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ГЛОБАЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ІНДЕКС 2020:
ХТО ФІНАНСУВАТИМЕ ІННОВАЦІЇ
На основі зведених показників Глобального індексу інновацій за 2020 р. розглянуто динаміку інноваційної активності в міжнародному масштабі, проведено порівняльний аналіз, визначені відносні переваги та слабкі ланки
національних інноваційних систем, визначено місце України. У ГІІ Україна займає 45 місце серед 131 країни, демонструючи загальне зростання в рейтингу інноваційного індексу та в субіндексах: + 20 позицій в освіті та +10 в
R&D. Україна також зберегла 2 місце серед країн із доходом нижче середнього. Відзначається, що пандемія коронавірусу здійснила негативний вплив на інноваційну діяльність та спричинила значне падіння національних та світової економіки. Водночас, уражаючи одні галузі, COVID-19 стимулює розвиток та фінансування інновацій в інших,
особливо у сфері комп’ютерних технологій, цифровізації, охорони здоров’я. Дослідження підтвердило стабільність
інноваційного розвитку країн, які традиційно були лідерами за цим індексом у попередні роки.
Ключові слова: інноваційна активність, глобальний інноваційний індекс, інтелектуальна власність, фінансування інновацій, комп’ютерні технології, цифровізація.

Постановка проблеми. Сучасний стан світової
економіки характеризується масштабними трансформаціями, що проявляються у розвитку ключових
технологій Індустрії 4.0, смарт-спеціалізації, підвищенні інтенсивності міжнародної конкуренції, пришвидшенні усіх процесів, які стають глобальними та
більш відкритими. Поступово змінюється уявлення
про взаємовідносини між країнами та економічними
агентами: принципово новим моментом стає поєднання конкуренції і кооперації, співробітництва і
суперництва. Розвиваються нові глобальні ланцюжки
формування вартості, коли виробництво товарів перетинає національні кордони, розміщуючись там, де
створені найбільш привабливі умови для отримання
конкурентних переваг за якістю, ціною, обслугову© Андрощук Г. О., 2021

ванням [1, с. 98]. Для країн, що розвиваються, до
яких належить й Україна, інновації набувають особливого значення, оскільки лежать в основі індустріалізації, яка відіграє ключову роль у диверсифікації
економіки та подоланні її структурної слабкості.
Промисловість є двигуном інновацій, зростання продуктивності та експорту.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій.
Питанням інноваційного розвитку економічних систем, дослідженню інновацій як фактору стійкого
зростання й підвищення конкурентоспроможності
країни в умовах глобалізації, цифрової трансформації економіки, формуванню НІС присвятили численні роботи відомі закордонні економісти: П. Друкер,
М. Кастельс, Ф. Ніксон, П. Фішер, Й. Шумпетер,
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К.Шваб, Л. Абалкін, А. Аганбегян, А. Варшавський,
Л. Гохберг, Р. Грінберг, М. Делягін, В. Іноземцев,
Н. Іванова, Б. Кузик, Д. Львов, та українські науковці: Г. Андрощук, Л. Антонюк, Ю. Атаманова, Ю. Бажал, В. Базилевич, О. Бутнік-Сіверський, В. Геєць,
С. В. Глібко, В. Гусєв, О. Жилінська, І. Єгоров,
О. Кузьмін, Л. Лігоненко Б. Маліцький, І. Макаренко,
В. Мунтіян, В. Пархоменко, С. Прилипко, В. Соловйов, В. Сіденко, О. Сімсон, Н. Чухрай, Л. Федулова,
А. Яковлєв та ін. Водночас багатогранність і комплексний характер цієї проблематики, динамічність
змін у світі, особливо в період пандемії COVID-19,
вимагають подальших наукових досліджень.
Метою статті є дослідження динаміки інноваційної активності в міжнародному масштабі на основі зведених показників Глобального індексу інновацій за 2020 р., визначення в ньому місця України,
стану інноваційної діяльності та прогресу в досягненні поставлених цілей для кращого розуміння процесів, які стимулюють або стримують інновації, та
розробки заходів інноваційної політики дій уряду,
регіонів, міністерств і відомств із регулювання інноваційного розвитку економіки.
Виклад основного матеріалу. Глобальний інноваційний індекс (ГІІ) 2020 року – це огляд останніх
світових тенденцій в області інновацій і щорічний
рейтинг інноваційної діяльності 131 країни і території [2,3]. Тема ГІІ цього року «Хто буде фінансувати
інновації» особливо актуальна в світлі збитку, нанесеного людству і світовій економіці пандемією
COVID-19.
За оцінками експертів GII, які представляють
Корнельський університет (США), міжнародну бізнес-школу INSEAD, а також Всесвітню організацію
інтелектуальної власності (WIPO), за рівнем інноваційності економіки Україна займає 45 місце серед
131 країни. Серед країн із рівнем доходу економіки
нижче середнього Україна посіла другу позицію.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України (КМУ)
від 10.07.2019 р. № 526-р. було затверджено Стратегію розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, в якій визначені основні напрями
інноваційної діяльності, серед яких центральне місце займає підтримка стартапів. Найбільш повний
стан інноваційної сфери України в минулому десятиріччі наведено у Національній доповіді «Інноваційна Україна 2020» [4]. Проведений пізніше аналіз
дав підстав для висновку, що найбільш важливим
бар’єром для інноваційної діяльності українських
підприємств в роки незалежності була відсутність
фінансових ресурсів. Відсутність коштів доповнювалася високою вартістю банківських кредитів для
фінансування інновацій. Поряд із цим Україна залишається однією з небагатьох країн Європи, де
фактично відсутні непрямі стимули підтримки інно-
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ваційної діяльності. Введення відповідних стимулів,
що відповідають європейській практиці, і створення
необхідних інститутів, які б сприяли інноваційному
розвитку, залишається одним із найважливіших завдань законодавчої влади. Першою в групі країн із
рівнем доходу економіки нижче середнього визначено В’єтнам, третьою – Індію. До першої десятки
за ГІІ у 2020 р. увійшли Швейцарія, Швеція США,
Велика Британія, Нідерланди, Данія, Фінляндія, Сінгапур, Німеччина та Республіка Корея. Як зазначають експерти, пандемія коронавірусу спричинила
негативний вплив на інноваційну діяльність та спричинила значне падіння світових економік. Водночас,
уражаючи одні галузі, COVID-19 стимулює розвиток
та фінансування інновацій в інших, особливо у сфері комп’ютерних технологій, цифровізації, охорони
здоров’я. Дослідження підтвердило стабільність інноваційного розвитку країн, які традиційно були лідерами за цим індексом у попередні роки.
Головні висновки. Шість головних висновків
доповіді «Глобальний інноваційний індекс (ГІІ)
2020» сформульовані так [2].
1. Криза, викликана COVID-19, відіб’ється на
інноваційній діяльності - від лідерів потрібні конкретні дії в міру переходу від ізоляції до відновлення економіки. Пандемія коронавірусу
(COVID-19) викликала безпрецедентний спад у світовій економіці. На момент завершення роботи над
ГІІ 2020 р. зняття обмежувальних заходів тільки
починалося, а можливість «другої хвилі» як і раніше
викликала великі побоювання. Сучасна криза вдарила по інноваційній сфері якраз тоді, коли вона перебувала в самому розквіті. У 2018 р. витрати на наукові дослідження і дослідно-конструкторських розробки (НДДКР) зросли на 5,2%, що значно перевищило
темпи зростання світового ВВП, після істотного підйому, що відбулось після за фінансовою кризи 2008–
2009 років. Венчурний капітал (ВК) і використання
об’єктів інтелектуальної власності (ІВ) досягли небувало високого рівня. В останні роки проявилася
тверда політична воля, в тому числі в країнах, що
розвиваються, до заохочення інновацій, що є відносно новою і багатообіцяючою тенденцією з точки зору
демократизації інновацій та їх поширення за межами
обмеженого кола провідних економік і кластерів.
Головні висновки 2020 року. На тлі істотного
уповільнення глобального економічного зростання в
2020 р. виникає питання: чи слід також очікувати
скорочення обсягу НДДКР, ВК і ІВ і втрати політичної волі до заохочення інновацій? Оскільки інновації
мають найважливіше значення для стратегії розвитку
корпорацій і національних стратегій економічного
розвитку, можна очікувати, що вони постраждають
не так сильно, як обіцяють прогнози. По суті пандемія нічого не змінила в тому факті, що проривні
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технології та інновації зберігають свій багатющий
потенціал. Очевидно, що провідні компанії та інвестори в НДДКР чинили б необачно, відмовившись від
НДДКР, ІВ та інновацій, якщо вони хочуть зберегти
конкурентоспроможність в майбутньому. Наприклад,
багато провідних науково-дослідницьких компаній в
секторі інформаційних технологій мають великі резерви готівки, так і форсований розвиток цифровізації буде підтримувати інновації. У секторі фармацевтики і біотехнології, ще одному найбільшому з точки
зору капіталовкладень в НДДКР секторі, можливо,
також буде відзначено зростання витрат на НДДКР
під впливом зростаючого інтересу до досліджень і
розробок в галузі охорони здоров’я. Іншим ключовим галузям, таким як транспорт, доведеться швидше адаптуватися до нової ситуації з урахуванням
відродження інтересу до пошуку джерел «чистої
енергії». Крім того, криза, викликана COVID-19,
може стати каталізатором інновацій в багатьох традиційних галузях, таких як туризм, освіта і роздрібна торгівля. Вона може також стимулювати інновації
в організації робочих процесів на рівні підприємств
і окремих працівників, так само як і в (ре) організації
виробництва в місцевому та світовому масштабах.
Сьогодні вкрай важливо розкрити цей потенціал, для
чого потрібна державна підтримка, а також моделі
взаємодії і подальші капіталовкладення приватного
сектора в інновації. Що ж роблять політики для того,
щоб пом’якшити потенційні негативні наслідки кризи COVID-19 для інноваційної діяльності? Для того
щоб пом’якшити наслідки ізоляції і підготуватися до
рецесії, що насувається, уряди найбільших країн
світу розробляють пакети заходів екстреної допомоги. Такі заходи покликані запобігти коротко- і
середньостроковим збиткам для їх країн. Це цілком
слушно. Основну увага зараз направлено на підтримку бізнесу, наприклад, за допомогою кредитних гарантій. Однак ці заходи екстреної допомоги не спрямовані конкретно на фінансування стартапів та інновацій. Стартапи стикаються з труднощами,
намагаючись скористатися ними. Крім того, уряди
поки не надають інноваціям та НДДКР першорядне
значення в рамках нових пакетів заходів зі стимулювання економіки. Виняток становить тільки сектор
охорони здоров’я. Країни спрямували колосальні і
безпрецедентні кошти на створення вакцини проти
коронавіруса. Зрозуміло, основна відповідальність
за забезпечення благополуччя громадян країни лежить на її уряді, і увазі, яку приділяють системі охорони здоров’я. Водночас, як тільки ситуацію з пандемією вдасться взяти під контроль, вкрай важливо,
щоб підтримка інновацій стала більш масштабною і
здійснювалася антициклічно, тобто у міру різкого
скорочення витрат на інновації з боку компаній уряди повинні взяти на себе турботу про те, щоб ней-

