єктом податкових відносин, через юридичну недосконалість національного податкового законодавства, що фактично
ставить їх за межами правового регулювання. Разом
з тим, враховуючи динаміку швидкого зростання
вартості окремих криптовалют у світі, а також стрімке поширення криптовалютних операцій в суспільстві, вбачається можливим запровадити в Україні
надійний податковий контроль та правове регулювання криптовалютних операцій, з урахуванням внесених до Верховної Ради України законопроектів, у
зв’язку з чим, відповідні податки можуть стати додатковим джерелом доходу Державного та місцевих
бюджетів в Україні.
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CRYPTOCURRENCY AS AN OBJECT OF TAX LAW: PRACTICE
OF POLITICAL APPLICATION AND LEGAL REGULATION
Problem setting. The work is devoted to the study of the legal status of cryptocurrency as an object of taxation. The
legal status of cryptocurrency in legal relations between tax authorities and individuals or legal entities is an urgent
problem, since there is only a small number of works on this issue. Of particular note is the study of international
experience in taxation of cryptocurrency transactions, as well as an analysis of the most relevant proposals for amending
national legislation in order to establish the legal status of cryptocurrency and transactions related to cryptocurrency as
an object of tax legal relations.
Analysis of recent researches and publications. Despite the great relevance of this topic, in the modern science of
tax law there are no fundamental scientific works and studies on the problems of taxation of cryptocurrency and
cryptocurrency transactions.
Target of research. The purpose of the scientific article is to conduct research on the legal nature of cryptocurrency,
as well as the disclosure of theoretical, practical problems and features of legal regulation of cryptocurrency and operations
related to the use of cryptocurrency in modern tax law.
Article’s main body. The article deals with the legal nature of transactions connected with the use of the
cryptocurrency as an object of tax relations. The issues of the possibility of attributing income, as well as profits from
cryptocurrency transactions to the objects of taxation of personal income tax, profit tax, and value-added tax, are disclosed
in accordance with the current tax legislation. The following conclusions have been drawn: it is impossible to impose the
relevant taxes on income and profits from transactions with the cryptocurrency; there is a conflict in the current legislation,
according to which the proceeds from transactions with cryptocurrency may be subject to the Law ‘On Prevention and
Counteraction to Legalization (Laundering) of the Proceeds from Crime or Terrorism Financing, as Well as Financing
Proliferation of Weapons of Mass Destruction’
In addition, foreign experience of legal regulation of transactions with cryptocurrency in tax legislation in such
economically developed countries as the USA, Great Britain, Canada, Germany, Switzerland, etc. has been analyzed. It
has been established that nowadays, in world practice, there is no unambiguous approach to the tax regulation and taxation
of cryptocurrency transactions. So, in some countries, the income from operations with cryptocurrency is taxable, while
in others cryptocurrency transactions do not belong to objects of taxation.
Conclusions and prospects for the development. As a result, the author presents her own proposals on amending
the tax legislation aimed at determining the legal status of cryptocurrency transactions in tax law. The article is devoted
to the legal nature of transactions related to the use of cryptocurrency as an object of tax relations. Foreign experience of
taxation of operations with the cryptocurrency is analyzed. The author considers current proposals for amending the tax
legislation of Ukraine, who’s the purpose of which is to determine the legal status and control measures for compliance
with tax legislation in the implementation of cryptocurrency transactions in tax law.
Keywords: cryptocurrency, taxation, cryptocurrency operations, intangible assets, tax legal relations
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ПРОПОЗИЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ДП «ІНФОРМАЦІЙНІ СУДОВІ СИСТЕМИ»
ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ЄСІТС В УКРАЇНІ
Стаття присвячена аналізу пропозицій з удосконалення господарської діяльності державного підприємства
«Інформаційні судові системи» щодо розроблення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в
Україні. Спираючись на системний аналіз нормативного регулювання діяльності державного підприємства, автор
робить висновок про наявність ознак «адміністративної монополії» у сфері виконання ним державного замовлення з розроблення ЄСІТС. У роботі запропоновано дві пропозиції щодо пришвидшення розроблення ЄСІТС – активізацію та модернізацію власної господарської діяльності ДП «Інформаційні судові системи» та зміну способу
виконання державного замовлення - запровадження конкурсних засад із можливістю залучення інших підприємств,
що спеціалізуються на розробленні інформаційних систем.
Ключові слова: господарська діяльність, електронний суд, державне підприємство «Інформаційні судові
системи», Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, карантин.

Постановка проблеми. Пандемія коронавірусу
у світі та встановлення карантину в Україні (відповідно до постанови КМУ від 11 березня 2020 року
№ 211 «Про запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2») актуалізували запит суспільства на інститути електронної
демократії. У зв’язку з цим особливого значення
набула як системна реалізація Концепції розвитку
електронного урядування в Україні [7], що передбачає модернізацію публічних послуг та розвиток взаємодії влади, громадян та бізнесу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, так і повноцінне запровадження інституцій електронної
демократії, що cприяють забезпеченню ефективного
і безперебійного виконання функцій держави в умовах соціального дистанціювання.
© Георгієвський Ю. В., 2020

Варто зазначити, що одним із основних елементів електронної демократії виступає електронне правосуддя, що має на меті не лише забезпечення доступності, підзвітності, ефективності зворотного
зв’язку, інклюзивності, прозорості в діяльності органів судової влади [2], але й у зв’язку із вимушеним
обмеженням прав і свобод громадян в особливих
умовах (надзвичайного стану, карантину тощо) стає
підґрунтям забезпечення принципу верховенства
права, гарантуючи конституційне право на судовий
захист. Аналіз світових моделей запровадження елементів електронної демократії засвідчує, що системи
«електронний суд» у тій чи іншій формі діють у
США, Швейцарії, Австралії, забезпечуючи функціонування моделей судового процесу завдяки «здійсненню судового розгляду без вчинення зайвих фізичних транзакцій» [2, с. 12].
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для
ознайомлення з досвідом проблематики електронного
правосуддя в Україні варто звернутись до робіт
О. Бринцева, І. Ізарової, Н. Логінової, Н. КушаковоїКостицької, О. Шамрай. У більшості наукових праць
поняття електронного правосуддя (е-суду) відтворюється в редакції рекомендацій Комітету міністрів Ради
Європи CM/Rec (2009)1 державам-учасницям Ради
Європи з електронної демократії від 18 лютого 2009
року, що розглядається як використання інформаційнокомунікаційних технологій у реалізації правосуддя [16].
У цьому зв’язку, визначальним у запровадженні
електронного правосуддя в Україні варто визнати
набрання чинності Законом України «Про внесення
змін до Господарського процесуального кодексу
України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України
та інших законодавчих актів», яким було передбачено відправлення правосуддя судами за допомогою
Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної
системи (далі – ЄСІТС). Зазначимо, що доступ до
цієї системи буде забезпечено не лише судам, але й
іншим органам судової влади – Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України,
Державній судовій адміністрації України, Службі
судової охорони, їх органам та підрозділам.
Варто зауважити, що, незважаючи на наявні дослідження концепту електронного правосуддя як
елементу електронної демократії в українському
правовому дискурсі, аналіз особливостей запровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи поки не став предметом системного
наукового розгляду. Дослідження окремих проблем
у функціонуванні механізмів інформаційного забезпечення здійснення правосуддя, аналіз змісту і наслідків запровадження ЄСІТС присутні у наукових
розвідках О. Берназюка [1] та М. Гетманцева [4],
проте поза увагою українських правників досі залишається системний аналіз концепції побудови цієї
інформаційної системи, її недоліків, поточного стану
розроблення та ймовірних проблем запровадження.
Саме ця проблематика в сучасних умовах карантину
набуває особливого значення, оскільки пришвидшення повноцінного розроблення і запровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи є додатковою гарантією права на доступ до правосуддя в особливих умовах, що потребують
соціального дистанціювання.
Метою статті є формування пропозицій з удосконалення господарської діяльності ДП «Інформаційні судові системи» щодо розроблення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в
Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Зазначимо, що Єдина судова інформаційно-телекому-
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нікаційна система мала запрацювати в Україні ще з
01.03.2019 року [15]. Проте 28.02.2019 року Вища
рада правосуддя своїм рішенням № 624/0/15-19 [8]
відтермінувала початок її роботи, повернувши Державній судовій адміністрації України проект Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему на доопрацювання. Підставою для
ухвалення такого рішення стали численні зауваження до проекту Положення від судів різних інстанцій,
Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України. Наказом Голови Державної судової
адміністрації України від 07.11.2019 року № 1096 [6]
було затверджено нову Концепцію побудови Єдиної
судової інформаційної-телекомунікаційної системи,
яка відрізняється від попередньої редакції деталізацією структури, організації та принципів побудови
ЄСІТС.
Отже, встановлення карантину Урядом система
національного судочинства «зустріла» з наявною
концепцією побудови Єдиної судової інформаційноїтелекомунікаційної системи, проте без фактичної
наявності самої системи, що створило певні перешкоди для безперебійної роботи судів, належного
відправлення правосуддя та забезпечення доступу до
нього в умовах карантину.
Необхідність забезпечення роботи судової системи України в умовах карантину значною мірою активізувала роботу над розробкою ЄСІТС. Так,
27.03.2020 року Вища рада правосуддя звернулась до
Державної судової адміністрації України [3] щодо
прискорення роботи над ЄСІТС, доручивши невідкладно надати на затвердження положення про
ЄСІТС в частині забезпечення участі осіб у судових
засіданнях дистанційно. Це було зумовлено тим, що
02.04.2020 р. набрав чинності Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України,
спрямованих на забезпечення додаткових соціальних
та економічних гарантій у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19)» [9], який надав
можливість учасникам справи брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.
Зазначимо, що Концепція побудови ЄСІТС [6]
передбачає її поетапне розроблення та запровадження в період з 2020 до 2023 року. При цьому, розробка
пілотних проектів та макетів основних підсистем
Центральної системи ЄСІТС (до яких, приміром,
відно ситься підсистема захищеного
відеоконференцзв’язку) запланована на III квартал
2020 року - IV квартал 2021 року. Цілком очевидно,
що таке часове планування, зважаючи на викриті
проблеми функціонування судової системи під час
встановленого Урядом карантину, неспроможність
судів ефективно відправляти правосуддя в особливих
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умовах, не відповідає давно сформованому та загостреному в період застосованого комплексу протиепідеміологічних заходів запиту суспільства на електронне судочинство.
З метою пошуку чинників гальмування запровадження Єдиної судової інформаційної-телекомунікаційної системи варто визначити особливості господарської діяльності виконавця цього державного
замовлення – державного підприємства «Інформаційні судові системи» (далі – ДП «ІСС»). Системний
аналіз нормативного регулювання діяльності цього
підприємства дозволяє дійти висновку про наявність
ознак «адміністративної монополії» у сфері виконання ним державного замовлення Державної судової
адміністрації України. Звернімось детальніше до
обґрунтування даного висновку.
По-перше, варто зауважити, що ДП «ІСС» як
державне комерційне підприємство, створене Державною судовою адміністрацією, володіє виключним
правом на виконання державного замовлення із розробки і запровадження ЄСІТС. Так, відповідно до
статуту ДП «Інформаційні судові системи» [14], метою діяльності підприємства є отримання прибутку
від надання послуг з технічного, технологічного забезпечення створення та супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем
(електронних баз даних), у тому числі, державних
реєстрів, організації збереження та захисту даних,
що містяться в їх автоматизованих системах, надання послуг з інформаційно-технічного забезпечення
діяльності судів та інших органів судової влади, у
тому числі, в умовах особливого періоду.
На користь цього висновку свідчить і основний
предмет діяльності ДП «ІСС» - забезпечення створення, запровадження, експлуатації програмно-інформаційних комплексів системного ведення всіх
державних реєстрів, розробка та запровадження яких
відноситься до повноважень Державної судової адміністрації України, а також розробка інтелектуальних систем управління електронними базами даних,
розробка нормативно-технічної документації для
створення та функціонування автоматизованих систем ведення електронних баз даних, комп’ютерне
програмування, виконання окремих науково-дослідних, дослідно-конструктивних, дослідно-технологічних і спеціальних робіт у галузі електронних систем
та інформаційних технологій при створенні та експлуатації автоматизованих систем ведення баз даних
[14]. З одного боку, закріплення за ДП «ІСС» виключного права на надання всього комплексу послуг
з інформаційно-технічного забезпечення діяльності
судів дозволяє ДСА певним чином спростити управлінські процеси за діяльністю підприємства, а з іншого боку – позбавляє ДП «ІСС» конкурентних засад
діяльності через виключний характер права на ви-

конання замовлень ДСА, що послаблює ефективність
господарської діяльності підприємства, призводить
до відтермінування строків виконання тих чи інших
завдань.
По-друге, зауважимо, що статус «адміністративного монополіста» щодо державного замовлення у
сфері інформаційно-технічного забезпечення діяльності судів закріплює за ДП «ІСС» спільно з Державною судовою адміністрацією України повну відповідальність за оперативне та належне виконання
поставлених завдань, зокрема і щодо розроблення
Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної
системи. І у цьому зв’язку варто наголосити на відповідальності ДСА за поточний стан справ із запровадження ЄСІТС.
Створення Державною судовою адміністрацією
України Державного підприємства «Інформаційні
судові системи» передбачено чинним законодавством
України – Господарським кодексом України, Законом
України «Про судоустрій та статус суддів», Законом
України «Про управління об’єктами державної власності», Положенням про Державну судову адміністрацію України тощо. Відповідно до статті 73 Господарського кодексу України державне унітарне підприємство утворюється компетентним органом
державної влади в розпорядчому порядку на базі
відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфери його
управління. При цьому, орган державної влади, до
сфери управління якого входить підприємство, є
представником власника і виконує його функції у
межах, визначених законодавством України [5].
Згідно з пунктом 16 статті 152 Закону України
«Про судоустрій та статус суддів» [10] Державна
судова адміністрація України здійснює управління
об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління. Як суб’єкт управління ДСА відповідно до статті 6 Закону України «Про управління
об’єктами державної власності» [11], в тому числі,
приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, заснованих на державній власності та належать до сфери
її управління, затверджує їхні статути (положення),
призначає на посаду та звільняє з посади керівників
державних підприємств, затверджує стратегічні плани розвитку цих підприємств, приймає рішення у
випадках, визначених законами України, про надання згоди на вчинення державним підприємством
господарського зобов’язання, щодо якого є заінтересованість, та значного господарського зобов’язання
або про відмову в наданні такої згоди та несуть встановлену законами України відповідальність за прийняття таких рішень, проводять моніторинг їхньої
фінансової діяльності, здійснюють інші контрольні
повноваження.
Право та інновації № 2 (30) 2020
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Цим законодавчим приписам кореспондують
підпункти 29, 35 пункту 6 Положення про Державну
судову адміністрацію України, затвердженому рішенням Вищої ради правосуддя від 17 січня 2019 року
№ 141/0/15-19 [12], якими конкретизовані повноваження ДСА України як суб’єкта управління
об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління. Також варто зазначити, що саме
Голова ДСА відповідно до підпункту 20 пункту 9
Положення про ДСА призначає та звільняє керівника державного підприємства «Інформаційні судові
системи».
Наведені вище законодавчі приписи дозволяють
нам виділити декілька організаційно-правових пропозицій щодо пришвидшення розроблення Єдиної
судової інформаційно-телекомунікаційної системи в
Україні.
Перша з них – активізація та модернізація власної господарської діяльності ДП «Інформаційні судові системи». Цей напрямок ми вбачаємо у вжитті
заходів з модернізації управління підприємством,
залученні додаткових фахівців, закупівлі додаткового обладнання, підвищенні ефективності контролю з
боку ДСА. Відповідно до статуту ДП «ІСС» [14]
може організувати підвищення кваліфікації спеціалістів підприємства, створити для них навчальні заклади для підготовки та перепідготовки, забезпечити
їхню участь в науково-технічних конференціях, семінарах, симпозіумах, за необхідності придбати та
адаптувати для виконання державного замовлення
програмне забезпечення, програмні продукти та новітні розробки в області інформаційних технологій
інших виробників, в тому числі, в межах міжнародного співробітництва. Ми наголошуємо на необхідності вжиття цих заходів, зважаючи, що відповідно
до статті 75 Господарського кодексу України [5] ДП
«ІСС» зобов’язане прийняти та виконати доведене
до нього в установленому законодавством порядку
державне замовлення щодо розроблення ЄСІТС, а
згідно зі статтею 74 несе відповідальність за результати своєї діяльності усім належним йому на праві
господарського відання майном згідно з законодавством України.
Окрім цього, активізація та модернізація діяльності у напрямку розробки ЄСІТС може бути здійснена завдяки проектному залученню до консультацій щодо виконання даного державного замовлення
фахівців-службовців, що вже мають схожий досвід у
суміжних галузях інформаційного забезпечення діяльності органів державної влади. Нагадаємо, що
концепцією побудови ЄСІТС передбачена взаємодія
цієї інформаційно-телекомунікаційної системи з іншими автоматизованими, інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними системами державних
органів:
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з Єдиним державним реєстром нормативно-правових актів, Державним реєстром речових прав на
нерухоме майно, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Єдиний реєстр підприємств, щодо
яких порушено провадження у справі про банкрутство, Державним реєстром атестованих судових експертів, розпорядником, держателем яких є Міністерство юстиції України, а адміністратором – державне
підприємство «Національні інформаційні системи»,
яке входить до сфери управління Міністерства юстиції України,
з Єдиним державним демографічним реєстром
України, розпорядником якого є Державна міграційна служба України, а адміністратором – державне
підприємство «Документ», яке входить до сфери
управління ДМС України.
з Національною системою конфіденційного
зв’язку, управління та функціонування якої здійснює
Державна служба спеціального зв’язку та захисту
інформації України [6] тощо.
Отже, ми вбачаємо доречним залучення до розробки ЄСІТС на проєктній основі фахівців підприємств, які забезпечують функціонування вищезазначених інформаційних систем.
Друга пропозиція передбачає зміну способу виконання державного замовлення щодо розроблення
ЄСІТС. Йдеться про залучення Державною судовою
адміністрацією України до виконання цього завдання
інших підприємств, що спеціалізуються на розробленні, запровадженні та обслуговуванні інформаційних систем, на конкурсних засадах.
Така пропозиція кореспондує з положеннями
чинного законодавства. На нашу думку, проект
створення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, яким передбачено широке
впровадження інформаційних технологій у роботу
судів, органів та установ системи правосуддя, а
також автоматизація їх діяльності, тобто як інформаційної системи, має виконуватися як складова
частина Національної програми інформатизації.
Тому, відповідно до статті 10 Закону України «Про
Національну програму інформатизації» [13], ДСА
має визначати виконавця проекту розроблення
ЄСІТС на конкурсних засадах. При цьому, виконавцем державного замовлення з розроблення
ЄСІТС відповідно до приписів статті 15 зазначеного закону можуть бути підприємства, установи,
організації усіх форм власності, а не лише державне підприємство «Інформаційні судові системи» (у
тому числі, підприємства, що були наведені нами
вище, а також приватні IT – компанії). Конкурсні
засади можуть запроваджуватись і щодо виконання окремих модулів програми, і щодо всього проекту в цілому.

ГЕОРГІЄВСЬКИЙ Ю. В. Пропозиції з удосконалення господарської діяльності ДП «інформаційні судові системи» ...

Конкурс як альтернатива встановленій «адміністративній монополії» сприятиме одночасно і реалізації наведеної нами пропозиції щодо активізації та
модернізації господарської діяльності ДП «ІСС»,
оскільки встановлюватиме конкуренцію у цій сфері,
робитиме діяльність підприємства прозорою, підвищуватиме ефективність управлінських процесів.
Окрім цього, конкурсні засади з пошуку виконавця
даного державного замовлення формуватимуть додатковий стимул для запозичення ДП «ІСС» провідного досвіду діяльності у комерційних компаній,
сприятимуть підвищенню рівня професіоналізму
штатних працівників ДП «ІСС».
Висновки і перспективи подальших досліджень. Встановлення карантину в Україні актуалізувало запит суспільства на різноманітні інститути
електронної демократії, зокрема – електронний суд,
що виступає гарантом доступу до правосуддя в умовах соціального дистанціювання. Як засвідчив досвід
роботи системи українського судочинства в умовах
карантину, відтермінований запуск повноцінної роботи Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в Україні сприяв появі численних перешкод для належного відправлення правосуддя та
забезпечення доступу до нього у цей особливий період.
Ймовірність продовження карантину в Україні,
його повторення чи введення державою з інших підстав режимів, які обумовлюватимуть соціального
дистанціювання актуалізують пришвидшення розроблення та впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в Україні. Одним
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із основних чинників активізації його процесу є удосконалення господарської діяльності її розробника –
ДП «Інформаційні судові системи».
Аналіз нормативного регулювання діяльності ДП
«ІСС» засвідчив можливість реалізації двох організаційно-правових напрямів щодо пришвидшення
розроблення ЄСІТС – активізацію та модернізацію
власної господарської діяльності ДП «Інформаційні
судові системи» та зміну способу виконання державного замовлення щодо її розроблення, що відповідає
вимогам чинного законодавства. В рамках першої
пропозиції перспективним вбачається проектне залучення до консультацій щодо виконання даного
державного замовлення фахівців-службовців, що вже
мають схожий досвід у суміжних галузях інформаційного забезпечення діяльності органів державної
влади. Друга пропозиція передбачає залучення до
виконання даного державного замовлення інших
підприємств, що спеціалізуються на розробленні,
запровадженні та обслуговуванні інформаційних
систем та IT-компаній на конкурсних засадах. На
наше переконання, запровадження часткових або
системних конкурентних засад у виконанні замовлення щодо розроблення ЄСІСТ сприятиме активізації діяльності ДП «ІСС», підвищенню рівня кваліфікації та професійної майстерності його фахівців,
удосконалюватиме ефективність управління, робитиме його господарську діяльність прозорою і підзвітною.
У подальшому доречним вбачається порівняння
визначених напрямів щодо переваг та недоліків у
їхньому застосуванні.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГП
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СУДЕБНЫЕ СИСТЕМЫ» ПО РАЗРАБОТКЕ ЕСИТС В УКРАИНЕ
Статья посвящена поиску предложений по усовершенствованию хозяйственной деятельности государственного предприятия «Информационные судебные системы» по разработке Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы в Украине. Опираясь на системный анализ нормативного регулирования деятельности государственного предприятия, автор делает вывод о наличии признаков «административной монополии»
в сфере выполнения им государственного заказа по разработке ЕСИТС. В работе сформулированы два предложения по ускорению разработки ЕСИТС - активизация и модернизация собственной хозяйственной деятельности
ГП «Информационные судебные системы» и изменение способа выполнения государственного заказа - внедрение
конкурсных основ с возможностью привлечения других компаний, специализирующихся на разработке информационных систем.
Ключевые слова: хозяйственная деятельность, электронный суд, государственное предприятие «Информационные судебные системы», Единая судебная информационно-телекоммуникационная система, карантин.
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THE PROPOSALS FOR IMPROVEMENT OF THE STATE ENTERPRISE “INFORMATIONAL
JUDICIAL SYSTEMS” ECONOMIC ACTIVITY REGARDING THE UJITS DEVELOPMENT IN
UKRAINE
Problem setting. Basing on the possibility of lockdown prolongation or repetition in Ukraine, it is important to
quicken the development and implementation of the Unified Judicial Informational and Telecommunication System
(UJITS) in Ukraine, the delayed launch of which has created numerous obstacles for the proper administration of justice
and access to it in the context of social distancing. One of the main factors intensifying this process is the improvement
of economic activity of the UJITS developer – the state enterprise “Informational Judicial Systems”.
Analysis of recent researches and publications. Some general aspects of the research can be found in the scientific works of O. Bryntsev, I. Izarova, N. Loginova, N. Kushakova-Kostytska, O. Shamrai, O. Bernazyuk, M. Hetmantsev
and others.
Target of research is to provide proposals for improving the economic activity of the state enterprise “Informational Judicial Systems” on the development of the Unified Judicial Informational and Telecommunication System in
Ukraine.
Article’s main body. Judging by systematic analysis of the regulatory regulation of this state enterprise, the author
concludes that there are signs of “administrative monopoly” in the implementation of the state order on the development
of UJITS. The paper proposes two organizationally-legal directions of accelerating the development of the UJITS. The
first one is the State Enterprise “Informational Judicial Systems” economic activity intensification and modernization.
The second one is changing the method of execution of the state order on the development of the UJITS. The last
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proposal, which correlates to the requirements of current legislation, provides for the involvement to the implementation
of the state order other enterprises specializing on the development, implementation and maintenance of information
systems and IT companies on a competitive basis.
Conclusions and prospects for the development. It is concluded that the introduction of partial or systemic competitive principles in the implementation of the state order on the UJITS development will enhance the activities of the
state enterprise “Informational Judicial Systems”, improve the skills and professionalism of its specialists, polish up
management efficiency and make its activity more transparent. In perspective it is appropriate to compare advantages and
disadvantages of mentioned directions.
Keywords: economic activity, electronic court, state enterprise «Informational judicial systems”, Unified judicial
informational and telecommunication system, lockdown.
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НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРОПЕРАТОРІВ В ЗВ’ЯЗКУ
З COVID-19
Стаття присвячена питанням спрощення діяльності туристичних операторів з урахуванням пріоритету забезпечення інтересів споживачів туристичних послуг. Запропоновано конкретні заходи, спрямовані на вдосконалення господарсько-правового регулювання діяльності туроператорів.
Ключові слова: туризм, стратегія, ліцензування, фінансове забезпечення, страхування, реєстр

Постановка проблеми. COVID-19 та глобальний карантин змінив життя всього світу та завдав
нищівного удару по бізнесу та економіці. Найбільш
постраждалою галуззю, безперечно, можна вважати
туристичну. За оцінками Bloomberg, світова туристична індустрія в 2020 році втратить $ 1,7 трлн.
Туристична галузь по всьому світу та в Україні
фактично повністю зупинилася. В першу чергу це
пов’язано з закриттям кордонів, припиненням пасажирських перевезень, зупиненням роботи готелів,
екскурсійних бюро, гідів та ресторанів. Скасування
турів та відмова туристів від подорожей, призвело до
того, що багато суб’єктів туристичної діяльності несуть збитки, а деякі знаходяться на межі банкрутства.
А ті, хто бажає розпочати свій власний туристичний
бізнес і розвивати туристичну галузь виникає багато
складнощів. Всі ці фактори викликають необхідність
розглянути питання спрощення діяльності туристичних операторів. Всі ці фактори в сукупності викликають необхідність розгляду питання спрощення
діяльності основних суб’єктів туристичної галузі та
в першу чергу туроператорів.
Метою даного дослідження є аналіз можливості
спрощення діяльності туристичних операторів в частині відміни ліцензування туроператорської діяль© Семенова М., Гунаре М., 2020

ності з огляду на пріоритет забезпечення інтересів
споживачів туристичних послуг та з урахуванням
успішного досвіду країн Балтії.
Аналіз останніх досліджень питання, які присвячені ліцензуванню туристичної діяльності в
Україні та безпеці в галузі туризму, в тому числі в
контексті міжнародного досвіду, розглянуто такими
вченими: С С. Галасюк, В. Г. Герасименко,
А. Г. Охріменко та ін. Разом з тим питання щодо
лібералізації туристичної діяльності потребують
подальших досліджень
Виклад основного матеріалу. Ліцензування є
одним із засобів господарсько-правового регулювання дозвільного характеру у системі регулювання
господарської діяльності, зокрема в галузі туризму.
На даний час система ліцензування в Україні постійно перебуває в стані реформування, її нормативна
база постійно змінюється, раніше сформовані органи, які здійснюють ліцензування, замінюються іншими, перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню не є сталим. Зазвичай підставою застосування
ліцензування є неможливість іншими засобами впливу забезпечити захист інтересів споживачів. Історія
відміни ліцензування деяких видів туристичної діяльності підтверджує наведені аргументи.
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Ліцензування туристичної діяльності було започатковано 21.01.1994 року на підставі Закону України «Про підприємництво» [1]. Відповідно до норм
цього закону ліцензуванню підлягала будь-яка діяльність, пов’язана з наданням туристичних послуг.
Подальші зміни свідчать про те, що поступово коло
суб’єктів ліцензування звужувалося. Так до
18.11.2003 року згідно з Законом України «Про туризм» [2], Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» [3] Ліцензійними умовах провадження господарської діяльності з
організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного
туризму, екскурсійної діяльності, затверджених наказом Держпідприємництва України, Держкоммолодьспорту України від 17 січня 2001 р. № 7/62 [4]
ліцензуванню підлягали організація іноземного
туризму; організація внутрішнього туризму; організація зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність. Одним з основних недоліків цих нормативних
актів була відсутність поділу ліцензування різних
видів послуг за окремими суб’єктами туристичної
діяльності. 18 листопада 2003 р. Закон України
«Про туризм» в новій редакції визначив, що ліцензуванню підлягає тільки діяльність туроператора і
турагента. Таку норму також було визначено в п. 50
ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». 19 жовтня 2010 року
Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності» [5],
в Закон України «Про туризм» були внесені змини
згідно з якими туристичні агенти були виключені з
переліку суб’єктів, діяльність яких підлягає ліцензуванню. Відповідні зміни були внесені в Закон
України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». У діючій редакції Закону України
«Про ліцензування видів господарської діяльності»
[6] ліцензуванню підлягає тільки туроператорська
діяльність.
Варто зазначити, що професійна туристична
спільнота останнім часом висловлює думки щодо
необхідності відміни ліцензування туроператорської
діяльності як не ефективний, непрацюючий та застарілий засіб регулювання туристичної діяльності.
Так Ліцензійними умовами провадження тур операторської діяльності [7] встановлені вимоги до місця
провадження туроператорської діяльності. Однак,
сучасні умови, пов’язані з пандемією, свідчать про
те, що туристичному оператору для здійснення діяльності взагалі не потрібно мати якесь місце провадження діяльності, оскільки реалізація туристичного продукту найчастіше здійснюється за допомогою туристичного агента та більшість реалізації
здійснюється он-лайн. Таким чином, технологічні
вимоги до туристичного оператора є застарілими та

40

Право та інновації № 2 (30) 2020

не відповідають ані інтересам споживача туристичних послуг, ані інтересам туроператора. Вимоги
щодо керівника туроператора також не відповідають
сучасним вимогам, оскільки вимоги до здібностей
директора, а також працівників туроператора повинні регулюватися ринковими вимогами. Тому, вважаємо, що вимоги щодо ліцензування тур операторської
діяльності повинні бути скасовані.
Щодо захисту прав споживачів туристичних послуг в разі скасування ліцензування туроператорської
діяльності варто зазначити, що багато країн світу
застосовують ефективний механізм фінансової відповідальності суб’єктів туристичної діяльності перед
споживачами туристичних послуг, який є більш
ефективним ніж ліцензування. Наприклад фінансове
забезпечення. У відповідності до Закону України
«Про туризм» обов’язок здійснити фінансове забезпечення встановлено для туроператорів та турагентів. Гарантійним випадком вважається сукупність
двох причин: виникнення обставин неплатоспроможності туроператора (турагента) чи порушення процесу про визнання його банкрутом, а також невиконання ним своїх договірних зобов’язань перед туристами. Мінімальний розмір фінансового забезпечення
туроператора має становити суму, еквівалентну не
менше ніж 20000 євро. Розмір фінансового забезпечення туроператора, який надає послуги виключно з
внутрішнього та в’їзного туризму, має становити
суму, еквівалентну не менше ніж 10000 євро. Мінімальний розмір фінансового забезпечення турагента
має становити суму, еквівалентну не менше ніж 2000
євро. Необхідно вказати на те, що вимоги щодо фінансового забезпечення не змінювалися багато років
та на даний час не відповідають масштабам діяльності туроператорів в Україні, що призводить до
масових порушень прав та інтересів споживачів туристичних послуг.
Відсутність єдиного підходу до розробки дієвих
механізмів окрім ліцензування тур операторської діяльності, викликає необхідність звернутися до сталої
європейської практики у цьому питанні.
Директивою (ЄС) 2015/2302 Європейського парламенту та Ради ЄС від 25 листопада 2015 р. про
пакетні тури та пов’язані з ними туристичні послуги,
що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 2006/2004 і
Директиви 2011/83/ЄС Європейського парламенту та
Ради та скасовує Директиву Ради 90/314/ЄЕС (далі
– Директива 2015/2302/ЄC [8], передбачено норми
про фінансове забезпечення відповідальності туристичних організацій та інформування подорожуючих
про це. Зокрема продавець або організатор, які уклали туристичний контракт зі споживачем, повинні
надати докази забезпечення повернення сплачених
споживачем грошових коштів, а також оплати витрат
на репатріацію споживача у разі неплатоспромож-
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ності (банкрутства) продавця або організатора. Згідно з даною директивою організатори або продавці
можуть використовувати деякі види захисту від неспроможності: гарантійні фонди, банківські гарантії,
договори страхування відповідальності туристичних
організацій, довірчі (трастові) рахунки, банківські
депозити, поруки туристичних асоціацій за
зобов’язаннями своїх членів,
Директивою 2015/2302 /ЄC встановлено право
на компенсацію за ущерб якщо туристичні послуги
не надаються або надаються неналежним чином.
Компенсація також повинна покривати немайновий
збиток, такий як компенсація за втрату задоволення
від подорожі або відпустки через суттєві проблеми
в наданні відповідних туристичних послуг. Мінімальний розмір компенсації подорожуючому, яка
повинна бути виплачена у випадку неплатоспроможності продавця або організатора, встановлюється у
розмірі коштів, сплачених подорожуючим за договором з туристичною організацією з додаванням втрат,
пов’язаних з репатріацією. Слід звернути увагу, що
згідно з Директивою 2015/2302 /ЄC Для того щоб
захист від неспроможності був ефективним, він повинен охоплювати прогнозовані суми платежів, на
які впливає неспроможність організатора, і, де це
може бути застосовано, передбачувані витрати на
репатріацію. Це означає, що захист має бути достатнім для покриття всіх передбачуваних платежів, які
здійснюються пасажирами або від їх імені щодо туристичних пакетів в пік сезону, з урахуванням періоду між отриманням таких платежів і завершенням
поїздки або свята, а також, де це може бути застосовано, передбачувані витрати на репатріацію.
Національним законодавством держав-членів ЄС
встановлюються свої особливості щодо фінансового
забезпечення під час неплатоспроможності та щодо
засобів забезпечення відповідальності туристичних
організацій.
Так у Республіці Литва у ст. 3 Закону «Про туризм» Литовської Республіки [9] передбачено, що
фінансові гарантії складаються з банківської або
страхової гарантії або страхової допомоги. Договір
страхування допомоги укладається між постачальником туристичних послуг і страховою компанією.
У договорі страхування повинні бути викладені
зобов’язання страхової організації з надання допомоги мандрівникам, колі поїздка не може бути продовжена через поломку транспортних засобів, аварії
або інших непередбачуваних обставин і для виконання зобов’язань потрібна негайна допомога. Надання
допомоги мандрівникам полягає в поверненні мандрівників до місця повернення, вказаного в договорі,
або допомоги щодо продовження поїздки, та в обох
випадках – у відшкодуванні необхідних витрат,
пов’язаних з цими подіями.