тралізувати вплив цього за рахунок збільшення власних витрат на інновації, навіть на тлі зростання державного боргу. Паралельно з цим необхідно
відстежувати вплив пандемії на науку та інноваційні
системи. Окремі аспекти вселяють оптимізм, наприклад безпрецедентний рівень міжнародного співробітництва в галузі науки і зменшення бюрократичних
перепон для вчених. Проте викликають побоювання,
зокрема щодо зупинки найбільших дослідницьких
проектів і можливе (і нерівномірне) зниження обсягу
витрат на НДДКР в окремих областях.
2.Фінансування інновацій в умовах нинішньої
кризи скорочується, проте надія зберігається.
У світлі теми ГІІ 2020 р. «Хто буде фінансувати інновації» одне з основних питань стосується наслідків
сучасної кризи для стартапів, ВК і інших джерел фінансування інновацій. На відміну від 2009 р. відрадно те, що фінансова система поки що залишається
міцною. Однак кошти на фінансування інноваційного
підприємництва вичерпуються. Різко впала кількість
операцій ВК в Північній Америці, Азії та Європі. У
перспективі мало випадків первинного публічного
розміщення акцій (IPO); на цьому тлі стартапи, що
вижили можуть стати менш привабливими і прибутковими для венчурних компаній, оскільки 2020 р.
поставив під загрозу стратегії виходу, такі як IPO.
Примітно те, що криза лише посилила тенденцію до
спаду числа угод ВК, яка намітилася ще до пандемії.
Замість того щоб фінансувати новаторські, дрібні і
різнопланові стартапи, венчурні компанії зосередилися на так званих «мегаугодах», стимулюючи окремі
великі підприємства, а не вкладаючи нові кошти в
численні стартапи. Ці інвестиції і гонитва за так званими «компаніями-єдинорогами» виявилися не настільки конструктивними, як очікувалося. Що ж станеться з фінансуванням інновацій в найближчій і
більш довгостроковій перспективі? Найімовірніше,
сектор ВК буде відновлюватися повільніше, ніж сектор витрат на НДДКР. Наслідки такого дефіциту фінансування інноваційної діяльності будуть нерівномірними, і негативний вплив сильніше позначиться
на венчурних компаніях раннього розвитку, наукомістких стартапів з більш довгостроковими дослідними інтересами в таких сферах як медико-біологічні науки та венчурних компаніях, що перебувають за
межами головних венчурних «вогнищ». Так, сучасні
венчурні інвестиції зосереджені в декількох венчурних осередках світу, причому лише кілька з них знаходяться в країнах з ринком, що формується, зокрема
в Китаї та Індії. Однак надія зберігається. Провідні
венчурні вогнища - Сінгапур, Ізраїль, Китай, Гонконг
(Китай), Люксембург, Сполучені Штати Америки
(США), Індія і Сполучене Королівство (СК) - будуть
як і раніше залучати ВК. Згідно прогнозів, вони відновляться швидко, почасти завдяки прагненню забезПраво та інновації № 1 (33) 2021
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печити прибутковість капіталу по всьому світу. Китайські угоди ВК, що скоротилися вдвічі на початку
поточного року, вже помітно активізувалися. Важливо те, що ВК та інновації, схоже, змінили вектор розвитку в бік охорони здоров’я, дистанційної освіти,
великих даних, електронної торгівлі та роботизації.
3. Ландшафт глобальних інновацій змінюється: Китай, В’єтнам, Індія і Філіппіни послідовно
покращують свої показники. У поточному році
географія інновацій продовжує змінюватися, про що
свідчать місця в рейтингу ГІІ. Протягом ряду років
Китай, В’єтнам, Індія і Філіппіни є країнами з найвищими показниками зростання згідно інноваційному
рейтингу ГІІ в динаміці за часом. Нині ця четвірка
входить в 50 країн-лідерів. Очолюють інноваційний
рейтинг Швейцарія, Швеція і США; далі йдуть Сполучене Королівство і Нідерланди. В першу десятку,
крім Сінгапуру, вперше увійшла ще одна азіатська
країна - Республіка Корея. Майже всі країни з найкращими результатами в ГІІ як і раніше належать до
групи держав з високим рівнем доходу. Єдиним винятком є Китай,

який другий рік поспіль утримує 14-е
місце в ГІІ і залишається єдиною країною із середнім
рівнем доходу в першій тридцятці Індексу. Другою
найбільш інноваційною країною в групі країн із середнім рівнем доходу є Малайзія (33-тє місце). Вперше в групу 50-і лідерів увійшли Індія (48- е місце) і
Філіппіни (50-е місце). Індія взяла нову висоту і відтепер займає третю сходинку в групі країн з рівнем
доходу нижче середнього. Філіппіни зайняли найвище для себе місце за весь час: в 2014 р. країна займала 100-й рядок рейтингу. В’єтнам другий рік поспіль
утримує 42-е місце, хоча в 2014 р. перебував лише на
71-му. У групі країн з рівнем доходу нижче середнього в десятку лідерів увійшла Індонезія (85-е місце).
Групу країн з низьким рівнем доходу очолює
Об’єднана Республіка Танзанія (88-е місце).
4. Країни, що розвиваються демонструють
чудові показники інноваційної діяльності. Крім
верхніх рядків у рейтингах ГІІ інноваційна діяльність проявляє себе і в інших формах, вказуючи на
те, що країни, які розвиваються також мають ряд
найвищих показників. По-перше, в ГІІ 2020 р. визначені країни і території, які послідовно займають провідні місця в світі з точки зору певних напрямів інноваційної діяльності, цікавих для ГІІ, таких як ВК,
НДДКР, підприємництво або високотехнологічне
виробництво. Тут лідерство належить Гонконгу (Китай) і США; 3-е місце ділять Ізраїль, Люксембург і
Китай; на 4-й сходинці розташувався Кіпр, а 5-ю
позицію утримують Сінгапур, Данія, Японія і Швейцарія. Якщо говорити про окремі інноваційні показники, то тут лідерство належить не тільки країнам з
високим рівнем доходу. Наприклад, в Південно-Східній Азії Таїланд займає 1-е місце в світі за обсягом
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витрат на НДДКР в комерційному секторі, а Малайзія є глобальним лідером за чистим експортом високотехнологічної продукції. Серед країн Африки на
південь від Сахари Ботсвана займає 1-е місце в глобальному рейтингу за статтею «витрати на освіту»,
а Мозамбік утримує першість в категорії «інвестиції» в масштабі світу. У Латинській Америці Мексика є найбільшим світовим експортером продуктів
творчої праці. По-друге, в ГІІ 2020 р. дається оцінка
балансу системи інновацій всередині розглянутих
країн і територій. Максимальними показниками по
всіх позиціях ГІІ можуть похвалитися 12 країн і територій, але це рідкісне явище. Навіть серед 35 лідерів рейтингу багато країн і територій відстають з тих
або інших позицій. Наприклад, Австралія, Норвегія
і Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) займають більш
низькі місця в категорії «наукомістка і техноємна
продукція», а Ізраїль і Китай відстають в категорії
«інфраструктура». При цьому вірно і зворотне: окремі країни і території, що не входять в число лідерів,
мають найвищі показники за певними позиціями
інновацій. Наприклад, високі місця, займані Індією
в категоріях «наукомістка і техноємна продукція» і
«рівень розвитку ринку», значно перевершують її
успіхи в рейтингах ГІІ за іншими параметрами.
По-третє, «бульбашкова діаграма ГІІ» залишається одним з найбільш наочних інструментів публікації, що дозволяє виявити випереджальну динаміку показників стосовно рівня розвитку країни або
території. На регіональному рівні в цьому відношенні виділяється Африка. З 25 країн, чиї показники зростають випереджаючими темпами, 8 є країнами Африки, розташованими на південь від Сахари. Індія, Кенія, Молдова і В’єтнам вже 10 років
поспіль утримують рекорд, входячи в групу динамічних новаторів.
5. Регіональні розбіжності зберігаються, однак
окремі країни і території мають великий інноваційний потенціал. Попри окремі приклади інноваційних успіхів, спостерігаються регіональні розбіжності з точки зору результатів інноваційної діяльності країн: лідерами є Північна Америка і Європа, далі
йдуть Південно-Східна Азія, Східна Азія і Океанія;
ще більш віддалені, відповідно, Північна Африка і
Західна Азія, Латинська Америка і Карибський басейн, Центральна і Південна Азія, а також Африка на
південь від Сахари. Помітні диспропорції як і раніше
відзначаються в регіоні Латинської Америки та Карибського басейну. Для регіону характерний низький
рівень інвестицій в НДДКР та інновації, зародковий
рівень використання систем ІВ і нерозуміння між
державним і приватним секторами необхідності визначення пріоритету НДДКР та інновацій. В силу
незначності інноваційних ресурсів регіон також зазнає труднощів з тим, як ефективно перетворити їх в
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практичні результати. Лише Чилі, Уругвай і Бразилія
видають велику кількість науково-технічних статей, і
тільки Бразилія має високі показники за кількістю
патентів в розбивці за походженням. Африканський
континент, включаючи Африку на південь від Сахари
і Північну Африку, має одні з найбільш неоднорідних
показників інновацій серед всіх показників Якщо одні
країни входять в топ-75 (наприклад, Південна Африка, Туніс і Марокко), то інші демонструють значно
скромніші результати. Інноваційні системи Африки в
загальному плані характеризуються млявою науковотехнічною діяльністю, сильною залежністю від держави або іноземних донорів в якості джерела НДДКР,
обмеженими зв’язками між наукою і промисловістю,
низьким потенціалом освоєння серед компаній, незначним використанням інтелектуальної власності і
непростим діловим кліматом. Однак все це широкі
регіональні узагальнення. У регіонах виділяються
окремі країни, що мають значний інноваційний потенціал. Наприклад, типовий африканський лідер в
сфері інновацій зазвичай більше витрачає на освіту
(Ботсвана, Туніс) і НДДКР (Південна Африка, Кенія,
Єгипет), має хороші показники фінансового ринку,
такі як угоди венчурного капіталу (Південна Африка),
відкритий для впровадження технологій та потоків
знань, що надходять, удосконалює дослідницьку базу
(Туніс, Алжир, Марокко), активно використовує інформаційно- комунікаційні технології (ІКТ) і створює
організаційні моделі (Кенія), а також більш інтенсивно використовує свої системи інтелектуальної власності (Туніс і Марокко). Крім того, інновації поширюються в Африці ширше, ніж свідчать наявні профільні дані.
6. Інновації зосереджені в науково-технічних
кластерах окремих країн і територій з високим
рівнем доходу і переважно в Китаї. У рейтингу
світових науково-технічних (НТ) кластерів також
спостерігаються розбіжності (спеціальний розділ:
рейтинги кластерів). Перша сотня кластерів перебуває в 26 країнах, 6 з яких (Бразилія, Китай, Індія,
Іран, Туреччина і Російська Федерація) належать до
категорії країн із середнім рівнем доходу. Найбільша
кількість кластерів (25) як і раніше знаходиться на
території США; далі йде Китай (17), Німеччина (10)
і Японія (5). У 2020 р. найпродуктивнішим знову став
кластер Токіо-Йокогама, за ним слідують Шеньчжень-Гонконг-Гуанчжоу, Сеул, Пекін і Сан-ХосеСан-Франциско. Вперше в ГІІ 2020 р. складено рейтинг першої сотні кластерів за рівнем їх НТ ємності,
що розраховується як частка від суми патентів і наукових публікацій стосовно чисельності населення.
Цей новий ракурс показує, що багато європейських і
американських кластерів є більш ємними з точки
зору НТ, ніж їх азіатські аналоги. Найбільш науко-і
техноємними кластерами є Кембридж і Оксфорд в