В Законі Латвійської Республіки «Про туризм»
[10] під забезпеченням туроператора та продавця
туристичних послуг розуміється страхової поліс,
виданий страховиком, або гарантія яка видана кредитної установою. При цьому витрати, яки, необхідні для забезпечення репатріації мандрівників, і
витрати мандрівників, понесені у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань
постачальника туристичних послуг, покриваються
з державного бюджету в непередбачених випадках,
зазначених Кабінетом міністрів. Кабінет міністрів
визначає порядок відшкодування коштів, використаних для репатріації мандрівників і невиконання
або неналежного виконання зобов’язань постачальника туристичних послуг, у туроператора, турагента і постачальника туристичних послуг, який просуває пов’язані туристичні послуги.
Найбільш ефективний, на наш погляд механізм
фінансового забезпечення встановлено Законом
«Про туризм» Естонській Республіці [11]. Так, згідно з вимогами цього закону, туристична організація
повинна мати фінансову безпеку та гарантії для
повернення та розміщення пасажира до його повернення в пункт відправлення або інше узгоджене
місце; для повернення пасажирові платежів, зроблених від імені пасажира на підставі договору про
пакетну подорож у разі скасування пакетної подорожи, або для виплати компенсації за скасовану
частину пакетної подорожи; для повернення пасажиру плати за невикористаний пакет. Туристична
організація може обрати один або декілька видів
забезпечення: гарантія, страхування. Розмір гарантій встановлюється § 15 1 їх розмір визначається в
залежності від сфери діяльності туристичного підприємства та встановлюється в відсотковому відношенні від загально річного обсягу продажі путівок запланованої суб’єктом туристичної діяльності але ні більш граничного розміру, встановленого
законом. Якщо запланований обсяг продаж и супутніх туристичних послуг менш ніж наданий в
минулому році, розмір гарантії розраховується виходячи з більшого обсягу продажі. Суб’єкт туристичної діяльності зобов’язаний оцінювати адекватність гарантії і, при необхідності, збільшувати гарантію.
На сучасному етапі Кабінет Міністрів України
схвалив Стратегію розвитку туризму та курортів на
період до 2026 року [12] відповідно до якої запроваджено скасування ліцензування туроператорської
діяльності і впровадження альтернативного механізму ефективного регулювання діяльності туроператорів та інших суб’єктів туристичного ринку. Але дієвого механізму запровадження стратегії не визначено
та зміни до законодавства, яке регулює туристичну
діяльність не визначено.
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Висновки. На підставі вивчення та узагальнення
наукових джерел та міжнародного досвіду ліцензування туристичної діяльності, з урахуванням важкого стану, в якому опинилися суб’єкти туристичної
діяльності у зв’язку з COVID-19, вважаємо доцільним запропонувати відміну ліцензування туроператорської діяльності, одночасно передбачивши в законодавстві декілька діючих одночасно інших засобів
впливу:
1) фінансове забезпечення у розмірі який залежить не тільки від виду туристичної діяльності, а
також від річного обсягу надаваних туристичних
послуг. Встановити обов’язок туроператора самостійно оцінювати адекватність розміру фінансового
забезпечення та при необхідності збільшувати її розмір. Запровадити механізм відповідальності за порушення вимог щодо адекватного розміру фінансо-

вого забезпечення у разі настання негативних наслідків;
2) Єдиний державний реєстр туроператорів, встановивши, що туристичні оператори можуть здійснювати діяльність тільки у разі внесення відомості про
них до Єдиного державного реєстру туроператорів;
3) обов’язкове страхування відповідальності туристичного оператора.
В свою чергу недосконалість правового регулювання діяльності суб’єктів туристичної діяльності,
необхідність удосконалення механізму фінансового
забезпечення туроператорів та турагентів, умов впровадження Єдиного державного реєстру туроператорів
та обов’язкового страхування відповідальності туристичного оператора, підтверджує необхідність та
перспективність подальших досліджень цих проблемних питань.
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DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF ECONOMIC AND LEGAL REGULATION
OF THE ACTIVITIES OF TOUR OPERATORS IN DUE WITH COVID-19
Problem setting. COVID-19 and global quarantine have changed the lives of the world and dealt a devastating blow
to business and the economy. The most affected industry, of course, can be considered tourism. According to Bloomberg,
the global tourism industry in 2020 will lose $ 1.7 trillion.
The tourism industry around the world and in Ukraine has virtually come to a complete halt. This is primarily due to
the closure of borders, the cessation of passenger traffic, the shutdown of hotels, tour desks, guides and restaurants. The
cancellation of tours and the refusal of tourists to travel, has led to the fact that many tourism entities suffer losses, and
some are on the verge of bankruptcy. And those who want to start their own tourism business and develop the tourism
industry have many difficulties. All these factors make it necessary to consider simplifying the activities of tour operators.
All these factors together make it necessary to consider the issue of simplifying the activities of the main actors in the
tourism industry and especially tour operators.
The purpose of this study is to analyze the possibility of simplifying the activities of tour operators in terms of the
abolition of licensing of tour operators in view of the priority of ensuring the interests of consumers of tourism services
and taking into account the successful experience of the Baltic States.
Analysis of resent researches and publications. The licensing of tourism in Ukraine and security in the field of
tourism, including in the context of international experience, considered by the following scientists: S.S. Galasyuk, V.G.
Gerasimenko, A.G. Okhrimenko and others. However, issues related to the liberalization of tourism need further research.
Article’s main body. Based on the study and generalization of scientific sources and international experience of
tourism licensing, taking into account the difficult situation in which tourism entities in connection with COVID-19, we
consider it appropriate to propose the abolition of tour operator licensing, while providing for several existing legislation.
at the same time other means of influence: 1) financial security in the amount which depends not only on the type of tourist activity, but also on the annual volume of provided tourist services. Establish the obligation of the tour operator to
independently assess the adequacy of the amount of financial security and, if necessary, increase its size. Introduce a
mechanism of liability for violation of the requirements for an adequate amount of financial security in the event of
negative consequences; 2) the Unified State Register of Tour Operators, having established that tour operators may carry
out activities only if information about them is entered into the Unified State Register of Tour Operators; 3) compulsory
liability insurance of the tour operator.
Conclusions and prospect of development. In turn, the imperfection of the legal regulation of tourism entities, the
need to improve the mechanism of financial support of tour operators and travel agents, the conditions of the Unified State
Register of Tour Operators and compulsory liability insurance of a tour operator, confirms the need and prospects for
further research.
Keywords: tourism, strategy, licensed, financial support, insurance, registry.
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АКЦЕПТ ЯК СТАДІЯ УКЛАДЕННЯ
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ
У статті проаналізовано акцепт як стадію укладення цивільно-правового договору. Визначаються характерні
ознаки акцепту. Вказується на те, що відповідь про прийняття пропозиції має свідчити про її прийняття, бути
повною та безумовною. Аналізуються форми акцепту. Досліджується можливість відкликання акцептантом своєї відповіді про прийняття пропозиції укладення цивільно-правового договору. Досліджуються правові наслідки
акцепту, отриманого із запізненням.
Ключові слова: акцепт, укладення договору, цивільно-правовий договір.

Постановка проблеми. У сучасних умовах побудови економіки на ринкових засадах, розвиток
підприємництва зумовив значне розширення можливостей учасників майнового обороту при укладенні
різного виду цивільно-правових договорів. Укладення договору являє собою досить складний процес.
При його укладанні виникають деякі питання,
пов’язані з прийняттям пропозиції укласти цивільноправового договору.
Ціль даної роботи — загальне дослідження та
аналіз акцепту як стадії укладення цивільно-правового договору. Для досягнення цієї мети необхідно
вирішити наступні завдання: 1) визначити характерні ознаки акцепту; 2) проаналізувати форми акцепту;
3) дослідити можливість відкликання акцептантом
своєї відповіді про прийняття пропозиції укладення
цивільно-правового договору; 4) дослідити правові
наслідки акцепту, отриманого із запізненням.
Об’єктом даного дослідження є система відносин, закріплена сукупністю правових норм, що регулює акцепт як стадію укладення цивільно-правового
договору. Предметом дослідження являється система правових актів, які регулюють відносини, що
виникають при укладенні цивільно-правових договорів.
Аналіз останніх досліджень. Договірні правовідносини досліджувалися вченими-цивілістами у
різних аспектах. Дослідження в цій сфері провели
С.О. Бородовський, М.І. Брагінський,
В.В. Вітрянський, В.В. Денисюк, О.О. Красавчиков,
В.В. Луць та ін. Але проблематика акцепту як стадії
укладення цивільно-правового договору слабо висвітлена, є достатньо актуальною та потребує подальшого дослідження.
© Мороз О. В., 2020

Виклад основного матеріалу. Якщо оферта є
першим етапом укладення договору, то існує також
друга стадія укладення договору – акцепт, який виражається у виявленні згоди на укладення договору.
Ч. 1 ст. 642 ЦК України [1] зазначає, що відповідь
особи, якій адресована пропозиція укласти договір,
про її прийняття (акцепт) повинна бути повною і
безумовною.
Аналізуючи зміст даної норми, необхідно вказати, що загальною вимогою до змісту акцепту є його
безумовність і повнота.
В. В. Денисюк вказує, що відповідь адресата
оферти визнається акцептом за наявності таких
ознак. По-перше, вона має свідчити про прийняття
пропозиції. Відповідь, у якій повідомляється про
отримання пропозиції чи зацікавленість у ній, акцептом не є. По-друге, відповідь має бути повною. Це
означає, що акцептант повністю погоджується з тими
умовами договору, які йому запропоновані в оферті.
Якщо ж у відповіді містяться нові умови, або пропонується змінити первинні умови, у тому числі виключити деякі із них, або ж взагалі пропонується
інший за характером договір, то така відповідь не
може розглядатися як акцепт. Вона є відмовою від
акцепту і водночас новою офертою (ст. 646 ЦК України). По-третє, відповідь має бути безумовною. Це
означає, що акцепт не може бути поставлений у залежність від дій оферента чи адресата оферти, які
вони мають вчинити до укладення договору [2,
с. 576-577].
С. О. Бородовський вказує, що акцепт, в якому
закладені будь-які найменші зміни чи доповнення до
оферти, юридично не створює її прийняття, призводить до анулювання оферти та недійсність акцепту
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розглядається як контр-пропозиція. З приводу контрпропозиції теорія договірного права розглядає дві
концепції. Відповідно до положень першої будь-яка
контр-пропозиція припиняє дію оферти і вважається
пропозицією іншої сторони укласти договір на інших
умовах. В основі другої концепції закладено положення, відповідно до якого лише акцептант на інших
умовах, які істотно змінюють оферту, слід розглядати як контр-пропозицію [3, с. 87].
М. І. Брагінський дотримується іншої позиції.
Він вважає, що дії акцептанта можуть розглядатися
як зустрічна оферта тільки за умови, якщо вони мають усі ознаки оферти. Відповідь на оферту, в якій
виключена хоча б одна з істотних умов, не може розглядатися як зустрічна оферта [4, с. 202].
На думку В.В. Денисюк, відмова від акцепту
може бути повною або частковою. Якщо акцептант
повністю не погоджується із видом договору, але
заінтересований у правовому результаті, то він може
запропонувати договір іншого виду. У даному випадку має місце повна відмова від акцепту і зустрічна оферта. Оферент і акцептант міняються місцями — первинний оферент стає акцептантом, а первинний акцептант — оферентом. Часткова відмова
від акцепту має місце, коли акцептант загалом погоджується із видом договору (його предметом), але
наполягає на зміні деяких умов чи включенні до
тексту договору власних умов, у тому числі і неістотних [2, с. 577].
Проте в чинному законодавстві чітко зазначено,
що відповідь про згоду укласти договір на інших,
ніж було запропоновано, умовах є відмовою від одержаної пропозиції і водночас новою пропозицією
особі, яка зробила попередню пропозицію (ст. 646
ЦК України [1]). Отже, якщо акцептант запропонує
інші умови, то оферент та акцептант міняються містами: оферент стає акцептантом, а акцептант – оферентом, тобто має місце зміна статусу сторін майбутнього цивільно-правового договору.
Акцепт набуває юридичну силу тільки у тому
випадку, якщо він повний, тобто виражає схвалення
тому, що вказано в оферті, і безумовний, тобто не
містить ніяких додаткових умов. Відповідь на інших
умовах, ніж ті, які, які містяться в оферті, не може
бути акцептом. Ця відповідь є зустрічною офертою
[5, с. 192-193].
Згідно зі ст. 19 Конвенції Організації Об’єднаних
Нації про договори міжнародної купівлі-продажу
товарів від 11 квітня 1980 року [6] відповідь на оферту, яка має на меті бути акцептом, але містить доповнення, обмеження чи інші зміни, є відхиленням
оферти і являє собою зустрічну оферту. Однак відповідь на оферту, яка має на меті бути акцептом, але
містить додаткові чи відмінні умови, які істотно не
змінюють умов оферти, є акцептом, якщо оферент

46

Право та інновації № 2 (30) 2020

без невиправданої затримки не заперечить усно проти цих розходжень або не надішле повідомлення про
це. Якщо він цього не робить, то умовами договору
будуть умови оферти зі змінами, що містяться в акцепті. Додаткові чи відмінні умови щодо, поряд з
іншим, вартості, платежу, якості й кількості товару,
місця й строку поставки, обсягу відповідальності
однієї зі сторін перед іншою або вирішення спорів
вважаються такими, що істотно змінюють умови
оферти.
У даному випадку факт того, що контрагент не
погоджується з усіма умовами запропонованого оферентом договору і бажає змінити його умови шляхом
зміни формулювання деяких положень або шляхом
виключення чи включення певних умов, свідчить
про зацікавленість контрагента (в загальному) у досягненні правового результату, який зумовлений запропонованою моделлю договору. Безумовність акцепту означає, що відповідь про прийняття оферти в
жодному випадку не може залежати від певних дій
оферента, або ж подій, на які контрагент покликається у своїй відповіді на оферту, які можуть настати
(або не настати) у майбутньому, тобто в даному випадку виключається причинно-наслідковий зв’язок
(в розумінні «… якщо … то …») між офертою та
акцептом для досягнення домовленості [7, с. 98].
Відповідь на оферту буде акцептом та має чинність тільки у випадку повного схвалення акцептантом умов договору, який направлявся йому оферентом, без будь-яких додаткових умов чи пропозицій.
Тобто не буде акцептом згода, яка супроводжувалася
застереженнями та контрпропозиціями.
Необхідно вказати, що відповідь про прийняття
пропозиції укласти договір (акцепт) має бути надіслана оферентові та отримана ним, інакше договір
не буде вважатися укладеним.
Відповідно до ч. 2 ст. 642 ЦК України [1] якщо
особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у
межах строку для відповіді вчинила дію відповідно
до вказаних у пропозиції умов договору (відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо), яка засвідчує її
бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти
договір або не встановлено законом.
Дана норма закріплює правило, згідно з яким
допускається укладення договору внаслідок здійснення акцепту конклюдентними діями. Отже, акцепт у формі конклюдентних дій можливий тільки за
відсутності імперативних приписів щодо форми акцепту, які містяться в оферті чи передбачені законом.
Згідно з ч. 1 ст. 640 ЦК України [1] договір є
укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції. Аналізуючи дану норму необ-
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хідно зазначити, що договір вважається укладеним
тільки після того як оферент отримає відповідь на
пропозицію укласти цивільно-правовий договір.
Вчинення конклюдентних дій означає, що позитивна відповідь на оферту, тобто акцепт, відбувається шляхом вчинення дій по виконанню вказаних в
оферті умов договору. Таким чином, відбувається
прийняття пропозиції і одночасно виконується одна
з обов’язкових вимог щодо оферти і акцепту, яка полягає в тому, що останні повинні бути доставленні їх
адресату. Необхідно підкреслити, що вказане має
місце лише при заявленні пропозиції укласти договір, яка надає її одержувачу час для відповіді. Слід
звернути особливу увагу на те, що до моменту чи в
момент закінчення строку, наданого акцептанту для
відповіді на оферту, інформація про те, що акцептант
здійснив дії по виконанню умов договору, які містилися в оферті, обов’язково повинна бути доставлена
оференту, оскільки він може і не знати про таке виконання [3, с. 88-89].
Г. Деренбург зазначав, що якщо оферент у своїй
пропозиції вказав, що її акцепт повинен бути здійснений виконанням, то немає потреби додатково
повідомляти оферента про такий акцепт [8, с. 35-36].
Слід визнати логічність такого підходу, але його
недоліком все ж залишається відсутність інформації
про акцепт протягом певного часу. І ще один принципово важливий момент в цьому прикладі полягає
в тому, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 642 ЦК, дії
передбачені цією статтею, як акцепт пропозиції повинні бути повною мірою виконані до того часу, коли
особа, яка надіслала пропозицію, довідається про
акцепт її оферти, на що вказує доконаний вид приведених в диспозиції цієї статті прикладів: відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо [3, с. 89].
Акцепт у письмовій формі необхідний, якщо на
цьому наполягає оферент або ж у тому випадку, коли
відповідно до актів цивільного законодавства недотримання письмової форми договору призведе до
його недійсності. У всіх інших випадках можливий
акцепт в усній формі [2, c. 579].
Судова практика йде тим шляхом, що воля особи
виявляється в її діях (поведінці, мовчанні) та, враховуючи норми законодавства та звичаї ділового обороту, акцепт (прийняття пропозиції) вчиняється шляхом підписання особою запропонованих умов договору або шляхом відправлення листа, телеграми
тощо з відповіддю про прийняття пропозиції, або
вчинення конклюдентних дій чи мовчання, або шляхом вчинення особою, яка одержала оферту (пропозицію), дій на виконання оферти (наприклад, сплата
належної суми грошей) [7, с. 99].
Відповідно до ч. 3 ст. 642 ЦК України [1] особа,
яка прийняла пропозицію, може відкликати свою

відповідь про її прийняття, повідомивши про це особу, яка зробила пропозицію укласти договір, до моменту або в момент одержання нею відповіді про
прийняття пропозиції.
С. О. Бородовський слушно вказує на те, що
встановлення крайньої межі відмови від прийняття
оферти та заборони відмови від дійсного договору
одразу після його укладення позитивно сприятиме
захисту прав та інтересів зацікавлених сторін [3,
с. 89].
Типовий закон про електронну торгівлю Комісії
ООН по праву міжнародної торгівлі (ЮНІСТРАЛ)
(ст. 14) [9] передбачає, що здійснюючи електронну
торгівлю, при відправленні повідомлення даних чи
до їх відправки оферент може висловити прохання
підтвердити отримання цього повідомлення даних.
У випадку, коли оферент не домовився з адресатом
про те, що підтвердження буде здійснено в конкретній формі чи за допомогою чітко визначеного способу, підтвердження може бути здійснено шляхом:
a) довільного повідомлення зі сторони адресата, направленого автоматизованим чи іншим способом,
або b) будь-яких дій зі сторони адресата, достатніх
для того, щоб показати оференту, що повідомлення
даних було отримано. У випадку, коли оферент вказав, що повідомлення даних обумовлюється отриманням такого підтвердження, повідомлення даних
вважається невідправленим до тих пір, поки не буде
отримано підтвердження. Коли оферент не вказав,
що повідомлення даних обумовлюється отриманням
підтвердження і воно не було отримано ним протягом обумовленого чи погодженого строку, або якщо
такий строк не було обумовлено чи узгоджено на
протязі розумного строку, оферент: a) може направити адресату повідомлення, вказавши, що підтвердження не було отримано, і встановити розумний
строк для до його отримання; b) якщо підтвердження
не отримано протягом строку, встановленого в підпункті «a», оферент може після повідомлення про це
адресата вважати повідомлення даних невідправленим або здійснити будь-які інші права, які він може
мати. У випадку коли оферент отримує від адресата
підтвердження отримання, вважається, що відповідне повідомлення даних було отримано адресатом.
Така презумпція не передбачає, що відправлене повідомлення даних відповідає отриманому повідомленню. Якщо в отриманому підтвердженні вказується, що відповідне повідомлення даних відповідає
технічним вимогам, погодженим або встановленим
у застосовуваних стандартах, вважається, що ці вимоги було виконано. За винятком відправлення або
отримання повідомлення даних, коментоване положення не застосовується до правових наслідків, що
можуть виникнути у зв’язку з таким повідомленням
чи у зв’язку з підтвердженням його отримання.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО І ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

Цивільний кодекс України закріплює положення
щодо укладення договору за пропозицією, в якій
вказаний строк для відповіді та укладення договору
за пропозицією, в якій не вказаний строк для відповіді.
Відповідно до ст. 643 ЦК України [1] якщо у пропозиції укласти договір вказаний строк для відповіді,
договір є укладеним, коли особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь про прийняття пропозиції
протягом цього строку.
Якщо пропозицію укласти договір зроблено усно
і в ній не вказаний строк для відповіді, договір є
укладеним, коли особа, якій було зроблено пропозицію, негайно заявила про її прийняття (ч. 1 ст. 644
ЦК України [1]).
Якщо пропозицію укласти договір, в якій не вказаний строк для відповіді, зроблено у письмовій
формі, договір є укладеним, коли особа, яка зробила
пропозицію, одержала відповідь протягом строку,
встановленого актом цивільного законодавства, а
якщо цей строк не встановлений, – протягом нормально необхідного для цього часу (ч. 2 ст. 644 ЦК
України [1]).
ЦК України передбачає два види акцепту, отриманого із запізненням. По-перше, це акцепт, що запізнився, оскільки був відправлений після спливу
строку, зазначеного в оферті, а якщо такий строк не
зазначений, то після спливу нормально необхідного
для акцепту часу. По-друге, це акцепт, який був відправлений своєчасно і запізнився не з вини акцептанта, а, наприклад, з вини пошти. Різні причини
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
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запізнення акцепту зумовлюють і різні правові наслідки таких акцептів [2, с. 580].
У ст. 645 ЦК України закріплено правові наслідки у разі, коли відповідь про прийняття пропозиції
одержана із запізненням.
У першому випадку, якщо відповідь про прийняття пропозиції укласти договір одержано із запізненням, особа, яка зробила пропозицію, звільняється від відповідних зобов’язань (ч. 1 ст. 645 ЦК
України [1]).
У другому випадку, якщо відповідь про прийняття пропозиції укласти договір було відправлено своєчасно, але одержано із запізненням, особа, яка зробила пропозицію укласти договір, звільняється від
відповідних зобов’язань, якщо вона негайно повідомила особу, якій було направлено пропозицію, про
одержання відповіді із запізненням. Відповідь, одержана із запізненням, є новою пропозицією (ч. 2 ст.
645 ЦК України [1]).
Проте, за згодою особи, яка зробила пропозицію,
договір може вважатись укладеним незалежно від
того, що відповідь про прийняття пропозиції укласти
договір було відправлено та (або) одержано із запізненням.
Висновки. Отже, вивчення та аналіз акцепту як
стадії укладення цивільно-правового договору і його
юридичне закріплення, має важливе науково-практичне значення, оскільки відсутність у законодавстві
деяких положень перешкоджає можливості належного захисту прав сторін цивільно-правового договору.
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АКЦЕПТ КАК СТАДИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
В статье проанализирован акцепт как стадия заключения гражданско-правового договора. Определяются
характерные признаки акцепта. Указывается на то, что ответ о принятии предложения должен свидетельствовать
о его принятии, быть полным и безусловным. Анализируются формы акцепта. Исследуется возможность отзыва
акцептантом своего ответа о принятии предложения заключения гражданско-правового договора. Исследуются
правовые последствия акцепта, полученного с опозданием.
Ключевые слова: акцепт, заключение договора, гражданско-правовой договор.
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ACCEPTANCE AS A STAGE OF CONCLUSION OF A CIVIL LEGAL AGREEMENT
Problem setting. In modern conditions of building the economy on a market basis, the development of
entrepreneurship has led to a significant expansion of opportunities for participants in property turnover in the conclusion
of various types of civil contracts. Concluding a contract is a rather complicated process. When concluding it, some
questions arise related to the acceptance of the proposal to conclude a civil contract.
Target research. The aim of the article is a general study and analysis of acceptance as a stage of concluding a civil
contract. To achieve this purpose it is necessary to solve the following tasks: 1) to determine the characteristics of
acceptance; 2) analyze the forms of acceptance; 3) to investigate the possibility of withdrawal by the acceptor of his
answer on the acceptance of the proposal for the conclusion of a civil contract; 4) to investigate the legal consequences
of the acceptance received late.
Analysis of recent research and publication. Contractual legal relations have been studied by civil scientists in
various aspects. Research in this area was conducted by S.O. Borodovsky, M.I. Braginsky, V.V. Vitryansky, V.V. Denysiuk,
О.О. Krasavchikov, В.В. Lutz and others. But the issue of acceptance as a stage of concluding a civil law contract is
poorly covered, is quite relevant and needs further study.
Article’s main body. The article analyzes the acceptance as a stage of concluding a civil contract. Characteristic
signs of acceptance are defined. It is indicated that the response to the acceptance of the proposal must indicate its
acceptance, be complete and unconditional. Forms of acceptance are analyzed. The possibility of withdrawal by the
acceptor of the answer on acceptance for the offer of the conclusion of the civil law contract is investigated. The legal
consequences of late acceptance are investigated.
Conclusions and prospect of development. Thus, the study and analysis of acceptance as a stage of concluding a
civil contract and its legal consolidation is of great scientific and practical importance, as the absence of certain provisions
in the legislation hinders the possibility of proper protection of the rights of parties to a civil contract.
Keywords: acceptance, conclusion of a contract, civil contract.
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ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ДОГОВОРУ
ПРО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ (ПРАВНИЧОЇ) ДОПОМОГИ
Стаття присвячена правовій характеристиці та особливостям договору про надання правової (правничої) допомоги, розглянуто дискусійні питання щодо регулювання даних відносин актами цивільного законодавства. Крім
цього, у статті проаналізовано правовий зміст таких явищ, як роботи та послуги, та на основі цього виокремлено
основні відмінності між договорами про надання послуг та виконання робіт з метою визначення, до категорії яких
відносин відноситься договір про надання правової (правничої) допомоги.
Ключові слова: робота, послуги, правова (правнича) допомога, договір.

Постановка проблеми. У сучасному світі адвокатська діяльність виступає однією з найефективніших та найбільш надійних гарантій здійснення захисту прав, свобод та законних інтересів людини та
громадянина, а також надання з цього приводу професійної правничої допомоги. В Україні адвокатура
визнана недержавним самоврядним інститутом, покликаним забезпечувати здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішувати питання організації і діяльності адвокатури
в порядку, встановленому ЗУ «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» [1]. Перелік видів здійснення адвокатської діяльності є великим та різноманітним, а тому, за деякими виключеннями, необхідною
умовою документального оформлення надання такої
допомоги та визначення меж і способів її надання є
укладення між адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням) та клієнтом відповідного
договору.
Цивільний кодекс України (далі – ЦК України)
не регламентує окремо порядок укладення та умови
виконання безпосередньо договору про надання правової (правничої) допомоги, але, будучи основним
актом цивільного законодавства, він встановлює
основні засади у сфері зобов’язань, що виникають
при укладенні правочинів, закріплює загальні положення щодо окремих видів договорів, які є
обов’язковими та слугують орієнтиром при укладен-
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ні спеціальних, прямо не передбачених ним угод.
При цьому глава 61 ЦК України присвячена такій
галузі договірних відносин, як виконання робіт (підряд), а глава 63 – наданню послуг. Саме тут і виникає
питання, до якої з цих сфер можна віднести адвокатську діяльність: роботи чи послуги?
Саме тому, актуальність даної роботи полягає в
тому, що при укладенні договору про надання правової (правничої) допомоги, що безпосередньо врегульовано ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», для більш ефективного та правомірного його
виконання сторони мають керуватись також і положеннями ЦК України. Тому, наразі, необхідним є
визначити, під дію яких саме норм кодексу підпадає
даний договір та відносини, що виникають в результаті його укладення.
Метою роботи є проаналізувати положення цивільного законодавства у питанні розмежування виконання робіт та надання послуг, визначити, до категорії яких правочинів відноситься договір про надання правової (правничої) допомоги та якими нормами
ЦК України регулюється адвокатська діяльність у
цілому та відповідний договір зокрема, а також дослідити доктринальні розробки, що сформувалася на
сьогодні з даного питання.
Аналіз наукових досліджень. Тема розмежування робіт та послуг нерідко стає дискусійною та підіймається у колі науковців та вчених даної галузі
права. Зокрема, значну увагу цьому питанню приді© Попов В. А., Сливна В. А., 2020
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лили такі автори, як Гнатюк Г. І., Баринов Н. О.,
Шаблова О. Г., Пушкін О. А., Пономаренко О. М.,
Вороняк А. С., Брагинський М. І., Кабалкін О. Ю.,
Луць В. В., Калмиков Ю. Х., тощо. Окремо питанню
дослідження особливостей правового регулювання
та здійснення адвокатської діяльності в Україні присвячені праці Гаврилюк М. О., Святоцької В. І., Тубелець О. К., Рафільської І. С., Яновської О. Г., Бірюкової А. М., Варфоломеєвої Т.В., Слюсар А. М.,
Скачкової Г. С., Ярошенко О. М., Остапенко Ю. О. та
інших.
Виклад основного матеріалу. До набрання чинності теперішнім ЦК України у 2004 році на території України діяв Цивільний кодекс Української РСР,
який не передбачав виділення в окремі об’єкти цивільного права роботи та послуги. Тому фактично
новелою нового ЦК України, починаючи з 2004 року,
стало розмежування цих двох явищ та віднесення їх
до окремих сфер цивільних відносин. Так, вихідним
у цьому плані положенням є норма статті 177 ЦК
України, яка передбачає, що «об’єктами цивільних
прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше
майно, майнові права, результати робіт, послуги,
результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні
блага» [2].
Більш детально у контексті інституту виконання
зобов’язань наголошує на розрізнення виконання
робіт та надання послуг частина 1 статті 509 ЦК
України: «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» [2].
Таким чином, виходячи вже з відповідних загальних
положень основного акта цивільного законодавства,
можна побачити, що ці два поняття знаходяться у
тісному взаємозв’язку та належать до єдиного виду
цивільних правовідносин. На практиці це проявляється у тому, що як роботи, так і послуги регулюють
дуже схожі між собою сфери суспільних відносин,
що в результаті часто призводить до неправильної їх
правової оцінки.
Отже, як було зазначено вище, договорам про
виконання робіт та надання послуг присвячені окремі глави ЦК України. Так, відповідно до ст. 837 ЦК
України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну
роботу за завданням другої сторони (замовника), а
замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу. З іншого боку, відповідно до ст. 901
ЦК України за договором про надання послуг одна
сторона (виконавець) зобов’язується за завданням

другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується
оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше
не встановлено договором. З даних визначень можна
простежити головну відмінність послуг та робіт: для
робіт характерний майновий результат, матеріальна
форма вираження, чого не можна стверджувати про
послуги. Хоча повне заперечення можливості існування послуги у матеріальній формі теж є помилковим, адже у певних випадках процес надання послуги може супроводжуватись створенням певних речових об’єктів (наприклад, надання письмової
консультації або медичні послуги із протезування).
Пояснюються такі винятки тим, що безпосередньою
умовою та причиною появи певних матеріальних
благ було надання відповідних послуг [7, с. 209–211].
Цікавими є точки зору науковців, які аргументують на поєднанні в єдине ціле цих двох явищ. Наприклад, у теорії існує думка, що з боку особи, яка надає
послугу, її дії фактично є роботою, а з боку особи,
щодо якої ця дія спрямована (в чиїх інтересах), ці ж
дії є послугою. В результаті виникли твердження,
відповідно до яких послуга – це вид робіт, або робота – це вид послуг [3, с. 209–210].
Безумовно, є підстави для визначення спільних
ознак між роботами та послугами, серед яких варто
виділити наступні:
– суть обох явищ зводиться до вчинення певної
дії або здійснення певної діяльності;
– як правило, обидва договори можуть бути
оплатними та безоплатними (хоча ціна визначається
по-різному);
– як надання послуг, так і виконання робіт залежно від правомірності здійснювання відповідних
дій можуть бути легальними або нелегальними.
Проте, незважаючи на спроби певним чином
уніфікувати дані договори, варто взяти до уваги їх
змістовне відділення у ЦК та зробити акцент на розмежуванні робіт та послуг. Щодо цього є багато точок зору, кожна з яких ґрунтується на певному специфічному критерії. Наприклад, Лєвшина Т. Л. відмінність пояснює особливістю, яка характерна саме
послузі: «Всім послугам притаманна одна спільна
ознака – результату передує виконання дій, які не
мають матеріального втілення, і які складають разом
з ним єдине ціле. Тому при наданні послуг продається не сам результат, а дія, яка привела до нього» [4,
с. 417]. Тісно пов’язане з цим положення, яке в основу розмежування покладає інтерес однієї зі сторін
відповідних договорів – замовника. Так, якщо його
інтерес спрямований на виконання певної дії, то має
місце договір про надання послуги, якщо ж для замовника важливими є не скільки дії, стільки результат від їх вчинення, то наявний договір підряду.
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Деякі автори навпаки роблять акцент на сторону
виконавця та вчинюваних ним дій: головна особливість договору про надання послуг полягає у тому,
що сама по собі послуга часто є невіддільною від
діяльності
особи, яка її надає. Сам же результат не виступає у вигляді певного відчутного матеріалізованого
результату, як це має місце в підрядних договорах,
а існує в самому наданні послуги [5, с. 572]. У свою
чергу робота завжди спрямована на створення певного відокремленого конкретного речового результату.
Більшість науковців та авторів виокремлюють
такі критерії відмежування робіт та послуг:
1. Предмет та його характер. Предметом договору підряду є результат роботи підрядника, який, у
свою чергу, завжди носить матеріальний та індивідуалізований характер. Предметом договору про
надання послуг є певне нематеріальне благо, яке
споживається у процесі його надання. На відміну від
предмету робіт у даному випадку для послуги визначальним є її корисний ефект.
2. Ризик виконавця / підрядника. Для договорів
підряду характерним є виконання роботи на власний
ризик підрядника. З однієї сторони ця риса підвищує
відповідальність підрядника у разі невиконання своїх зобов’язань, з іншого боку, це забезпечує певну
його самостійність у процесі організації, визначення
та реалізації своєї роботи. Що стосується послуг, то,
по-перше, ризик неотримання бажаного результату
покладається на замовника, а, по-друге, хоча законодавство не передбачає прямо здійснення контролю з
боку замовника за процесом надання послуги, але у
договорі такі умови можуть бути передбачені.
3. Припинення договору. Даний критерій має
важливе значення саме для договору підряду, завершення якого передбачає складання акту прийомупередачі роботи. Умова наявності такого акту для
послуг ЦК України не передбачена [6].
Таким чином, незважаючи на схоже коло врегульованих відносин, роботи та послуги є різними
явищами, відмінність між якими полягає у результаті, якого бажають досягти сторони, предметі договорів, змісті та інтересах сторін.
Переходячи у площину адвокатської діяльності,
слід виходити із положень вже згаданого ЗУ «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність», відповідно до
якого це незалежна професійна діяльність адвоката
щодо здійснення захисту, представництва та надання
інших видів правової допомоги клієнту (п. 2 ч. 1
ст. 1). Отже, умовно існує 3 основні види здійснення
адвокатом своєї діяльності: захист, представництво,
інші види правової допомоги. Більш детально невичерпний перелік видів таких послуг сформульований
у ст. 19 Закону: - надання правової інформації, кон-
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сультацій і роз’яснень з правових питань; - правовий
супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів публічної влади; - складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; - захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого,
виправданого, викривача; - представництво інтересів
потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, фізичних і юридичних осіб у судах; - надання
правової (правничої) допомоги під час виконання та
відбування кримінальних покарань тощо.
Щодо безпосередньо договору про надання правової (правничої) допомоги, то його юридична характеристика як виду цивільного правочину відповідно до положень Закону зводиться до наступного:
1) до нього застосовуються загальні вимоги договірного права;
2) укладається у письмовій формі;
3) може бути оплатним та безоплатним;
4) може укладатися на користь клієнта (вигодонабувача) іншою особою, яка діє в його інтересах;
5) можливість односторонньої відмови від укладення договору з боку адвоката у передбачених законом випадках;
6) дострокове припинення або розірвання договору не звільняє сторін від виконання частини своїх
зобов’язань;
7) формою оплати відплатного договору є гонорар.
Перш за все, варто звернути увагу на норму Закону щодо поширення на договір про надання правової (правничої) допомоги правил договірного права,
що, безперечно, указує на цивільно-правовий характер даних відносин. Але у зв’язку з цим виникає
питання, якими нормами у цілому регулюється укладення відповідного договору: імперативними чи диспозитивними. Найбільш показовими ознаками диспозитивності відносин між адвокатом та клієнтом та
укладеного між ними договору є такі: а) безпосередньо такі відносини виникають на основі юридичного
факту – договору; б) можливість вибору сторони
договору (клієнт, як правило, є вільним у виборі адвоката); в) зміст та умови договору визначаються
сторонами між собою самостійно; г) у певних випадках у сторін залишається можливість вибору між
кількома варіантами поведінки, передбачених законом; д) сторони є рівними, не підпорядкованими
один одному суб’єктами (адвокат, незважаючи на
характер його діяльності, не наділений владними
повноваженнями відносно свого клієнта).
Що стосується імперативних норм, то вони встановлюють правила та вимоги, яким правочин не має
суперечити. Оскільки ЦК України закріплює лише
загальні положення щодо послуг, а у питанні дії
окремих видів договорів відсилає до спеціального
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законодавства, то безпосереднім регулятором договору про надання правової (правничої) допомоги є
відповідний ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Проаналізувавши норми Закону у питанні
укладення договору між адвокатом та клієнтом, варто звернути увагу на певні аспекти. З одного боку,
він встановлює певні положення обов’язкового характеру, відступ від яких прямо є забороненим. Найяскравішим прикладом цього є обов’язок адвоката
відмовити в укладенні договору за наявності передбачених підстав (ст. 28). До того ж, закріплюючи
саме визначення відповідного договору, яке саме по
собі вже вказує на основний зміст, суб’єктний склад
та частину зобов’язань сторін, законодавець певною
мірою типізує його, закладає основні засади, які не
можуть бути змінені та які є обов’язковими, стандартними для всіх конкретних угод з надання правової (правничої) допомоги між конкретними особами.
З іншого боку, усі вимоги щодо істотних умов договору, які на практиці мають найважливіше значення,
у Законі сформульовані у вигляді диспозитивних
норм. Так, умови щодо форми, строку, припинення,
оплати правочину вирішуються або за домовленістю
сторін, або при можливості вибору ними певного
передбаченого законодавством варіанту поведінки.
Таким чином, навіть на рівні спеціальних норм,
які законодавець присвятив регулюванню договору,
що укладається між адвокатом та клієнтом, можна
простежити лише передбачену міру можливої, а в
певних випадках бажаної поведінки з боку відповідних сторін, що говорить про диспозитивне його регулювання [10, с. 184].
Враховуючи вище викладену характеристику, а
також часто застосовуваний на практиці вислів «послуги адвоката», можна зробити висновок про ряд
рис, які дозволяють віднести договір про надання
правової допомоги до розділу ЦК України, що встановлює загальні положення про послуги. По-перше,
виконавець повинен надати послугу особисто, що,
безумовно, характерно і для укладення договору з
адвокатом, за яким клієнт бажає закріпити відносини
з конкретною особою. По-друге, це оплата послуг
виконавця (адвоката) у разі неможливості виконання
договору: так, замовник має у будь-якому разі виконати свої зобов’язання у частині оплати послуг у
повному розмірі або ні, або відшкодувати лише фактичні витрати, що залежить від виду договору про
надання правової допомоги та наявності чи відсутності вини сторін у неможливості подальшого його
виконання. По-третє, можливість розірвання договору, у тому числі шляхом односторонньої відмови.
Крім цього, звертаючись безпосередньо до поняття договору про надання правової допомоги, наданого у Законі, ми маємо наступне визначення: «Це
домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адво-

катське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’я
зується здійснити захист, представництво або надати
інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а
клієнт зобов’язується оплатити надання правової
допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору» (п. 4 ч. 1 ст. 1). Отже, уже з такого
тлумачення можна зробити висновок, що законодавець робить акцент саме на процесі здійснення виконавцем своїх зобов’язань у певних формах. Звертаючи увагу навіть на цільовий аспект таких видів
адвокатської діяльності, як захист та представництво, логічним є їх процесуальний зміст, тобто сукупність певних дій, які вчиняються в інтересах замовника. Саме такі властивості і наближують даний
договір до категорії послуг.
Тим не менш, інші види здійснення адвокатської
діяльності, такі як глибоке вивчення обставин справи, аналіз правових позицій, складання процесуальних документів, не викликають однозначності серед
науковців щодо їх віднесення до послуг. Пояснюється це тим, що відповідні види роботи адвоката втілюються у матеріальній формі, яка може підлягати
фаховій оцінці, передаватися замовнику чи іншим
суб’єктам в його інтересах, а тому є віддільною від
вчинюваних адвокатом дій. Через такі особливості
договір про надання правової допомоги, який супроводжується діями адвоката, наприклад, щодо складення певних документів юридичного характеру, є
наближеним до деяких видів підрядних договорів,
які передбачають собою складання звіту підрядником, розробку ним певної документації [8, с. 88].
Аргументованою відповіддю на таке твердження є
те, що хоча послуга і може мати речову форму вираження (наприклад, письмовий правовий висновок
або складена процесуальна заява), але головним та
визначальним фактором є саме зміст, який вкладений
у такій майновій формі. Іншими словами, корисний
ефект клієнт отримує не від самої речі, яка виникла
в результаті наданої адвокатом послуги, а від її інформаційно-змістовного характеру.
Іншим аргументом прихильників віднесення адвокатської діяльності до робіт є те, що клієнт, укладаючи договір з адвокатом, розраховує, перш за все,
на досягнення певного кінцевого результату, який би
задовольняв його інтереси (виграти судовий спір,
отримати відповіді на запитання, бути захищеним
тощо). Але слушно з цього приводу опонує
П. В. Павліш, який зазначає, що «кваліфікована юридична допомога характеризується не досягненням
конкретного результату, а повинна визначатися самим процесом її надання, а саме тим, наскільки за
формою і змістом діяльність особи, яка її надає, направлена на досягнення бажаного для клієнта результату» [9, с. 140].
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Таким чином, на сьогодні, як норми цивільного
законодавства, так і позиції вчених є більш аргументованими та схильними до віднесення договору про
надання правової допомоги до сфери послуг. Безумовно, є певні моменти в адвокатській діяльності, які
наближають її до підрядних договорів, а тому думки
науковців з цього приводу теж заслуговують на повагу, але основне призначення та зміст роботи адвоката все ж таки зводиться до процесу вчинюваних
ним дій, а не до їх результату.
Висновок. Отже, на основі вище викладеного
матеріалу можна зробити висновок, що адвокатська
діяльність у цілому та договір про надання правової
допомоги зокрема є специфічними видами цивільноправових відносин та правочинів. Дані відносини не
врегульовані безпосередньо ЦК України, а підпада-

ють під дію спеціального законодавства. Тим не
менш, характеристика правової конструкції договору,
що укладається між адвокатом та клієнтом, має важливе значення для захисту інтересів обох сторін.
Проявом такого захисту є, зокрема, те, що більшість
норм, регулюючих укладення договору про надання
правової (правничої) допомоги, мають диспозитивний характер, а тому його суб’єкти мають можливість обрати ту модель відносин, яка буде найвигіднішою для їх інтересів. Також, дослідивши всі особливості даного договору, а також різні аргументовані
думки науковців з цього приводу, можна стверджувати, що адвокатська діяльність є багатоаспектною
та може втілюватися у найрізноманітніших формах
та видах, проте правовий аналіз цих дій все ж таки
змушує відносити їх до послуг.
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FEATURES OF CIVIL LAW NATURE OF LEGAL ASSISTANCE AGREEMENT
Problem setting. Today, the conclusion of a legal assistance agreement is directly regulated by the Law of Ukraine
“On the Bar and Legal Practice”. But for effective and lawful implementation the parties should also be guided by the
provisions of the Civil Code of Ukraine. Therefore, it is necessary and relevant to determine which provisions of the Civil
Code of Ukraine fall under this agreement and the relations arising from its conclusion.
Target research. The aim of the work is to analyze the provisions of civil law on the differences between work and
services, to determine which category of contracts is a legal assistance agreement and which rules of the Civil Code of
Ukraine regulate advocacy and this agreement.
Analysis of recent research and publication. The issue of delimitation of works and services is debatable among
scientists. In particular, such authors as Gnatiuk G.I, Barinov N.O., Shablova O.G., Pushkin O.A., Ponomarenko O.M.,
Voronyak A.S., Braginsky M.I., Luts V.V. paid attention to this question. The works of such authors as Gavrilyuk M.O.,
Sviatotska V.I., Tubelets O.K., Rafilska I.S., Yanovska O.G., Biryukova A.M. are devoted to the question of research of
features of legal regulation and realization of advocacy activity in Ukraine.
Article’s main body. The article is devoted to the legal characteristics and features of the legal assistance agreement,
the discussion issues regarding the regulation of these relations by acts of civil law are considered. In addition, the article
analyzes the legal content of such phenomena as work and services and the main differences between the service agreement
and the work contract to determine the category of relations of the legal assistance agreement.
Conclusions and prospect of development. Thus, the characteristics of the legal structure of the agreement between
the lawyer and the client are important for the protection of the interests of both parties. Also, having studied all the
features of this agreement and various reasoned opinions of scientists on this issue, we can say that advocacy is
multifaceted and can take many forms and types, but the legal analysis of these actions still includes it to services.
Keywords: work, services, legal assistance, agreement.
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ПРОБЛЕМА РОЗМЕЖУВАННЯ ТРУДОВИХ ТА ЦИВІЛЬНИХ
ВІДНОСИН НА РІВНІ ДОКТРИНИ І НОРМОТВОРЧОЇ ПРАКТИКИ
У статті на підставі аналізу доктринальних джерел та існуючої практики оформлення відносин між роботодавцями та працівниками, розглядаються проблемні аспекти розмежування трудових та цивільних відносин.
Розкрито причини існуючих форм приховування та підміни трудових відносин. Окрему увагу зосереджено на
аналізі нормотворчих ініціатив по закріпленню у чинному законодавстві про працю ознак трудових відносин.
Ключові слова: трудовий договір, трудові відносини, приховані трудові відносини, незадекларована праця,
розмежування трудових та цивільних відносин, трудові спори.

Постановка проблеми. Недосконалість і застарілість національного законодавства про працю породжує цілий комплекс правових проблем,
пов’язаних із забезпеченням належної реалізації
конституційного права на працю та низки соціальних
гарантій прав працівників. Зокрема, серед таких проблем особливе місце посідає поширена практика
підміни трудових відносин цивільно-правовими, яка
дістає свого прояву, як правило, через укладання між
роботодавцем і працівником так званих договорів
цивільно-правового характеру, замість належного
оформлення відносин в порядку, встановленого Кодексом законів про працю (далі – КЗпП).
Окреслена проблематика має комплексний характер, оскільки стосується не тільки питань «тіньового
ринку» праці та боротьби із цим негативним явищем,
а й питань дотримання соціальних прав працівників,
які вступаючи у цивільно-правові відносини дефакто із роботодавцем, позбавляються низки гарантів та соціального захисту, як-то права на оплачувану
відпустку, збереження заробітної плати на період
тимчасової непрацездатності й інших форм соціального страхування.
Опосередковано наявність цієї проблеми обумовлює також відсутність у чинному законодавстві визначення чіткого переліку ознак трудових відносин,
що однозначно не сприяє правовій визначеності у
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спірних ситуаціях при розмежуванні трудових та
цивільних відносин. Останнє впливає на те, що вказані прогалини в правовому регулюванні намагаються заповнювати на рівні доктрини та правозастосовної практики, зокрема, судової.
Аналіз останніх досліджень. Слід відзначити,
що питання розмежування трудових та цивільних
відносин ставали предметом наукового аналізу у
працях таких вчених як О.В. Забродіна, Л.О. Золотухіна, М.І. Іншин, Р.А. Майданик, С.М. Прилипко,
Я.В. Свічкарьова, Д.І. Сіроха, Н.В. Федорченко,
О.М.Ярошенко та ін. Водночас вказана проблематика потребує подальших досліджень з метою вироблення комплексних рекомендацій, спрямованих на
удосконалення трудового законодавства.
Враховуючи викладене, метою цієї роботи уявляється розкриття проблемних питань розмежування
трудових та цивільних відносин, як з точки зору
доктрини трудового права, так і крізь призму існуючої нормотворчої практики, спрямованої на удосконалення національного законодавства про працю.
Виклад основного матеріалу. Розмірковуючи на
предмет причин виниклої практики підміни трудових
відносин цивільно-правовими, можна виокремити
низку факторів, які спонукають роботодавців вдаватися до таких дій. Насамперед такою причиною постають застарілі норми КЗпП, концепція якого абсо© Кутоманов Д. Є., 2020
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лютно не відповідає сучасним реаліям ринку праці.
Відштовхуючись, зокрема, від «працівникоцентриського» підходу, чинний закон, закріплюючи базис
правового регулювання відносин у сфері праці, жодним чином не враховує концепт ефективності такої
праці, що в умовах ринкової економіки є неприпустимим.
Вагомою причиною завуальованості трудових
відносин виступає також існуючий податковий тягар
роботодавця, пов’язаний із нарахуванням та виплатою заробітної плати, що спонукає останнього шукати відповідні шляхи оптимізації податкового навантаження, одним із яких як раз і виступає переведення відно син із працівником у площину
цивільно-правових.
З іншого боку, приховування трудових відносин
дуже часто відбувається й з ініціативи самого працівника, що зумовлене зацікавленістю останнього у
збільшенні фактично отримуваної заробітної плати,
зокрема, через ухилення від податкових виплат, а
також прагненням розширити власні накопичення у
зв’язку із недовірою до існуючих соціальних інституцій та незадоволенням соціальною політикою держави в цілому (збільшення пенсійного віку, недостатній розмір пенсійних виплат, відсутність належної підтримки на випадок безробіття чи тимчасової
втрати працездатності тощо).
Серед різноманіття засобів відходу від класичних
трудових відносин, можна виокремити два найбільш
поширені типи оформлення відносин між роботодавцем і працівником у цивільній площині:
1) укладання цивільно-правового договору (надання послуг, підряду, трудова угода) із фізичною
особою;
2) укладання цивільно-правового (господарськоправового) договору із фізичною особою-підприємцем.
Як відзначається в юридичній літературі, укладання цивільно-правового договору є менш витратним і більш зручним для роботодавця, оскільки:
– відсутня необхідність ведення кадрового обліку
працівників, які здійснюють трудові функції за цивільно-правовими договорами;
– роботодавець не обтяжується дотриманням
рівня мінімальної заробітної плати й режиму робочого часу;
– відсутня необхідність дотримання порядку і
процедури звільнення працівника;
– роботодавець має право укладати цивільноправовий договір, а не трудовий договір за наявності вакантної посади у штатному розкладі;
– відсутня необхідність оплати лікарняних, відпусток, відряджень тощо;
– укладаючи цивільно-правовий договір роботодавець звільняє себе від різного роду фінансово-еко-

номічних, соціальних зобов’язань перед працівником
і державою [1, с. 101].
Разом із тим варто підкреслити, що подібний
формат взаємовідносин між працівником – фізичною
особою і роботодавцем жодним чином не сприяє
оптимізації податкового навантаження останнього,
оскільки оподаткування трудових і цивільно-правових договорів відбувається практично однаково й
передбачає нарахування, утримання й сплати ПДФО,
військового збору, а також нарахування й сплати
ЄСВ на суму винагороди [2, с. 57-58]. Виходячи з
цього, основним мотивом укладання цивільно-правових договорів замість трудових вбачається відступлення від регулювання відносин між сторонами
саме нормами законодавства про працю, яке покладає на роботодавця додатковий комплекс обов’язків,
пов’язаних із належною організацією процесу та
умов праці, а також низки соціальних гарантій.
Водночас інша форма взаємовідносин, яка передбачає набуття особою статусу суб’єкта підприємницької діяльності із подальшим укладанням господарсько-правового договору переслідує саме мету
оптимізації податкового навантаження як роботодавця, так і працівника. Такий формат на сьогодні набув
найбільшого поширення в українській ІТ-сфері, що
зумовлено, насамперед, високим рівнем зарплат ІТспеціалістів у порівнянні з іншими галузями праці.
Крім цього, поряд із зменшенням податкового навантаження, співробітництво із ФОП звільняє роботодавця від обов’язків податкового агенту по нарахуванню, утриманню та сплаті до бюджету ПДФО,
військового збору, ЄСВ, що само по собі зменшує
навантаження на бухгалтерський облік підприємства.
Проте, заради справедливості, варто наголосити,
що небажання дотримуватися вимог чинного законодавства про працю, чи оптимізація податкового навантаження не є єдиними причинами, які спонукають роботодавців та працівників переводити відносини між собою у цивільно-правову площину.
Самостійними факторами таких дій постають процеси глобалізації та технологічного розвитку, які
продукують нові види праці, що в силу об’єктивним
причин не можуть бути врегульовані анахронічними
нормами КЗпП. Мова йде, наприклад, про такі різновиди праці як аутсорсинг, аутстафінг, дистанційна
праця тощо.
Зокрема, проблема належної організації дистанційної праці є найбільш актуальною для вже згаданої
ІТ-сфери. Як відмічається у літературі, специфіка
роботи ІТкомпаній майже завжди передбачає гнучкий графік роботи співробітників, можливість відлучатися з робочого місця, працювати дистанційно
з дому, в закордонних подорожах тощо. Однак питання дистанційної роботи фактично не врегульовані
чинним трудовим законодавством. Передбачена
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лише можливість надомної праці, що регулюється
заст арілою По ст ановою Д ержкомпраці від
29.09.1981 р., яка абсолютно не враховує сьогоднішніх реалій [3, с. 8].
На жаль окреслені проблеми не враховуються
при проведені перевірок Державною службою України з питань праці й, як правило, укладання із такими
спеціалістами договорів цивільно-правового характеру призводить до кваліфікації відповідних правовідносин як трудових із подальшим накладенням на
компанії фінансових санкцій, передбачених ст. 265
КЗпП, що часто є безпідставним та стає предметом
судових суперечок.
Таким чином, на рівні правозастосовної практики виникає потреба в чіткому розумінні ключових
відмінностей між трудовими відносинами й відносинами, врегульованими цивільним правом.
В юридичній доктрині домінує підхід, згідно
якому відносини в трудовому і цивільно-правовому
договорі є неоднорідними. При цьому цивільноправові і трудові договори порівнюються за нормативним регулюванням, за правовим статусом учасників (сторін договору), за строками дії договорів,
за предметом, цілями, функціями та умовами виконання робіт за договором, а також за характером
відносин між сторонами (відносини субординації)
[4, с. 251].
Водночас, як справедливо відзначає Н.В. Федорченко, практика подібного розмежування є доволі не
простою. На думку вченої близькість конструкцій
трудового та цивільного договорів визначена тим, що
обидві договори охоплюють своїм правовим регулюванням процес праці. При цьому сформовані на
практиці форми організації праці настільки зближують ці дві договірні конструкції, що межа між ними
стає недостатньо чіткою [5, с. 96].
Беручи до уваги виключно трудові відносини, в
наукових працях, як правило, формулюються такі
ознаки останніх:
– стабільний і сталий характер, який дістає свого
прояву у виконанні трудової функції та постійній
основі;
– в основі лежить процес, а не результат праці;
– зарахування працівника у штат на певну посаду, професію (тоді як у цивільних відносинах спеціальність, професія, кваліфікація виконавця особливого значення не мають);
– надання працівникові робочого місця;
– несамостійний характер праці, який полягає у
наданні роботодавцем працівнику засобів виробництва, власником яких він не є;
– особистий характер праці;
підпорядкування працівника правилам внутрішнього трудового розпорядку, наказам, розпорядженням та іншим локальним актам роботодавця;
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– входження працівника до складу трудового
колективу;
– систематична оплата праці у встановленому
порядку [6, с. 103-104; 7, с. 167; 8, с. 85-87; 9, с. 228].
Міністерство соціальної політики України у своєму листі № 10620/0/2-17/13 від 23.05.2017 «Щодо
використання праці фізичних осіб за договорами
цивільно-правового характеру» визначає, що характерними ознаками трудових відносин є систематична
виплата заробітної плати за процес праці (а не її результат); підпорядкування правилам внутрішнього
трудового розпорядку; виконання роботи за професією (посадою), визначеною Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»; обов’язок роботодавця надати робоче місце;
дотримання правил охорони праці на підприємстві,
в установі, організації з урахуванням Закону України
«Про охорону праці» тощо [10]. З позиції міністерства саме вказані ознаки мають враховуватися при
аналізі змісту договорів цивільно-правового характеру при встановленні випадків приховування трудових відносин.
Водночас здобутки науки не здатні у повній мірі
вирішити виниклу проблему належної кваліфікації
конкретних відносин як трудових у правозастосовній
практиці. На наш погляд окреслена проблема повинна вирішуватися виключно у площині законодавчого регулювання.
Відзначимо, що у міжнародній практиці при
виникненні неоднозначності у кваліфікації конкретних правовідносин як трудових чи цивільних, прийнято виходити із презумпції саме трудового відношення [11, с. 70]. Міжнародна організація праці
(далі – МОП) у своїй Рекомендації № 198 «Про
трудове правовідношення», поряд із наведеною презумпцією, пропонує державам-членам передбачити
можливість визначення в своїх законодавчих і нормативних правових актах або іншими засобами,
конкретних ознак існування трудових правовідносин. До таких ознак, на думку МОТ, могли б відноситися такі елементи:
а) той факт, що робота: виконується відповідно
до вказівок і під контролем іншої сторони; передбачає інтеграцію працівника в організаційну структуру
підприємства; виконується виключно або головним
чином в інтересах іншої особи; виконується особисто працівником; виконується відповідно до певного
графіку або на робочому місці, яке вказується або
узгоджується стороною, яка є її замовником її; має
певну тривалість і має на увазі певну спадкоємність;
вимагає присутності працівника; передбачає надання
інструментів, матеріалів і механізмів стороною, яка
замовила роботу;
b) періодична виплата винагороди працівникові;
той факт, що ця винагорода є єдиним або основним

КУТОМАНОВ Д. Є. Проблема розмежування трудових та цивільних відносин на рівні доктрини і нормотворчої ...

джерелом доходів працівника; здійснення оплати
праці в натуральному вираженні шляхом надання
працівникові, наприклад, харчових продуктів, житла
або транспортних засобів; визнання таких прав, як
щотижневі вихідні дні й щорічна відпустка; оплата
стороною, яка замовила проведення робіт, поїздок,
що здійснюються працівником із метою виконання
роботи; або те, що працівник не несе фінансового
ризику [12].
В українській законотворчій практиці також
була низка спроб закріпити на нормативному рівні
ознаки трудових відносин. Зокрема, на початку
2019 року Міністерством соціальної політики
України було підготовлено проект Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення захисту прав працівників
та протидії застосуванню незадекларованої праці»,
яким, серед іншого, пропонувалося доповнити
КЗпП статтею 212 «Ознаки наявності трудових
відносин», визначивши, відповідно 7 ознак трудових відносин:
1) періодично (два і більше разів) особі надається винагорода у грошовій або натуральній формі за
роботу, виконувану (послуги, надані) в інтересах
іншої особи;
2) особисте виконання особою роботи (надання
послуг) за конкретною кваліфікацією, професією,
посадою за дорученням та під контролем особи, в
інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженої нею особи;
3) винагорода за виконувану роботу (надані послуги) є єдиним джерелом доходу особи або становить 75 і більше відсотків її доходу протягом 6 календарних місяців;
4) робота виконується (послуги надаються) на
визначеному особою, в інтересах якої виконуються
роботи (надаються послуги), або уповноваженою
нею особою, робочому місці з дотриманням правил
внутрішнього трудового розпорядку;
5) особа виконує роботи (надає послуги) подібні
до роботи, що виконується штатними працівниками
роботодавця;
6) організація умов праці, зокрема, надання
засобів виробництва (обладнання, інструментів,
матеріалів, сировини, робочого місця) забезпечується особою, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженою нею
особою;
7) тривалість робочого часу та часу відпочинку
встановлюється особою, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженою
нею особою [13].
Не зважаючи на те, що подібний підхід до формулювання ознак трудових відносин вже було реалізовано у законодавстві інших країн (Мальта, Нідер-

ланди, Португалія) [14, с. 119], з позиції українських
реалій він викликає достатньо нарікань.
По-перше, інтеграція такого підходу в систему застарілих конструкцій трудового законодавства навряд чи здатна, на нашу думку, забезпечити його нормальне функціонування та життєздатність.
По-друге, деякі із запропонованих ознак, через які пропонувалося кваліфікувати трудові відносини, видаються доволі спірними та неочевидними. Для прикладу така ознака як те, що винагорода за виконувану роботу (надані послуги) є
єдиним джерелом доходу особи або становить 75
і більше відсотків її доходу протягом 6 календарних місяців, на наше переконання, не можу бути
кваліфікуючою ознакою трудових відно син,
оскільки вступає у конфлікт із принципом свободи договору (ст. 627 ЦК України), який передбачає право особи вільно обирати контрагента та не
забороняє в рамках цивільних правовідносин
співпрацювати тільки з одним контрагентом протягом тривалого часу.
По-третє, системний аналіз законопроекту вказує на те, що його фактична мета – не вирішити
фундаментальну проблему розмежування двох типів правовідносин, а лише розширити можливості
для контролюючих органів при проведені перевірок
на предмет пошуку завуальованих трудових відносин. Останнє, на наш погляд, взагалі нівелює будьяке позитивне значення подібних законодавчих ініціатив.
Висновки. Ураховуючи все вищевикладене
варто вкотре наголосити на тому, що проблема розмежування трудових та цивільних відносин має
важливе теоретико-прикладне значення й потребує
оперативного вирішення на законодавчому рівні,
зокрема, через закріплення у законодавстві чіткого
переліку ознак трудових відносин, а також визначення видів праці, взаємовідносини в рамках яких
можуть врегульовуватись виключно на рівні трудового договору. Разом із тим її вирішення, в тому
числі в контексті боротьби із таким негативним
явищем як приховування (підміна) трудових відносин має відбуватись не стільки через розширення повноважень контролюючих органів та збільшення розміру штрафів або фрагментарне внесення змін до законодавства, скільки через системне
реформування національного законодавства про
працю, зокрема, у формі прийняття нового Трудового кодексу, положення якого відповідатимуть
економічним реаліям та сучасним умовам ринку
праці, у поєднанні із удосконаленням законодавства у сфері соціального забезпечення, а також
лібералізацією чинного податкового законодавства.
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В статье на основании анализа доктринальных источников и существующей практики оформления отношений
между работодателями и работниками, рассматриваются проблемные аспекты разграничения трудовых и гражданских отношений. Раскрыты причины существующих форм сокрытия и подмены трудовых отношений. Особое
внимание сосредоточено на анализе нормотворческих инициатив по закреплению в действующем законодательстве о труде признаков трудовых отношений.
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PROBLEMS OF DIFFERENTIATION OF LABOR AND CIVIL RELATIONS
AT THE LEVEL OF DOCTRINE AND REGULATORY PRACTICE
Problem setting. The imperfection and obsolescence of national labor law raises a range of legal issues related to
ensuring the proper implementation of the constitutional right to work and a number of social guarantees for workers’
rights. These problems include, in particular, the widespread practice of civil-law labor substitution, which is usually
manifested through the conclusion of so-called civil-law contracts between the employer and the employee, rather than
the proper design of relations in the manner prescribed by the Labor Code of Ukraine.
The purpose of the research is to reveal the problematic issues of the distinction between labor and civil relations,
both from the point of view of the existing doctrine of labor law, and through the prism of the existing rulemaking practice,
aimed at improving national legislation on labor.
Analysis of resent researches and publications. The issues of the distinction between labor and civil relations have
become the subject of scientific analysis in the writings of such scientists as O.V. Zabrodina, L.O. Zolotukhina, M.I. Inshin,
R.A. Maidanik, S.M. Prilipko, Ya.V. Svichkaryova, D.I. Sirokha, N.V. Fedorchenko, OM Yaroshenko and others. At the
same time, these issues require further research in order to develop comprehensive recommendations aimed at improving
labor law.
Article’s main body. Among the variety of means of departure from classical labor relations, the two most common
types of registration of relations between the employer and the employee in the civil plane can be distinguished: 1)
conclusion of a civil contract (provision of services, contract, employment agreement) with an individual; 2) concluding
a civil (economic) contract with an individual entrepreneur. The main reasons for the emergence of the practice of changing
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labor relations in civil law should be recognized as follows: obsolescence of Labor Code of Ukraine, the concept of which
does not fully correspond to the current realities of the labor market; the need to optimize the tax burden on employers;
lack of definition of labor relations in the legislation. Existing attempts to combat these negative phenomena, in particular
the bill proposed by the Ministry of Social Policy of Ukraine in 2019, raise many objections because they are unable to
systematically resolve the problem of the “shadow labor market”.
Conclusions. The problem of the distinction between labor and civil relations is of great theoretical and practical
importance and needs to be addressed promptly at the legislative level, in particular through the consolidation in the
legislation of a clear list of features of labor relations, as well as the definition of types of work, the relationships within
which can be solved exclusively at the level. In this context, it is necessary to adopt a new Labor Code, the provisions of
which will meet economic realities and current labor market conditions.
Keywords: employment contract, labor relations, hidden labor relations, distinction of labor and civil relations, labor
disputes.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ
У статті зазначено, що пріоритетними напрямками подальшого розвитку підприємств нашої країни є більш
широке використання досвіду провідних економік світу у сфері управління якістю та розвитком кадрів, формування і підтримка культури якості, розробки і впровадження стандартів з розвитку персоналу, адаптованих до
потреб конкретної організації. Оскільки, завдяки використанню досвіду провідних країн світу стає інноваційним
розвиток вітчизняної професійної освіти, зростає потреба фахівців у підвищенні кваліфікації впродовж трудової
діяльності відповідно вимог сучасного світового ринку праці, удосконалюється національна система компетенцій
і кваліфікацій тощо.
Ключові слова: працівник, держава, професійний розвиток, освіта, зарубіжне законодавство, світовий досвід.

Постановка проблеми. На сьогодні саме якісну
вищу освіту та професійне навчання визнає світова
спільнота як визначну домінанту в створенні економіками системи цінностей і вмінні швидко адаптуватися в умовах змінюваного середовища для виробничих процесів. Україна посіла 88 позицію зі 189
країн і територій, які представлені в Доповіді про
стан людського розвитку за 2019 рік, який опублікувала ПРООН (Програма розвитку ООН – організація
при ООН, створена на підставі резолюції Генеральної Асамблеї від 22 листопада 1965 р., яка починаючи з 1990 р. щорічно видає доповідь про людський
розвиток). Це відносить Україну до високої категорії
людського розвитку зі значенням Індексу людського
розвитку (ІЛР) 0,750. За період з 1990 до 2018 року
значення ІЛР України збільшилося з 0,705 до 0,750,
тобто на 6,3%. За цей же період очікувана тривалість
життя при народженні в Україні збільшилась на 2,1
років, середня кількість років навчання збільшилася
на 2,2 роки, а очікувана кількість років навчання
зросла на 2,7 років.
Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна
Ґерчева зазначає, що країна демонструє прогрес у
людському розвитку, незважаючи на збройний конфлікт на сході та пов’язані з ним економічні потрясіння. «Україна та українці виявили величезну стійкість і бажання досягти успіху в цій країні. Про це
свідчить зростаючий у країні індекс людського розвитку (ІЛР), – сказала Ґерчева. – ІЛР постійно зростає в Україні з 2000 року».
© Вапнярчук Н. М., 2020

І хоча загалом Україна, як і весь регіон, відноситься до середньої третини країн за показниками
витрат на дослідження та розвиток, співвідношення
висококваліфікованих і низькокваліфікованих працівників у ньому становить лише половину від країн
Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) – з розвитком технологій у більш заможних країнах подолати цю прірву може бути складніше [1].
Отже, для забезпечення стабільності розвитку
держави необхідною передумовою стає розвиток
професійного потенціалу, який переростає у людський капітал. Збереження та розвиток творчого потенціалу людини – головна мета інноваційної освіти,
яка повинна бути пронизана загальнолюдськими
цінностями. Для цього необхідно зробити так, щоб
вона розвивала гармонійне мислення, яке базується
на поєднанні внутрішньої свободи особистості та її
соціальної відповідальності, а також толерантності.
Саме ці характеристики особистості сьогодні включені до переліку основних цінностей світової цивілізації, задекларованих у документах ООН.
Мета статті – проаналізувати сучасний світовий
досвід професійного розвитку персоналу підприємств на прикладі провідних економік.
Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок у
розв’язання проблем розвитку персоналу зроблено
вітчизняними й зарубіжними вченими та практиками, серед яких О. Амосов, О. Атаєва, В. Веснін,
Н. Гавкалова, Г. Десслер, О. Єгоршин, В. Ковальов,
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Н. Маркова, Є. Моргунов та ін. Питання щодо управління розвитком персоналу досліджувались такими
вченими, як В. А. Савченко, Т. П. Збрицька, Г. О. Савченко. Світовий досвід професійного навчання кваліфікованих робітників досліджували А. О. Ворначев, А. Н. Бойко, Ю. І. Кравець.
Виклад основного матеріалу. Аналіз світового
досвіду (на прикладі провідних економік, таких країн як Франція, Німеччина, США, Японія) демонструє
значні переваги в царині професійної освіти. Так,
особливість функціонування європейської системи
навчання пов’язана з упровадженням певних стратегічних документів. Упродовж багатьох років міжнародні організації та їх інституції (Міжнародна Організація Праці, Організація Економічного Співробітництва і Розвитку, Європейський Центр розвитку
професійної освіти і навчання та ін.) провадили аналітично-дослідницькі роботи в галузі підвищення
кваліфікації кадрів. Результати напрацювань лягли в
основу керівних політичних документів світової
спільноти у поступі до суспільства знань, включаючи
вибудову ефективної політики у сфері професійного
розвитку виробничого персоналу як невід’ємного
елемента національних стратегій розвитку.
Проголошені в Стратегії «Європа-2020» завдання
щодо зміцнення трудового потенціалу Європейського Союзу в подальшому були конкретизовані в низці
офіційних документів ЄС, резолюцій, рекомендацій,
доповідей та програм Європейської Ради, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, офіційних
національних документах тощо. Так, Брюггське Комюніке про зміцнення європейського співробітництва у сфері професійної освіти та навчання на період 2012-2020 рр., прийняте Європейської Комісією
спільно з міністрами, які відповідають за цю сферу в
країнах-членах, поставило на порядок денний сучасного і майбутнього розвитку Європи системне запровадження у всі програми професійної освіти (шкільну профільну освіту, базову професійну освіту і навчання, безперервну професійну освіту і навчання)
навчання на засадах продуктивної діяльності.
Обґрунтовуючи можливості подальшої професійної освіти та доступності кваліфікацій, Брюггське
Комюніке наголошує на збільшенні внеску професійної освіти в досягнення цілей Стратегії «Європа-2020» за рахунок: (1) розбудови відповідної системи заохочення компаній до продовження інвестування у розвиток трудових ресурсів та в подальшу
професійну освіту, де рішення щодо комбінації заохочень, прав та обов’язків належить країнам-учасницям; (2) заохочення гнучких форм навчання (електронне навчання, вечірні курси, навчання протягом робочого дня та ін.) для того, щоб сприяти кращому
доступу до навчання у різних життєвих ситуаціях
(подальше навчання має охоплювати всі його види,
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включаючи навчання на виробництві, і має бути доступним і жінкам, і чоловікам); (3) заохочення навчальних закладів та роботодавців до співробітництва, особливо у навчанні великої за кількістю категорії некваліфікованих працівників, які в більшості
мають лише неповну середню освіту, і матимуть користь від професійних програм, спрямованих на розвиток ключових умінь і компетенцій; (4) активного
заохочення до участі в безперервній професійній
освіті проблемних категорій працівників, таких як:
працівники під ризиком звільнення, безробітні тощо
[2].
Визначені пріоритетні напрями та завдання країн-членів ЄС із досягнення цілей стратегії «Європа-2020» зумовлюють провідні тенденції та нові підходи до європейського менеджменту людських ресурсів. Розвиток людських ресурсів розглядається не
тільки як економічна передумова, а й як спосіб вирішення проблеми зайнятості населення, де необхідна умова конкурентоспроможності сучасних підприємств – створення сильного Європейського ринку
праці. Залежність збільшення темпів економічного
росту від підвищення якості ринку праці змушує політиків звертати пильну увагу на систему безперервної професійної освіти і навчання, котра включає
внутрішньофірмову підготовку і розвиток виробничого персоналу. Кожна країна-член ЄС розробила
свою політику щодо навчання на виробництві, послуговуючись стратегічними європейськими орієнтирами та даними Євростату щодо безперервного
професійного навчання на виробництві в країнах ЄС
[3, c. 22].
У Франції професійна освіта і навчання регулюється соціальними партнерами в рамках колективних
договорів (національні міжгалузеві договори і галузеві договори) та урядом – на основі законів та інших
правових документів. У фінансуванні неперервної
професійної освіти і навчання велику роль відіграють
державні структури і об’єднані організації промисловості. Відповідно до загальноєвропейської тенденції працівник є відповідальним за власну кар’єру.
Функція людських ресурсів розподіляється між лінійним і топ-менеджментом, який приділяє значну
увагу ключовим позиціям в організації та потенціалу
працівників. Французьке законодавство чітко регламентує практику навчання працівників підприємства,
надаючи їм часову відстрочку, щоб скористатися
можливістю пройти навчання й підвищити власну
кваліфікацію. У середньому підприємства витрачають на навчання персоналу близько 3% річного фонду заробітної плати, і це при тому, що обов’язкові
відрахування складають 1,5% для організацій від 10
та більше працівників, 0,15% – за меншої кількості
працівників. За даними Європейського центру розвитку професійного навчання, 46% працівників
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Франції навчаються на курсах із подальшого професійного навчання. Для підприємств таке навчання
обходиться у 2,3% загальної вартості праці. У середньому на одного працівника припадає 13 годин навчання. З огляду на те, що тривалість робочого тижня у Франції становить 35 годин, роботодавці намагаються організувати навчання поза робочим часом.
Як результат, майже 38% працівників підприємств
беруть участь у навчальних програмах упродовж
року, на великих підприємствах – цей показник сягає
понад 60%. За рівнем кваліфікації структура персоналу, направленого на навчання, варіює від 10% у
випадку некваліфікованих робітників до 60% у випадку технічних фахівців та керівників [4, с. 221].
У Німеччині на початку ХХІ ст. формується нова
система підтримки професійної освіти і навчання, за
якої держава все більше залучає своїх економічних
та соціальних партнерів до допомоги та спільного
контролю за функціонуванням і розвитком цієї галузі, зберігаючи при цьому свою роль у фінансуванні
цієї сфери. Фінансування професійного навчання
персоналу на виробництві здійснюється трьома способами, а саме: 1) за рахунок зниження податків або
звільнення від податків, якщо виробництво має прибуток; 2) переведення витрат на навчання в ціни
продаж, тобто переадресацією їх покупцям; 3) шляхом інтернаціоналізації прямих і непрямих надходжень під час та після закінчення навчання тощо.
Крім того, держава субсидує підприємства через
повне або часткове фінансування «місць навчання»
та бере на себе витрати, пов’язані зі зменшенням
податкової ставки, або звільнення підприємств від
податків [3, c. 112]. У Німеччині трьома основними
видами професійної освіти є: (а) професійне навчання на підприємствах (у Німеччині існує близько 350
державно визнаних професій (для кожної з цих професій існує Положення про професійне навчання),
освоїти які можна в рамках професійного навчання
на підприємствах); (б) удосконалення або підвищення кваліфікації; (в) перенавчання. Зокрема, таку освіту можна здобути: на підприємствах; на державній
службі, тобто в державних управліннях та відомствах; в освітніх установах та спеціальних школах,
як, наприклад, школа майстрів або спеціалізована
професійна школа. Німеччина є лідером у підготовці
робітничих кадрів серед європейських країн, оскільки в країні найбільш розвинутий в Європі промисловий сектор, у структурі промисловості представлені
всі галузі виробництва, і, незважаючи на існуючі в
світі тенденції відходу від промисловості у класичному вигляді, Німеччина продовжує акцентувати
увагу на розвитку промислових підприємств [5].
За час існування ЄС в його країнах створено
механізм контролю та координації на національному
рівні. Так, у Данії функціонують паритетні комітети

безперервної професійної підготовки, у Німеччині
– Федеральний інститут безперервної освіти. У Нідерландах державні та регіональні органи професійної освіти сумісно розробляють навчальні програми
та контролюють виконання контрактів про навчання,
що укладають працівники з керівниками підприємств. Представники роботодавців та професійної
освіти діють взаємно з питань створення професійних профілів (аналогів професійних стандартів) та
удосконалення програм професійної підготовки, проведення екзаменів у рамках національних галузевих
експертних центрів та асоціації експертних центрів.
Нідерланди – є однією з лідерів за наявністю широкого спектру освітніх закладів, в межах яких забезпечується професійна освіта. У Бельгії управління
діяльністю центрів професійної підготовки здійснює
Національна служба зайнятості [6].
Цінним у підготовці та перепідготовці кадрів у
США є те, що вона спрямована на вирішення завдання забезпечити перспективні потреби економіки.
Відповідно до цього Служба загальної зайнятості та
професійного навчання, враховуючи основні показники економіки та ринку праці, розробляє програми
підготовки й перепідготовки кадрів за спеціальними
напрямами. Чисельність осіб, що мають право пройти навчання, законодавством не обмежується. Водночас передбачено, що першочергово підготовку та
перепідготовку мають проходити безробітні, яким
важче за інших отримати роботу, а також спеціалісти
й робітники, що вже задіяні на виробництві. Підготовка та перепідготовка кадрів здійснюється у спеціалізованих освітніх центрах, заснованих на базі навчальних закладів (дворічних коледжів, професійних
шкіл) та у центрах, що діють при агенціях зайнятості. Фінансування державних програм у зазначеному
напрямі здійснюється коштами бюджету федерації,
штату і місцевих органів влади. Крім того, підготовка та перепідготовка персоналу може відбуватися на
виробництві за рахунок корпорацій. Варто зазначити,
що законодавство США не зобов’язує корпорації
брати участь у підготовці працівників, але заохочує
таку діяльність через зниження податків та відшкодування витрат. [7, с. 94].
Однією із сучасних тенденцій навчання персоналу на підприємствах США є створення системи безперервного навчання працівників для адаптації до
нових технологій та нових форм організації праці,
тому американські підприємства організовують свої
корпоративні університети для проведення професійної підготовки та організації безперервного навчання працівників. Так, наприклад, найбільший
корпоративний університет “Global Learning” створений підприємством “IBM”, налічує 3 400 викладачів з 55 країн світу, які проводять близько 10 000
спеціалізованих курсів, більше ніж 126 000 працівПраво та інновації № 2 (30) 2020
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ників підприємства пройшли професійну підготовку,
перепідготовку та навчання в цьому університеті.
Навчальний центр корпорації «Дженерал Електрик»
відводить 30–40 тисяч людино-днів на рік на навчальні курси для професійної підготовки та навчання працівників [8]. При цьому американські компанії
керуються тим, що навчання персоналу повинне: (а)
давати конкретні знання і навички, які потім будуть
використані в роботі; (б) носити достатньо універсальний характер, щоб отримана кваліфікація могла
бути використана на різних ділянках виробництва;
(в) сприяти реалізації стратегічних цілей фірми; (г)
розглядатися як подвійні інвестиції – в людину й у
виробництво. Отже, однією з основних рис американської системи навчання є гнучкість та вміння
швидко реагувати на потреби суспільства та економіки країни. Американському суспільству притаманне усвідомлення того, що освіта є рушійною силою
прогресу, однією з основних умов розвитку держави.
Особливість функціонування японської системи
навчання полягає в тому, що вона створюється в
рамках діючої структури та гнучкої системи групової
відповідальності, горизонтальних зв’язків і стимулів,
функціонує в межах певних організаційних рамок.
Основою японської системи професійного навчання
в компаніях є концепція «гнучкого працівника»: відбір та підготовка працівника не з однієї, а з двохтрьох спеціальностей із наступним підвищенням
кваліфікації протягом усього життя. Вважається, що
перепідготувати працівника дешевше, ніж замінити
його. Професійна освіта проводиться безпосередньо
за допомогою системи підготовки на робочих місцях.
Зазвичай навчання на робочому місці домінує над
навчанням поза місцем роботи, складаючи близько
80%. Японські компанії витрачають на перепідготовку персоналу щорічно суми, що дорівнюють 10–12%
фонду заробітної плати [9, с. 89]. В Японії неперервна освіта є частиною процесу праці, на який кожний
зайнятий відводить близько 8 годин на тиждень, у
тому числі 4 години за рахунок робочого часу та 4
години – за рахунок власного [10, с. 494].
Як свідчить зарубіжний досвід для професійного
навчання кадрів необхідно задіяти різні механізми
фінансування (до речі, в Україні зобов’язання по
фінансуванню професійного навчання покладаються
тільки на роботодавця, тому значна кількість підприємств (особливо малих і середніх) не мають можливості підвищувати кваліфікацію персоналу відповідно до вимог сучасного виробництва), а саме: (а) державні субсидії роботодавцям, що створюють
додаткові навчальні місця для виробничого навчання
і навчання на робочому місці; (б) створення фондів,
в які роботодавці перераховують певний відсоток від
фонду заробітної плати, для відшкодування роботодавцям, які здійснюють навчання працівників, час-
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тини витрат на навчання; (в) створення в рамках
колективних договорів навчальних фондів, активи
яких формуються з податку на фонд заробітної плати, або за рахунок дотацій; (г) надання позик для
організації курсів перенавчання і перепідготовки
висококваліфікованих працівників; (д) державні дотації на навчання; податкові пільги підприємствам
тощо [11, c. 96].
Висновки. Підводячи підсумок вищевикладеному, можемо констатувати, що пріоритетними напрямками подальшого розвитку підприємств нашої країни
є більш широке використання досвіду провідних
економік світу у сфері управління якістю та розвитком кадрів, формування і підтримка культури якості, розробки і впровадження стандартів з розвитку
персоналу, адаптованих до потреб конкретної організації. Завдяки використанню досвіду провідних
країн світу стає інноваційним розвиток вітчизняної
професійної освіти, зростає потреба фахівців у підвищенні кваліфікації впродовж трудової діяльності
відповідно вимог сучасного світового ринку праці,
удосконалюється національна система компетенцій
і кваліфікацій тощо.
З метою подолання нестачі висококваліфікованих фахівців варто запровадити на державному
рівні законодавчо врегульовану фінансову підтримку підприємств у питаннях професійного навчання
та розвитку працівників, а саме: (1) розробити й
законодавчо підтримати інвестування коштів у навчання працівників та їх професійний розвиток
через позики, державні дотації, податкові пільги
підприємствам для організації курсів підготовки,
навчання, перепідготовки, перенавчання й підвищення кваліфікації персоналу; (2) виділяти державні субсидії роботодавцям, які створюють додаткові
навчальні місця для виробничого навчання й навчання на робочому місці; (3) стимулювати зацікавленість роботодавців у підвищенні професійного
рівня персоналу через систему їх заохочення та
вдосконалення організації й поліпшення якості
освіти; (4) створювати фонди, куди б роботодавці
перераховували певний відсоток від фонду своєї
заробітної плати для відшкодування більшої частини витрат, виділених роботодавцями на навчання
співробітників; (5) передбачати в рамках колективних договорів створення навчальних фондів, активи
яких формуються або з податку на фонд заробітної
плати, або коштом державних дотацій; (6) посилити
відповідальність роботодавців та самих працівників
за свій професійний рівень з метою підвищення
ефективності використання коштів, спрямованих на
професійне навчання персоналу; (6) розробити проекти нормативно-правових актів щодо заохочення
й стимулювання персоналу до неперервного навчання та відповідні механізми їх реалізації (фінан-
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сова допомога – державна чи спонсорська, освітні
відпустки – частково чи повністю оплачувані, гранти, стипендії тощо); (7) заохочувати підприємства
до розширення співпраці з закладами вищої освіти,

1.

науково-дослідними інститутами та іншими установами соціально-педагогічного спрямування для розробки науково-методичних засад професійного розвитку персоналу.
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ВАПНЯРЧУК НАТАЛИЯ
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник, старший научный сотрудник Научноисследовательского института правового обеспечения инновационного развития НАПрН Украины
МИРОВОЙ ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА
В статье указано, что приоритетными направлениями дальнейшего развития предприятий нашей страны
выступает более широкое использование опыта ведущих экономик мира в области управления качеством и развитием кадров, формирование и поддержание культуры качества, разработки и внедрения стандартов по развитию
персонала, адаптированных к потребностям конкретной организации. Поскольку, благодаря использованию опыта
ведущих стран мира становится инновационным развитие отечественного профессионального образования, возрастает потребность специалистов в повышении квалификации в течение трудовой деятельности в соответствии
с требованиями современного мирового рынка труда, совершенствуется национальная система компетенций и
квалификаций и т.п.
Ключевые слова: работник, государство, профессиональное развитие, образование, зарубежное законодательство, мировой опыт.
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PhD, Senior Researcher, Senior Researcher, Scientific and Research Institute of Providing Legal Framework
for the Innovative Development of National Academy of Law Sciences of Ukraine
WORLD EXPERIENCE OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF STAFF
Problem setting. Today, high-quality higher education and vocational training is recognized by the world community as
a significant dominant in the creation of a system of values by economies and the ability to quickly adapt to changing
environments for production processes. Preservation and development of human creative potential is the main goal of innovative
education, which should be permeated with universal values. To do this, it is necessary to make it develop harmonious thinking,
which is based on a combination of inner freedom of the individual and his social responsibility, as well as tolerance.
Analysis of recent researches and publications. A significant contribution to solving the problems of personnel
development has been made by domestic and foreign scientists and practitioners, including O. Amosov, O. Ataeva, V.
Vesnin, N. Gavkalova, G. Dessler, O. Yegorshin, V. Kovalev, N. Markova. E. Morgunov and others. Issues related to
personnel development management were studied by such scientists as V. A. Savchenko, T. P. Zbrytska, G. O. Savchenko.
A. O. Vornachev, A. N. Boyko, and Y. I. Kravets studied the world experience of professional training of skilled workers.
Target of research to analyze the modern world experience of professional development of personnel of enterprises
on the example of leading economies.
Article’s main body. The article points out that the priority areas for further development of our country’s enterprises
are the wider use of the experience of leading economies of the world in the field of quality management and development,
formation and maintenance of a culture of quality, development and implementation of standards for personnel
development, adapted to the needs of a specific organization. As the development of national vocational education becomes
innovative through the use of the experience of the leading countries of the world, the need for specialists to improve their
skills during work in accordance with the requirements of the modern world labor market is increasing, the national system
of competences and qualifications and so on is being improved.
Conclusions and prospects for the development. In order to overcome the shortage of highly qualified specialists,
it is proposed to introduce at the state level legislatively regulated financial support of enterprises in the field of vocational
training and development of employees, namely: (1) to develop and legislatively invest the funds in the training of
employees and their professional development through loans, government tax incentives for companies to organize
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training, training, retraining, retraining and advanced training of staff; (2) allocate government subsidies to employers
who create additional training places for industrial and on-the-job training; (3) stimulate the interest of employers in
improving the professional level of staff through a system of encouraging them and improving the organization and
improving the quality of education; (4) create funds for employers to transfer a percentage of their payroll to cover most
of their employers’ training costs; (5) envisage, within the framework of collective agreements, the creation of training
funds, the assets of which are formed either from a payroll tax or through government subsidies; (6) strengthen the
responsibility of employers and employees themselves for their professional level in order to increase the efficiency of
the use of funds for vocational training of staff; (6) develop draft legal acts to encourage and encourage staff to continue
learning and appropriate mechanisms for their implementation (financial assistance – state or sponsorship, educational
leave - partially or fully paid, grants, scholarships, etc.); (7) to encourage enterprises to expand cooperation with higher
education institutions, research institutes and other institutions of social and pedagogical orientation for the development
of scientific and methodological foundations of professional development of staff.
Keywords: staff, state, professional development, education, foreign legislation, world experience.
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ДО ПИТАННЯ ЗМІСТУ ПРИНЦИПУ АДРЕСНОСТІ
У ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У статті зроблено висновок, що принцип адресності соціальних надань, ураховуючи матеріальне становище
конкретної людини у конкретній життєвій ситуації, що визнана державноорганізованим суспільством соціально
поважною, сприятиме, з одного боку, ефективнішій реалізації соціальних прав, оскільки дозволить ураховувати
конкретну життєву ситуацію одержувача соціальних надань; а, з іншого, – не обмежуючи обсяг і види вже передбачених чинним законодавством соціальних надань, сприятиме раціональнішому розподілу коштів із фондів
суспільного споживання.
Ключові слова: адресність, соціальне забезпечення, соціальні права, соціальні допомоги, отримувач послуг,
принципи.

Постановка проблеми. За останні роки внаслідок законотворчої діяльності з’явилося багато нових
правових принципів, що спрямовують правову регламентацію соціальної сфери і позначають загальні
напрями реалізації соціальних прав. У зв’язку з чим
виникає як теоретична, так і практична необхідність
з’ясування їх змісту і впорядковування у межах усієї
системи принципів права соціального забезпечення.
Характеризуючи принципи соціального забезпечення, слід зазначити, що нині існує безліч класифікацій галузевих принципів і тих, які були розроблені ще за радянських часів, і тих, які в тій чи іншій
мірі зорієнтовані на специфіку сьогодення. Одні
принципи зникали, втрачаючи свою актуальність і
перестаючи впливати на всі соціальнозабезпечувальні; інші, навпаки, ледве з’явившись у соціальнозабезпечувальному законодавстві, займають усе впевненіші позиції у системі галузевих принципів. Одним із таких принципів є принцип адресності.
Мета статті – з’ясувати зміст принципу адресності у праві соціального забезпечення і визначити
його місце у механізмі правового регулювання права
соціального забезпечення у сучасних умовах при
реалізації соціальних прав.
Аналіз останніх досліджень. Проблеми надання
адресної допомоги у своїх наукових працях досліджували такі вчені, як О. О. Богданова, Т. З. Гарасимів, А. Гладун, С. В. Кудлаєнко, О. В. Москаленко,
І. Ю. Хомич, Т. Ю. Хренова, О. Чутчева, О. М. Ярошенко та ін.
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Виклад основного матеріалу. Як відомо, адресність, у найзагальнішому вигляді, означає спрямованість на кого-небудь або на що-небудь – конкретних
людей або певні соціальні одиниці. При цьому може
бути прийнятий різний ступінь адресності (індивідуалізації) достатній для правового опосередкування
різних видів соціально забезпечувальних відносин у
межах різних організаційно-правових форм соціального забезпечення, що визначається деякими загальними характеристиками. Як зазначається в інформаційно-аналітичних матеріалах щодо реформування
вітчизняної системи соціального захисту адресність – це надання соціальної допомоги найбільш
нужденним громадянам або сім’ям з урахуванням
матеріального стану та середньомісячного сукупного доходу, що підтверджується відповідними документами і перевіряється у ході обстеження матеріального стану осіб, у тому числі їх доходів [1, с. 26].
Тобто, при дослідженні адресного характеру надання
соціальної допомоги мається на увазі здійснення
індивідуального підходу до кожної особи та кожної
сім’ї, яка звертається за призначенням субсидії, що
полягає в аналізу документів із відомостями про доходи особи та її сім’ї, відомості про загальну площу
житлового приміщення, квартири, індивідуального
житлового будинку, наявності в особи чи членів її
сім’ї у володінні транспортного засобу, здійснення
особо чи членами її сім’ї купівлі чи набуття права
власності на суму, що перевищує 50 000 грн. тощо.
Всі ці та ряд інших обставин мають бути детально
© Гнатенко К. В., 2020
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проаналізовані соціальним працівником при вирішенні питання щодо призначення чи відмови у призначення субсидії на оплату житлово-комунальних
послуг.
До питання адресності соціальних допомог вітчизняні вчені звернулися на початку 90-х років минулого століття. Саме в цей період переходу до ринкових відносин Україна переживала кризу соціальних
невиплат. Система соціального забезпечення України,
успадкована від Радянського Союзу, що базувалась на
державному фінансуванні, будучи ефективною в умовах планової економіки, в умовах ринку не змогла
забезпечити належний рівень соціальних виплат. Тому
вченими було запропоновано перейти до адресної
моделі соціального розвитку [2, c. 19-26].
У наукових колах існують різні думки щодо досліджуваної проблематики. Так, на думку О. П. Кайди, адресність передбачає, що держава здійснює
надання соціальної допомоги найбільш нужденним
громадянам або сім’ям з урахуванням матеріального
стану та середньомісячного сукупного доходу, що
підтверджується відповідними документами і перевіряється у ході обстеження матеріального стану
осіб, у тому числі їх доходів. Це, відповідно, дозволяє збільшити розмір допомоги найбільш нужденним верствам населення в межах наявного бюджету
програми соціальної допомоги та досягнути заданого ефекту за найменших витрат бюджетних коштів.
Адресність є характерним інструментом соціальних
програм боротьби з бідністю, що дозволяє досягти
значного ефекту шляхом якісного ідентифікування
критеріальних характеристик «отримувачів допомоги» [3, с. 86]. Дійсно, тільки виключно із індивідуальним підходом до встановлення суб’єктів отримання допомоги можна виявити найбільш нужденних громадян та сімей із низьким рівнем доходів, а
отже надати допомогу тим особам, які цього дійсно
потребують та чекають.
Досліджуючи питання надання адресності допомоги Л. П. Лутицька наголошує та тому, що перевага
адресності полягає в більш ефективному використанні коштів для допомоги нужденним. В адресній
програмі більша частина коштів витрачається на
бідних. Отже, адресуючи соціальний захист, можна
збільшити здатність системи забезпечити допомогою
саме тих, хто її потребує, і, з іншого боку, унеможливити доступ до коштів соціальної допомоги тих, для
кого вона не призначена [4, с. 46].
На переконання ж К. В. Піскун, запровадження
адресності надання соціальних пільг, окрім виявлення найбільш нужденних осіб, допоможе: 1) провести
логічне обмеження кількості пільговиків; 2) ввести
критерій «верхньої межі доходу», після якого громадянин втрачає право на соціальні пільги; 3) забезпечити такі критерії адресності, що відповідали б