Сполученому Королівстві. За цією парою слідують
Ейндховен (Нідерланди) і Сан-Хосе-Сан-Франциско
(США).
Висновки. У 2020 р. на тлі великих людських і
економічних втрат, зумовлених пандемією Covid-19,
кількість міжнародних патентних заявок, поданих по
лінії ВОІВ, продовжила зростати. Найбільшими користувачами стали Китай і США, причому кожна з
цих країн поліпшила свої показники за рік. Міжнародна патентна система (договір про патентну кооперацію, PCT). Провідні заявники РСТ. У 2020 р. лідером за кількістю поданих заявок 4-й рік поспіль став
китайський гігант у сфері телекомунікацій Huawei
Technologies, на рахунку якого 5464 опубліковані заявки PCT. Слідом за ним у рейтингу розташувалися
компанія з Республіки Корея Samsung Electronics
(3093), японська Mitsubishi Electric Corp. (2810), LG
Electronics Inc. з Республіки Корея (2759) і компанія
з США Qualcomm Inc. (2173). У першій десятці заявників найвищі темпи приросту (+67,6%) кількості
опублікованих заявок у 2020 р. показала компанія LG
Electronics, завдяки чому їй вдалося піднятися з 10-го
рядка рейтингу в 2019 р. на 4-у в 2020. Серед різних
областей техніки найбільша частка опублікованих
заявок РСТ припадала на комп’ютерні технології
(9,2% загальної кількості заявок). Далі в рейтингу
розташувалися такі області техніки: цифровий
зв’язок (8,3%), медичні технології (6,6%), електромеханіка (6,6%) і контрольно-вимірювальне обладнання (4,8%). У 2020 р. в 6 з 10 найбільш затребуваних областей техніки зафіксований двозначний приріст, причому найвищі темпи відзначені в секторі
аудіовізуальних технологій (+29,5% порівняно з 8,7%
роком раніше), за яким слідують цифровий зв’язок
(+15,8%), комп’ютерні технології (+13,2%), контрольно-вимірювальне обладнання (+10,9%), напівпровідники (+10,1%) і фармацевтика (+10%) [5].
Згідно даних глобального звіту Міжнародного
торгового центру (ITC), спостерігається більш швидке
оцифрування компаній і підвищення важливості електронної комерції. Хоча цифрові технології набували
все більшого значення в багатьох секторах бізнесу ще
до 2020 р., пандемія зміцнила їхні позиції. Багато
компаній змінили бізнес-моделі, щоб забезпечити виконання замовлень і надання послуг через цифрові
платформи. В результаті цифрові технології стали
ключем до забезпечення безперервності бізнесу.
Підсумовуючи, варто зазначити, що ГІІ продовжує підтримувати і стимулювати інноваційну діяльність в епоху змін. Мета чергової 13-ї аналітичної
доповіді – надати змістовні дані про інновації і тим
самим допомогти представникам директивних органів в оцінці ефективності інноваційної діяльності
їхніх країн, прийнятті обґрунтованих рішень, щодо
подальшої державної інноваційної політики. ВиданПраво та інновації № 1 (33) 2021
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ня 2020 р., в якому сформульовані основні висновки
щодо змін в сфері інновацій в цілому з урахуванням
поточного стану, викликаного COVID-19, і стосовно
до проблеми фінансування інновацій зокрема, сприяє досягненню цієї мети. На даному етапі в умовах
посилення однобічності і націоналізму важливо
пам’ятати, що більшість країн, які поліпшили свої
позиції в ГІІ з плином часу, суттєво виграли від інтеграції в глобальні ланцюжки створення вартості та
інноваційні мережі. Яскравими прикладами можуть
служити Китай, В’єтнам, Індія і Філіппіни. Сьогодні
існують реальні загрози для відкритості світу і міжнародного співробітництва в області інновацій. Але
1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.

при цьому спільні дослідження з метою вирішення
медичних завдань в ході пандемії показали, наскільки перспективним може бути співробітництво.
Швидкість і ефективність такого співробітництва
говорять про те, що узгоджені на міжнародному рівні проекти НДДКР можуть ефективно протистояти
тенденції до посилення політики ізоляціонізму і вирішувати важливі соціальні питання як сьогодні, так
і в майбутньому. Цей феномен буде детально проаналізовано в наступних виданнях ГІІ, які будуть і надалі сприяти роботі політичного керівництва і лідерів
ділових кіл шляхом розвитку розуміння і кількісної
оцінки інновацій.
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АНДРОЩУК ГЕННАДИЙ
кандидат экономических наук, доцент, главный научный сотрудник
НИИ интеллектуальной собственности НАПрН Украины
ГЛОБАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ИНДЕКС 2020:
КТО БУДЕТ ФИНАНСИРОВАТЬ ИННОВАЦИИ
На основе сводных показателей Глобального индекса инноваций за 2020 рассмотрена динамика инновационной активности в международном масштабе, проведен сравнительный анализ, определены относительные преимущества и слабые звенья национальных инновационных систем, определено место Украины. В ГИИ Украина
занимает 45 место среди 131 страны, демонстрируя общий рост в рейтинге инновационного индекса и в субиндексам: + 20 позиций в образовании и +10 в R & D. Отмечается, что пандемия коронавируса осуществила негативное влияние на инновационную деятельность и вызвала значительное падение национальных и мировой
экономики. В то же время, поражая одни отрасли, COVID-19 стимулирует развитие и финансирование инноваций
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в других: в сфере компьютерных технологий, цифровизации, здравоохранении. Исследование подтвердило стабильность инновационного развития стран - лидеров по этому индексу в предыдущие годы.
Ключевые слова: инновационная активность, глобальный инновационный индекс, интеллектуальная собственность, финансирование инноваций, компьютерные технологии, цифровизация.

ANDROSCHUK GENNADY
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Chief Researcher of the Scientific-Research
Institute of Intellectual Property of National Academy of Law Sciences of Ukraine
GLOBAL INNOVATION INDEX 2020: WHO WILL FINANCE INNOVATIONS
Problem setting. The current state of the world economy is characterized by large-scale transformations, which are
manifested in the development of key technologies of Industry 4.0, smart specialization, increasing international competition, accelerating all processes that become global and more open. For developing countries, including Ukraine, innovation is particularly important as it underpins industrialization, which plays a key role in diversifying the economy and
overcoming its structural weakness. Industry is the engine of innovation, productivity growth and exports.
Аnalysis of recent researches and publications. Numerous works by well-known foreign economists have devoted
to the issues of innovative development of economic systems, research of innovations as a factor of sustainable growth
and increase of competitiveness of the country in the conditions of globalization, digital transformation of economy:
P. Drucker, M. Castells, F. Nixon, P. Fischer, J. Schumpeter, K. Schwab, L. Abalkin, A. Aganbegyan, A. Warsaw,
L. Gokhberg, R. Greenberg, M. Delyagin, V. Inozemtsev, N. Ivanova, B. Kuzyk, D. Lviv. Also these issues were researched
by Ukrainian specialists: G. Androschuk, L. Antonyuk, Y. Atamanova, Y. Bazhal, V. Bazylevych, O. Butnik - Siversky,
V. Geets, V. Gusev, O. Zhilinska, I. Egorov, O. Kuzmin, L. Ligonenko B Malitsky, I. Makarenko, V. Muntiyan, V. Parkhomenko, S. Prilipko, V. Solovyov, V. Sidenko, O. Simson, N. Chukhrai, L. Fedulova, A. Yakovlev and others. At the
same time, the multifaceted and complex nature of this issue, the dynamics of change in the world, especially during the
pandemic COVID-19, require further research.
The purpose of this research is to research the dynamics of innovation activity on an international scale based on the
consolidated indicators of the Global Innovation Index for 2020, to determine the place of Ukraine in it.
Article’s main body. Based on the consolidated indicators of the Global Innovation Index for 2020, the dynamics of
innovation activity on an international scale is considered, a comparative analysis is conducted, the relative advantages
and weaknesses of national innovation systems are identified, and Ukraine’s place is determined. In GII, Ukraine ranks
45th out of 131 countries, showing an overall increase in the ranking of the innovation index and in the sub-indices: + 20
positions in education and +10 in R&D. Ukraine also retained 2nd place among countries with below-average income. It
is noted that the coronavirus pandemic has had a negative impact on innovation and caused a significant decline in national and global economies. At the same time, by affecting some industries, COVID-19 stimulates the development and
funding of innovation in others, especially in the areas of computer technology, digitalization, and healthcare. The study
confirmed the stability of innovative development of countries that have traditionally been leaders in this index in previous years. The crisis caused by COVID-19 can be a catalyst for innovation in many traditional industries, such as tourism,
education and retail. It can also stimulate innovation in the organization of work processes at the level of enterprises and
individual employees, as well as in the (re) organization of production locally and globally. Today, it is extremely important to unleash this potential, which requires government support, as well as models of interaction and further private
sector investment in innovation.
Conclusions and prospects for the development. In conclusion, it should be noted that GII continues to support
and stimulate innovation in an era of change. The purpose of the next 13th analytical report is to provide meaningful data
on innovations and thus help the representatives of policy-making bodies in assessing the effectiveness of innovation
activities of their countries, making informed decisions on further state innovation policy. At this stage, with increasing
one-sidedness and nationalism, it is important to remember that most countries that have improved their positions in GII
over time have benefited significantly from integration into global value chains and innovation networks. China, Vietnam,
India and the Philippines are good examples.
Keywords: innovation activity, global innovation index, intellectual property, innovation financing, computer
technologies, digitalization.
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Андрощук Г. О. Глобальний інноваційний індекс 2020: хто фінансуватиме інновації. Право та інновації. 2021.
№ 1 (33). С. 7–13.
Право та інновації № 1 (33) 2021

13

РОЗГОН ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник НДІ правового забезпечення
інноваційного розвитку НАПрН України
УДК 330.341.1
DOI 10.37772/2518-1718-2021-1(33)-2

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
У цій статті аналізуються види та організаційні форми трансферу технологій. Виявлено проблеми ототожнення форм у порівнянні з видами трансферу технологій. Автором запропоновано таку класифікацію організаційних
форм трансферу технологій: купівля та продаж ліцензій (ліцензійний договір або ліцензія); передача наукових
розробок на основі лізингу; передача наукових розробок на основі франчайзингу; передача наукових розробок на
основі інжинірингу; передача наукових розробок на основі договору ноу-хау; передача майнових прав на технології та їх складові при обміні науково-технічними результатами на базі діяльності спільних підприємств. Особлива увага приділена договірним аспектам трансферу технологій.
Ключові слова: трансфер технологій, форма, вид, ліцензія, лізинг, франчайзинг, інжиніринг, ноу-хау, спільні
підприємства.