критеріям чесності, прозорості та враховували б
обставини, дохід, потреби пільговика; 4) здійснити
перегляд та нормування самої системи нарахування
пільг задля унеможливлення не обумовленого та завищеного використання пільг. Також науковець звертає увагу на те, що основними чинниками, які можуть перешкоджати широкому впровадженню програм адресності є: занадто високі адміністративні
витрати; небажання громадян, які вийдуть з категорії
пільговиків платити за послуги [5, с. 219-220].
У той же час А. Гладун акцентує увагу на два
типи помилок у наданні населенню адресної допомоги. Так, якщо допомогу отримує сім’я, яка насправді її не потребує, то це – помилка «включення»,
що призводить до перевитрат соціальних коштів і, як
наслідок, зменшення коштів на допомогу тим, хто
справді її потребує. Інша помилка полягає у наступному: хибне виключення – ситуація, за якої бідні
люди не отримують виплат. Така ситуація порівняно
рідко враховується в аналізі ефективності адресної
допомоги, однак потенційно вона є більш серйозною
проблемою, оскільки в такому випадку соціальна
допомога не виконує своєї прямої функції – бідні
люди залишаються без засобів до існування [6].
Адресність, як зазначає О. О. Богданова виступає
принципом надання соціальної допомоги найбільш
нужденним громадянам або сім’ям з урахуванням
матеріального стану та середньомісячного сукупного доходу, що підтверджується відповідними документами і перевіряється у ході обстеження матеріального стану осіб, у тому числі їх доходів [7].
На думку Т. З. Гарасиміва, зміст принципу адресності соціального забезпечення полягає у диференціації виконання соціальних функцій держави щодо
різних груп населення та перерозподіл соціальних
витрат держави в користь найбільш вразливих груп
[8, c. 105].
Проаналізувавши думки науковців щодо порушеної проблематики, вважаємо адресність соціального
захисту в цілому спрямована на визначення реального рівня життя осіб, які звертаються за соціальною
допомогою, реальної нужденності їх у отриманні
соціальної допомоги. Вона є характерним інструментом соціальних програм боротьби з бідністю, що
дозволяє досягти значного ефекту шляхом якісного
ідентифікування критеріальних характеристик
«отримувачів допомоги».
Основна перевага адресної системи соціального
захисту полягає, по-перше, у більш ефективному
використанні наявних обмежених бюджетних коштів
для надання соціальної допомоги найбільш незахищеним категоріям громадян; по-друге, більша частина таких коштів витрачається саме на бідних громадян. Відтак, адресуючи систему соціального захисту
незахищених верств населення можна, з одного боку,
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суттєво збільшити здатність цієї системи забезпечувати соціальною допомогою і послугами саме тих,
хто її дійсно потребує, а з іншого – унеможливити
доступ до бюджетних коштів, передбачених для виплати державної соціальної допомоги і надання соціальних послуг, тим, кому вона не призначена. Це,
у свою чергу, надасть змогу зменшити загальну вартість програм соціальної допомоги на державному
та регіональному рівнях, що є важливим чинником в
умовах обмеженості фінансових ресурсів.
Беручи до уваги міжнародний досвід, результативними важелями в частині посилення спрямованості, а також адресності програм соціальної підтримки бідних є: а) використання сучасних технологій (електронних сучасних карток, електронного
реєстру реципієнтів соціальних програм); б) інформування населення про зміни в законодавстві, що
стосуються сфери соціальної політики; в) підвищення законодавчої захищеності роботи соціальних інспекторів, у тому числі перевірки матеріально-побутових умов та економічної спроможності потенційних реципієнтів адресної допомоги [9].
Світова практика виокремлює три основні види
адресної соціальної допомоги найбільш незахищеним категоріям громадян: (а) допомога по соціальному страхуванню (не вимагає перевірки доходів одержувачів цієї допомоги та надається їм на основі
інформації про страхові внески особи на загально
обов’язкове державне соціальне страхування і за
фактом настання страхового випадку, наприклад,
втрати працездатності чи досягнення пенсійного
віку). Розмір соціальної допомоги перебуває в пропорційній залежності від трудових доходів і розмірів
відрахувань на страхові платежі. Така система соціальної допомоги притаманна більшості країн Західної Європи (Австрія, Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Франція); (б) універсальна соціальна
допомога (право на її отримання має кожен громадянин, незалежно від рівня доходу, сплачених страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або економічного статусу, наприклад, універсальні сімейні допомоги і безкоштовне
медичне обслуговування). Системи державної підтримки, засновані на наданні допомоги всім, хто
потребує, створюються з метою забезпечення основних соціальних потреб громадян на рівні встановлених законодавством державних соціальних стандартів та нормативів. Така система соціальної допомоги характерна для країн Скандинавського регіону
(Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція); (в) соціальна
допомога, що надається на основі оцінки доходів
(витрат) і факту настання певної події без перевірки
даних про сплачені страхові внески на загально
обов’язкове державне соціальне страхування. Така
система соціальної допомоги притаманна для англо-
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саксонських країн (Велика Британія, Ірландія, Канада, США). У цих країнах матеріальна допомога має
адресну спрямованість і надається лише за наявності необхідних та перевірених підстав.
Аналіз вітчизняного законодавства у сфері соціального забезпечення дозволяє зробити висновок
про те, що сьогодні принцип адресності у деяких
законах передбачено прямо, а в деяких він знайшов
непряме закріплення, що можна виявити за допомогою тлумачення змісту закону. Так, Закон України
«Про соціальні послуги» [10] серед принципів надання соціальних послуг проголошує індивідуальний підхід. Також має місце, коли принципу адресності присвячено окремий нормативно-правовий
акт, зокрема Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову «Про надання щомісячної адресної
допомоги особам, які переміщуються з тимчасово
окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат
на проживання, в тому числі на оплату житлово-
комунальних послуг» [11].
Наразі, з метою подальшого розвитку адресної
допомоги, провадяться такі заходи:
1) ведеться робота щодо впорядкування пільг та
допомог, що надаються різним категоріям населення;
2) удосконалюється механізм надання субсидій на
сплату за житло, за комунальні послуги, за паливо;
3) надаються пільги та послуги окремим категоріям громадян з метою забезпечення їхньої життєдіяльності;
4) проводиться реформування нормативно-правової бази надання адресної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям та одиноким непрацездатним громадянам на основі врахування їх сукупного
доходу;
5) створюється система контролю за ефективним
та раціональним використанням коштів для надання
державної соціальної допомоги;
6) впроваджується єдина обліково-інформаційна
система одержувачів соціальної допомоги.
Висновки. Підводячи підсумок вищевикладеному, а також підтримуючи позиції дослідників у цій
царині, можемо констатувати, що принцип адресності соціальних надань, ураховуючи матеріальне становище конкретної людини у конкретній життєвій
ситуації, що визнана державноорганізованим суспільством соціально поважною, сприятиме, з одного
боку, ефективнішій реалізації соціальних прав,
оскільки дозволить ураховувати конкретну життєву
ситуацію одержувача соціальних надань; а, з іншого, – не обмежуючи обсяг і види вже передбачених
чинним законодавством соціальних надань, сприятиме раціональнішому розподілу коштів із фондів суспільного споживання. Адресність соціального захисту повинна бути спрямована на визначення ре-
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ального рівня життя осіб, які звертаються за
соціальною допомогою, реальної нужденності їх у
отриманні соціальної допомоги.
Основними вимогами до адресності повинно
бути: (1) необхідність точного визначення отримува-
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ча послуги; (2) диференціація обсягу послуг, що
надаються, залежно від потреб індивіда; (3) розробка та реалізація спеціальних заходів по запобіганню
соціальному утриманству.
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в сфере нотариата управления по вопросам нотариата
Главное территориальное управление юстиции в Харьковской области
К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПРИНЦИПА АДРЕСНОСТИ
В ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В статье сделан вывод, что принцип адресности социальных услуг, учитывая материальное положение конкретного человека в конкретной жизненной ситуации, которая признана государствоорганизованным обществом
социально важной, будет способствовать, с одной стороны, более эффективной реализации социальных прав,
поскольку позволит учитывать конкретную жизненную ситуацию получателя социальных услуг; а с другой – не
ограничивая объем и виды уже предусмотренных действующим законодательством социальных услуг, будет способствовать более рациональному распределению средств из фондов общественного потребления.
Ключевые слова: адресность, социальное обеспечение, социальные права, социальные пособия, получатель
услуг, принципы.
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PhD, Chief Specialist of the Department of Organizational Support and Control in the Sphere of the
Notary’s Office of the Notary’s Office (Main Territorial Department of Justice in the Kharkiv Region)
TO THE ISSUE OF THE CONTENT OF THE PRINCIPLE OF ADDRESS
IN THE LAW OF SOCIAL SECURITY
Problem setting. In recent years, as a result of legislative activity, many new legal principles have emerged that guide
the legal regulation of the social sphere and indicate the general directions of the implementation of social rights. As a
result, there is both a theoretical and a practical need to clarify their content and streamline the principles of social security
law throughout the system.
Characterizing the principles of social security, it should be noted that today there are many classifications of sectoral
principles and those that were developed in Soviet times, and those that are more or less focused on the specifics of today.
Some principles disappeared, losing their relevance and ceasing to affect all social security; others, on the other hand,
have become more and more confident in the system of sectoral principles, having barely appeared in social security
legislation. One such principle is the principle of targeting.
Analysis of recent researches and publications. Problems of providing targeted assistance in their scientific works
were studied by such scientists as O. O. Bogdanova, T. Z. Garasimov, A. Gladun, S. V. Kudlaenko, O. V. Moskalenko,
I. Yu. Khomych, T. Yu. Khrenova, O. Chutcheva, O. M. Yaroshenko and others.
Target of research – to find out the content of the principle of targeting in the law of social security and to determine
its place in the mechanism of legal regulation of the law of social security in modern conditions in the implementation of
social rights.
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Article’s main body. Targeted social protection in general is aimed at determining the real standard of living of
persons seeking social assistance, their real need for social assistance. It is a characteristic tool of social programs to
combat poverty, which allows to achieve a significant effect by qualitatively identifying the criteria characteristics of
“beneficiaries”.
The main advantage of the targeted social protection system is, firstly, the more efficient use of available limited
budget funds to provide social assistance to the most vulnerable categories of citizens; secondly, most of such funds are
spent on poor citizens. Therefore, addressing the system of social protection of vulnerable groups can, on the one hand,
significantly increase the ability of this system to provide social assistance and services to those who really need it, and
on the other – to prevent access to budget funds for state social assistance and provision of social services to those to
whom it is not intended. This, in turn, will reduce the overall cost of social assistance programs at the state and regional
levels, which is an important factor given the limited financial resources.
Conclusions and prospects for the development. The principle of targeting social benefits, taking into account the
financial situation of a particular person in a particular life situation, recognized by the state society as socially respectable,
will contribute, on the one hand, more effective implementation of social rights, as it will take into account the specific
life situation and, on the other hand, without limiting the volume and types of social benefits already provided by the
current legislation, will promote a more rational distribution of funds from public consumption funds. Targeted social
protection should be aimed at determining the real standard of living of persons seeking social assistance, their real need
for social assistance.
Keywords: principles, recipient of services, social benefits, social rights, social security, targeting.
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ПРАВО ОСІБ З СІМЕЙНИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ
НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ: СВІТОВИЙ ДОСВІД
Стаття присвячена аналізу міжнародних документів у сфері соціального захисту осіб з сімейними обов’язками.
Наголошено на важливості та необхідності приведення національного законодавства у відповідність до світових
стандартів у розглядуваній царині. Зроблено висновок, що на сучасному етапі розвитку для України першочерговим завданням є створення такої нормативної бази захисту прав і свобод осіб з сімейними обов’язками, яка б
повною мірою відповідала міжнародним стандартам і забезпечувала реалізацію цих прав та передбачала механізм
їх захисту у випадку порушення.
Ключові слова: соціальний захист, особи з сімейними обов’язками, міжнародні стандарти, держава.

Постановка проблеми. У сучасних соціальноекономічних умовах проблема соціального захисту
осіб з сімейними обов’язками набуває особливої
актуальності. У процесі життєдіяльності сім’ї, на
утриманні яких перебувають неповнолітні діти, спіткає велика кількість соціальних ризиків, серед яких
інвалідність, хвороба, малозабезпеченість, утримання дитини одноосібно та ін., що вимагає від держави
розробки та прийняття якісно нових соціальних програм, спрямованих на захист даного суб’єкта права
соціального забезпечення від несприятливих наслідків таких ризиків.
Соціальний захист осіб із сімейними обов’язками
в Україні не може забезпечити ефективного подолання несприятливих наслідків соціальних ризиків,
оскільки потребує докорінної зміни нормативно-правового регулювання, приведення національного законодавства у відповідність із загальновизнаними
міжнародними правовими стандартами, де сім’я визнається природним і основним осередком суспільства, якому повинні надаватися якнайширші охорона
і сприяння, особливо у період формування, і поки
вона відповідає за виховання та утримання неповнолітніх дітей.
У сучасних умовах усе більшої актуальності в
Україні набуває питання її інтеграції до міжнародних
і регіональних організацій, діяльність яких спрямована на забезпечення принципів демократії, верховенства права в усіх царинах суспільного життя, на
захист прав та основних свобод людини. В. М. Шумілов категорично заявляє: «Уже сьогодні в міжнародному праві закріплений інститут спільної спад-

76

Право та інновації № 2 (30) 2020

щини людства. Представником загальнолюдських
інтересів виступає співтовариство держав як таке...
Перерозподіл компетенції, так само як і деякі інші
відмітні риси, свідчить про те, що сучасне міжнародне право… перебуває в стадії формування зачатків
глобальної правової системи» [1, с. 167]. Беззаперечно, що держави повинні виконувати свої міжнародні зобов’язання, а також за необхідності вносити
зміни до національного законодавства.
Приведення національного законодавства у відповідність із загальновизнаними міжнародними правовими стандартами прав людини є одним з пріоритетних завдань Української держави. Така діяльність
не обмежується часом, а має бути постійною і здійснюватися згідно з розвитком уявлень про зміст прав
людини міжнародних органів, уповноважених тлумачити міжнародні договори про права індивіда. З
огляду на загальновизнаний доктриною міжнародного права принцип неподільності прав людини в
умовах реструктуризації економіки України на шляху переходу до ринкової моделі господарювання і
пов’язаних із цим питань соціального й економічного характеру постала проблема забезпечення соціальної захищеності населення, належної реалізації
економічних і соціальних прав громадян, які мешкають на її території.
Відповідно до розділу Х Декларації про державний суверенітет [2] сьогодні Україна виступає рівноправним учасником міжнародного спілкування й
активним контрибутором європейської безпеки, визнає перевагу загальнолюдських цінностей над класовими, бере участь у загальноєвропейському й су© Сохань М. Ю., 2020
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брегіональному співробітництві, виступає ініціатором удосконалення існуючих і створення нових
механізмів міжнародної співпраці у сфері прав людини.
Мета статті проаналізувати світовий досвід
щодо права осіб з сімейними обов’язками на соціальний захист та можливості застосування його в Україні.
Аналіз останніх досліджень. У праві соціального забезпечення питання пов’язані з правом осіб з
сімейними обов’язками на соціальний захист не зосталося поза увагою дослідників і стоїть у низці
важливих теоретичних розробок у цій галузі. Зокрема, цьому питанню приділяли увагу М. І. Полупанов,
В. Ш. Шайхатдінов, О. Г. Азарова, Є. І. Астрахан,
Т. І. Іванкіна, В. Д. Новиков, I. A. Вєтухова, JI. B.
Кулачок, О. М. Ярошенко та інші правознавці.
Виклад основного матеріалу. У суспільстві вже
давно склалися відповідні загальнолюдські ідеали та
цінності – уявлення про справедливість, свободу,
невід’ємні права людини, в тому числі соціальні.
З’явившись на початку людства і безперервно наповнюючись новим більш широким змістом вони стали
основою концепції правової соціальної держави.
Поступово права людини знайшли відображення в
міжнародних актах, деклараціях, пактах, конвенціях,
рекомендаціях та ін. Так, особливості регулювання
права осіб з сімейними обов’язками на соціальний
захист знайшли своє відображення в документах і
матеріалах ООН, МОП та інших міжнародних організацій. Це і Загальна декларація прав людини, і
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, і Конвенція про права дитини, і Віденська декларація та програма дій Всесвітньої конференції по правах людини та ін.
У Загальній декларації прав людини [3] містяться положення, що виражають основні ідеї міжнародного права соціального забезпечення, його принципи
розвитку. Так, передусім соціальні права визнаються
за всіма людьми незалежно від раси, кольору шкіри,
статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження,
майнового або іншого становища (ст. 2); кожна людина як член суспільства має право на соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи
прав в економічній, соціальній і культурній галузях
за допомогою національних зусиль і міжнародного
співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної держави (cт. 22). Всезагальність соціального захисту носить абсолютний характер і не може
бути обмежена національним законодавством, тобто
нормативними актами не можна позбавляти соціального захисту окремих категорій громадян. Право на
соціальне забезпечення і соціальний захист людина

має за умови настання обставин, яким закон надає
правове значення. Декларація наводить основні з
них, а саме: безробіття, хвороба, інвалідність, вдівство, старість, материнство, дитинство. Також у
Декларації наголошено, що «сім’я є природним,
основоположним осередком суспільства і має право
на захист з боку суспільства та держави».
Досить широкий перелік соціальних прав закріплює Міжнародний пакт про економічні, соціальні
та культурні права [4], у ст. 9 якого зазначається, що
держави, які беруть участь у цьому Пакті визнають
право кожної людини на соціальне забезпечення,
включаючи соціальне страхування. Крім того, держави, які беруть участь у зазначеному Пакті, визнають право кожного на достатній життєвий рівень для
нього і його сім’ї, що включає достатнє харчування,
одяг і житло, і на неухильне поліпшення умов життя
(ст. 11).
Згідно з рекомендаціями ООН розробка «політики і відповідного законодавства, які сприяють укріпленню сім’ї повинні стати пріоритетними напрямками діяльності національних урядів і міжурядових
організацій». У 1994 р. під гаслом ООН Віденським
Комітетом неурядових організацій з питань сім’ї
здійснювалася робота по створенню Декларації про
права та відповідальність родини. У рамках цього
проекту були розроблені «Керуючі принципи з питань сім’ї», які віддзеркалюють міжнародні норми та
покликані сприяти створенню національних систем
сімейної політики, конкретних програм підтримки
сімей. До найбільш важливих положень цього документу слід віднести такі: (а) утвердження цінності
сім’ї, повага та захист усіх типів сімей незалежно від
національних культурних, регіональних відмінностей, недопущення їх дискримінації; (б) забезпечення
найкращих умов для організації життєдіяльності
сім’ї, створення передумов для здорового розвитку
суспільства, соціального та економічного прогресу в
інтересах сім’ї, перерозподіл в цих цілях ресурсів на
користь соціальних програм перш за все за рахунок
скорочення військових витрат; (в) розробка гнучкого
законодавства про сім’ю, його розвитку з урахуванням нестабільності умов життя: (г) виявлення підтримки членам сім’ї у поєднанні професійних та
сімейних обов’язків [5, с. 155].
Важливе значення для осіб із сімейними
обов’язками має також і Європейська соціальна хартія [6], присвячена формулюванню захисту соціальних прав. Так, у Хартії розкривається зміст таких
прав людей у сфері соціального забезпечення, як
право на соціальне забезпечення (ст. 12), право на
соціальну та медичну допомогу (ст. 13), право сім’ї
на соціальний, правовий та економічний захист
(ст. 16), право трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей на захист і допомогу (ст. 19), право працюючих
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жінок на охорону материнства (ст. 8), право на охорону здоров’я (ст. 11), право на користування соціальними службами (ст. 14), право інвалідів на самостійність, соціальну інтеграцію та участь ужитті
суспільства (ст. 15), право дітей та підлітків на соціальний, правовий та економічний захист (ст. 17),
право осіб похилого віку на соціальний захист (ст.
23), право працівників із сімейними обов’язками на
рівні можливості та рівне ставлення до них (ст. 27),
право на захист від убогості та соціального відчуження (ст. 30).
До Європейської соціальної хартії було прийнято
Додатковий протокол, зміст якого враховував ті зміни, які сталися з часів прийняття Хартії у сфері законодавства про працю, в підході до соціальних проблем і часткою в термінології (наприклад, у зв’язку
із прийняттям Конвенції МОП № 156 «Про рівне
ставлення і рівні можливості для трудящих чоловіків
та жінок: трудящі із сімейними обов’язками» [7]
з’явилось нове поняття «особи із сімейними
обов’язками» – чоловіки і жінки, які мають сімейні
обов’язки щодо дітей, які перебувають на їхньому
утриманні, коли такі обов’язки обмежують їхні можливості підготовки, доступу, участі чи просування в
економічній діяльності). Так, Протокол гарантує право на рівні можливості і рівні умови стосовно зайнятості і професії, без дискримінації за ознакою статі
та інші права.
Європейська соціальна хартія та Додатковий протокол мають суттєвий вплив на формування соціальної політики, оскільки ці документи встановлюють
її еталони, задають основні напрями розвитку прогресивної та активної соціальної політики, що, у
свою чергу відіграє важливу роль у приведенні соціальної політики держав-учасниць у відповідність
з сучасною ситуацією.
Насамкінець наведемо думку Н. С. Сидоренко, з
якою ми цілком погоджуємося: «Європейська соціальна хартія Ради Європи є регіональним міжнародно-правовим механізмом захисту соціальних та економічних прав людини, який створив юридичну
основу функціонування Європейської регіональної
системи захисту соціальних та економічних прав
людини. Завдяки наявності особливого кола відносин
у сфері захисту соціальних та економічних прав людини, що регулюються ЄСХ, особливого нормативного змісту документа, методів і механізмів регулювання, включаючи інституційний механізм контролю
за дотриманням договірними сторонами прийнятих
за Хартією зобов’язань, ЄСХ сьогодні забезпечує
захист соціальних та економічних прав людини на
національних територіях більшості європейських
держав, які ратифікували чи іншим способом висловили згоду на обов’язковість для них даного міжнародно-правового документа» [8, с. 11].
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Положення вищезгаданої Конвенції набули детального розвитку у Рекомендації № 165 «Про рівне
ставлення і рівні можливості для трудящих чоловіків
та жінок: трудящі із сімейними обов’язками» [9].
Конвенція і Рекомендація визначили коло працівників з сімейними обов’язками, до яких віднесли: чоловіків і жінок, які мають сімейні обов’язки щодо
дітей, які перебувають на їх утриманні; чоловіків і
жінок, які мають зобов’язання щодо інших найближчих родичів-членів їх сім’ї, котрі дійсно потребують
на їх догляд чи допомогу. Україна, ратифікувавши у
1999 р. цю Конвенцію взяла на себе зобов’язання
щодо імплементації закріплених у ній стандартів у
національне законодавство. Основним програмними
документами, в яких закріплені загальні засади державної політики України в галузі сімейних відносин,
є Декларація про загальні засади державної політики
України стосовно сім’ї та жінок [10], яка визнала
«формування державної політики стосовно сім’ї та
жінок одним із пріоритетних напрямів діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування», та Концепція державної сімейної політики [11], яка була прийнята в продовження цієї
Декларації, й конкретизує і розширює закріплені в
ній засади державної політики щодо сім’ї.
У свою чергу Конвенцією МОП № 102 «Про
мінімальні норми соціального забезпечення» від 28
червня 1952 р. [12] було передбачено, в якому вигляді повинна надаватися сімейна допомога, а саме:
(а) або у вигляді періодичних виплат особам, які
підлягають забезпеченню і мають визначений стаж;
(б) або надання дітям (чи для них) їжі, одягу, домівки, умов для відпочинку або догляду вдома; (в) або
сукупності всіх видів допомоги, зазначених у пунктах a і б. Розглядувана Конвенція до 2016 року не
була ратифікована Україною. Тільки 16 березня 2106
р. було прийнято Закон про ратифікацію Конвенції
Міжнародної організації праці про мінімальні норми
соціального забезпечення № 102, яка набрала чинності для України лише через дванадцять місяців з
дати реєстрації документа України про ратифікацію,
що ще раз підтверджує європейський напрямок нашої держави і поліпшення соціального становища та
захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства.
Важливе значення також мають положення Конвенції МОП № 117 «Про основні цілі та норми соціальної політики» від 22 червня 1962 р. (ратифікована Україною 16 вересня 2015 р.), якою передбачено загальні принципи соціальної політики, що
полягають у її спрямуванні на досягнення добробуту
й розвитку населення, а також на заохочення його
прагнення до соціального прогресу. Зокрема, Конвенцією визначено відповідні заходи щодо підвищення рівня життя населення, в тому числі і сімей з
дітьми, малозабезпечених, багатодітних сімей, по-
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ложення щодо трудових мігрантів, винагородження
працівників, щодо освіти і навчання, а також зазначений один із основних принципів – принцип недискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, статі,
віросповідання, належності до племені або профспілкового членства [13].
На жаль, єдиного міжнародного акта, який би
закріплював стандарти соціального захисту осіб з
сімейними обов’язками, й досі немає. У зв’язку з
цим можна говорити про те, що загальні принципи
та характеристики, які стосуються соціального захисту цієї категорії осіб, та приймаються з метою
досягнення оптимального рівня впорядкованості у
цій сфері суспільних відносин, регулюються низкою
міжнародно-правових актів, які закріплюють основні
права особи у сфері соціального захисту та визначають стандарти їх реалізації, основи соціальної
захищеності материнства як стану, який дає право на
піклування та допомогу з боку держави та суспільства, а також засади соціального захисту сім’ї, якій
мають бути надані необхідні захист і сприяння з тим,
щоб вона могла повністю покласти на себе
зобов’язання щодо виховання підростаючого покоління.
Висновки. Підводячи підсумок вищенаведеному можемо констатувати, що вивчення міжнарод-
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них документів дозволило з’ясувати ступінь їх
впливу на національне законодавство і джерела
права соціального забезпечення. Для України приведення національного законодавства у сфері соціального захисту осіб з сімейними обов’язками у
відповідність до світових стандартів у розглядуваній царині є важливим і необхідним кроком. Тому
на сучасному етапі розвитку для України першочерговим завданням є створення такої нормативної
бази захисту прав і свобод осіб з сімейними
обов’язками, яка б повною мірою відповідала міжнародним стандартам і забезпечувала реалізацію
цих прав та передбачала механізм їх захисту у випадку порушення.
Що ж до відповідності світовим стандартам на
сьогоднішній день, можемо зазначити наступне: а) з
метою створення умов для нормативно-правового
забезпечення державної політики стосовно осіб із
сімейними обов’язками в Україні прийнято низку
нормативних документів; б) для сприяння реалізації
гендерних інтересів працюючих чоловіків і жінок
чинне законодавство України було впорядковане у
відповідності з основними положеннями Конвенції
МОП № 156 «Про рівне ставлення і рівні можливості для трудящих чоловіків та жінок: трудящі із сімейними обов’язками».
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gov.ua/laws/show/993_016 [in Ukrainian].

СОХАНЬ МАРИЯ
аспирантка кафедры гражданско-правовых дисциплин, хозяйственного и трудового права
Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды
ПРАВО ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ:
МИРОВОЙ ОПЫТ
Статья посвящена анализу международных документов в сфере социальной защиты лиц с семейными
обязанностями. Подчеркнута важность та необходимость приведения национального законодательства в
соответствие с мировыми стандартами в рассматриваемой области. Сделан вывод, что на современном
этапе развития для Украины первоочередной задачей является создание такой нормативной базы защиты
прав и свобод лиц с семейными обязанностями, которая бы в полной мере соответствовала международным
стандартам и обеспечивала реализацию этих прав и предусматривала механизм их защиты в случае нарушения.
Ключевые слова: социальная защита, лица с семейными обязанностями, международные стандарты, государство.
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THE RIGHT OF PERSONS WITH FAMILY RESPONSIBILITIES
TO SOCIAL PROTECTION: WORLD EXPERIENCE
Problem setting. In modern socio-economic conditions, the problem of social protection of persons with family
responsibilities becomes especially relevant. In the process of life of families with minor children, there are a large number
of social risks, including disability, illness, poverty, child support alone, etc., which requires the state to develop and adopt
qualitatively new social programs aimed at protection of the given subject of the right of social security from adverse
consequences of such risks.
Analysis of recent researches and publications. In social security law, issues related to the right of persons with
family responsibilities to social protection have not gone unnoticed by researchers and are among a number of important
theoretical developments in this area. In particular, attention was paid to this issue M. I. Polupanov, V. S. Shaikhatdinov,
O. G. Azarova, E. I. Astrakhan, T. I. Ivankina, V. D. Novikov, I. A. Vetukhova, L. B. Kulachok, O. M. Yaroshenko and
other lawyers.
Target of research – is to analyze the world experience on the right of persons with family responsibilities to social
protection and the possibility of its application in Ukraine.
Article’s main body. There is still no single international act that establishes standards for the social protection of
persons with family responsibilities. In this regard, we can say that the general principles and characteristics relating to
social protection of this category of persons, and adopted in order to achieve the optimal level of order in this area of
public relations, are governed by a number of international legal acts enshrining fundamental rights persons in the field
of social protection and determine the standards of their implementation, the basics of social protection of motherhood
as a state that gives the right to care and assistance from the state and society, as well as the principles of social protection
of the family to which necessary protection and assistance so that it can fully commit itself to educating the younger
generation.
Conclusions and prospects for the development. Summing up the above, it was concluded that the study of international documents allowed to determine the degree of their impact on national legislation and sources of social security
law. For Ukraine, bringing national legislation in the field of social protection of persons with family responsibilities in
line with international standards in this area is an important and necessary step. Therefore, at the current stage of development for Ukraine, the priority is to create a regulatory framework to protect the rights and freedoms of persons with
family responsibilities, which would fully meet international standards and ensure the implementation of these rights and
provide a mechanism to protect them in case of violation.
As for compliance with international standards today, we can note the following: a) in order to create conditions for
regulatory and legal support of state policy regarding persons with family responsibilities in Ukraine adopted a number
of regulations; b) to promote the gender interests of working men and women, the current legislation of Ukraine has been
streamlined in accordance with the main provisions of the ILO Convention 156 on Equal Treatment and Equal
Opportunities for Men and Women Workers: Workers with Family Responsibilities.
Keywords: social protection, persons with family responsibilities, international standards, state.
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МЕЖІ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
У статті розглянуто поняття та значення меж доказування у кримінальному процесі, досліджено відмінності
між ними та суміжними процесуальними категоріями, а також проаналізовано доктринальні розробки щодо критеріїв для моменту досягнення меж та судову практику у випадках розширення чи звуження меж доказування.
Ключові слова: межі доказування, предмет, звуження та розширення меж, розумний сумнів.

Постановка проблеми. Доказування у кримінальному процесі являє собою регламентовану пізнавальну діяльність уповноважених на те суб’єктів
кримінального провадження зі збирання й дослідження (перевірки й оцінки) доказів, формування на
їх підставі власних правових позицій та їх реалізації
[1, с. 147]. Специфічною метою доказування є отримання знання, яке максимально наближене до реальної дійсності, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законом. Проте, у якому випадку
отриманих знань буде достатньо для того, щоб сформувати повне уявлення про вчинене кримінальне
правопорушення або ж відповісти на інші питання,
які виникають у ході кримінального провадження?
Для досягнення цієї мети теорія кримінального процесу оперує поняттям «межі доказування». З огляду
на наведене, актуальності набуває дослідження цього та супутніх явищ, що обумовлюється, по-перше,
відсутністю їх законодавчої регламентації, а відтак,
значним рівнем дискреційних повноважень правозастовців, а по-друге, відсутністю єдності у визначенні цих понять у теорії кримінального процесу, у
зв’язку із чим наявні численні проблеми правозастосування.
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Метою роботи є визначення поняття меж доказування, його співвідношення із суміжними явищами; з’ясування моменту досягнення мети доказування, а також випадків звуження та розширення меж
доказування з огляду на надбання теорії кримінального процесу та загальні тенденції національної судової практики.
Аналіз попередніх досліджень. Спершу слід
зазначити, що питання визначення меж доказування,
достатності доказів та їх співвідношення із предметом доказування завжди викликали інтерес та були
предметом наукових досліджень вчених. Зокрема,
заслуговують на увагу праці таких дослідників у
галузі як кримінального процесу, так і суміжних
наук, як А.Р. Бєлкін, В. В. Вапнярчук, Г.Ф. Горський,
Ю.М. Грошевий, В. С. Зеленецький, Є. Г. Коваленко,
Л.Д. Кокорєв, Р.В. Костенко, Р.Д. Рахунов, В. В. Рожнов, В. Г. Танасович, Ф.Н. Фаткуллін, А.А. Хмиров
та інших вчених.
Виклад основного матеріалу. На початку дослідження слід визначити поняття меж доказування.
Вивчення наукових джерел дозволило з’ясувати, що
у теорії кримінального процесу під межами доказування здебільшого розуміється такий обсяг доказо© Марочкін О. І., Сливна В. А., 2020
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вого матеріалу, який забезпечує надійне та достовірне встановлення обставин справи, які входять до
предмета доказування, а також певний обсяг знань
суб’єкта доказування про ці обставини для закінчення діяльності зі збирання й дослідження доказів повністю або прийняття певного процесуального рішення.
Іншим об’єктом наукового дослідження є
з’ясування співвідношення меж доказування із поняттями достатності доказів та предмету доказування. Так, з точки зору гносеології, межі доказування
є сукупністю достатніх доказів, якими, у свою чергу,
є належні, допустимі та достовірні докази, які необхідні для встановлення обставин справи. Тобто, можна констатувати відсутність суттєвої різниці між
цими поняттями з огляду на те, що їх мета та зміст
зводяться до одного й того ж. При цьому, слід звернути увагу на те, що окремі науковці наголошують
на необхідності певного розмежування даних явищ.
Так, наприклад, Л. В. Клейман стверджує, що межі
доказування є динамічними, вони можуть змінюватись у ході провадження, а достатність характеризує
вже сформовану систему доказів на момент прийняття певного процесуального рішення [2, с. 127].
Предмет доказування, у свою чергу, тісно
пов’язаний із межами доказування, а їх співвідношення пояснюється як «мета – засіб». Тобто, якщо
предмет доказування можна умовно розглядати як
межі дослідження обставин справи по горизонталі,
то межі доказування, визначаючи глибину таких досліджень, є межами по вертикалі, вони визначають
необхідну для з’ясування обставин справи сукупність доказів, які входять до предмета [3, с. 104].
Суттєвою особливістю меж доказування у кримінальному провадженні є те, що це поняття є оцінною категорією, визначення якої залежить від розсуду правозастосовника. При цьому, визначення таких меж відбувається у кожній конкретній справі
окремо певним суб’єктом доказування, зважаючи на
суть, характер вчиненого кримінального правопорушення, коло обставин, що підлягають встановленню,
та інші особливості відповідного провадження. Це
означає, що межі доказування є неоднаковими при
прийнятті різних процесуальних рішень, що на практиці проявляється, наприклад, у тому, що певний
обсяг доказів може бути достатнім для прийняття
одного рішення (наприклад, повідомлення про підозру), але цього ж обсягу буде замало для прийняття
іншого (наприклад, для складання обвинувального
акту або ухвалення обвинувального вироку).
З огляду на зазначене вище, можна дійти висновку про те, що не існує загальноприйнятних кількісних показників, які могли б слугувати мірою для
визначення меж доказування. Такі тенденції зумовлюють необхідність виокремлення певних критеріїв

для з’ясування моменту досягнення даних меж. Узагальнивши наукові позиції вчених із зазначеного
питання, можна виділити декілька критеріїв визначення меж доказування у кримінальному провадженні: 1) певна сукупність доказів, що є достатньою для
висновку про з’ясування всіх обставин справи (кількісний критерій); 2) дослідження всіх можливих
шляхів для отримання знань про вчинене кримінальне правопорушення; 3) рівень точності та достовірності отриманих знань про предмет доказування
(якісний критерій); 4) внутрішнє переконання
суб’єкта правозастосування щодо достатності доказів для прийняття певного рішення, що ґрунтується
на всебічному, повному та об’єктивному розгляді в
судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. При цьому слід звернути
увагу на те, що при визначенні меж доказування не
варто керуватись лише одним з наданих критеріїв.
Як правило, межі доказування досягнутими є тоді,
коли поєднують у собі кількісний, якісний та, безумовно, суб’єктивний показники.
Досліджуючи вищезазначені критерії визначення
меж доказування, можна дійти висновку, що для національного кримінального процесу характерним є
стандарт доведення винуватості особи поза розумним сумнівом, який закріплено у ст. 17 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК).
У практиці Верховного Суду даний стандарт тлумачиться як «таке доведення винуватості особи перед
судом за допомогою належних, допустимих та достовірних доказів, коли існує єдина версія, якою
розумна і безстороння людина може пояснити факти,
встановлені в суді, а саме винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, щодо якого
їй пред’явлено обвинувачення» [8]. Розширене визначення наводить у своїх рішеннях Європейський
суд з прав людини (далі – ЄСПЛ): «Розумний сумнів
– це такий непереборний сумнів, який залишається
у слідчого, прокурора, слідчого судді, суду щодо винуватості обвинуваченого чи підсудного після всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин справи. Наявність розумного сумніву щодо обґрунтованості обвинувачення не дозволяє будь-якій
неупередженій людині, яка міркує з належним розумом і сумлінням, визнати обвинуваченого винним»
[8]. Таким чином, у результаті доведення прокурором
вини особи у вчиненні кримінального правопорушення перед судом, у останнього має виникнути
внутрішнє переконання у тому, що особа є винуватою, і у цьому не має бути розумних сумнівів. При
цьому, стан такого переконання може виникнути у
судді лише тоді, коли під час досягнення меж доказування були дотримані усі вимоги кримінального
процесуального закону під час отримання доказів у
ході провадження.
Право та інновації № 2 (30) 2020
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Досліджуючи межі доказування, слід звернути
увагу також на такі питання, як їх «звуження» та
«розширення», що являють собою два можливі випадки порушень. Так, безпідставним звуженням меж
доказування є випадки, коли ряд обставин предмета
доказування, що мають значення, залишаються невстановленими чи дослідженими поверхнево, що, у
свою чергу, призводить до неповноти та однобічності розслідування. На практиці у деяких випадках
наслідком такого звуження є закриття кримінального
провадження через недоведеність вини. На відміну
від звуження, розширенням меж доказування є невиправдане включення у доказові матеріали даних, які
не мають значення у конкретному розслідуванні, не
потребують доказування в силу своєї очевидності,
або встановлюють те, що уже достовірно встановлено іншими доказами, тощо [7, с. 402]. У результаті
такого надмірного розширення виникає порушення
строків розслідування, ускладнюється діяльність
уповноважених суб’єктів доказування, відбуваються
невиправдані фізичні та матеріальні витрати. Як
слушно зазначає щодо подібних наслідків Ю. М.
Грошевий, надмірна кількість доказів ускладнює
встановлення істини, відволікає увагу судді та учасників судового розгляду від дослідження основних
питань кримінальної справи, а тим самим знижує і
виховний ефект судової діяльності [10, с. 127].
Важливість дотримання вимог щодо меж доказування для прийняття конкретних процесуальних
рішень на практиці обумовлюється, зокрема, тим,
що їх недотримання може мати наслідки у вигляді
виправдання особи або закриття кримінального
провадження через невстановлення достатніх доказів для доведення її винуватості. Так, наприклад,
у справі № 459/1711/16-к Верховний Суд дійшов
висновку про правомірність виправдання особи,
мотивуючи таке рішення тим, що «сторона обвинувачення не довела належними доказами її причетність до вчинення зазначених злочинів (…) а
тому за наведених обставин, виходячи з таких засад
кримінального провадження, як: забезпечення доведеності вини, зобов’язання сторони обвинувачення довести винуватість обвинуваченого у вчиненні
кримінального правопорушення, Суд обґрунтовано

1.
2.
3.
4.
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визнав особу невинуватою у вищевказаних злочинах» [4]. Іншим прикладом є справа № 710/179/17,
у якій Верховний Суд через недоведеність вини та
недотримання стандарту доведення вини особи
«поза розумним сумнівом» дійшов висновку про
правомірність закриття кримінального провадження, обґрунтовувавши своє рішення тим, що «докази,
покладені судом в основу обвинувального вироку в
частині засудження особи, як кожен окремо, так і в
сукупності між собою не містили жодних даних, які
б поза розумним сумнівом доводили її винуватість
в умисному вбивстві» [5].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи, можна дійти висновку, що
межі доказування у кримінальному процесі призначені для визначення кількості конкретних доказів,
необхідних для встановлення предмету доказування.
Вони мають тісний зв’язок із достатністю доказів,
адже відображають кількісну характеристику сукупності доказів у конкретному провадженні та визначають їх достатність для прийняття певного процесуального рішення. Головною особливістю даного
поняття є і те, що межі доказування є індивідуальними для кожного конкретного кримінального провадження, а тому залежать від багатьох чинників та є
різними з огляду на специфіку обставин кримінального правопорушення. Важливим критерієм визнання достатніми меж доказування є внутрішнє переконання суб’єкта доказування (слідчого, прокурора,
слідчого судді, суду), яке, у свою чергу, має ґрунтуватися на встановлених обставинах, що підлягають
доказуванню. Основним же стандартом, який прямо
закріплений у КПК та є головним орієнтиром для
встановлення меж доказування, є доведеність вини
«поза розумним сумнівом».
Таким чином, проведене дослідження дозволяє
констатувати, що поняття меж доказування у кримінальному провадженні є багатоаспектним та важливим з огляду на досягнення справедливості судового
розгляду. Саме тому продовження дослідження цього та супутніх явищ у кримінальному процесі набуває актуальності з огляду на необхідність наближення національного кримінального провадження до
Європейських стандартів судочинства.
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LIMITS OF PROOF IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Problem setting. Proving in criminal proceedings is evidence collection and research activity of special subjects of
criminal proceedings. The specific purpose of prooving is to obtain knowledge that is close to reality. To achieve this
purpose, the theory of criminal procedure operates with the concept of “limits of proof”. In view of the above, it is important to study this phenomenon, because, firstly, there is no legislative regulation, and secondly, there is no unity in the
theory of criminal procedure on this issue.
Target research. The aim of the work is to define the concept of the limits of proof; to find out the moment of reaching the limits of proof and cases of narrowing and expanding the limits of proof; to analyze case law on this issue.
Analysis of recent research and publication. The question of determining the limits of proof, their relationship with
the subject of prooving has been the subject of scientific research. In particular, the works of such researchers in the field
of criminal procedure as A.R. Belkin, V.V. Vapnarchuk, G.F. Gorsky, Yu.M. Groshev, V.S. Zelenetsky, E.G. Kovalenko,
L.D. Kokorev, R.V. Kostenko, R.D. Rakhunov, В.В. Rozhnov, V.G. Tanasovich, F.N. Fatkullin, A.A. Khmirov deserve
attention.
Article’s main body. The article discusses the concept and significance of the limits of proof in criminal proceedings,
analyzes the differences between them and other procedural categories, and analyzes doctrinal developments regarding
the criteria for reaching boundaries and judicial practice in cases of expanding or narrowing the limits of proof.
Conclusions and prospect of development. Thus, the study allows us to state that the concept of the limits of proof
in criminal proceedings is multifaceted and important because it aims to achieve fair trial. The limits of proof are individual for each specific criminal proceeding, and an important criterion for determining it is the standard of proof of guilt
“beyond a reasonable doubt”. That is why the future study of this phenomenon in criminal proceedings becomes relevant
due to the need to bring national criminal proceedings closer to European standards of justice.
Keywords: limits of proof, subject matter, narrowing and extension of limits, reasonable doubt.
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ПОКАРАНЬ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
У статті досліджено питання можливої зміни національної системи покарань спираючись на досвід країн
Європи. Розглядається можливість адаптації національного законодавства відповідно до міжнародних норм і
принципів, а також тих підходів для формування системи покарань та для відбування покарання в цілому, які використовують зарубіжні країни. Головним завданням є визначення можливості пристосування української моделі
відбування покарання до європейських норм з урахуванням її сучасного стану. Для цього автором акцентована
увага на недоліках деяких видів покарань, умовах їх відбування, законодавчої термінології.
Ключові слова: відбування покарання, імплементація, позбавлення волі, реформування, система покарань,
штраф.

Постановка проблеми. Україна обрала курс на
євроінтеграцію. Наявні в Україні правопорядки реформуються згідно з європейськими стандартами
для того, щоб покращувалась якість законодавства,
а згодом і рівень життя населення. Система покарань
не є винятком. Оскільки неможливо позбавитися від
злочинності повністю, можна покращити механізми,
які реалізують головну мету покарання, і завдяки
яким злочинність буде зменшуватись. Боротьба із
злочинністю в Європі є ефективнішою порівняно із
досвідом пост радянських країн, тому можна стверджувати ,що адаптація національного законодавства
до європейського може стати позитивним явищем
для України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різними аспектами проблеми реалізації міжнародних
стандартів у вітчизняній практиці у сфері відбування
покарань, зокрема щодо позбавлення волі, займалася
низка вчених, зокрема Приполова Л. І., Головкін
Б.М., Кушнір Я. О., Смирнова А.В., Попко В.В., Пташинський О.Б. , Степанюк А.Х. , Фаренюк С.Я. та
інші.
Метою статті є висвітлення найважливіших моментів в сучасній національній системі покарань, що
© Таволжанський О. В., Приходько В. Ю., 2020

містять недоліки одночасно із можливістю їх реформувати відповідно до європейського законодавства.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до
статті 51 Кримінального кодексу України (далі – КК
України) в Україні передбачено 12 видів покарань.
Вони поділяються на основні та додаткові. Після
призначення покарання для його відбування не так
важлива класифікація на основне і додаткове, тому
кримінально-виконавче право поділяє всі призначені
покарання на ті, що пов’язані з ізоляцією та покарання не пов’язані з ізоляцією. Відповідно до такого
поділу до першої групи належить позбавлення волі
та довічне позбавлення волі, а всі інші покарання до
другої. Погоджуємося з думкою Старосольської С.П.,
яка визначає систему покарань не пов’язаних з ізоляцією особи як «вичерпну сукупність, розташованих у певному порядку, передбачених КК України,
виключно тих покарань, що за своїм змістом не
пов’язуються з ізоляцією особи від суспільства, тобто з обмеженням її соціальних зв’язків, роботи, сімейних відносин тощо» [11]. Відповідно до цього
визначення система покарань, пов’язаних з ізоляцією
особи містить всі вищезазначені обмеження, що і є
головним критерієм для їх поділу, і до цих покарань
Право та інновації № 2 (30) 2020
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відносяться арешт, тримання в дисциплінарному
батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі
на певний строк, довічне позбавлення волі. Структура Кримінально-виконавчого кодексу(далі – КВК)
суперечить такому поділу, тобто законодавець чітко
зазначає про відсутність у всіх покараннях, крім позбавлення волі і довічного позбавлення волі, елементу ізоляції. Окрім того, у КВК використовується
термін «покарання, не пов’язані із позбавленням
волі». Одночасно з цим поняття ізоляція використовується в КВК і щодо покарань, які не пов’язані з
позбавленням волі і щодо тих, що пов’язані, зокрема
у ст. 51 КВК зазначено, що засуджені до покарання
у виді арешту тримаються в умовах ізоляції [3].
Отже, згідно з науковим тлумаченням ізоляції і положенням КВК вони збігаються, однак законодавство
і доктрина мають різну класифікацію покарань в
системі кримінально-виконавчого права.
Кримінальне і кримінально-виконавче право
України являють собою національну систему покарань, яка включає в себе поняття покарань, види,
межі покарань та порядок їх відбування. Ця система
є результатом багатьох змін радянського законодавства переймаючи досвід країн Європи, оскільки
Україна ще з початку своєї незалежності обрала курс
на євроінтеграцію. Але замало просто привести систему законодавства України у відповідність із європейськими нормами, оскільки важливим є саме реалізація цих норм, що може створити перепону в реформі пенітенціарної системи. Отже, адаптація
національного законодавства до законодавства Європи у сфері виконання та відбування покарань має
відповідати потребам української системи покарань
з одночасним усуненням найсуттєвіших недоліків
цієї системи.
Серед вітчизняних науковців актуальною темою
для дискусій сьогодні є ідея створення в Україні
нового Кримінального кодексу з принципово новим
підходом для класифікації злочинів та системи покарань. Проект такого кодексу передбачає наявність
певної кількості груп злочинів, яких об’єднує одна,
максимально схожа або «рівна» міра покарання. Ще
одною новелою є те, що кількість видів покарань має
бути зменшена. Пропонується із 12 видів покарань,
передбачених чинним КК України залишити два, а
саме – штраф та позбавлення волі. Насправді, такі
нововведення не є дивними. Багато країн Європи має
подібне законодавство. Окрім того, Україна і країни
колишнього радянського союзу на сьогодні є країнами, з найбільшою кількістю видів покарань за злочини порівняно з системами покарань інших європейських держав. Спираючись на практику зарубіжних країн, можливо, було би доцільніше мати не таку
диференційовану систему покарань, оскільки на
практиці застосовуються далеко не всі види пока-
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рань, а тільки певна їх частина, тому ставиться під
сумнів необхідність такої альтернативи для судів як
12 видів покарань. Зменшення кількості різних варіантів для покарання особи може полегшити винесення вироків судам, а також навантаження на досить розгалужену, відповідно до потреб системи
покарань України, структуру Кримінально-виконавчої служби. Виконувати судові вироки буде набагато
простіше, якщо органів, які цим займаються буде
менше.
Окрім зміни системи покарань необхідно також
переглянути механізм реалізації відповідних норм.
Спрощення системи покарань із одночасним полегшенням у застосуванні кримінального закону судами
тягне за собою зміну значної частини законодавства
України. КВК регламентує порядок відбування всіх
видів покарання за злочини, передбачені КК України.
Необхідно буде виключити з нього ті норми, в яких
відпаде потреба у зв’язку з відмовою держави в певних видах покарань.
Важливим є саме комплексне вирішення поставленого питання з урахуванням стану пенітенціарної
системи України сьогодні. Адаптація законодавства
має проходити певні етапи: 1) аналіз законодавства
зарубіжних країн у сфері відбування покарань; 2)
дослідження практики суду, а саме вироків суду у
частині призначеного покарання; 3) створення всебічної статистики виконання вироків суду, результатів відбування покарання, позитивні і негативні наслідки відбування покарання, а також стан установ
відбування покарання в Україні; 4) порівняння законодавства європейських країн та України; 5) виокремлення із порівняння тих механізмів, які і є тими
самими недоліками в системі покарань; 6) розроблення плану реформи національної системи покарань та подальше її проведення.
Види покарань розміщені в КК України відповідно до їх суворості. Тобто, в розумінні статті 51 КК
України штраф є найменш суровим покаранням. З
одного боку це одноразове стягнення грошей, завдяки якому страждає лише майновий стан засудженого.
З іншого – розмір штрафів, передбачених в санкціях
статей особливої частини КК ставить під сумнів те,
що це покарання є менш суворим за інші. Важливим
є співрозмірність і розумність штрафу відповідно до
вчиненого злочину. Суди мають орієнтуватися на
майновий стан та особу засудженого. Не справедливо застосовувати штраф до осіб, які можуть собі
дозволити сплатити державі великий штраф і не відчути ніяких фінансових обмежень при цьому. Таким
чином не реалізується головна мета покарання – виправлення особи, щоб вона зрозуміла, що вчинення
злочину тягне за собою негативні наслідки. Також не
можна призначати штраф, який ставить родину засудженого у надто скрутне становище і унеможлив-
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лює нормальне життя, залишаючи їх без засобів існування. Дійсно існує потреба у новому та дієвому
механізми призначення штрафу та визначенню його
розміру.
Принциповим питання перегляду наявної системи покарань не тільки щодо кількісної характеристики, а також і якісної. Якість покарань в Україні є
нижчою порівняно з країнами Європи. Вирішальним
критерієм в цьому питанні є звісно результат виправлення особи, тобто реалізація головної мети відбування покарання. Україна є пострадянською країною,
і законодавство яке ми маємо сьогодні є модернізованим до сучасних суспільних відносин законодавство УРСР. Окрім законодавства залишились досі
«радянські» установи, в яких особи відбувають покарання у вигляді позбавлення волі. Їх стан не відповідає сучасним умовам для життя, оскільки більша
частина з них потребують капітального ремонту.
Відбування покарання в поганих умовах з одночасним порушенням прав людини, тягне за собою не
тільки неможливість виправитися особі, а також
сильну і часто невиправну деформацію свідомості.
Підтвердженням того, що установи відбування покарань в Україні є саме такими, слугують безліч рішень ЄСПЛ, зокрема «Бакчижов проти України» [7],
«Невмержицький проти України» [9], «Гавула проти
України» [8], «Салахова та Іслямової проти України»
[10] тощо. Європейський суд у всіх вищезазначених
справах, а також у багатьох інших, констатував безліч порушень умов тримання осіб в установах відбування покарань та слідчих ізоляторах, а саме таких
порушень як: поганий стан установ, неналежне медичне обслуговування, тримання хворих і здорових
осіб в одній камері, перевищення допустимої кількості осіб, які можуть триматися в одній камері, а
також часті випадки примушування до голодування
і фізичне насильство над засудженими з боку працівників установ. Більшість із таких порушень визначаються судом як порушення Конвенції з прав людини, а саме порушення заборони катування.
Одним із факторів, які погано впливають на
осіб, які відбуваються покарання у вигляді позбавлення волі є низка умов, що спрямовані на обмеження соціального життя осіб. Засуджені до позбавлення волі в європейських країнах не маються такої
сильної духовної ізоляції, як в країнах колишнього
радянського союзу, і в Україні в тому числі. Відповідно до міжнародних стандартів, засуджені мають
такі самі права, як і звичайні громадяни. Це означає,
що під час тюремного ув’язнення не можна порушувати природних прав людини. Найважливішим соціальним фактором для розвитку особистості є спілкування, в першу чергу з рідними та близькими
особами. Відсутність такого спілкування може негативно вплинути на особу, отже не можна заборо-

няти засудженим підтримувати зв’язок з сім’єю.
Необхідно створити такі умови для засуджених, за
яких вони могли би частіше бачитись із рідними, а
також мати доступ до телефонних розмов та інтернет листування. Але засуджені в Україні не мають
відкритого доступу до інтернету. Це є великим мінусом, адже інтернет є великим ресурсом із необмеженою кількістю корисної інформації. Така можливість має бути поєднана з контролем і тоді доступ до
інтернету буде мати лише позитивний ефект для
виправлення особи.
Створення необхідних умов для нормальної життєдіяльності осіб, які відбуваються покарання у місцях позбавлення волі, є важливим не тільки для самих засуджених, а і до держави в тому числі. Кожен
громадянин має право на освіту та вільний вибір
професії. Позитивними змінами була би можливість
для засуджених опановувати нові знання, здобувати
освіту та навчатися новим професіям. Держава може
створити програми розвитку особистості для таких
категорій осіб, яка би передбачала здобуття освіти
або нових навичок. Тоді час, який особи проводять
у неволі був би використаний з максимальною користю, засуджені розвиваються та мають менше проблем після відбування покарання із працевлаштуванням, а держава отримує нові кадри в місцях, де є
вільні робочі місця.
Всі ці заходи мають бути проведені шляхом великої реформи, про яку буде інформоване населення,
і в такому разі зміни зможуть привезти ще до одного
позитивного явища для всього суспільства – поступове зникнення стереотипів про засуджених осіб.
Загальновідомо, що установи покарань мають поганий стан, відсутня можливість часто бачитись із
рідними, а також неможливість користуватися інтернетом і різноманітною літературою. Таким чином
суспільство не вірить у можливість виправлення осіб
в таких умовах. Все це погано впливає на адаптацію
осіб у суспільстві поза місцях позбавлення волі, і в
подальшому може бути каталізатором для рецидиву,
оскільки діяльність персоналу органів і установ виконання покарань може створити лише певні умови
для зміни засудженого, а вести мову про досягнення
цього завдання можна, переважно, вже після відбуття ним покарання та успішної соціальної адаптації.
Тому допомога на цьому етапі життя правопорушника стає одним із ключових завдань нашого суспільства та держави [12]. Отже, суcпільство грає велику
роль для соціальної адаптації осіб після відбування
порання та запобігання повторного вчинення
злочинів(спеціальна превентивна функція покарання) і певним чином несе відповідальність в багатьох
випадках рецидивів.
Спираючись на законодавство країн Європи можна виокремити ще один мінус національного законоПраво та інновації № 2 (30) 2020
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давства – термінологія. Найсуворішим покаранням є
позбавлення волі. На заході заперечують таке поняття як позбавлення волі, оскільки особа не може
бути позбавлена права на свободу, а лише обмежена
в випадках передбачених законом, в таких випадках
це є обмеження вироком суду за скоєний злочину.
У багатьох зарубіжних країнах застосовується поняття «тюремне ув’язнення» або «обмеження волі»,
звісно це не впливає на саме покарання але є доцільнішим і не принижує людську гідність. Чого не можна сказати про такі покарання як позбавлення права
керування транспортним засобом або права обіймати
певні посади. У конкретних випадках може бути
справедливим позбавити особу такого права, окрім
того вони не є конституційними, тому тут не йде
мова про порушення природних прав людини.
Ратифікація Україною ряду міжнародних документів надала можливість імплементувати міжнародні стандарти поводження із засудженими у національне законодавство і, зокрема, у кримінально-виконавче законодавство. Так, у ч. 1 ст. 1 КВК
зазначено, що способом захисту інтересів особи,
суспільства і держави як мети кримінально-виконавчого законодавства є «запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими» [3], що цілком відповідає
змісту Конвенції проти катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження й покарання [4]. КК України також
має норми, запозичені з міжнародних актів, а саме
це стосується окремих складів злочинів, формулювання яких має відповідати стандартам, що визначаються міжнародною спільнотою для підтримання
1.
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5.

6.

7.
8.

90

правопорядку у світі. Це означає що Україна вже
неодноразово успішно запозичувала досвід Європи
у кримінальному праві.
Висновки. На підставі зробленого аналізу можна
стверджувати про доцільність зміни національної
системи покарань відповідно до міжнародних норм
та практики країн Європи. Увагу акцентовано саме
на поступовій, комплексній реформі, яка забезпечить
формування якісного механізму для реалізації всіх
цілей покарання. Зміни необхідні в цілому, починаючи з термінології певних не зовсім влучних понять,
які застосовуються законодавцем, завершуючи механізмом реалізації норм та максимального покращення умов відбування покарання. Детальний розгляд
недоліків деяких видів покарань підтверджує те, що
українське законодавство в певних інститутах потребує нового правового регулювання. Це стосується
насамперед штрафу та позбавлення волі, оскільки
саме ці покарання є провідними і, як вважають багато науковців та юристів-практиків, найбільш ефективними для покарання, а згодом і виправлення особи. Також саме ці порання покладені в основу ідеї
створення нового Кримінального кодексу з принципово новим підходом для відбування покарання і
тому їх треба розглядати в контексті єдиних механізмів у системі відбування порання, які мають виправдати всю цю систему. Саме тому їх якість має
бути на вищому рівні. Отже, українська система
покарань має саме адаптуватися, тобто змінитися
спираючись на європейський досвід з урахуванням
всіх наявних в цій системі проблем, як і на законодавчому рівні, так і в реальності при реалізації цих
норм.
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В статье исследован вопрос возможного изменения национальной системы наказаний опираясь на опыт стран
Европы. Рассматривается возможность адаптации национального законодательства в соответствии с международными нормами и принципами, а также теми подходами для формирования системы наказаний и для отбытия
наказания в целом, которые используют зарубежные страны. Главной задачей является определение возможности
приспособления украинской модели отбывания наказания к европейским нормам с учетом ее состояния сегодня.
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FEATURES OF ADAPTATION OF THE NATIONAL PUNISHMENT SYSTEM
TO EUROPEAN STANDARDS
Problem setting. Ukraine has chosen a course for European integration. The existing legal order in Ukraine is being
reformed in accordance with European standards in order to improve the quality of legislation and, subsequently, the
living standards of the population. The system of punishment is no exception. As it is not possible to get rid of crime
completely, it is possible to improve the mechanisms that realize the main purpose of punishment, and through which
crime will be reduced. The fight against crime in Europe is more effective than the experience of post-Soviet countries,
so it can be argued that the adaptation of national legislation to European can be a positive phenomenon for Ukraine.
Analysis of recent researches and publications. Various aspects of the problem of implementation of international
standards in domestic practice in the field of serving sentences, in particular regarding imprisonment, were dealt with by
a number of scientists, in particular Pripolova L.I., Golovkin B.M., Kushnir Ya.O., Smirnova A.V., Popko V.V.,
Ptashinsky O.V., Stepaniuk А.N., Farenyuk S.Ya. and others.
Target of research. The aim of the article is to highlight the most important points in the modern national system of
punishments, which contain shortcomings at the same time with the possibility of reforming them in accordance with
European legislation.
Article’s main body. According to Article 51 of the Criminal Code of Ukraine in Ukraine there are 12 types of
punishment. They are divided into basic and additional. Once a sentence has been imposed, it is not so important to classify
it into basic and additional, so criminal executive law divides all sentences into isolation and non-isolation.
Criminal and criminal-executive law of Ukraine is a national system of punishments, which includes the concept of
punishment, types, limits of punishment and the order of their serving. This system is the result of many changes in Soviet
legislation, following the experience of European countries, as Ukraine has chosen a course of European integration since
the beginning of its independence. But it is not enough to simply bring the system of legislation of Ukraine in line with
European norms, because it is the implementation of these norms that is important, which can create an obstacle in the
reform of the penitentiary system. Therefore, the adaptation of national legislation to European legislation in the field of
execution and serving sentences should meet the needs of the Ukrainian penitentiary system while eliminating the most
significant shortcomings of this system.
Conclusions and prospects for the development. Based on the analysis, it can be argued that it is appropriate to
change the national system of punishment in accordance with international norms and practices of European countries.
Emphasis is placed on gradual, comprehensive reform, which will ensure the formation of a quality mechanism for the
implementation of all purposes of punishment. Changes are needed in general, starting with the terminology of certain
not quite accurate concepts used by the legislator, ending with the mechanism of implementation of norms and maximum
improvement of conditions of serving a sentence. A detailed examination of the shortcomings of some types of punishment confirms that Ukrainian legislation in certain institutions needs new legal regulation. This applies primarily to fines
and imprisonment, as these punishments are the leading and, according to many scholars and legal practitioners, the most
effective for punishment, and later correction of the person.
Keywords: fine, imprisonment, implementation, punishment system, reforming, serving a sentence.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ
ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття присвячена вивченню проблемних питань, як теоретичного обґрунтування, так і правового регулювання забезпечення надання публічних послуг суб’єктам господарювання органами місцевого самоврядування.
Визначаються основні блоки питань, що вимагають комплексного підходу до їх вирішення, а також надається їх
загальна характеристика. На підставі проведеного теоретико-правового аналізу формулюються головні напрями
вирішення означених проблем.
Ключові слова: публічні послуги, адміністративні послуги, держава, місцеве самоврядування, реформа децентралізації.

Постановка проблеми. Сьогодні одним з важливих завдань держави в цілому є забезпечення розвитку системи надання публічних послуг. Сучасні
європейські та світові тенденції переосмислення
природи державного управління, передусім, у бік
розширення прав та можливостей місцевого самоврядування, а також демократизоване суспільство,
яке стає більш вимогливим до посадових осіб органів публічної влади, стимулюють публічно-владний
сектор України орієнтувати свою діяльність на максимальне задоволення потреб, запитів та інтересів як
приватних осіб, так і суб’єктів господарювання через
надання якісних публічних послуг.
Однак практика надання публічних послуг як
органами державної влади, так і органами місцевого
самоврядування в Україні потребує вдосконалення.
Існуючі недоліки сучасної системи надання публічних послуг призводять не лише до незадоволеності
окремих громадян (зокрема, через проблеми суто
технічного характеру, як, наприклад, недосконалість
та/або відсутність уніфікованості програмного забезпечення та ін.) [6], а й, зокрема, можуть створювати
перешкоди для ведення господарської діяльності
(починаючи навіть від моменту відкриття/реєстрації
відповідного суб’єкту) [1]. Крім того, відсутність
налагодженої взаємодії органів публічної влади і
суб’єктів господарювання у зазначеній сфері, а часто
й юридична і фактична неможливість брати активну
© Петришина М. О., 2020

участь у процесі забезпечення надання публічних
послуг з боку останніх не сприяє покращенню стану
справ. Зазначене є показником низької ефективності
та дієвості органів державної влади та місцевого
самоврядування в цій сфері та впливає на зниження
рівня довіри у взаємовідносинах влади й суспільства
загалом, а також створює серйозні перешкоди для
нормального ведення бізнесу та сталого економічного розвитку держави.
Переорієнтування характеру управлінської діяльності із «керування» на «надання послуг» (концепція так званої «сервісної держави») пов’язане із
застосуванням категорій «адміністративні послуги»
та «публічні послуги», які обумовлюються тим, що
в своїй основі діяльність органів публічної влади має
те саме навантаження, що й в приватному праві, а
саме – це діяльність щодо задоволення певних потреб як приватних осіб, так і різних суб’єктів господарювання [5]. При цьому саме рівень якості та доступності таких послуг і повинен стати основним
критерієм ефективності публічного управління загалом. Крім того, навіть побіжний огляд наукової
літератури, знайомство (через платформи, інтернетресурси та ін.) із різноманітними сервісами, пакетами послуг, умовами, способами тощо їх надання у
державах розвиненої демократії [Див.: 2; 3; 4], свідчить про активну співпрацю трьох основних «гравців»: держави, місцевого самоврядування та приПраво та інновації № 2 (30) 2020
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ватного сектора, а також використання новітніх технологій у процесі організації та надання публічних
послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо надання публічних (адміністративних)
послуг сьогодні є предметом наукового пошуку багатьох спеціалістів в різних галузях права. Серед них
можна виділити праці таких учених, О. М. Буханевич, Я. Б. Михайлюк, О. В. Ольшанський, В. В. Романова, В. М. Сороко, В. П. Тимощук та ін.
При цьому, слід звернути увагу на той факт, що
вивчення цього питання, як правило, відбувається в
межах теорії адміністративного права і управління,
з точки зору співвідношення владного суб’єкту і
суб’єктів, на яких поширюється владний вплив відповідних органів. Крім того, до поширених підходів
дослідження означеного питання можна віднести й
господарсько-правовий. Проте, найменш вивченим і
систематизованим є достатньо добре вивчений і поширений у зарубіжних державах підхід, за якого три
основні суб’єкти (держава, місцеве самоврядування,
приватний сектор) діють узгоджено у кінцевому рахунку досягаючи спільного корисного результату.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Актуальність та нагальність пошуку шляхів вирішення означених вище проблем
підтверджується, у тому числі, зростанням наукового інтересу до проблем розвитку та реформування
системи публічної влади загалом, а також збільшенням уваги як теоретиків, так і практиків до питання
перегляду і внесення змін до чинного законодавства,
спрямованих на створення відкритої, прозорої, дієвої
та ефективної системи органів державної влади та
місцевого самоврядування в Україні. Підґрунтям
таких перетворень сьогодні повинна стати реформа
децентралізації публічної влади, яка передбачає перерозподіл повноважень і функцій між різними гілками і рівнями, а також і підсистемами публічної
влади, зокрема, з урахуванням зарубіжного досвіду
децентралізованих європейських країн [9; 11]. Адже
останній свідчить про те, що запровадження реформи децентралізації має своїм результатом не лише
істотне зменшення наслідків кризових явищ, вирішення значної частини соціально-економічних та
інших проблем, а також і реалізацію низки стратегічних завдань загальнодержавного розвитку як провідних, так і новітніх європейських країн.
Метою дослідження є виокремлення та вивчення основних складових (блоків питань) проблеми
забезпечення надання публічних послуг суб’єктам
господарювання органами місцевого самоврядування, у тому числі, з концептуальної точки зору, а також за допомогою аналізу проблем правового забезпечення надання таких послуг, у тому числі й зважаючи на триваючу реформу децентралізації в Україні.
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Виклад основного матеріалу. Необхідність реформи місцевого самоврядування обговорюється вже
досить тривалий час, проте спроби її впровадження
ще не були успішними. У той же час децентралізація – це не просто бажання покращити публічне
управління на всіх рівнях, а й необхідна передумова
подолання політичної і соціально-економічної кризи
в Україні. Зрештою, існуюча система місцевого самоврядування з точки зору ефективності та результативності здійснення повноважень значно відстає від
вимог сучасності та стандартів, прийнятих у державах-членах Європейського Союзу, які впливають на
якість його функціонування, а також забезпечення
надання публічних послуг на рівні окремих регіонів.
Тим не менш, крім делегування державою певних повноважень, які, до речі, є обтяжливими для
деяких органів місцевого самоврядування, а також
здійснення загальнодержавного, але не завжди усвідомленого укрупнення місцевих громад, зараз важко
говорити про унікально позитивні результати реформи децентралізації в Україні.
Крім того, слід мати на увазі, що рух до досягнення цілей реформи не є прогресивним, зокрема,
враховуючи той факт, що після затвердження Концепції реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні концептуальні зміни в конституційно-правовому регулюванні
цих питань відкладаються (або є занадто помірними). Проте, не зважаючи на зазначене вище, заплановані органами публічної влади та оголошені політиками і державними діячами заходи, включаючи
перегляд Конституції та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативноправових актів, слід визнати певним зрушенням у
напрямку формування системи спроможного місцевого самоврядування та розвантаження системи органів державної виконавчої влади.
У свою чергу, Концепція реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади
визначає, що публічні послуги повинні надаватися
відповідно до державних стандартів, з урахуванням
необхідності забезпечення: територіальної доступності, що передбачає надання послуг на відповідній
території; належної матеріально-технічної бази для
надання основних форм публічних послуг (органи
місцевого самоврядування повинні мати у своєму
розпорядженні відповідні засоби та інфраструктуру);
відкритості інформації про послугу, а також порядок
та умови її надання; професійності надання публічних послуг. Крім того, необхідно забезпечити постійну підготовку посадових осіб місцевого самоврядування.
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України «Про місцеве самоврядування в Україні» від
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21.05. 1997 р. № 280/97-ВР, Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9.09.1999 № 585XIV, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7.06.2001 № 2493 –III, Закон
України «Про адміністративні послуги» від 6.09.2012
5203-VI, Закон України «Про соціальні послуги» від
17.01.2019 № 2671-VIII, Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 № 2017-III, Концепція розвитку
системи надання адміністративних послуг органами
виконавчої влади від 15.02.2006 № 90-р, Концепція
розвитку електронних послуг в Україні від 16.11.2016
№ 918-р, Постанова Кабінету Міністрів України Про
затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг від 30.01.2013 № 57 та інші постанови, розпорядження, а також методичні рекомендації.
Не зважаючи на достатньо розгалужену нормативно-правову основу надання різних видів публічних послуг різними уповноваженими суб’єктами як
окремим особам, так і суб’єктам господарювання, як
на концептуальному, так і відповідно на законодавчому рівні й досі залишаються невирішеними такі
питання: 1) розуміння та співвідношення понять
«адміністративні послуги» та «публічні послуги»; 2)
критерії відмежування і віднесення тих чи інших
послуг до категорії «адміністративних послуг» або
«публічних послуг»; 3) встановлення особливостей
правового регулювання надання відповідних послуг
(можливості їх врегулювання виключно законом та/
або підзаконними нормативно-правовими актами);
4) перманентне відставання законодавчого регулювання означених питань від фактичних обставин
(особливо яскраво виявляється на рівні регіонів) і
навпаки – необґрунтоване випередження (часто
пов’язане із необхідністю виконання державою взятих на себе зобов’язань щодо виконання різних міжнародних договорів і угод без врахування реальних
можливостей); 5) і досі не достатньо високий рівень
обізнаності як окремих осіб, так і суб’єктів господарювання про змінювані умови, способи тощо отримання тих чи інших послуг; 6) неналежний рівень
координації дій різних уповноважених суб’єктів (наприклад, щодо ведення тих чи інших реєстрів і роботи з ними тощо).
1. Так, зокрема, теоретичні підходи до розуміння
та співвідношення понять «адміністративні послуги»
та «публічні послуги» різняться. З одного боку, питання щодо систематизації відповідних знань, підходів, а також наповнення їх конкретним змістом не
характеризуються одностайністю. Адже в працях
різних учених можна зустріти, якщо не довільне, то
принаймні використання останніх як синонімічних
або однопорядкових. З другого боку, більшість авторів погоджуючись із відсутністю єдності щодо розуміння цих понять, в ході досліджень використовують