Постановка проблеми. У світі є багато теоретичних і прикладних напрацювань щодо оптимальних механізмів здійснення трансферу технологій та
комерціалізації інновацій. Ці напрацювання є доречними і заслуговують на увагу в тому чи іншому конкретному випадку. Всі вони включають такі елементи, як розробник і замовник технології, інноваційний
продукт, система відносин між сторонами договору,
державне регулювання.
Так, при самостійному виведенні підприємством
інноваційного продукту на ринок за умови наявності
інноваційного продукту у вигляді обладнання підприємство-розробник може здавати його в оренду, здійснюючи лізинг, а за умови трансферу виробничої
технології — інжиніринг. Більш збитковим варіантом
для підприємства-розробника є продаж ліцензії на
виростання інновації, франчайзинг або, як альтернатива, обмін співробітниками з відповідною передачею технології виробництва [1, с. 44].
Відповідно, при обранні способу комерціалізації
або форми трансферу технологій виникають різні
економічні та правові наслідки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання класифікації видів, форм трансферу технологій
та визначення особливостей договорів трансферу
технологій розкривались у дослідженнях багатьох
вчених.
Так, В. Н. Щебликін та A. C. Єршов обґрунтували, що до форм трансферу технологій слід відносити,
зокрема, вертикальний і горизонтальний. Але більшість вчених розглядає їх як види трансферу техно-
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логій, як, наприклад, О. О. Плахотнік та В. Я. Швець.
Останній у своїй статті визначив, що форми та види
трансферу технологій слід відокремлювати, надавши
змістовну класифікацію видів. При цьому зазначив
тільки основні моменти щодо форм трансферу технологій.
Проблемні питання договірних аспектів трансферу технологій розкривалися в дослідженні Б. М. Падучак щодо класифікації договорів у сфері трансферу технологій та істотних питань цих договорів,
В. М. Крижної, яка звернула увагу на умови договору про передачу ноу-хау, Ю. С. Паніної, що відмежувала договір франчайзингу від договору про передачу ноу-хау, В. Д. Мехеда, який визначив особливості договору інжинірингу, та Ю. М. Капіца, який
зауважив, що може бути укладено договір інжинірингу у сфері трансферу технологій.
Але поза увагою вчених залишилося дослідження питання аналізу систематизації видів та організаційних форм трансферу технологій, що і стало метою
цієї статті.
Виклад основного матеріалу. У літературі з
питань трансферу технологій використовується багато різноманітних концепцій і визначень, але чіткого консенсусу щодо природи цього процесу не існує.
Термін «трансфер технологій» може стосуватися
процесу, який відбувається в межах національних
кордонів або за їх межами, а також на комерційній
або некомерційній (пільговій) основі [2].
На думку В. Я. Швець, трансфер технологій можна розглядати у двох формах: як процес передачі
© Розгон О. В., 2021

РОЗГОН О. В. Організаційні форми трансферу технологій в інноваційному процесі

технологій без укладання договору між суб’єктами
інноваційного процесу (трансфер інформації); як
процес передачі технологій від одного суб’єкта іншому на умовах укладеного між ними договору на
юридичному рівні.
Класифікуючи за певними критеріями, вчений
наводить такі види трансферу технологій:
– за масштабом використання: міжнародний
трансфер технологій; внутрішній (у межах країни)
трансфер технологій;
– за рівнем кооперації: передача технології новоствореним фірмам; технологічний трансфер від дослідницьких організацій до діючих підприємств;
передача технології відомчим лабораторіям, університетам чи об’єднанням із метою подальших досліджень;
– за сектором економіки: передача технології в
межах цивільного сектора; передача технології з
військового до цивільного сектора (конверсія виробництва);
– за напрямом руху технології: прямий трансфер,
тобто комерційна передача ліцензій від головної компанії пов’язаною із нею фірмам, у тому числі створеним або вже діючим дочірнім компаніям; зворотній
трансфер технологій, який передбачає приєднання
фірми до іншої з метою оволодіння технологічними
відомостями або передача розробленої технологічної
документації головній компанії;
– за характером об’єднання учасників: горизонтальний трансфер, який передбачає об’єднання ресурсів, виробничих потужностей конкурентів для
посилення конкурентних позицій; вертикальний
трансфер, який спрямований на об’єднання учасників каналу розподілу з метою економії на операціях
і посилення впливу на ринок [3].
Інші вчені зазначають, що вертикальний і горизонтальний – це відомі форми трансферу технологій, а поділ залежить від типу передачі технології.
Так, горизонтальний трансфер інтелектуальної власності – це фактичний продаж технологій як таких, а
вертикальний трансфер технологій – це продаж за
допомогою освоєння нових технологій власними
силами і продажів готової продукції [4, с. 72].
Як бачимо, це швидше види, ніж форми трансферу технологій.
Якщо тлумачити термін «форма», то це тип, будова, спосіб організації чого-небудь; зовнішній вияв
якого-небудь явища, пов’язаний із його сутністю, змістом [5]. Виходячи з цього, форму трансферу технологій доречно тлумачити, зокрема, як спосіб організації.
У своєму дослідженні проф. О. О. Плахотнік
фрагментарно розглянув організаційні або комерційні форми трансферу технологій, де до цих форм
відніс: ліцензування, лізинг, франчайзинг, інжиніринг, договори ноу-хау [6, c. 15].

На наше переконання, організаційні або комерційні форми міжнародного і внутрішнього трансферу слід визначити як такі:
– купівля і продаж ліцензій, що знаходяться в
обігу на ринку технологій (економічною та правовою
основою цього є патент як охоронний документ, ліцензійний договір (або ліцензія));
– передача наукових розробок на основі франчайзингу;
– передача наукових розробок на основі договору
ноу-хау;
– передача наукових розробок на основі лізингу;
– передача наукових розробок на основі інжинірингу;
– передача майнових прав на технології та їх
складові при обміні науково-технічними результатами на базі діяльності спільних підприємств.
Спробуємо систематизувати організаційні форми
міжнародного і внутрішнього трансферу.
Так, до першої групи слід віднести ті форми,
основою яких є договори, безпосереднім предметом
яких є наукові та науково-прикладні результати,
об’єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау, а
самі договори пов’язані з процесом трансферу технологій, тобто з реалізацією майнових прав на технологію [7].
Отже, до першої групи відносимо: купівлю та
продаж ліцензій, що знаходяться в обігу на ринку
технологій (економічною та правовою основою цього є патент як охоронний документ, ліцензійний договір (або ліцензія); передача наукових розробок на
основі франчайзингу; передача наукових розробок
на основі договору ноу-хау.
Перебуває у центрі уваги ліцензування як
основна форма трансферу технологій. Поняття
ліцензійного договору встановлене у ст. 1109 ЦК
України. Ліцензійний договір належить до договорів, які побічно опосередковують відносини у сфері трансферу технологій (реалізацію майнових
прав на технологію), тобто пов’язані з процесом
трансферу технологій – реалізацією майнових
прав на технологію [7].
Згідно із ч. 1 ст. 1107 ЦК України розпоряджання
майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів, зокрема, ліцензії на використання об’єкта права інтелектуальної
власності та ліцензійного договору.
Різниця між ліцензією та ліцензійним договором
полягає в тому, що ліцензія – це документ, який дозволяє ліцензіату використовувати об’єкт промислової власності в певній обмеженій сфері та може існувати незалежно від наявності ліцензійного договору, а от предметом ліцензійного договору є ліцензія
на право використання об’єкта інтелектуальної власності ліцензіатом на умовах, визначених за взаємною
Право та інновації № 1 (33) 2021
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згодою сторін, з урахуванням вимог ЦК України та
інших законів [8].
Перш ніж аналізувати франчайзинг як організаційну форму трансферу технологій, слід зауважити,
що серед науковців-правників точиться велика кількість спорів стосовно того, чи є поняття комерційної
концесії тотожним поняттю франчайзингу, є ці
договори різними за своєю правовою природою чи
навпаки однаковими.
Розрізняють дві основні точки зору на цю проблему, за якими одна група вчених доводить, що комерційна концесія є самостійним різновидом договору, а інша вказує на те, що це лише специфічний
різновид ліцензійного договору. Переважає думка, що
комерційна концесія тотожна поняттю франчайзингу,
а цей договір є самостійним та окремим різновидом
договірної співпраці [9].
Поняття договору комерційної концесії встановлене у ст. 1115 ЦК України. Комерційна концесія (франчайзинг) є одним зі способів передача
прав на об’єкти інтелектуальної власності, інноваційних об’єктів для їх використання у виробничій
господарській діяльності суб’єктів господарювання. Сферою дії договору комерційної концесії, на
відміну від договору франчайзингу, є поширення
товарів виробника, тоді як сфера договору франчайзингу – поширення товарів та виробництво [10,
с. 122].
Паніна Ю. С., відмежовуючи договір франчайзинг від договору про передачу ноу-хау, вважає, що
вони не належать до категорії договорів про трансфер технологій, пояснюючи це тим, що договір
франчайзингу та договір про передача ноу-хау хоч і
можуть опосередковувати трансфер технологій, але
не належать до правової категорії договорів про
трансфер технологій. Договір франчайзингу не завжди передбачає передачу права на використання
ноу-хау франчайзера. Якщо ж така умова в договорі
франчайзингу присутня, то ключовою ознакою, яка
відрізняє такий договір франчайзингу від договору
про передачу ноу-хау, є більш широкий предмет договору франчайзингу, що включає в себе, крім права
на використання ноу-хау, ще низку прав, які пов’язані
з ідентифікацією приналежності франчайзі до торговельної марки чи франчайзингової мережі відповідного франчайзера [11, с. 25].
Підтримуємо точку зору Б. М. Падучака, який
стверджує, що договір комерційної концесії (франчайзингу) належить до договорів, які безпосередньо
опосередковують відносини у сфері трансферу технологій, де предметом є наукові та науково-прикладні результати, об’єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау [7]. Дійсно, цей договір за своєю суттю передбачає реалізацію майнових прав на
технологію.
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Далі проаналізуємо передачу наукових розробок
на основі договору ноу-хау. Законом не закріплена
форма договору про передачу ноу-хау.
Договір про передачу ноу-хау – це договір, за
яким здійснюється передача права на використання
повністю або частково конфіденційних знань, що
містять відомості технічного, технологічного, комерційного, виробничого, адміністративного, фінансового характеру, зацікавленим особам. Основна відмінність договору про передача ноу-хау від ліцензійного договору полягає в тому, що для ліцензійного
договору достатньо надати дозвіл на використання
об’єкта інтелектуальної власності, а за договором
про передача ноу-хау необхідно виконати активні
дії – розкрити певні знання, що зберігаються в режимі секретності. Тобто розмежування проводиться за
об’єктом. Ліцензійний договір укладається стосовно
зареєстрованих результатів творчої діяльності (винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна марка, компонування інтегральної мікросхеми,
сорт рослин або об’єкти авторського права), а договір про передача ноу-хау – щодо секретної інформації. Досить часто ці відомості при бажанні можна
було б запатентувати (наприклад, як винахід чи корисну модель), проте в кожній конкретній ситуації
суб’єкт сам вирішує: розкрити ці знання суспільству
й отримати патент (свідоцтво) чи доцільніше залишити їх у режимі секретності [12, с. 37].
Відповідно, договір про передачу ноу-хау у сфері трансферу технологій передбачає обмін науковими
або науково-технічними результатами, передачу права на використання повністю або частково конфіденційних знань, що містять відомості технологічного,
комерційного характеру, постачання певного обладнання для виробництва, яке необхідне при виготовленні наукоємної продукції тощо.
До другої групи слід віднести ті форми, основою яких є договори, які хоч і містять елемент передачі технологій, але все ж таки повністю не спрямовані на визначення порядку використання об’єкта
трансферу. Інакше кажучи, основна мета цих договорів не пов’язана з реалізацією майнових прав
на технології [7].
Отже, до другої групи відносимо: передачу наукових розробок на основі лізингу (договір лізингу);
передачу наукових розробок на основі інжинірингу
(договір інжинірингу як договір про надання послуг
(консультування тощо)); передачу майнових прав на
технології та їх складові при обміні науково-технічними результатами на базі діяльності спільних підприємств (договір про спільну діяльність (договір
простого товариства)).
Лізинг як форма трансферу технологій буде корисною для оренди обладнання, у виробництві для
досягнення науково-технічного прогресу.

РОЗГОН О. В. Організаційні форми трансферу технологій в інноваційному процесі

Дійсно, зазвичай трансфер технологій в Україні
зводиться до однієї з найпростіших його форм — лізингу. Зазначена форма трансферу технологій може
бути ощадлива у випадку з недостатньою кількістю
грошей у підприємства: використовуючи її підприємство зможе регулювати рух грошових коштів ефективніше [13, с. 134].
На думку Б. М. Падучака, договір оренди або
лізингу складових технології необхідно трактувати
як вид договорів, які не спрямовані на визначення
порядку використання об’єкта трансферу [7].
Передумовою ж укладення договору лізингу є
наявність домовленості між сторонами щодо всіх
істотних умов. Але деякі із зазначених у Законі
України «Про державне регулювання діяльності у
сфері трансферу технологій» істотних умов взагалі
не можуть міститися в договорі лізингу, адже вони
не відповідають змісту останнього. Наприклад, при
укладенні договору-лізингу складових технології
права на ноу-хау взагалі можуть бути відсутні в лізингодавця, тому їх передача апріорі неможливе.
Натомість зазначений Закон містить таку істотну
умову, як передача прав на ноу-хау, техніко-економічні обґрунтування, плани, інструкції, специфікації, креслення та інші інформаційні матеріали про
технології та їх складові, які необхідні для ефективного їх використання, включаючи обмеження,
пов’язані з умовами збереження конфіденційності
інформації про технології та їх складові під час їх
використання (абз. 10 ст. 16 Закону України «Про
державне регулювання діяльності у сфері трансферу
технологій») [14].
На практиці у питанні трансферу технологій
поширення набули договори, які передбачають
комплексний технологічний обмін із наданням інжинірингових послуг, тому перейдемо до аналізу
інжинірингу як організаційної форми трансферу
технологій.
Інжиніринг — це комерційна діяльність, якій, як
будь-якій іншій підприємницькій діяльності, властиві певні особливості. Інжиніринг є видом договорів
про виконання робіт, складовою яких є надання послуг зі створення інноваційного проекту, завдяки
якому реалізовуються створення, просування сучасних інновацій. При цьому юридичні обов’язки, що
виникають із договору інжинірингу, та суб’єктивні
права — це важлива складова його змісту [15, с. 42].
Комплексний (системний) інжиніринг складає сукупність інжинірингових послуг, що забезпечують можливість виконання проектів «під ключ». Правовою
основою виконання проектів «під ключ» головним чином є договір підряду, що може охоплювати широке
коло зобов’язань підрядника. Отже, до нього мають
застосовуватися відповідні норми ЦК України, зокрема, гл. 61 «Підряд», а також Закон України «Про

державне регулювання діяльності у сфері трансферу
технологій», якщо договір інжинірингу є договором
змішаного типу і включає положення щодо передачі
технологій.
Надання інженерно-консультаційних послуг супроводжується зазвичай наданням технічного сприяння,
що, зокрема, полягає в передачі технології, допомозі з
використання, експлуатації, ремонту відповідного
об’єкта [16, c. 160–161].
Відповідно, інжинірингові послуги за цим договором є сукупністю інтелектуальних видів діяльності на основі наукоємних технологій.
Остання організаційна форма трансферу технологій, яку доцільно розглянути, — це передача майнових прав на технології та їх складові при обміні
науково-технічними результатами на базі діяльності
спільних підприємств.
Спільні підприємства у світовій практиці були та
є інституційною формою, за допомогою якої оминаються певні юридичні обмеження імпорту капіталу.
Цією формою міжнародного співробітництва, наприклад, користується Японія. Різниця між передачею технологій за внутрішніми і зовнішніми каналами полягає в тому, що в першому випадку фірма, яка
передає технологію, постійно має суттєву фінансову
зацікавленість в успішній діяльності дочірньої компанії, якій передається технологія. Вона дозволяє їй
використовувати свої товарні знаки, відкриває доступ до своїх міжнародних мереж технології та маркетингу, здійснює контроль за рішеннями дочірньої
компанії в галузі інвестицій, технології та збуту і
розглядає діяльність дочірньої компанії як
невід’ємний елемент своєї глобальної стратегії. При
передачі технологій за зовнішніми каналами відсутні одна або всі ці особливості [17, c. 23–24].
Про створення спільних підприємств у сфері
трансферу технологій можна вести мову, якщо відбувається часткова передача майнових прав на технології та їх складові, що може супроводжуватися
укладанням договорів на постачання обладнання,
комплектувальних частин, сировини, надання інжинірингових послуг, передача ноу-хау тощо. Основна
мета застосування цієї форми для суб’єктів трансферу технологій — отримання результату в поєднанні
знань і досвіду у виробництві нового для певного
ринку товару, продукції.
Безумовно, можна простежити як відбувається
процес реалізації передачі технологій за іншими договорами, наприклад, засновницьким договором;
договором про передача цілісного майнового комплексу, договором застави майнових прав на технологію, але це вже може бути предметом іншого дослідження.
Висновки. Підсумовуючи, окреслимо такі моменти.
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За своєю суттю виокремлюють певні види трансферу технологій. Залежно від типу передачі технології розрізняють вертикальний і горизонтальний
трансфер технологій; залежно від видів інноваційної
політики виділяють корпоративний, регіональний,
національний і транснаціональний (міжнародний)
трансфер технологій; за засобами передача технологій або за комерційною природою чи економічним
змістом трансфер технологій поділяють на комерційний і некомерційний.
Виходячи з того, що організаційні форми трансферу технологій систематизовано за групами, робимо
висновок, що до першої групи форм слід відносити
ті, основою яких є договори, пов’язані з процесом
трансферу технологій, тобто з реалізацією майнових

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

18

прав на технологію: купівля і продаж ліцензій, що
знаходяться в обігу на ринку технологій (ліцензійний
договір (або ліцензія)); передача наукових розробок
на основі франчайзингу (договір франчайзингу);
передача наукових розробок на основі договору ноухау (договір ноу-хау). До другої групи слід віднести
ті форми, основою яких є договори, основна мета
яких не пов’язана з реалізацією майнових прав на
технології, а саме: передача наукових розробок на
основі лізингу (договір лізингу); передача наукових
розробок на основі інжинірингу (договір інжинірингу); передача майнових прав на технології та їх складові при обміні науково-технічними результатами на
базі діяльності спільних підприємств (договір про
спільну діяльність (договір простого товариства)).
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА ...

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ
В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ
В этой статье анализируются виды и организационные формы трансфера технологий. Выявлены проблемы
отождествления форм по сравнению с видами трансфера технологий. Автором предложена следующая классификация организационных форм трансфера технологий: покупка и продажа лицензий (лицензионный договор
или лицензия); передача научных разработок на основе лизинга; передача научных разработок на основе франчайзинга; передача научных разработок на основе инжиниринга; передача научных разработок на основе договора ноу-хау; передача имущественных прав на технологии и их составляющие при обмене научно-техническими
результатами на базе деятельности совместных предприятий. Особое внимание уделено договорным аспектам
трансфера технологий.
Ключевые слова: трансфер технологий, форма, вид, лицензия, лизинг, франчайзинг, инжиниринг, ноу-хау,
совместные предприятия.

ROZGHON OLHA
PhD, Associate Professor, Leading Researcher, Scientific and Research Institute of Providing Legal
Framework for the Innovative Development of National Academy of Law Sciences of Ukraine
ORGANIZATIONAL FORMS OF TECHNOLOGY TRANSFER
IN THE INNOVATIVE PROCESS
Problem setting. There are many theoretical and applied developments in the world on the optimal mechanisms for
technology transfer and commercialization of innovations. All of them are relevant and deserve attention in a particular
case. All of them include such elements as the developer and customer of the technology, the innovative product, the
system of relations between the parties to the technological agreement, government regulation. Accordingly, choosing the
method of commercialization or form of technology transfer has various economic and legal consequences.
Target of research. The purpose of this article is to study the analysis of systematization of types and organizational forms of technology transfer technology transfer.
Аnalysis of recent researches and publications. The issues of classification of types, forms of technology transfer
and features of technology transfer agreements have been revealed in the research of many scientists.
V. N. Shcheblikin and A. C. Ershov argued that the forms of technology transfer should include, in particular, vertical
and horizontal.
But most scientists consider them as types of technology transfer, such as O. O. Plakhotnik and V. Ya. Shoemaker.
The latter in his article identified that the forms and types of technology transfer should be separated by providing a
meaningful classification of species. He noted only the main points regarding the forms of technology transfer.
Problematic issues of contractual aspects of technology transfer were revealed in the study of B. M. Paduchak on the
classification of agreements in the field of technology transfer and significant issues of these agreements, V. M. Kryzhna,
who drew attention to the terms of the agreement on the transfer of know-how, Yu. S. Panina, separated the franchise
agreement from the agreement on the transfer of know-how. V. D. Mekheda noted the peculiarities of the engineering
contract and Y. M. Kapitsa, who noted that an engineering contract can be concluded in the field of technology transfer.
Article’s main body. Technology transfer can be considered in two main forms: as a process of technology transfer
without concluding an agreement between the subjects of the innovation process (information transfer); as a process of
technology transfer from one entity to another under the terms of a contract concluded between them at the legal level.
If we interpret the term “form”, it is a type, structure, way of organizing something; the external manifestation of a
phenomenon associated with its essence, content.
Hence, the form of technology transfer should be interpreted, in particular, as a way of organization.
Thus, vertical and horizontal; corporate, regional, national and transnational (international) technology transfer; commercial and non-commercial technology transfer are types of technology transfer.
In our opinion, organizational or commercial forms of international and domestic transfer should be defined as: purchase and sale of licenses in circulation in the technology market (economic and legal basis of this is a patent as a security document, license agreement (or license); transfer of scientific development on the basis of franchising, transfer of
scientific development on the basis of know-how agreement, transfer of scientific development on the basis of leasing,
transfer of scientific development on the basis of engineering, transfer of property rights to technologies and their components in exchange of scientific and technical results.
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Conclusions and prospects for the development. In essence, according to certain categories, the following types
of technology transfer are distinguished, such as: depending on the type of technology transfer, there are vertical and
horizontal technology transfer; depending on the types of innovation policy there are: corporate, regional, national and
transnational (international) technology transfer; by means of technology transfer or by commercial nature or economic
content, technology transfer is divided into commercial and non-commercial.
Based on the fact that the organizational forms of technology transfer systematized by groups, we conclude that the
first group of forms should include those based on agreements related to the process of technology transfer, ie the implementation of property rights to technology: purchase and sale of licenses in circulation in the technology market (license
agreement (or license); transfer of scientific developments on the basis of franchising (franchising agreement); transfer
of scientific developments on the basis of know-how agreement (know-how agreement).
The second group should include those forms that are based on contracts, the main purpose of which is not related to
the implementation of property rights to technology, namely: the transfer of scientific developments on the basis of leasing (leasing agreement); transfer of scientific developments on the basis of engineering (engineering contract); transfer
of property rights to technologies and their components in the exchange of scientific and technical results on the basis of
the activities of joint ventures (agreement on joint activities) (simple partnership agreement).
Keywords: technology transfer, form, type, license, leasing, franchising, engineering, know-how, joint ventures.
За ДСТУ 8302:2015 цю статтю слід цитувати:
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Правовий статус
учасників національної інноваційної системи,
які створюють лікарські засоби
Наукове дослідження присвячено визначенню правового статусу учасників національної інноваційної системи, які створюють лікарські засоби. Досліджено правовий статус наукових установ, закладів вищої освіти та
виробничих підприємств, які здійснюють розробку нових лікарських засобів. Організаційно-правовою формою
розробників лікарських засобів є підприємства, установи та господарські товариства. Запропоновано визначення
«інноваційної фармацевтичної організації» та «розробника лікарських засобів». Визначено ключові ознаки інноваційності фармацевтичної організації.
Ключові слова: лікарський засіб, інноваційна система, правовий статус.