поняття «адміністративні послуги» як вихідне, наповнюючи його змістом відповідно до цілей конкретного дослідження. Окреслені проблеми теоретичного характеру перетікають і у площину законодавчого
врегулювання (проблема законодавчого визначення)
цього питання. У нормативно-правових актах різної
юридичної сили та різної значущості (закони, концепції, постанови тощо) можна зустріти обидва терміни, значення яких складно встановити.
2. Означена вище проблема нормативного визначення термінів, які є вихідними для дослідження
проблеми надання відповідних послуг різним
суб’єктам, зокрема, й суб’єктам господарювання,
безпосередньо впливає на визначення критеріїв відмежування і віднесення тих чи інших послуг до категорії «адміністративних послуг» або «публічних
послуг». З цього приводу варто відзначити, що процес переходу до концепції «сервісної держави» у
країнах ЄС розпочався ще наприкінці 80 – на початку 90-х рр. Відповідно до положень останньої, зміна
характеру управлінської діяльності із «керування» на
«надання послуг» обумовлюється тим, що в своїй
основі діяльність органів публічної влади за сучасних умов розвитку суспільства та держави, має той
самий зміст і значення, що й в приватному праві і є,
по суті, діяльністю щодо задоволення певних потреб
різних суб’єктів. В Україні це питання поки що перебуває у перехідному (трансформаційному) стані і,
незважаючи на деякі зрушення, часто гальмуються
небажанням або нездатністю представників органів
влади не лише зробити відповідні публічні обіцянки
щодо планованих перетворень, а й покроково супроводжувати і розвивати започатковані зміни.
3. Попередні проблемні питання безпосередньо
зумовлюють наступну, а саме призводять до невизначеності щодо встановлення особливостей правового
регулювання надання відповідних послуг, зокрема,
можливості їх врегулювання виключно законом та/
або підзаконними нормативно-правовими актами. З
одного боку, регулювання окремих питань (у тому
числі, тих, врегулювання яких Конституцією прямо
передбачено лише за посередництвом закону) нормами законів передбачає їх (а по суті йдеться про
можливості реалізації певних прав) конституційноправове гарантування, забезпечення і захист. З другого боку, якщо йдеться про дотримання певного рівня
якості надаваних послуг, зокрема й тих, що можуть/
повинні надаватися відповідними органами місцевого самоврядування, то йдеться про можливість врегулювання окремих питань щодо особливостей надання публічних послуг відповідними органами і
посадовими особами місцевого самоврядування.
Проте, у такому разі виникає одразу декілька
пов’язаних між собою проблем, як, наприклад, недосконалість і незавершеність процесу децентралізації
Право та інновації № 2 (30) 2020

95

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО І ПОДАТКОВОГО ПРАВА

(зокрема й в питаннях передання відповідних повноважень і фінансових ресурсів)1; визначення місця
актів органів місцевого самоврядування у системі
законодавства (що є предметом окремого дослідження); наявність не лише достатніх фінансових, а й
інших ресурсів (матеріальної бази, кваліфікованих
кадрів та персоналу, оплати праці)2 тощо.
4. Перманентне відставання законодавчого регулювання означених питань від фактичних обставин,
особливо яскраво виявляється на рівні регіонів (особливо «тривожною сферою» є державна реєстрація
юридичних осіб і ФОП), і, навпаки – необґрунтоване
випередження, що часто пов’язане із необхідністю
виконання державою взятих на себе зобов’язань
щодо виконання різних міжнародних договорів і угод
без врахування реальних можливостей (наприклад,
Асоціації з ЄС та ін.), а також надмірна зарегульованість, що породжує додаткові перешкоди для ведення бізнесу і створює передумови для корупції у відповідній сфері. Відтак, скорочення адміністративного тиску на економіку в цілому, а також оптимізація
державного управління є на часі.
5. Недостатньо високий рівень обізнаності як
окремих приватних осіб, так і суб’єктів господарювання про змінювані умови, способи тощо отримання тих чи інших послуг сьогодні спричинений не
лише попередніми прорахунками, а є відображенням
більш глибокої проблеми соціально-економічного
розвитку українського суспільства та держави – проблеми забезпечення хоча б мінімальних соціальних
стандартів із одночасним стимулюванням громадян
до зайняття господарською діяльністю (за принципом країн ЄС «крамничка кожному громадянину»
або принципом великих зарубіжних корпорацій (The
Linux Foundation): «починати власну справу повинно
бути легко, а ризикувати і помилятися не страшно»).
6. Неналежний рівень координації дій різних
уповноважених суб’єктів (наприклад, щодо ведення
Так, за даними порталу «Децентралізація» дуже низькою є інтеграція послуг РАЦС у ЦНАП, враховуючи життєву важливість цих послуг для громадян і потребу їх надання в комплексі з іншими послугами, за моделлю життєвих
ситуацій. Більше того, через відсутність цих повноважень
у багатьох органах місцевого самоврядування – громадяни
змушені витрачати час, і навіть ризикувати здоров’ям (у поточній ситуації), на поїздки до органів Мін’юсту за елементарною послугою (реєстрація народження, смерті), замість
того, щоб отримати це в своїй громаді швидко. URL: https://
decentralization.gov.ua/news/columns/12411
2
За даними порталу «Децентралізація» варто звернути увагу на ще один показник, який пов’язаний з тим, що
ЦНАП не має на меті заробляння коштів чи отримання прибутку. ЦНАП – це, насамперед, публічна сервісна структура,
а в громаді особливо важлива його соціальна функція, забезпечення доступності адмінпослуг. Проте, надходження від
адміністративних послуг впливають на сталість ЦНАП, його
потенціал для належної роботи та розвитку. URL: https://
decentralization.gov.ua/news/columns/12411
1
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тих чи інших реєстрів і роботи з ними тощо). Так,
подібні проблеми стосуються не лише координації
дій між органами державної влади, а й означеної
вище реформи децентралізації. Зокрема, відповідно
до Закону України «Про адміністративні послуги»
створення обласних ЦНАП не передбачається. Натомість, у містах і селищах, які є адміністративними
центрами Автономної Республіки Крим, областей чи
районів, а також у містах Києві та Севастополі центри надання адміністративних послуг можуть забезпечувати надання адміністративних послуг обласних, районних і відповідних міських державних адміністрацій на основі їх узгоджених рішень. У разі
утворення центрів надання адміністративних послуг
районними державними адміністраціями такі центри
можуть забезпечувати надання адміністративних
послуг обласних державних адміністрацій та органів
місцевого самоврядування на основі їх узгоджених
рішень. Водночас, Концепція реформування місцевого самоврядування передбачає організацію місцевого самоврядування, у тому числі, з урахуванням
принципу субсидіарності. Йдеться про те, що всі
питання, які можуть ефективно вирішуватися на
місцях, повинні перебувати в компетенції органів
місцевого самоврядування, як органів найбільш наближених до громадян. Тим більше, що органи місцевого самоврядування зацікавлені доводити свою
ефективність у сфері забезпечення надання якісних
публічних послуг.
Висновки. Підводячи певні підсумки, можна
стверджувати, що висвітлені проблеми потребують
комплексного підходу і узгоджених дій основних
суб’єктів – держави, місцевого самоврядування і
приватного сектору. Насамперед, реалізація на законодавчому рівні кращих сучасних європейських та
світових практик надання якісних та доступних публічних послуг із одночасним пристосуванням до
концепцій «доброго врядування», «е-врядування», а
також використанням та узгодженням із принципами, окремими механізмами та засобами «new public
management» сприятиме підвищенню довіри до органів державної влади та місцевого самоврядування,
забезпеченню соціальної злагоди, збільшенню економічних благ (за рахунок надходження коштів до
відповідних бюджетів, підвищення рівня сплати податків тощо). На наш погляд, вирішення зазначеної
проблеми, зміни в системі управління державою та
окремою територією відкриють широкі можливості
для задоволення життєвих потреб та інтересів громадян, забезпечать високий рівень якості та структуру споживання матеріальних, соціальних, культурних
благ, адже саме вони відповідають природі й призначенню людини і створюють оптимальні умови для її
самореалізації. Крім того, комплексний підхід необхідний і в питаннях впровадження різноманітних
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стратегій, концепцій та планів щодо дiджитaлiзaцiї
(цифровізації) державного і суспільного життя [7; 8;
10]. На нашу думку, iнфoрмaцiйнi тeхнoлoгiї мoжуть
пiдвищити eфeктивнiсть системи публічного
упрaвлiння загалом, a тaкoж вивeсти взaємoдiю
oсoби з дeржaвoю та органами місцевого самоврядування нa нoвий рiвeнь. Натомість, застарілі та бюрократизовані структури і процеси пoвиннi бути витіснені різними oнлaйн-сeрвiсaми, платформами

1.

тощо, які дозволять вирiшувaти практично будь-яке
питання лише у дeкiлькa «клiкiв». Це стосується і
проблеми даного дослідження. Подальшої реалізації,
з урахуванням виявлених негативних її аспектів, потребує і реформа децентралізації, за результатами
якої саме органи місцевого самоврядування повинні
стати тими суб’єктами, які здатні надавати якісні
публічні послуги, зокрема, й суб’єктам господарювання.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ УСЛУГ СУБЪЕКТАМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья посвящена изучению проблемных вопросов, как теоретического обоснования, так и правового регулирования обеспечения предоставления публичных услуг субъектам хозяйствования органами местного самоуправления. Определяются основные блоки вопросов, требующие комплексного подхода к их решению, а также
представляется их общая характеристика. На основании проведенного теоретико-правового анализа формулируются главные направления решения указанных проблем.
Ключевые слова: публичные услуги, административные услуги, государство, местное самоуправление, реформа децентрализации.
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Professor at the Department of State Building of The Yaroslav Mudriy National Law University of Ukraine
THE THEORETICAL AND LEGAL PROBLEMS OF THE ENSURING OF PROVISION
OF PUBLIC SERVICES TO THE BUSINESS ENTITIES BY LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES
Problem setting. The practice of providing public services to both state and local bodies in Ukraine needs
improvement. The current shortcomings of the modern public service delivery system not only cause dissatisfaction of
individual citizens but also can create obstacles to economic activity. At the same time, it is the level of quality and
accessibility of such services that should become the main criteria for the effectiveness of public management in general.
The purpose of the research is to determine and study the main components of the problem of providing public
services to business entities by local self-government bodies, from the conceptual point of view, as well as by the means
of analysis of the problems of legal provision of such services, including in view of ongoing reform decentralization in
Ukraine.
Analysis of resent researches and publications. The issue of providing public (administrative) services is the subject
of scientific research of many specialists in various fields of law. Among them are the works of such scientists as
O. M. Bukhanevich, Ya. B. Mykhailyuk, O. V. Olshansky, V. V. Romanova, V. M. Soroko, V. P. Tymoschuk and others.
Article`s main body. The urgency of finding ways to solve the above problems is validated by the growing scientific
interest in the problems of development and reform of the public power system as well as by increasing the attention to
the issue of revising and amending the current legislation aimed at creation of a transparent, efficient and effective system
of state and local self-government in Ukraine. The basis for such transformations today should be the reform of
decentralization of public power, which involves the redistribution of powers and functions between different branches
and levels, as well as the subsystems of public power, in particular, taking into account the foreign experience of
decentralized European countries. The latter shows that the implementation of the decentralization reform has the effect
not only of a significant reduction of the effects of crisis phenomena, of solving a large part of socio-economic and other
problems, but also of the realization of many strategic tasks of national development.
Conclusions. Thus, in our opinion, the legislative implementation of the best modern European and world practices
in the field of providing quality and affordable public services, as well as further coordinated actions of public and private
sector towards the implementation of the local self-governance reform plan can have a positive impact on increasing
economic benefits for private sector.
Keywords: public services, administrative services, state, local self-government, decentralization reform.
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ОПОДАТКУВАННЯ ІТ ГАЛУЗІ: ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ТА СКЛАДНОЩІ ВПРОВАДЖЕННЯ
Робота присвячена дослідженню найбільш дискусійних питань розробки та впровадження механізмів оподаткування ІТ-галузі у реаліях вітчизняного законодавства. Проаналізовано проблемні питання та недоліки урозумінні певних категорій ІТ сфери, проблематику визначення обсягів податкового навантаження на її представників. Проілюстровано недієвість та слабку ефективність у проектах реалізації механізмів оподаткування сфери
інформаційних технологій.
Ключові слова: ІТ- бізнес, ІТ- індустрія, податкове стимулювання, оподаткування, ІТ галузь, податкові
пільги.

Постановка проблеми. Зважаючи на значні позитивні тенденції в розвитку галузі ІТ виникає питання, стосовно оподаткування доходу при провадженні такої діяльності. Зважаючи на численні специфічні аспекти та не завжди зрозумілу термінологію
законодавець неодноразово намагався встановити
нормативне забезпечення оподаткування даної галузі, проте наразі позитивних результатів не досягнуто
і лише має місце низка не зовсім вдалих спроб реалізації відповідного наміру.
Аналіз останніх досліджень та публікацій:
Особливостям правового регулювання питань оподаткування ІТ-галузі та практики вітчизняних результатів її впровадження були предметом дослідження в працях Г. Андрощука, А. Берези, Н. Борейко, В. Гланца, І. Дульської, Р. Жарко, Ю. Кайзера,
Ю. Лазебник, С. Малець, Н. Прокопенко, С. Ріппи,
Л. Федулової, К. Швабія, М. Шевченко, Г. Юрчук та
ін.
Невирішені раніше проблеми пов’язані із
складністю правового регулювання та тлумачення
процесів і явищ, котрі мають місце у ІТ галузі. Також
вимагає особливої уваги дослідження спроб встановлення певних законодавчих трактувань, які б допомогли врегулювати невирішені розбіжності у тлумаченні та розумінні специфіки галузі.
© Кобильнік Д. А., Михайленко В. В., 2020

Мета: визначити шляхи оподаткування ІТ галузі
та позначити шляхи його впровадження, вивчення
правозастосовної практики в частині реалізації податкових правовідносин у галузі ІТ.
Виклад основного матеріалу. За статистичними
дослідженнями, станом на сьогоднішній день, Україна займає вигідні позиції серед світових експортерів
послуг з розробки продуктів галузі ІТ. Експорт українських ІТ-послуг у 2019 році було оцінено приблизно у 2,43 млрд. дол. США., що майже на 16% більше
минулорічних показників, і наразі він складає 16%
від сукупного експорту всіх послуг з території нашої
країни. Відповідно до інформації Держстату, 79,2%
від загальних показників експорту ІТ-послуг склали
комп’ютерні послуги (на 1,92 млрд доларів), 16,3% –
показник експорту інформаційних послуг (395,5 млн
доларів), решту складає експорт телекомунікаційних
послуг, який приніс 110,6 млн доларів надходжень в
економіку країни [9]. Такий успіх вітчизняного ринку обумовлений наявністю висококваліфікованих
кадрів із гарною теоретичною базою та практичними
навичками роботи.
Привабливість вітчизняного ринку ІТ послуг
обумовлена існуванням спрощеної системи оподаткування для фізичних осіб-підприємців, а також наявністю в ІТ-компаній права віднесення на валові
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витрати показників вартості товарів та послуг, що
придбаваються у фізичних осіб – платників єдиного
податку, котрі здійснюють діяльність у сфері інформатизації [2].
Головною метою будь-якої держави, яка має певний потенціал в конкретній галузі, є забезпечення її
ефективного використання та розвитку. Саме тому,
останнім часом не рідкими стали обговорення щодо
впровадження у вітчизняному правовому середовищі
так званої п’ятої групи платників єдиного податку,
який фактично орієнтований саме на спеціалістів, що
працюють в галузі ІТ. До того ж, вже є декілька спроб
введення відповідних регулюючих норм, які могли б
забезпечити ефективне оподаткування сфери ІТ.
Світовий досвід ілюструє ситуацію зі стимулюванням розвитку ІТ-сектору шляхом впровадження
низки механізмів, таких як:
• Податкові вирахування – можливість зменшити базу для розрахунку податку на прибуток.
• Податковий кредит – набір методів, що дозволяють зменшити обсяг податків для сплати.
• Пільгові ставки податків і зборів, часткові
звільнення від таких податків.
• Прискорена амортизація основних засобів.
• Різного роду грошові гранти, що спрямовуються на стимулювання ІТ сектору в цілому [6].
Вітчизняні правові норми дійсно передбачають
певні приклади таких механізмів. В якості ілюстрації
можна звернутися до положень статті 30 Податкового кодексу України, де вказано, що податкова пільга
–це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку
щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата
ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених законодавством. Підставами
для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх
діяльності, об’єкт оподаткування або характер та
суспільне значення здійснюваних ними витрат. Податкова пільга надається шляхом: а) податкового
вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору; б) зменшення податкового зобов’язання після нарахування податку та збору; в) встановлення зниженої ставки
податку та збору; г) звільнення від сплати податку та
збору [1]. Однак, жоден із запропонованих на сьогоднішній день законопроектів та жодна з ініціатив
представників уряду, у контексті питань оподаткування ІТ галузі, такого плану заходів навіть не розглядали.
На сьогоднішній день, беручи до уваги специфіку ІТ-галузі, та звертаючись до положень п.п. 291.4,
293.2 ПКУ, в стислому вигляді, ситуацію з оподаткуванням ФОП в Україні можна охарактеризувати шляхом поділу їх на декілька груп:
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– 1 групу платників єдиного податку складають
фізичні особи, дохід яких не перевищує 1 000000
грн; вони обмежені в плані найму персоналу, ставка
єдиного податку для них складає до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;
– 2 групу платників єдиного податку складають
фізичні особи, дохід яких не перевищує 5 000000грн;
можуть наймати працівників у кількості – до 10 осіб,
ставка єдиного податку для них складає до 20 відсотків від мінімальної заробітної плати;
– 3 групу платників єдиного податку складають
фізичні особи або юридичні особи, дохід яких не
перевищує 7 000000грн; можуть наймати працівників у необмеженій кількості, ставка єдиного податку
для них складає 3 відсотки плюс ПДВ або 5 відсотків
від доходу [1].
Всі вище перелічені категорії мають свої особливості діяльності:
перша група - фізичні особи - підприємці, які
здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з
торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг
населенню;
друга група – фізичні особи – підприємці, які
здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного
податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства
третя група - фізичні особи - підприємці, які
можуть провадити будь-які види діяльності, однак в
них існує розподіл на платників і неплатників єдиного податку, від якого можуть залежати особливості провадження певних видів діяльності [1].
Для працівників галузі ІТ стало практикою використання саме 3 групи, яка вважається більш вигідною для них в плані оподаткування, дозволяє без
перешкод та обмежень працювати із замовниками
з-за кордону, що по суті є визначальним фактором,
та іноді є більш прийнятною з огляду на вищу межу
обмежень по частині доходу.
Ініціатива, що стосуються формування окремої
групи платників для галузі ІТ далеко не нова. Тривалий час цьому питанню приділяли увагу багато вітчизняних та навіть зарубіжних дослідників. Однак,
найбільш суттєві та цікаві моменти почали формуватися, в більш-менш сталому вигляді, у 2019 році.
Низка законопроектів, які були зареєстровані і
предметом регулювання яких виступали саме умови
оподаткування ІТ сектору, за словами їх авторів, була
спрямована на підвищення рівня конкурентоспроможності та привабливості для іноземних замовників чи інвесторів у галузі індустрії програмної продукції України, шляхом встановлення особливостей
оподаткування доходів працівників-програмістів ІТ-
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компаній та приведення рівня їх податкового навантаження до рівня країн-лідерів експорту ІТ-послуг.
Ініціативи, що виносилися на обговорення, були
численними. Одним з останніх прикладів можна назвати запропонований план з введенням єдиного
податку для юридичних осіб в розмірі від 4 до 7 відсотків від загального прибутку. За словами авторів
ініціативи таким чином планується зменшення кількості незалежних ФОП в ІТ галузі, та формування
ринку вітчизняних компаній у даній сфері, які за
рахунок вигідніших умов оподаткування зможуть
стати більш конкурентоздатними та створити робочі
місця для тих, хто здійснює свою діяльність самостійно, залучивши їх до праці в компаніях на вигідних умовах.
Зважаючи на те, що за статистичними дослідженнями фахових інтернет-ресурсів нашої країни, таких
як AIN.UA та DOU.UA, а також беручи до уваги
статистичні дані найбільшої профільної асоціації «IT Ukraine», обсяг осіб, які є спеціалістами ІТ галузі і у свої діяльності використовую 3 групу становив
приблизно 90% [10]. У разі формування нової специфічної групи їм потрібно було б переводитись і виокремлюватись із загалу учасників 3 групи, що
спростило б механізми безпосереднього впливу та
тиску на них.
Так, варто згадати Проект закону про внесення
змін до Податкового кодексу України (щодо розвитку
креативних індустрій в Україні) № 10094 від
26.02.2019. Його метою окрім «полегшення» умов
для ІТ спеціалістів було також виведення грошових
масивів з тіні, та руйнування старих схем праці. Позитивним фактором можна вважати чітку конкретизацію тих категорій діяльності, які підпадатимуть під
дію відповідних положень і вдалу спробу конкретизації представників 5 групи платників. Однак, фактично, на цьому позитивні моменти вичерпуються.
Проектом даного закону було передбачено внесення низки змін до таких актів законодавства, як
Податковий кодекс та Закону України «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», а саме:
планувалося розширити положення Податкового
кодексу нормою, за якою до вже існуючих чотирьох
груп суб’єктів сплати єдиного податку передбачали
додати ще й п’яту групу. Щодо категорій суб’єктів,
яких до неї планувалося ввести, то в даному разі
мова йшла лише про фізичних осіб-підприємців, які
надають послуги у сфері інформаційних технологій:
видання комп’ютерних ігор та іншого програмного
забезпечення (класи 58.21, 58.29 КВЕД ДК 009:2010),
комп’ютерного програмування, консультування та
пов’язаної з ними діяльності (розділ 62 КВЕД ДК
009:2010), оброблення даних, розміщення інформації
на веб-вузлах і пов’язаної з ними діяльності (клас

63.11 КВЕД ДК 009:2010), веб-порталів (клас 63.12
КВЕД ДК 009:2010) [2].
У той же час, до таких суб’єктів висувалися дві
ключові умови: ними використовується праця найманих осіб та обсяги їхнього доходу на протязі календарного року не мали перевищувати 7,5 млн гривень.
Серед ініціатив відповідного законопроекту, також мала місце «прогресивна» шкала визначення
ставки єдиного податку для платників п’ятої групи,
у розмірі:
• 5 % доходу з 1 січня 2020 року,
• 6 % доходу з 1 січня 2021 року,
• 7 % доходу з 1 січня 2022 року,
• 8 % доходу з 1 січня 2023 року,
• 9 % доходу з 1 січня 2024 року та
• 10 % доходу з 1 січня 2025 року.
Також до ПКУ було запропоновано ввести положення, відповідно до якого ставки єдиного податку для платників п’ятої групи будуть встановлені у
розмірі 15 % зазначених вище ставок:
1. До суми обсягу доходу, який протягом календарного року перевищуватиме 7 500 000 гривень;
2. До доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж дозволений Податковим
кодексом;
3. До доходу, отриманого від здійснення видів
діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування [2].
Цікавою, але не надто важливою ініціативою, в
положеннях даного проекту, виступала можливість
для представників ФОП 5 групи використовувати як
платно, так і безплатно технічне та програмне забезпечення, а також інформаційні та інші засоби (у тому
числі й приміщення), які належали іншим фізичним
та юридичним особам без укладання з ними трудового договору [2].
Серед ініціатив законодавця мав місце проект
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції» за
номером10094-1 від 14.03.2019. Він в більшій мірі
був спрямований на регулювання галузі розробки
програмного забезпечення, фактично, не надаючи
повноцінної конкретизації працівникам цієї індустрії.
Вищезгаданий законопроект передбачав щодо
ПДФО, що суб’єкт індустрії програмної продукції
застосовує ставку оподаткування ПДФО - 9% до заробітної плати та інших доходів, які виплачує найманим працівникам - програмістам, категорії посад
яких віднесені до підкласу 2132 згідно класифікатору професій (ДК 003:2010). Доходи інших найманих
працівників мають оподатковуватись на загальних
засадах [3].
Право та інновації № 2 (30) 2020
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При цьому, сума податку з місячного доходу програміста за ставкою 9% не може бути меншою за
розмір податку, обрахованого за ставкою 18% з двократного розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного податкового
року [3].
Щодо ЄСВ у законопроекті вказувалося, що на
період до 1 січня 2025 року суб’єкти індустрії програмної продукції сплачуватимуть ЄСВ за найманих
працівників - програмістів у розмірі п’яти відсотків
від їх заробітної плати. При цьому ЄСВ для таких
працівників не повинен був бути меншим за ЄСВ за
ставкою 22% з двох мінімальних заробітних плат та
не більшим за ЄСВ, що розраховується за ставкою
22 відсотки від максимальної бази нарахування ЄСВ
- 15 мінімальних заробітних плат [3].
Якщо проаналізувати сутність цих двох ініціатив,
то можна простежити тенденцію до звуження можливостей, з певними поступками, та збільшення податкового навантаження на ІТ сектор та його працівників. Як уже зазначалося вище, досвід більш розвинених країн говорить про те, що кращим варіантом
співпраці з галуззю, що розвивається було б запровадження пільгових механізмів, а не формування
більш жорстких умов діяльності. Так, в дійсності
проекти та плани роботи з ІТ галуззю передбачали в
майбутньому підвищення престижу вітчизняного
ринку для іноземних компаній шляхом надання можливості найму «за правилами». Однак, фактично, це
лише перспективний план розвитку, який насправді
беручи за орієнтир перспективу, відштовхував би
працівників, які вже залучені до діяльності на вітчизняному ринку, змушуючи їх при цьому шукати
нові шляхи до зменшення податкового тягаря.
Обидва вищевказані законопроекти було відкликано і на цьому розвиток питання було призупинено
на певний час. Проте, у березні 2020 року про відповідну ініціативу знову згадали. Заступник міністра
цифрової трансформації у своєму інтерв’ю наголосив, що після численних консультацій з представниками індустрії, вони знайшли більш прийнятний
варіант реалізації відповідної ініціативи. Дійсно,
податкове навантаження в новій запропонованій концепції певним чином знизиться, порівняно із попередніми варіантами даної ініціативи, адже було запропоновано лише сплату ЄСВ і поступове одновідсоткове щорічне збільшення податку на розвиток
людського капіталу, яке передбачалося і у проекті
закону щодо розвитку креативних індустрій в Україні. Проте, було наголошено на тому, що таким особам, котрі будуть працювати за новими умовами буде
заборонено здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Така умова ставиться з метою того, аби
повернути потік грошових масивів до країни, як було
вказано представником міністерства.
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Та судячи з опитувань, така ініціатива, не знайшла
підтримки самих ІТ спеціалістів, бо варто розуміти,
що значні обсяги завдань українські спеціалісти ІТ
галузі виконують на замовлення саме іноземних замовників, а отже їх позбавляють можливості повноцінно працювати, виконуючи замовлення та формуючи той самий престиж та потенціал вітчизняної ІТ
галузі [9].
Крім цього, не можна оминути увагою останній
із профільних законопроектів - проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо встановлення спеціального податкового режиму»№2615 від 18.12.2019. Ініціатори даного
проекту визначили за доцільне дещо відійти від традиційної концепції регулювання даного питання і
зосередитись на «стартапах». Саму категорію вони
визначили доволі широко, відносячи туди фактично
всіх новостворених суб’єктів господарювання, які ще
не визначились із формою оподаткування. Зокрема,
законопроектом запропоновано встановити відсоткову ставку розміру єдиного податку 0 відсотків,
надати певний період – дев’ять місяців для того, аби
такий «стартап» міг визначитись із формою оподаткування та на який для них встановлюється можливість звільнення від обов’язку нарахування, сплати
та подання податкової звітності з податків та зборів.
Та незважаючи на широкі можливості і відсутність
обмежень в безпосередньому понятті «стартапу»,
ініціатори проекту вказали, що обмежуватись діяльність таких суб’єктів господарювання буде розміром
доходу за останні дев’ять місяців – 300 000 гривень.
Якщо ж сума буде вищою, то такий суб’єкт має визначитись із формою оподаткування на протязі одного місяці і перейти на неї, в іншому разі він буде автоматично переведений на загальну систему оподаткування [4]. Незважаючи на те, що в даному разі
мова йде не виключно про галузь ІТ, однак механізм
п’ятої групи платників податку, який від початку був
спрямований на регулювання конкретної сфери, наразі, намагаються втілити у видозміненій формі.
Висновок. Отже, зважаючи на особливості та
проблематику досліджуваного питання, можна стверджувати те, що наразі в нашій країні відсутні ефективні механізми окремого податкового регулювання
сектору ІТ при якому відбувалося б забезпечення
приватного та публічного інтересу. Саме в ІТ індустрії необхідно створювати комфортні умови при
яких збільшення осіб у сфері інформаційних технологій вплине безпосередньо на збільшення коштів у
бюджети. Тобто, створення такого режиму оподаткування ІТ галузі при якому наповнення бюджетів буде
залежати від кількості осіб задіяні в сфері цієї індустрії, а не від збільшення податкового тягаря на них.
Це і створення окремої групи платників податків,
встановлення правового режиму праці (трудовий
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договір чи фізична особа підприємець), та інші елементи стимулювання інформаційної індустрії з ура-
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хуванням її специфіки, зарубіжного досвіду та думок
представників ІТ-галузі.
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mechanisms in IT industry. The subject of the study are the norms of the draft laws proposed for implementation.
As IT industry is one of the most developing spheres of the domestic market, the attention in the article is concentrated
on the variants of specific taxation of information technologies sector. The attention is also focused on the need to adopt
regulations that would not only improve the overall market perception, but also provide the most effective growth
opportunities for the IT industry.
Target of research. The purpose of this article is to study the issues of profitability and efficiency of tax
implementation in accordance with the schemes and options proposed by legislators. It considers the significant
shortcomings of the currently available draft laws, taking into account the experience of such initiatives abroad.
Analysis of resent researches and publications. Peculiarities of legal regulation of issues of taxation of IT-industry
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Article’s main body. The existing system of taxation of IT technologies services requires improvement through the
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the positive practical experience of competing countries in this area.
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ПРАВО НА ЕВТАНАЗІЮ В КОНТЕКСТІ ПРАВА НА ЖИТТЯ,
ГАРАНТОВАНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОНВЕНЦІЄЮ ПРО ЗАХИСТ
ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
У статті проаналізовано поняття евтаназії, її види. Розглянуто позиції Європейського суду з прав людини в
контексті можливості тлумачення даного права «як права на смерть». Проаналізовано правомірність введення в
національний правопорядок держав-членів даної процедури. Авторка розглянула законодавчі акти України, в
яких міститься посилання на процедуру евтаназії, та проаналізовано перспективи запровадження цієї процедури
в національний правопорядок.
Ключові слова: евтаназія, Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод,
Європейський суд з прав людини, право на життя, «право на смерть».