Постановка проблеми. Здійснення наукових досліджень у сфері створення інноваційних лікарських
засобів є запорукою конкурентоздатності фармацевтичних підприємств на внутрішньому українському
та світовому ринках. Належне правове регулювання
правового статусу суб’єктів господарювання і наукових установ, які створюють лікарські засоби, повинно стати запорукою державної підтримки наукових
досліджень у даній сфері. Наведені твердження обумовлюють актуальність обраної тематики дослід
ження.
Об’єктом дослідження є правовідносини зі створення інноваційних лікарських засобів.
Предметом дослідження є правовий статус учасників національної інноваційної системи, які створюють лікарські засоби.
Стан дослідження проблеми. Проблеми функціонування національної інноваційної системи та
інноваційної діяльності у галузі фармації привертали
увагу дослідників достатньо давно. Зокрема,
С. В. Глібко та Ю. В. Георгієвський досліджували
сутність національної інноваційної системи [1]. Визначення інноваційного лікарського засобу запропо-
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нувала І. С. Вороніна [2, c. 49–54]. В. М. Пашков
вивчав особливості господарсько-правового забезпечення інноваційної діяльності на ринку лікарських
засобів [6, c. 42–48]. Специфіку функціонування інноваційних структур на регіональному рівні вивчала
А. Т. Завадська [4, c. 40–45]. Але правовий статус
учасників національної інноваційної системи, які
створюють інноваційні лікарські засоби, не був предметом названих вище наукових досліджень.
Отже, існують певні законодавчі прогалини у
визначенні правового статусу розробників інноваційних лікарських засобів. Наукові дослідження стосуються або правового регулювання обігу лікарських
засобів, або правового статусу учасників національної інноваційної системи. Правові засади інноваційної діяльності фармацевтичних підприємств достатньо рідко стають предметом наукових досліджень.
Мета даного наукового дослідження полягає
у визначенні правового статусу учасників національної інноваційної системи, які створюють лікарські
засоби.
Наукова новизна дослідження полягає у висловленні пропозицій щодо закріплення в законодавстві
© Васильєв С. В., 2021
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визначень «розробник лікарського засобу», «інноваційна фармацевтична організація», «лабораторія зі
створення лікарських засобів».
Виклад основного матеріалу. Сутність національної інноваційної системи розкривається у доктринальних та нормативно-правових визначеннях
цього терміну. Зокрема, С. В. Глібко та Ю. В. Георгієвський стверджують, що національна інноваційна
система – це, з одного боку, сукупність взаємо
пов’язаних організацій (структур), зайнятих виробництвом і комерційною реалізацією наукових знань
та технологій у межах національних кордонів: малих
і великих компаній, університетів, лабораторій, технопарків та інкубаторів; а з іншого — комплекс інститутів правового, фінансового й соціального характеру, що забезпечують інноваційні процеси та спираються на національні звичаї, традиції, культурні та
політичні особливості [1, c. 40]. У розпорядженні
Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р.
№ 680-р «Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи» зазначається, що національна інноваційна система – це сукупність законодавчих, структурних і функціональних компонентів (інституцій), які задіяні у процесі створення
та застосування наукових знань та технологій, визначають правові, економічні, організаційні та соціальні
умови інноваційного процесу в межах національних
кордонів та забезпечують зростання конкурентоспроможності вітчизняних організацій та підприємств за
рахунок підвищення їх інноваційної активності [7].
Таким чином, і доктринальне, і нормативне визначення національної інноваційної системи вказують
на те, що вона складається із певних інституцій, які
займаються виробництвом та комерціалізацією наукового знання в межах держави.
В. М. Пашков стверджує, що одним з напрямів
інноваційної діяльності у фармацевтичній промисловості є створення інноваційних лікарських засобів,
проведення їх клінічних досліджень та подальша
реєстрація і промислове виробництво [6, c. 46]. Цілком погоджуючись із висловленим твердженням,
зауважимо, що правовий статус розробників лікарських засобів потребує свого належного визначення
у нормах законодавства.
У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів,
оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами,
імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року
(далі – Ліцензійні умови) містяться визначення таких
термінів, як «аптека», «аптечний пункт», «аптечний
склад», «виробник або імпортер лікарських засобів».
Зокрема, виробником лікарських засобів визнається
суб’єкт господарювання, який здійснює хоча б один

з етапів виробництва лікарських засобів та має ліцензію на виробництво лікарських засобів [8]. Але у
даному визначенні відсутня згадка про те, що даний
суб’єкт повинен здійснювати розробку лікарських
засобів.
Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про лікарські засоби», лікарські засоби можуть створюватись підприємствами, установами, організаціями та
громадянами [9]. Згідно зі ст. 20 Основ законодавства
України про охорону здоров’я дослідження у сфері
охорони здоров’я проводяться академічними і відомчими науковими установами, навчальними закладами та іншими науковими установами і підрозділами
або окремими науковцям. Вищою науковою медичною установою України зі статусом самоврядної
організації є Академія медичних наук України [5].
Отже, учасниками Національної інноваційної системи, які створюють лікарські засоби, можуть бути
наукові установи, заклади вищої освіти та підприємства, для яких одним із видів діяльності є створенням нових (інноваційних) лікарських засобів.
На думку І. С. Вороніної інноваційним лікарським засобом є лікарський засіб, що був уперше у
світі зареєстрований на основі повного реєстраційного досьє (повного комплекту документів щодо його
ефективності, безпеки та якості) та має патентний
захист активних компонентів на певний період часу
[2, c. 54]. Саме такі лікарські засоби повинні розробляти учасники Національної інноваційної системи,
які створюють лікарські засоби.
Процес створення лікарського засобу врегульований законодавством. Зокрема, у ст. ст. 5–9 Закону
України «Про лікарські засоби» встановлені правові
засади створення лікарських засобів, проведення доклінічних і клінічних випробувань лікарських засобів, їхньої державної реєстрації [9]. У Законі Україні
«Про інноваційну діяльність» встановлені вимоги до
сутності інноваційних проектів та їх державної реєстрації. Відповідно до абз. 5 ч. 1 ст. 1 цього Закону
України, інноваційний проект – це комплект документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів. у тому числі інвестиційних, щодо
створення і реалізації інноваційного продукту і (або)
інноваційної продукції. У ст. 13 даного Закону України передбачені вимоги до державної реєстрації інноваційних проектів [13]. Оскільки проект зі створення нового лікарського засобу за своєю сутністю є
інноваційним, то його необхідно зареєструвати у
встановленому порядку.
В Україні існує низка науково-дослідних інститутів та навчальних закладів, які здійснюють дослідження у сфері обігу лікарських засобів. Згідно із
постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 року № 713 затверджено Перелік наукових
установ, які входять до складу Академії медичних
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наук України. Серед таких установ названо Інститут
фармакології та токсикології НАМН України, який
здійснює наукові дослідження зі створення лікарських засобів [11]. За даними офіційного сайту Державної служби лікарських засобів та контролю за
наркотиками до сфери управління даної служби належать такі наукові установи: Державне підприємство «Український фармацевтичний інститут якості»,
ДП «Український науковий фармакопейний центр
лікарських засобів», ДП «Державний науковий центр
лікарських засобів і медичної продукції» [3]. Таким
чином, в Україні існує низка наукових установ, які
здійснюють діяльність зі створення нових лікарських
засобів.
Окрім того, за даними Реєстру суб’єктів освітньої діяльності Міністерства освіти і науки України
декілька десятків вищих навчальних закладів у різних областях України мають ліцензії на підготовку
здобувачів вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація. Промислова фармація». Серед таких навчальних закладів варто назвати Національний фармацевтичний університет (м. Харків), Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (м. Київ),
Одеський медичний національний університет,
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького [14]. Отже, освітня діяльність
за спеціальністю 226 «Фармація. Промислова фармація» відбувається у багатьох навчальних закладах
в різних областях України. На жаль, з відкритих
джерел не можна дізнатися, чи провадять названі
заклади вищої освіти інноваційну діяльність зі створення нових лікарських засобів.
Згідно з інформацією Реєстру діючих ліцензій на
виробництво лікарських засобів, розміщеного на
офіційному сайті Державної служби лікарських засобів та контролю за наркотиками, на даний час 120
підприємств різних форм власності у різних регіонах
України мають ліцензії на виробництво лікарських
засобів. Зокрема, це такі підприємства, як Приватне
акціонерне товариство «Лекхім-Харків», Публічне
акціонерне товариство «Кисневий завод» (м. Київ),
Товариство з обмеженою відповідальністю «ОрісілФарм» (м. Львів), Приватне підприємство «Лабораторія Ербіс» (м. Київ), Державне підприємство «Завод хімічних реактивів» (м. Харків), Комунальне
підприємство «Луганська обласна «Фармація» [15].
Отже, подібні підприємства створюються в різних
організаційно-правових формах.
А. Т. Завадська стверджує, що найбільш поширеною організаційно-правовою формою діяльності
інноваційних структур є товариства з обмеженою
відповідальністю, що за допомогою низки позитивних факторів сприяє забезпеченню їх ефективного
функціонування та виконанню покладених функцій
та завдань. Реалізація законодавства України про
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розвиток інновацій, а також взаємодія між органами
місцевого самоврядування та суб’єктами національної інноваційної системи здійснюються, переважно,
на рівні фінансування окремих проектів, шляхом
проведення конкурсів та надання грантів [4, c. 44].
Разом із тим, для нашої статті важливою є не тільки
організаційно-правова форма цих підприємств, але
й здійснення ними наукової діяльності, спрямованої
на створення інноваційних лікарських засобів.
Окремі суб’єкти господарювання, перелічені в
Реєстрі діючих ліцензій на виробництво лікарських
засобів, мають у своїй назві вказівку на те, що вони
є не тільки виробничими, але й науковими підприємствами. Наприклад, ТОВ «Науково-виробнича
фірма «Мікрохім», ТОВ «Науково-виробнича компанія «Інтерфармбіотек», ТОВ «Науково-виробнича
фармацевтична компанія «ЕЙМ» [15]. Але для здійснення наукових досліджень зі створення лікарських
засобів не достатньо називатися «науково-виробничою компанією», оскільки необхідно мати відповідний науковий підрозділ. Згідно із п. 19 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» науковим підрозділом є структурний
підрозділ юридичної особи, основним завданням
якого є провадження наукової, науково-технічної або
науково-організаційної діяльності, у штаті якого посади наукових працівників становлять не менш як 50
відсотків [10]. Разом із тим, отримати з відкритих
джерел інформацію про наявність наукових підрозділів у фармацевтичних підприємствах не вдалося.
Правовий статус перелічених вище установ, підприємств і товариств визначено законодавством
України. Згідно із ч. 1 і ч. 3 ст. 83 ЦК України, юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених
законом. Установою є організація, створена однією
або кількома особами (засновниками), які не беруть
участі в управлінні нею, шляхом об’єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна [16].
Вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку
здобувачів зі спеціальності «Фармація», та науководослідні інститути, які здійснюють наукові дослідження зі створення нових лікарських засобів, мають
статус установ.
Як передбачено п. 16 ч. 1 ст. 1 Закону України
«Про наукову і науково-технічну діяльність» наукова
установа – це юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, утворена в установленому законодавством порядку, для якої
наукова та (або) науково-технічна діяльність є основною [10]. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про вищу освіту» заклад вищої освіти – це
окремий вид установи, яка є юридичною особою
приватного або публічного права, діє згідно з вида-
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ною ліцензією на провадження освітньої діяльності
на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову,
науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу
і здобуття особами вищої освіти, післядипломної
освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і
здібностей [12]. Серед переліку наукових установ і
вищих навчальних закладів, які здійснюють наукові
дослідження у сфері фармації, варто назвати згадані
вище Інститут фармакології та токсикології НАМН
України та Національний фармацевтичний університет.
У ст. 167 ЦК України передбачено, що однією з
правових форм участі держави у цивільних відносинах є створення державних підприємств [16]. Зазначимо, що у відомчому підпорядкуванні Держлікслужби перебуває низка державних підприємств, які
повинні здійснювати наукові дослідження у сфері
створення нових лікарських засобів.
Таким чином, наукові установи, заклади вищої
освіти, які здійснюють підготовку фахівців зі спеціальності «Фармація», та промислові фармацевтичні
підприємства можуть бути учасниками національної
інноваційної системи, які створюють інноваційні
лікарські засоби. Наукові установи та заклади вищої
освіти перебувають у підпорядкуванні Міністерства
освіти і науки України, Міністерства охорони
здоров’я України, Національної академії медичних
наук України та Державної служби лікарських засобів та контролю за наркотиками України. Виробники
лікарських засобів мають переважно приватну форму
власності, хоча державні та комунальні підприємства
також представлені на ринку лікарських засобів.
Критерієм участі даних суб’єктів у національній інноваційній системі є здійснення наукових досліджень зі створення інноваційних лікарських засобів.
Висновок. За нормами чинного законодавства
України правовий статус учасників НІС, які створюють лікарські засоби, визначається їх організаційноправовою формою та основним видом діяльності.
Науково-дослідні інститути та вищі навчальні заклади створюються у формі установ. Виробничі
фармацевтичні підприємства можуть мати організаційно-правову форму державних або приватних підприємств, господарських товариств (товариства з
обмеженою відповідальністю, публічних або приватних акціонерних товариств, інших). Отже, за
організаційно-правовою формою учасники НІС, які
створюють лікарські засоби, можуть бути установами, підприємствами або господарськими товариствами.