Актуальність теми. Дедалі частіше європейські
країни на національному рівні легалізують евтаназію. Водночас дане питання є колом для наукових
дискусій, оскільки одні фахівці вважають, що воно є
природнім правом людини, яка може на власний розсуд ним розпоряджатися. Інші наголошують на тому,
що ніхто не може переривати життя людини, навіть
вона сама. З метою узагальнення всіх позиції та визначення одностайної щодо окремих аспектів евтаназії необхідно звернутися до положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка у ст. 2 проголошує право на
життя [1] та практики Європейського суду з прав
людини, який навів позиції щодо можливості «права
на смерть» як складової частини права на життя.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Проблема евтаназії є предметом дискусій у наукових
колах. Дану тему досліджували А. В. Малько,
А. С. Нікифорова, О. В. Хомченко, І. О. Коваль,
О. М. Миронець, О.А. Мірошніченко, Ю. С. Ромашова, К. Басовська, Ю. М. Рибакова, О.М. Щокін,
С. В. Черниченко.
Мета дослідження. Аналіз правових позиції
Європейського суду з прав людини щодо можливості застосування процедури евтаназії, дослідження
© Кирсанова М. Л., 2020

перспектив введення в національний правопорядок
даної процедури.
Викладення основного матеріалу. Загальноприйнято, що право на життя є фундаментальним,
яке має гарантуватися не тільки на національному, а
на міжнародному рівні. Вперше дане право було закріплено в Загальній декларації прав людини, де
зазначалося: «Кожна людина має право на життя, на
свободу і на особисту недоторканість» [2]. Згодом
право на життя було закріплено й у Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (далі –
Конвенція), яка містила заборону умисного позбавлення життя [1] та в Протоколі № 6 [3] та Протоколі
№ 13 [4], які закріпили заборону смертної кари.
У ч. 1 ст. 2 Конвенції зазначено: «Право кожного на
життя охороняється законом. Нікого не може бути
умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання
смертного вироку суду, винесеного після визнання
його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання» [1]. Виходячи зі змісту цієї
статті, можна сказати, що Конвенція покладає на
державу зобов’язання на законодавчому рівні охороняти право на життя. У доповіді по справі «Маккан
та інші проти Сполученого Королівства» Європейська комісія з прав людини зазначила, що не слід
Право та інновації № 2 (30) 2020
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тлумачити дану норму у контексті того, що держави,
які приєдналися до Конвенції, зобов’язані інкорпорувати її у національний правопорядок. Головне, щоб
у внутрішньому законодавстві були створені дієві
механізми охорони права на життя [5, c. 84].
Право розпоряджатися своїм життям тлумачать
з 2 аспектів: як власне право на життя та «право на
смерть». У цьому контексті виникає питання: «Чи
може евтаназія бути складовою частиною права на
смерть? Чи може Конвенцією гарантуватися дане
право, поряд з правом на життя?Як співвідносять
право на життя та евтаназію у розумінні ч. 1 ст. 2
Конвенції ?»
Вперше термін «евтаназія» ввів у 18 столітті
Ф. Бекон, позначивши цим безболісну смерть. На
даний час сучасне тлумачення мало чим відрізняється від первісного і означає акт навмисного позбавлення життя пацієнта, для полегшення його страждань, незважаючи на те, що це може бути за його
власною ініціативою чи проханням близьких [6,
c. 459].
У науці виділяють 2 типи евтаназії – активну та
пасивну. Активна евтаназія передбачає дії, спрямовані на припинення життя хворої людини, наприклад, шляхом введення смертельної ін’єкції. До активної евтаназії належить й суїцид, який асистується,
коли хворому допомагає покінчити з життям за його
власною волею третя особа. Пасивна евтаназія передбачає припинення надавання медичної допомоги
хворому за його волею, що в майбутньому призводить до смерті [7, с. 82–83].
Крім того, існує класифікація евтаназії на добровільну та недобровільну. Добровільна евтаназія передбачає згоду хворого на позбавлення його життя.
На даний час дана процедура поширена у США та у
деяких країнах Західної Європи. На практиці хворий
складає документ, в якому зафіксоване волевиявлення на здійснення цієї медичної процедури. Важливо
у цій ситуації, щоб хворий був у свідомості та був
дієздатним, оскільки презюмується, що його бажання не зміниться у тому випадку, коли особа через
певні обставини не зможе самостійно приймати рішення стосовно свого життя. Недобровільна евтаназія здійснюється без згоди хворого за рішенням
його близьких родичів, лікарів. Вона можлива у ситуації, коли людини знаходиться у несвідомому стані, є психічно хворою, має важкі ушкодження мозку,
за віком (наприклад, новонароджений з невиліковною генетичною хворобою чи патологією) не може
прийняти самостійне рішення щодо свого життя [8,
с. 160].
Іноді евтаназію пов’язують з правом особи на
відмову від лікування. І це, на перший погляд, не є
дивним, адже нагадує пасивну евтаназію в класичному розуміння. Насправді це дещо різні поняття,
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різниця між якими полягає у мотиві та кінцевій меті
цих дій. Право на відмову від лікування є реалізацією права на медичну допомогу як одного з прав пацієнта. На думку Б. Островської право на відмову від
лікування є засобом реалізації права на природну
смерть. Водночас лише евтаназія має 100 % результат настання смерті, тоді як при відмові від лікування стан пацієнта може покращитися [9, с. 123].
На сьогодні евтаназія дозволена в Нідерландах,
Бельгії, Люксембурзі, деяких штатах США. Окрім
того в Бельгії дозволена й дитяча евтаназія. Зокрема,
неповнолітня дитини за наявності власної згоди та
згоди батьків, висновку психолога та психіатра, що
вона усвідомлює значення своєї дії та йде свідомо на
цей крок, може піти з життя [10, с. 56].
Зупинимось на оцінці пасивної та активної евтаназії з правом на життя, яке закріплено в ст. 2 Конвенції.
Розглядаючи питання пасивної евтаназії Європейська Комісія дійшла висновку, що не можна тлумачити ст. 2 Конвенції як таку, що дає право на
смерть, але кожна людина має право розпоряджатися
своїм життям, надавши відповідні вказівки на випадок невиліковної хвороби. У такому випадку
йдеться не про прохання припинити життя людини,
а про відмову від надання медичної допомоги за
умови, що така відмова може призвести до настання
смерті. Показовою у цьому випадку є ситуація, коли
Верховний суд Великої Британії відмовив особі, яка
була паралізована, померти шляхом відключення її
від апарату. У цій справі Європейський суд
зобов’язав лікарів виплатити жінці компенсацію,
мотивуючи це тим, що вони порушили « приватну
власність» [6, с. 461].
Питання «права на смерть», право на активну
евтаназію набуло свого вирішення у справі «Прітті
проти Сполученого Королівства». Заявницею була
43-річна жінка, яка проживала разом з чоловіком,
донькою та внучкою. Ця жінка була уражена хворобою рухових нейронів. Незважаючи на те, що фізично вона не могла рухатися, адже була паралізована,
та самостійно приймати їжу, її інтелект не постраждав. Жодне лікування не могло не тільки вилікувати
жінку, а й запобігти погіршенню її стану. Розуміючи
це, побоюючись, що на останній стадії її хвороба
принесе їй надзвичайних принижень, Прітті звернулася до генерального прокурора з проханням не притягувати її чоловіка до кримінальної відповідальності за те, що він фактично позбавить її життя. На той
час в Англії діяв закон, за яким самогубство не визнавалося злочином, але діяння чоловіка Прітті могло бути інкриміноване як вбивство. Генеральний
прокурор відмовив надати жінці такі гарантії. Європейський суд з прав людини одноголосно вирішив,
що в даній ситуації не було порушено право на жит-
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тя. Суд наголосив, що в законі передбачені підстави
для тих, хто спроможний здійснити суїцид самостійно, так і для тих, хто через стан здоров’я позбавлений цієї можливості. Межа між цими двома категоріями часто виявлятиметься надто тонкою, і намагання передбачити в законі привілей для тих, кого
вважають неспроможними вчинити суїцид, відчутно
підірвало б гарантію права на життя, захищати яке
був призначений Закон року, і це значно посилило б
небезпеку зловживань. Суд не був переконаний, що
«право на життя», гарантоване ст. 2 Конвенції, може
тлумачитися в негативному аспекті [11].
У справі «Хаас проти Швейцарії» Європейський
суд з прав людини констатував, що Конвенцію необхідно «читати» як єдине ціле. Незважаючи на те, що
заявник наполягав на порушенні ст. 8 Конвенції Європейський суд з прав людини визнав за необхідне
тлумачити її у зв’язку зі статтею 2 Конвенції. Це є
логічним, оскільки справа стосувалася чоловіка,
який страждав біполярним афективним розладом,
що накладало відбиток на його психічне здоров’я.
Протягом 20 років свого життя він двічі намагався
здійснити самогубство та неоднократно потрапляв в
психіатричну лікарню. У 2004р. чоловік став членом
асоціації «Дігнатіс», яка допомагала здійснити самогубство. Але перш ніж це зробити йому необхідно
було придбати ліки. Хаас неоднократно звертався до
державних органів з проханням допомогти йому
отримати ліки без рецепту для вкорочення собі віку,
на що отримував відмову. У цій справі Європейський суд з прав людини наголосив , що ст. 2 Конвенції накладає на державні органи обов’язок захищати
осіб, які знаходяться в уразливому становищі, навіть
від діянь, якими вони становлять власне життя під
небезпеку. Це положення зобов’язує національні
органи завадити особі здійснити самогубство, якщо
її рішення у даній ситуації було прийнято не вільно,
з усвідомленням всіх обставин справи [12].
Першою країною в світі, яка легалізувала евтаназію, були Нідерланди. Парламентська асамблея
визначила цей крок таким, що порушує фундаментальне право на життя, і, як наслідок, ст. 2 Конвенції.
Європейський суд з прав людини заявив, що Конвенція не передбачає право на смерть, водночас не визначив легальності евтаназії у розумінні ст.2 Конвенції. Цим питанням займалися вищі судові органи
держав-учасниць на національному рівні. На думку
Європейського суду з прав людини до його повноважень не відноситься питання визначення ступеня
оцінки внутрішнього законодавства держав щодо
можливості ефективного захисту життя їх громадян.
Щодо тих держав, які легалізували евтаназію на національному рівні, то Європейський суд непрямо
визнав за ними таке право, не роблячи прив’язку до
права на життя [6, 462].

Варто зазначити, у більшості країнах Європи
евтаназія є кримінально караним діянням, не винятком є й Україна. У 2012 році Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію «Захист прав
та гідності людини з урахуванням раніше висловлених побажань пацієнта», де визначає евтаназію як
вбивство недієздатної людини, яке здійснюється як
би в її інтересах, проте має бути заборонено. Схожа
позиція висвітлена й в іншій рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи «Про захист прав
людини і гідності невиліковно хворого і помираючого». Таким чином, можна констатувати засудження
Парламентською асамблеєю Ради Європи та переважною більшість держав-учасниць Конвенції евтаназії [6, c. 463].
Щодо України, то у нашій державі евтаназія переслідується та вважається злочином. Зокрема, відповідно до Основ законодавства про охорону
здоров’я медичним працівникам забороняється здійснення навмисних дій, спрямованих на припинення
життя пацієнта, який є невиліковно хворим, для припинення його страждань [15]. Цивільний кодекс
України містить подібне застереження про заборону
позбавляти життя людини на її прохання [16]. З точки зори наукового погляду на можливість та доцільність запровадження евтаназії в Україні, то на даний
час немає однозначної думки. Одні науковці вважають, що впровадження евтаназії призведе до посягання права на життя, яке в подальшому може призвести до багатьох зловживань з боку навіть медичних працівників, зникнення хоспісів. Інша група,
навпаки, підтримує ідею введення евтаназії в національний правопорядок, аргументуючи це тим, що
людина особисто повинна вирішувати питання про
власне життя, стан організму, психіки. Третя група
науковців вважає, що поряд з правом на життя існує
й «право на смерть». В інакшому випадку право на
життя перетвориться на обов’язок, що за своєю природою суперечитиме цьому праву. [17, c. 57]. На мою
думку, впровадження евтаназії в Україні не є доцільним, оскільки існує обґрунтований ризик зловживання даним правом як з боку лікарів, так і з боку недобросовісних осіб. Крім того, це потребуватиме законодавчого визначення евтаназії як такої та окремих
її форм та перегляду багатьох норм вітчизняного
законодавства, починаючи з Конституції України.
Висновок. ЄСПЛ не вважає, що зі змісту ст. 2
Конвенції можливо вивести «право на смерть». Дане
право не походить від права не життя, не є самостійним правом, не може бути фундаментальним правом,
на яке розповсюджуються всі гарантії ст. 2 Конвенції.
Щодо пасивної евтаназії ЄСПЛ фактично не забороняє її, він виходить з постулату права людини розпоряджатися своїм життям. Щодо активної евтаназії,
то ЄСПЛ вважає, що зміст права не життя не може
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розглядатися та доповнюватися «правом на смерть»,
тому він вважає здійснення цієї форми евтаназії порушенням ст. 2 Конвенції. Якщо говорити про запровадження в національний правопорядок процедури
евтаназії, то ЄСПЛ однозначної оцінки з даного питання не надав. Фактично ЄСПЛ постав на позицію
того, що не вправі надавати оцінку національному
законодавству з точки зори впровадження ефективних механізмів захисту права їх громадян на життя.
Легалізація евтаназії на національному рівні
обов’язково має містити механізм, який би дозволяв

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

відмовитися від даної процедури у будь-який час.
Вона не може ніяким чином порушувати право людини на життя. Щодо України, дана процедура не
запроваджена в національний правопорядок. Крім
того, у законодавстві міститься заборона її застосування медичними працівниками чи сторонньою людиною за проханням хворого. Для того, щоб легалізувати евтаназію в Україні, необхідно окрім запровадження певних етичних стандартів для лікарів,
розробити відповідний закон, суттєво оновити законодавство, ввести зміни на рівні Основного закону.
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THE RIGHT TO EUTHANASIA IN THE CONTEXT OF THE RIGHT TO LIFE GUARANTEED
BY THE EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS
Problem setting. Increasingly, European countries are legalizing euthanasia nationally. At the same time, this issue
is a circle for scientific debate, as some experts believe that it is a natural human right that can be disposed of at its
discretion. Others emphasize that no one can interrupt a person’s life, even herself. In order to summarize all positions
and to determine unanimity on certain aspects of euthanasia, it is necessary to refer to the provisions of the European
Convention of Human Rights, which in art. 2 proclaims the right to life and the case law of the European Court of Human
Rights, which has argued for the possibility of a “right to die” as part of the right to life.
The purpose. Analysis of the legal position of the European Court of Human Rights regarding the possibility of
applying the euthanasia procedure, exploring the prospects of introducing this procedure into the national law.
Analysis of recent research and publications. The problem of euthanasia is a matter of debate in the scientific
community. This topic was researched by А.В. Malko, AS Nikiforova, O.V Khomchenko, I.O Koval, O.M Mironets,
O.A Miroshnichenko, Yu.S. Romashova, K. Basovskaya, Yu.M. Rybakova, O.M Shchokin, S.V Chernichenko.
Article’s main body. In science will distinguish 2 types of euthanasia - active and passive. Active euthanasia involves
actions aimed at ending the life of a sick person, for example, by administering a lethal injection. Passive euthanasia
involves discontinuation of medical care for a patient at his will, which in the future leads to death. Considering the issue
of passive euthanasia, the European Commission concluded that it could not be interpreted art. 2 of the Convention as
such, which gives the right to death, but everyone has the right to dispose of his life by giving appropriate instructions in
the event of an incurable disease.. The issue of the “right to die”, the right to active euthanasia has been resolved in the
case of Pritty v. The United Kingdom. The European Court of Human Rights in this case was not convinced that the “right
to life” guaranteed by Article 2 of the Convention could be interpreted negatively.
As for Ukraine, euthanasia in our country is being prosecuted and considered a crime. In particular, according to the
Fundamentals of Healthcare Legislation, medical professionals are prohibited from taking deliberate actions aimed at
ending the life of a patient who is terminally ill to end his or her suffering. The Civil Code of Ukraine contains a similar
warning about the prohibition to deprive a person of his life at his request.
Conclusions.The European Court of Human Rights does not consider that the content of art. 2 of the Convention it
is possible to derive the “right to die”. This right does not come from the right not life, is not an independent right, can
not be a fundamental right, to which all the guarantees of art. 2 of the Convention. With regard to passive euthanasia, the
ECtHR does not, in fact, prohibit it; it proceeds from the human right to dispose of one’s life. Speaking about the
introduction of the euthanasia procedure in the national legal order, the ECtHR did not give a clear assessment on this
issue. In fact, the ECtHR has taken the position that it is not entitled to assess national legislation in terms of introducing
effective mechanisms to protect their citizens’ right to life.
Keywords: euthanasia, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,
European Court of Human Rights, right to life, “right to die”.
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ПОВОДЖЕННЯ», «ТАКЕ, ЩО ПРИНИЖУЄ ГІДНІСТЬ,
ПОВОДЖЕННЯ ЧИ ПОКАРАННЯ» В РОЗУМІННІ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Стаття 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод безумовно забороняє піддавати катуванню, нелюдському та такому, що принижує гідність, поводженню та покаранню. Дана стаття присвячена тлумаченню понять, застосованих у статті 3 Конвенції, на підставі рішень Європейського суду з прав
людини, задля їх правильного розуміння та застосування, оскільки суди застосовуючи практику ЄСПЛ, не завжди
чітко й однозначно розуміють, у чому полягає правовий зміст таких понять. Наголошено на абсолютності статті
3, незалежно від ситуацій та обставин, розкрито позитивні і негативні зобов’язання держави щодо захисту відповідних прав. В цілому ЄСПЛ позитивно впливає на повагу до прав людини в Україні і є реальним механізмом
захисту громадян у багатьох випадках, оскільки виконання рішень ЄСПЛ це не тільки задоволення вимог заявника, це й внесення зміни до законодавства, а також аналіз наявних помилок і зловживань серед органів державної влади.
Ключові слова: права людини, заборона, насильство, катування, поводження, покарання, приниження, гідність, мінімальний рівень жорстокості, ЄСПЛ.

Постановка проблеми. Відповідно до даних
станом на 01.01.2020 року в реєстрі Європейського
суду з прав людини є зареєстрованими 8850 заяв,
поданих проти України, що становить 14,8 % від
загальної кількості поданих заяв. І хоч Україна відійшла на 3 місце (у 2017 році Україна посідала перше
місце) за кількістю скарг проти неї до ЄСПЛ, після
Росії (15 050 скарг) та Туреччини (9 250 скарг), необхідно зауважити, що значна частина скарг, а саме 40
скарг, все ще надходить на порушення статті 3 ЄКПЛ
(заборона катувань або нелюдського чи такого, що
принижує гідність, поводження або покарання).
Отже, правильне тлумачення та розуміння понять застосованих у статті 3 ЄКПЛ є дуже важливим
для України, це пов’язано як і з якістю прийнятих
законів, так і з практикою в діяльності органів влади,
особливо – правоохоронних і судів.
Аналіз попередніх досліджень. Дослідження
окремих аспектів тлумачення понять статті 3 ЄКПЛ
досліджували такі українські вчені-правники: Орлова О.О., Трихліб Х.О., Цебенко С.Б., Охота Я.В.,
Шишкіна Е.В., Рабінович П.М., Пушкар П.В., Фулей Т.І., Червяцова А.О.
Метою статті є тлумачення понять, застосованих у статті 3 Конвенції, на підставі рішень Європей© Живка Т. С., 2020

ського суду з прав людини, задля їх правильного
розуміння та наукового і практичного застосування.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до статті 3 (Заборона катування) Європейської конвенції про
захист прав людини та основних свобод, нікого не може
бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню [1].
Необхідно зазначити головне, що заборони у
статті 3 ЄКПЛ є абсолютними та безумовними. В той
час, коли деякі права можуть обмежуватись за певних умов та обставин (наприклад, під час війни, при
воєнному або надзвичайному стані), заборона катуванню або нелюдському чи такому, що принижує
гідність, поводженню або покаранню є такою що не
містить жодних винятків. Ця норма є імперативною
нормою та яскраво відображає основні (фундаментальні) цінності демократичного суспільства.
Оскільки у згаданій вище статті дані поняття
тільки називаються без розкриття їх змісту та визначення понять, то постає проблема в їх розумінні та
застосуванні. Тому названі поняття будемо розкривати, виходячи із судової практики ЄСПЛ.
Держави-учасниці Конвенції зобов’язані дотримуватись як позитивних, так і негативних зобов’я
зань, відповідно до статті 3.
Право та інновації № 2 (30) 2020
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Негативні зобов’язання держави – це зобов’я
зання утримуватись від втручання в права та свободи. Це зобов’язання випливає із формулювання самого тексту статті 3 і вимагає утриматись від будь-яких
проявів катування, нелюдського поводження або
покарання, такого, що принижує гідність, поводження або покарання. Прикладами порушення цього
зобов’язання може слугувати бездіяльність як причина неналежного поводження (ненадання медичної
допомоги), та поводження умисного характеру (фізичне та психологічне насильство).
Позитивні зобов’язання держави – це обов’язок
держави застосувати необхідні засоби задля гарантування прав та свобод людини та уникнення їх порушень. Ці зобов’язання можуть проявлятись у формі покращення свого законодавства або прийняття
відповідних законів. Та цього мало. Крім «гарного»
законодавства необхідно щоб воно виконувалося.
Обов›зок держави полягає у реагуванні на факти
такого забороненого поводження. Це проявляється у
швидкому та ефективному розслідуванні таких фактів. При цьому розслідування повинно проводитись
і за відсутності особистої скарги особи, повинно
бути достатньо лише відомостей, які дають підстави
припускати що було допущено заборонене поводження.
В даному випадку проглядається чіткий зв›язок
між зобов’язанням запобігти забороненому поводженню та зобов’язанням проведення ефективного
розслідування.
Якщо особу взяту під варту здоровою, проте на
час звільнення в особи наявні ушкодження, держава
зобов›язана забезпечити пояснення походження таких ушкоджень, а в разі неспроможності це зробити
постає питання про порушення ст. 3.
Безумовно, що заборони зазначені у статті 3 є
пов’язані між собою, та в певних випадках можуть
бути застосовані одночасно, проте нам для правильного тлумачення та розуміння потрібно їх проаналізувати окремо одну від одної та у підсумку вивести
чіткі ознаки їх розмежування.
Для цього, поняття вжиті у статті 3 розділимо на
такі елементи:
– катування;
– нелюдське поводження чи покарання;
– таке, що принижує гідність, поводження чи
покарання.
Це заборонене поводження проявляється у:
Формах фізичного насильства:
– побиття;
– примусові ін’єкції;
– тягання за волосся;
– застосування електричного струму;
– обливання холодною і гарячою водою;
– «палестинське підвішування» (підняття особи,
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закуту в наручники, на невелику висоту та скидання
на підлогу обличчям вниз);
Формах психічного страждання:
– погрози (реальні та безпосередні);
– «п’ять методів» (позбавлення сну та продуктів
харчування, перебування під впливом шуму, стояння
навпроти стіни з руками над головою, одягання мішка на голову [2].
Для визначення того чи можна розуміти певну
форму забороненого поводження як катування, суд
спирається на визначення мінімального рівня жорстокості для того щоб поводження з особою визнавалось катуванням. Оцінка цього мінімуму відносна.
Жорстоке поводження є комплексним поняттям,
що розкривається через визначення характеристик
його складових понять: катувань, нелюдського або
такого, що принижує гідність, поводження чи покарання [3].
Насправді досить складно надати перелік обставин які суд буде брати до уваги щоб пояснити чи
завдані страждання спричинили потерпілому того
самого мінімального рівня, оскільки поняття страждань є дуже суб’єктивним та оціночним, що і породжує певні труднощі. Визначаючи рівень спричинених страждань, суд виходить з обставин кожної окремої справи.
У справі «Ірландія проти Сполученого королівства» (Ireland v. UK) заява № 5310/71, суд враховував
інтенсивність жорстокого поводження, умисність,
його тривалість, характер поводження, ефект такого
поводження на психіку людини та способи їх здійснення. Також ключове місце займає бажання поставити особу в особливо ганебне положення та
спричинити особливо тяжкі страждання. Можна сказати що має місце особливе тавро ганьби [4].
У справі «Селмуні проти Франції» (Selmouni v.
France) заява № 25803/94, суд зазначив, що міра
жорстокості є відносною, та окрім перелічених вище
ознак, у деяких випадках враховується також стать,
вік, стан здоров’я жертви та інші обставини справи
[5].
У справі «Бузілов проти Молдови» (Buzilov v.
Moldova), заява № 28653/05, Суд визнав, що застосування струму є формою забороненого поводження,
що може викликати дуже сильні болі та страждання
особи, а отже вважається катуванням, незважаючи
на те, що воно може і не призвести до тривалого розладу здоров’я [6].
Катування передбачає особливо больові відчуття,
певну тяжкість фізичного болю чи душевних страждань і цей рівень є дуже високим тому, що катування
є найтяжчою формою жорстокого поводження та
посягання на фізичну недоторканність. Наукою доведено, що особи, які пережили катування, одержують сильні психологічні травми, які зазвичай при-
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водять до тривалих нервових розладів, втрати відчуття реальності, безсоння та депресій.
Хоча Суд і зазначав елементи які характеризують
заборонене поводження як катування, він ніколи не
давав визначення самого терміну катування. Суд
часто звертався на формулювання визначення катування, наведеному у Конвенція проти катувань та
інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, яка
вказує, що катування здійснюється умисно, задля
заподіяння сильного фізичного білю чи морального
страждання, та має певну мету (наприклад, отримати
від особи відомості чи визнання, покарати її за дії,
які вчинила вона або третя особа чи з метою залякування) або причину, засновану на дискримінації
будь-якого характеру [7]. У статті 3 таких ознак немає, що не дає звузити її зміст, тому і ЄСПЛ може
розглядати ситуації у яких такі ознаки відсутні.
У цей термін не входить поводження, яке хоч і
містить певний ступінь страждань, проте ґрунтується на законних діях.
Варто також пам’ятати, що Суд не завжди розмежовує поняття поводження і покарання. Хоча це і
два різних поняття, але вони є взаємопов’язаними,
оскільки покарання у певних випадках є формою
поводження.
Для яснішого розуміння нам необхідно зрозуміти, що означає поняття поводження. Відповідно до
словника української мови, поводження – це певна
поведінка, спосіб або характер дій [8].
Якщо, на думку Суду, поводження не можна кваліфікувати як катування, то його можна визначити як
нелюдське поводження, а у випадку неможливості
визначити поводження як нелюдське, воно є таким,
що принижує гідність [9].
При нелюдському поводженні рівень завданого
болю є значний, але значно менший та не досягає
того мінімуму або достатньої інтенсивності, необхідного для визнання поводження катуванням, проте
вирішення цих спірних питань в кожному окремому
випадку виноситься на розгляд Суду. Суд визнає нелюдським таке поводження, яке було умисним, здійснювалось впродовж тривалого часу (декількох годин поспіль), призвело до тілесних ушкоджень або
фізичних чи душевних страждань, та за даних умов
є невиправданим.
Випадки такого поводження виникають тоді,
коли особи під час утримання під вартою зазнавали
хоч і жорстокого поводження, проте не такої інтенсивності щоб воно кваліфікувалось як катування.
На відміну від катування, в нелюдському поводженні чи покаранні чи такому, що принижує гідність, поводженні чи покаранні не є обов’язковим
завдання таких страждань, в даному випадку має
більше значення образливий і принижуючий ефект.

Також на думку науковця Орлової, нелюдське
поводження – це не лише навмисні дії. Крім того,
катування має певну мету, нелюдським може бути
поводження, що не має будь-яких цілей [10].
У справі «Берктай проти Туреччини» від
01.03.2001 р. ЄСПЛ зазначає, що таке поводження
водночас має бути принизливим, оскільки міститься
також намір викликати у потерпілого відчуття тривоги, страху та безпомічності. Щоб поводження визнавалось нелюдським, приниження повинно бути
значно сильнішими, ніж звичайне покарання відповідно до закону [11].
У рішенні «Данія, Франція, Норвегія, Швеція та
Нідерланди проти Греції (Грецька справа (1969)) «,
Суд ввів нові аспекти – душевні муки та страждання
як невід’ємні ознаки наявності неналежного поводження. Наявність фізичного болю не завжди може
бути підставою для такої кваліфікації – тобто для
кваліфікації поводження як нелюдського наявність
фізичних страждань є необов’язковою [12].
До нелюдського поводження прирівнюють також
сильну душевну пригніченість від очікування настання покарання коли воно штучно затримується.
Загалом можна сказати, що немає нелюдського
поводження, котре би не принижувало гідність особи. Поводження може визнаватись таким, що принижує гідність якщо це поводження принижує особу,
її людську гідність, виявляє неповагу до неї, викликає у потерпілого відчуття страху, мук чи страждань,
стану неповноцінності та може зламати внутрішній
супротив особи, примусити його діяти проти власної
волі чи совісті. Це поводження не передбачає
обов’язковим фізичне насильство, це можуть бути
словесні образи та публічні знущання, оскільки
йдеться про спричинення особі психологічного дискомфорту.
У справі «Яллог проти Німеччини», заява
№54810/00, поводження вважалося таким, що принижує гідність, якщо воно викликало в потерпілих
почуття страху, муки і неповноцінності, яке могло
принизити та зганьбити їх і, можливо, зламати їхній
фізичний та моральний опір [13].
Суд бере до уваги те, чи була мета цього поводження завдати приниження, зганьбити чи завдати
образи такій особі, а також чи спричинились негативні наслідки для її особистості («Калашніков проти Росії») [14]. Проте навіть при відсутності зазначеної мети все одно може бути визнано порушення
статті 3.
Приниження чи образа пов’язана з покаранням
повинна досягати особливого ступеню та відрізнятися від звичайного елемента приниження. Його
оцінка є відносною та залежить від обставин справи,
зокрема, від характеру покарання як такого та способу його виконання. Тому Суд не встановлює поПраво та інновації № 2 (30) 2020
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рушення статті 3 у випадку, коли до психічно хворої
особи через її непомірно агресивну поведінку тривалий час застосовуватимуть наручники та інші засоби.
Суд пояснює це тим, що ці заходи не можуть вважатись такими, що принижують гідність, оскільки вони
викликані терапевтичною необхідністю.
Тому необхідно зазначити, що таке поводження
має 2 основні характеристики – це непомірність та
неправомірність.
У справі «Тайрер проти Сполученого Королівства», Суд зазначає що ознака публічності може бути
і відсутньою, достатньо того, щоб таке поводження
принижувало потерпілого у його власних очах. Також слід зазначити що не завжди має місце умисність, приниження гідності особи може здійснюватись і ненавмисно [15].
Поводження, котре принижує людську гідність,
є найменш жорстоким видом поводження із зазначених у статті 3, проте всерівно є забороненим,
оскільки його застосування не можна виправдати
ефективністю покарання, який застережний ефект це
б не мало.
Стаття 3 ЄКПЛ охоплює такі випадки як депортація, екстрадиція, вислання, очікування покарання,
затримання осіб, перебування під вартою або під
контролем державних органів, примусові заходи
медичного характеру [2].
Подані заяви про заборонене поводження повинні бути підтверджені належними доказами. Для
оцінки таких доказів ЄСПЛ застосовує стандарт доведення «поза розумним сумнівом».
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
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Іноді заходи, котрі позбавляють особу свободи,
можуть включати застосування примусу, але не можна сказати, що саме по собі утримання особи під
вартою викликає питання порушення статті 3.
Проте, держава все ж таки повинна гарантувати,
що особа буде триматись під вартою в таких умовах,
які сумісні з повагою до її гідності, ніякі заходи не
піддаватимуть особу стражданням та труднощам,
інтенсивність яких перевищуватиме рівень властивих триманню пів вартою, здоров’я особи буде належним чином захищено.
Висновки. Отже, заборони у статті 3 ЄКПЛ є
абсолютними та безумовними. Заборона катуванню
або нелюдському чи такому, що принижує гідність,
поводженню або покаранню є такою, що не містить
жодних винятків, незалежно від ситуації, в якій перебуває особа. Ця норма є імперативною нормою та
яскраво відображає основні (фундаментальні) цінності демократичного суспільства, а будь-яке її порушення міжнародним товариством розглядається як
грубе порушення прав людини.
Кожна людина має право на гідне поводження з
нею з боку інших осіб, незалежно від індивідуальних
особливостей, обставин чи місця (в лікарнях, на волі,
в місцях позбавлення волі). Кожна особа повинна
усвідомлювати неприпустимість застосування подібних дій, і ці заборони повинні бути не тільки задекларовані, а й втілюватись у житті. В цілому ЄСПЛ
позитивно впливає на повагу до прав людини в Україні і є реальним механізмом захисту громадян у багатьох випадках.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ПРАВА ЄС

ЖИВКА ТАРАС
студент Института прокуратуры и уголовной юстиции
Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого
ТОЛКОВАНИЕ ПОНЯТИЙ «ПЫТКА», «БЕСЧЕЛОВЕЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ»,
«УНИЖАЮЩЕЕ ДОСТОИНСТВО ОБРАЩЕНИЕ ИЛИ НАКАЗАНИЕ»
В ПОНИМАНИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Статья 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод безусловно запрещает подвергать
пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. Данная статья посвящена
толкованию понятий, применяемых в статье 3 Конвенции, на основании решений Европейского суда по правам
человека, для их правильного понимания и применения, поскольку суды применяя практику ЕСПЧ, не всегда
четко и однозначно понимают, в чем заключается правовое содержание таких понятий. Отмечено абсолютности
статьи 3, независимо от ситуаций и обстоятельств, раскрыто положительные и отрицательные обязательства государства по защите соответствующих прав. В целом ЕСПЧ положительно влияет на уважение прав человека в
Украине и является реальным механизмом защиты граждан во многих случаях, поскольку выполнение решений
ЕСПЧ это не только удовлетворение требований заявителя, это и внесение изменения в законодательство, а также
анализ имеющихся ошибок и злоупотреблений среди органов государственной власти.
Ключевые слова: права человека, запрет, насилие, пытки, обращения, наказания, унижения, достоинство,
минимальный уровень жестокости, ЕСПЧ.
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INTERPRETATION OF THE TERMS “TORTURE”, “INHUMAN TREATMENT”,
“DEGRADING DIGNITY OF TREATMENT OR PUNISHMENT” IN THE UNDERSTANDING
OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Problem setting. According to the data as of 01.01.2020 in the register of the European Court of Human Rights
(ECtHR) are registered 8850 applications filed against Ukraine, which is 14.8% of the total number of applications.
And although Ukraine took 3rd place (in 2017 Ukraine ranked first) in the number of complaints against it to the
ECtHR, after Russia (15,050 complaints) and Turkey (9,250 complaints), it should be noted that a significant number of
complaints, namely 40 complaints are still in breach of Article 3 of the ECHR (prohibition of torture or inhuman or degrading treatment or punishment).
Thus, the correct interpretation and understanding of the concepts used in Article 3 of the ECHR is very important
for Ukraine, it is related both to the quality of adopted laws and to the practice of the authorities, especially law enforcement and courts.
Analysis of recent researches and publications. The research of certain aspects of the interpretation of the concepts
of Article 3 of the ECHR was studied by the following Ukrainian legal scholars: Orlova O.O., Trykhlib H., Tsebenko S.,
Okhota Y., Shishkina E., Rabinovych P. , Pushkar P., Fuley T., Chervyatsova A.
Target of research is interpretation of the concepts used in Article 3 of the Convention on the basis of judgments of
the European Court of Human Rights, for their proper understanding and application.
Conclusions and prospects for the development. Thus, the prohibitions in Article 3 of the ECHR are absolute and
unconditional. Prohibition of torture or inhuman or degrading treatment or punishment is one that contains no exceptions,
regardless of the situation in which the person is. This norm is an imperative norm and clearly reflects the basic (fundamental) values of a democratic society, and any violation of it by the international community is considered a gross violation of human rights.
Everyone has the right to be treated with dignity by others, regardless of individual characteristics, circumstances or
place (in hospitals, at large, in places of imprisonment). Everyone should be aware of the inadmissibility of such actions,
and these prohibitions should not only be declared, but also implemented. In general, the ECtHR has a positive effect on
respect for human rights in Ukraine and is a real mechanism for protecting citizens in many cases.
Keywords: human rights, prohibition, violence, torture, treatment, punishment, humiliation, dignity, minimum level
of cruelty, ECtHR.
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