1.

Водночас, правовий статус розробників лікарських засобів та інноваційних фармацевтичних організацій законодавчо не визначено. Не закріплені
ознаки інноваційності виробника лікарських засобів.
Законодавство не передбачає визначення розробника
лікарського засобу. Отже, специфіка інноваційної
діяльності фармацевтичних організацій не знайшла
свого належного закріплення у галузевому фармацевтичному законодавстві.
Окрім того, Закон України «Про лікарські засоби» та Ліцензійні умови не висувають вимоги щодо
наявність у складі підприємства наукового підрозділу зі створення нових лікарських засобів для отримання ліцензії на виробництво лікарських засобів.
Законодавчі та підзаконні акти не встановлюють
вимог до лабораторії зі створення нових лікарських
засобів. Водночас, вимоги до лабораторії з контролю
якості лікарських засобів врегульовані достатньо
детально.
Враховуючи вищевикладене, в Законі України
«Про лікарські засоби» пропонується закріпити наступні визначення:
«лабораторія зі створення лікарських засобів –
науковий підрозділ розробника лікарських засобів
або інноваційної фармацевтичної організації, працівники якого здійснюють наукові дослідження для
створення нових лікарських засобів»;
«розробник лікарських засобів – юридична особа, яка має ліцензію на виробництво лікарських засобів, в складі якої є науковий підрозділ, а також
заклад вищої освіти або наукова установа, які здійснюють наукові дослідження зі створення лікарських
засобів»;
«інноваційна фармацевтична організація – розробник лікарських засобів, який зареєстрував у встановленому порядку інноваційний проект зі створення лікарського засобу».
Отже, ознаками інноваційності фармацевтичної
організації, на нашу думку, є наявність наукового
підрозділу в структурі виробничого підприємства та
реєстрація у встановленому порядку інноваційного
проекту виробником лікарських засобів, науковою
установою або закладом вищої освіти.
Закріплення в законодавстві України даних визначень може мати значення для отримання державної підтримки наукових досліджень зі створення
нових лікарських засобів. Проблеми правового регулювання державного фінансування наукових досліджень зі створення інноваційних лікарських засобів
обов’язково стануть предметом наукових розвідок у
майбутньому.
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The legal status of participants who create medicines
in the national innovation system
Formulation of the problem. Carrying out scientific research in the field of creating innovative medicines is the key
to the competitiveness of pharmaceutical enterprises in the internal Ukrainian and world markets. Proper legal regulation
of the legal status of business entities and scientific institutions that create medicines should become a guarantee of state
support for scientific research in this area.
Recent research on the topic. The scientific works of V.M. Pashkova, I.S. Voronina, M.V. Bunyak and other
researchers are devoted to certain problems of innovative activity in the sphere of medicine circulation. At the same time,
the problems of the legal status of participants in the national innovation system who create new medicines have not found
their coverage in the scientific literature.
The purpose of this research is to determine the legal status of participants in the national innovation system, who
create medicines.
Article’s main body. The scientific research is devoted to the determination of the legal status of the participants of
the national innovation system who create medicines. Legislative and by-laws, statistical information posted on the official
websites of authorities, publications of researchers who studied innovative activities in the field of medicine circulation
were studied.
It is stated that the development of innovative medicines can be carried out by research institutes, institutions of higher
education and pharmaceutical manufacturing enterprises. Medicines productions are created in the organizational and
legal form of private and state enterprises, business entities. Research institutes and institutions of higher education have
legal form of organization. These institutions are subordinate to either the Ministry of Education and Science, or the
Ministry of Health Protection, or the National Academy of Medical Sciences, or the State Service for Medicines and Drug
Control of Ukraine.
Among the conditions for obtaining a license for the medication production there is no requirement for a laboratory
to create new medicines at the enterprise. Requirements for such a laboratory are not provided for in legislative and bylaws.
Conclusions and prospects for the development. The author proposes definitions of “medicine developer” and
“innovative pharmaceutical organization”. The features of the pharmaceutical enterprise innovativeness, in our opinion,
are the presence of a scientific department in the structure of the enterprise and the registration of an innovative project
by this enterprise in the prescribed manner.
The consolidation of these definitions in the legislation of Ukraine may be important for obtaining state support for
scientific research on the new medicines creation.
Keywords: medicinal product, innovation system, legal status.
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ЦифровА платформА
як інструмент цифрової економіки
Стаття присвячена правовому регулюванню цифрових платформ як основних бізнес-інструментів цифрової
економіки. Автором висвітлені комерційна та централізована моделі правового регулювання діяльності цифрових
платформ. У статті розглянуті правові проблеми, які виникають у зв’язку з функціонуванням цифрових платформ,
зокрема, забезпечення рівного доступу до платформи, недопущення монополії на ринках цифрової платформи,
необхідність врегулювання нових форм зайнятості через цифрові платформи, забезпечення інформаційної безпеки, конфіденційності особистих даних користувачів платформ.
Ключові слова: цифрова платформа, цифрова економіка, модель правового регулювання, оператор цифрової
платформи.

Постановка проблеми. Цифровізація охопила
всі сфери суспільного життя. На сьогодні цифрові
проєкти анонсовані українською владою в освіті,
бізнесі, соціальній сфері, медицині, державному
управлінні, промисловості. У новій господарській
реальності набуває широкого поширення термін
«цифрова платформа», який в умовах переходу до
цифрової економіки активно вживається у науковій
літературі, засобах масової інформації та органами
державної влади при плануванні та звітуванні своїй
цифровій діяльності.
Саме завдяки цифровим платформам забезпечується переведення в цифру діяльності державних
органів, бізнесу. Вони становлять собою інструменти цифрової трансформації соціально-економічних
систем всіх рівнів, які реалізують мережеве управління. Функціонування цифрових платформ не обмежене кордонами, не засноване на територіальному
принципі, вони можуть працювати будь-де. Фізичне
розташування серверів та програмного обладнання,
необхідне для роботи цифрової платформи, не має
значення для цифрового суспільства, оскільки завдяки мережі Інтернет вона може працювати у будьякому місці.
Поява цифрових платформ зумовлена розвитком
шерінгової економіки – економіки спільного користування, яка змінила підходи до споживання товарів
та послуг, передбачає відхід від надспоживання до
ощадного спільного споживання ресурсів. У шерінговій економіці, на відміну від традиційної, споживач
не визначає, а підлаштовується під надавача послуг
[1, с. 2, 4]. Шерінгова економіка як модель «спільної
© Кохан В. П., 2020

участі» має характерні риси: характер поведінки
клієнтів, застосування засобів комунікації соціальних мереж та онлайнових майданчиків, інтеграція
виробників товарів та послуг і споживачів, поширення інформаційних та телекомунікаційних технологій,
мобільних додатків [1, c. 2–3].
З суто технологічного об’єкта, покликаного
структурувати великі масиві даних і процесів, застосувати алгоритмічне регулювання і спрощувати
задачі аналізу та синтезу ланцюгів доданої вартості,
цифрова платформа перетворилася на окремий
об’єкт правового регулювання, який володіє притаманними тільки йому особливостями, і потребує
відповідного упорядкування правом.
Актуальність правового регулювання діяльності
цифрових платформ зумовлюється й ризиками функціонування цифрових платформ для наявних суспільних відносин, соціальних та економічних інститутів.
Цифрові платформи як явище існують порівняно не
довго, бракує досліджень їх діяльності, не зрозуміло,
які соціальні, економічні, політичні наслідки можуть
мати місце через десять чи більше років функціонування цифрових платформ. Непередбачуваність
впливу цифрових платформ на життя та діяльність
суспільства, держави, бізнесу може бути зменшена
шляхом своєчасної регламентації правом цього явища, визначення правового статусу цифрових платформ та внесення змін до законодавства.
Аналіз останніх публікацій. У першу чергу
цифрові платформи, будучи інструментами економіки цифрової, досліджуються в межах економічних
наук. Слід виділити наукові праці Січкаренко К. О
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[2], монографію Ляшенко В. І. та Вишневського О. С.
[3], Ярмоленко Ю. О. [4]. Що стосується правових
досліджень, зазначимо, що предметом наукових
праць були окремі сфери діяльності цифрових платформ, однак не самі вони як правове явище. Приміром, правниками вивчалися питання зайнятості шляхом використання цифрових платформ [5], міжнародні тенденції розвитку нормативно-правового
регулювання цифрової економіки [6] тощо.
Мета статті – надати визначення терміну «цифрова платформа», описати моделі правового регулювання цифрових платформ, визначити основні проблеми, пов’язані з їх функціонуванням.
Виклад основного матеріалу. Цифрова платформа як технологічне явище визначається через
сукупність таких критеріїв: (1) алгоритмізація взаємодії учасників платформи, (2) взаємовигідний характер відносин учасників платформи (принцип
«win-win»), (3) питома вага кількості учасників діяльності (масштаб), які використовують платформу,
(4) наявність єдиного інформаційного середовища, в
якому відбувається взаємодія учасників, і відповідної
інформаційно-технологічної інфраструктури, (5) наявність ефекту діяльності у вигляді зниження транзакційних витрат при взаємодії учасників платформи – порівняно з такою ж взаємодією без платформи
[7]. Інші дослідники розуміють під цифровою платформою «набір інтегрованих інструментів, заснованих на сучасних цифрових технологіях, використання якого полегшує управління функціонуванням
та взаємодією як всередині, так і у зовнішньому середовищі соціально-економічної системи» [8, с. 88].
Однак, наведені визначення поняття «цифрова
платформа» містять передусім технологічні характеристики цього явища, в той час як нас цікавлять
правові ознаки цифрових платформ, оскільки цифрові платформи становлять собою організаційну
макроодиницю в сучасному цифровому середовищі
(умовне місце формування відносин із використанням мережі Інтернет), в межах якої утворюється
особливий режим взаємодії – екосистема, яка претендує на самостійний правовий статус і відповідно
режим правового регулювання [9, с. 35].
Варто зауважити, що цифрова платформа відрізняється від інших програмних продуктів тим, що
її дизайн орієнтований на принципово більш широкий спектр послуг. У тих сферах споживання, де
можливо створити єдиний інформаційний простір, а
сама послуга (або товар) уніфіковані, конкурувати з
цифровими платформами та структурами, побудованими за мережевим принципом, дуже складно. Все,
що не базується на складній технології, більш вигідно організовувати на основі платформ [2, с. 29].
З точки зору права цифрову платформу слід визначити як програмні або програмно-технічні засоби,
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що забезпечують доступ третіх осіб до цифрового
середовища, в якому відбувається взаємодія та інша
діяльність таких осіб, здійснюється розробка або
функціонує їх програмне забезпечення, або реалізуються їх товари, роботи або послуги. Конструювання
цього визначення містить і технологічні, і юридичні
характеристики, не має обмежень щодо видів діяльності, які можуть здійснюватися через платформу, у
ньому підкреслюється момент надання послуг, робіт
та продаж товарів через платформу.
Наведене визначення терміну «цифрова платформа» зумовлене метою і завданнями діяльності
платформ – створення ними цінності для всіх користувачів платформи, обслуговуванні зв’язків між
її користувачами і сприяння обміну інформацією,
цінностями, продуктами, послугами, роботами. Із
створенням цінності для користувачів тісно
пов’язана монетизація діяльності цифрових платформ, яка засновується на відчуженні частини
створеної для користувачів цінності. Моделі монетизації можуть бути різними і передбачати абонентську плату, комісійні платежі або оплату додаткових послуг, що надаються поряд з основними, тощо.
Зростання комерційних цифрових платформ відбувається великими темпами, трохи повільніше виникають та розвиваються державні цифрові платформи, спрямовані на забезпечення потреб громадян та
органів державної влади. Залежно від виду (приватна чи публічна) цифрові платформи мають відмінності у правовому регулюванні.
Для цифрових платформ, заснованих приватним
бізнесом, характерною є комерційна модель правової
регламентації. Цифрові платформи, які створюються
державою з метою виконання своїх функцій, регулюються на основі централізованої моделі правового
регулювання.
Комерційна платформа створюється правовим
актом приватної компанії, її засновником. Засновник
самостійно вирішує основні питання функціонування платформи: порядок управління, її функції, статус
учасників (користувачів), які нею користуються, порядок обміну даними. Діяльність платформи здійснюється на основі актів засновника, до яких приєднуються всі інші учасники, які мають намір використовувати платформу.
Зазвичай, такими актами є: Політика конфіденційності, Умови використання та правова інформація, Угода про надання додаткових послуг, Договір
надання транзакційних послуг. Зазначені документи
розробляються з урахуванням національного законодавства компанії – засновника платформи, додатково
можуть враховуватися приписи міжнародних договорів, учасником яких є держава, резидентом якої є
компанія-засновник.

КОХАН В. П. Цифрова платформа як інструмент цифрової економіки

Управління платформою здійснює компанія-засновник або його дочірня компанія (оператор платформи). Прикладами комерційних цифрових платформ є Amazon, eBay, Uber, Google, AliExpress,
Facebook та ін.
Державні (публічні) цифрові платформи, на відміну від приватних, засновуються державою в особі
її державних органів. Функціонування такої платформи визначається нормативно-правовим актом
держави відповідного рівня, в якому встановлюються порядок діяльності та управління, визначаються
учасники платформи, мета і завдання. Управління
цифровою платформою здійснює уповноважений
державний орган (оператор платформи). Діяльність
державних цифрових платформ обмежена територією держави.
Державна цифрова платформа не має не меті
отримання прибутку, на відміну від приватних,
оскільки створюється державою з метою підвищення
ефективності надання державних услуг за рахунок
цифровізації процесів взаємодії з їх споживачами.
Саме тому монетизація діяльності платформи тут
відсутня.
Особливістю функціонування державних цифрових платформ є відсутність інших платформ, конкуруючих у певній сфері, що пояснюється недоречністю заснування державою кількох платформ в державному управлінні.
В Україні повноцінних державних цифрових
платформ не створено, однак Єдиний державний
портал адміністративних послуг (https://my.gov.ua/)
в перспективі можна розглядати в якості державної
платформи, де з однієї сторони представлені органи
влади всіх рівнів, а з іншої сторони – фізичні та юридичні особи.
Незважаючи на бурхливий зріст цифрових платформ та їх позитивну роль у соціально-економічному
зростанні держав та світу в цілому, діяльність цих
бізнес-інструментів досить сильно впливає на звичні суспільні відносини, що має наслідком появу низки правових проблем, пов’язаних з функціонуванням
цифрових платформ.
Діяльність цифрових платформ призвела до виникнення низки правових проблем, які потребують
вирішення:
1. Збір, обробка і зберігання великих даних. Цифрова платформа збирає та оброблює великі масиви
даних, зокрема, інформацію про користувачів платформи, інформацію про товари, послуги, що надаються через платформу. Під час збору, обробки і
зберігання великих даних в першу чергу виникають
питання інформаційної безпеки – відсутність прозорості у тому, як оператори платформ використовують
отриману інформацію, як забезпечується доступ до
неї і як дотримуються права користувачів при цьому.

2. Зберігання персональних даних користувачів
платформи, комерційної таємниці юридичних осіб.
Більша частина великих даних так чи інакше стосується персональних даних фізичних осіб – користувачів сайтів та конфіденційної інформації юридичних осіб – приватного та публічного бізнесу. Таким
чином, однією з найбільшою проблемою функціонування цифрових платформ є проблема збереження
конфіденційних та персональних даних, недопущення їх витоку при збиранні інформації за допомогою
технологій великих даних.
3. Забезпечення рівного доступу користувачів до
цифрової платформи, заборона дискримінації у цій
сфері. Правила доступу до цифрових платформ повинні бути єдиними для всіх користувачів, унеможливлювати встановлення нерівних умов щодо доступу і використання платформи різними категоріями користувачів.
4. Регулювання зайнятості шляхом використання
цифрових платформ. Завдяки цифровим платформам
формується віртуальний ринок праці та новий вид
дистанційної роботи – електронний фріланс. Цифровізація ринку праці передбачає зміну правового регулювання трудових відносин, закріплення правом
форм зайнятості громадян через використання цифрових платформ – бірж праці. Однак брак законодавства про зайнятість шляхом використання цифрових
платформ сприяє правовій незахищеності громадян,
які на власний ризик працюють на віртуальному
ринку праці.
5. Проблеми конкурентоспроможності та монополізації бізнес-середовища. Оператором цифрової
платформи може встановлюватися привілейоване
становище власника цифрової платформи щодо учасників платформи, наприклад, шляхом просування
послуг і товарів компанії-монополіста, встановлення
непрозорої цінової політики, встановлення цінових
та інших обмежень для певних учасників, надання
відмови учасникам у доступі на ринок або перешкоджанні у такому доступі.
6. Оподаткування діяльності оператора цифрової
платформи та діяльності її учасників, які здійснюють
продаж товарів або надання послуг.
Вирішення зазначених проблем може бути здійснене шляхом формування законодавства про цифрові платформи. Основним завданням держави є
встановлення ключових принципів правового регулювання діяльності цих бізнес-інструментів цифрової економіки, які надалі повинні знайти своє відображення у корпоративних нормативних актах операторів платформ.
Правове регулювання діяльності цифрових платформ повинно також містити підходи до суб’єктів,
залучених до діяльності цифрових платформ, зокрема, визначати їх види та відповідальність за виконуПраво та інновації № 1 (33) 2021
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вані функції, приміром, за здійснювані збір та обробку даних, забезпечення функціонування цифрової
платформи. Крім визначення суб’єктного складу
відносин та їх прав і обов’язків, має бути встановлено правовий статус цифрової платформи як об’єкта
правового регулювання, визначені її особливості та
режими правового регулювання.
Висновки. Суспільні відносини, які виникають
у зв’язку з розвитком цифрової економіки, мають
комплексний характер і володіють істотною специфікою щодо їх об’єкта і предмета, суб’єктного складу, умов виникнення, зміни і припинення, що зумовлює необхідність їх комплексної регламентації. Частиною цих суспільних відносин є відносини,
пов’язані із впровадженням та функціонуванням
комерційних цифрових платформ як бізнес-інструментів цифрової економіки.
Комплексний характер відносин, які виникають
в межах функціонування цифрових платформ, визначає складність правового регулювання цього
об’єкта, оскільки діяльність цифрових платформ
зачіпає предмети як публічного (фінансове, податкове), так і приватного права (цивільне, господар-

ське, трудове). Це означає, що розвиток цифрової
економіки вимагає докорінних змін у загальних
підходах до правової регламентації нового типу
економічних відносин.
Приміром, мають бути переглянуті наявні підходи до правового регулювання відносин у сфері
обробки персональних даних, з урахуванням здійснення збору та обробки інформації за допомогою
технологій великих даних. Перший крок у цьому
напрямі – це визначення правового режиму інформації, отриманої з використанням технологій великих
даних, який має передбачити організаційні, функціональні і технічні вимоги до систем обробки даних.
Визначення правових режимів різних видів інформації повинно бути втілене в межах чинного національного законодавства про інформацію. Надалі потребують вирішення інші проблеми функціонування
цифрових платформ, як-от: забезпечення рівного
доступу до платформи, недопущення монополії на
ринках цифрової платформи, розвиток нових форм
зайнятості через цифрові платформи, вирішення проблем з оподаткуванням діяльності операторів платформ та їх учасників.
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НИИ правового обеспечения инновационного развития НАПрН Украины
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА КАК ИНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Статья посвящена правовому регулированию цифровых платформ как основных бизнес-инструментов
цифровой экономики. Автором описаны коммерческая и централизованная модели правового регулирования
деятельности цифровых платформ. В статье рассмотрены правовые проблемы, возникающие в связи с
функционированием цифровых платформ, в том числе, обеспечение равного доступа к платформе, недопущение
монополизации рынков цифровых платформ, необходимость урегулирования новых форм занятости с помощью
цифровых платформ, обеспечение информационной безопасности, конфиденциальности личных данных
пользователей платформ.
Ключевые слова: цифровая платформа, цифровая экономика, модель правового регулирования, оператор
цифровой платформы.
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DIGITAL PLATFORM AS A DIGITAL ECONOMY TOOL
Problem setting. Digital platforms ensure the digital activity of state bodies and business. They are tools for the
digital transformation of socio-economic systems at all levels that implement network management. The functioning of
digital platforms is not limited by borders, they can work anywhere.
Now the digital platform has become a separate object of legal regulation, which has its own peculiarities and needs
to be regulated by law.
Analysis of recent researches and publications. Digital platforms are studied in the scientific works of Sichkarenko K. O., Lyashenko V. I., Vyshnevsky O. S., Yarmolenko Yu. O.
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Target of research. The purpose of the article is to provide a definition of the term “digital platform”, to describe the
models of legal regulation of digital platforms, to identify the main problems connected with digital platforms maintaining.
Article’s main body. The definitions of «digital platform», that are available in the scientific literature, contain primarily technological characteristics of this phenomenon, while we are interested in the legal features of digital platforms.
From the law point of view, a digital platform should be defined as software or software and hardware that provides
third parties access to the digital environment, ensures interaction and other activities between participators in order to
develop their software or sell their products, works or services.
Depending on the type (private or public), digital platforms have differences in legal regulation. A commercial
model of legal regulation characterizes private digital platforms. State digital platforms are regulated because of a centralized model of legal regulation.
The commercial platform is established by a legal act of a private company. The founder independently solves the
basic questions of functioning of a platform. The activity of the platform is carried out on the basis of the acts of the
founder, which are joined by all other participants who intend to use the platform.
The state bodies establish public (state) digital platforms. The functioning of such a platform is determined by the
law regulations of the state of the appropriate level. An authorized state body (platform operator) manages the digital
platform. The activity of state digital platforms is limited to the territory of the state.
The state digital platform is not for profit, unlike private ones, as it is created in order to increase the efficiency of
public services through digitizing the processes of interaction with their consumers. No full-fledged state digital platforms
have been created in Ukraine.
Legal regulation of digital platforms should be aimed at solving the following problems:
collection, processing and storage of big data;
storage of personal data of platform users, trade secrets of legal entities;
providing user access to the digital platform and non-discrimination in this area;
employment regulation through the use of digital platforms;
problems of competitiveness and monopoly in the business environment;
taxation of the activity of the digital platform operator and the activity of its participants who sell goods or provide
services.
Conclusions and prospects for the development. The complex nature of the relations that arise within the
functioning of digital platforms determines the complexity of the legal regulation of this object, as the activities of digital
platforms affect both public (financial, tax) and private law (civil, commercial, labor). This means that the development
of the digital economy requires radical changes in the general approaches to the legal regulation of a new type of economic
relations.
Keywords: digital platform, digital economy, model of legal regulation, digital platform operator.
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СУБ’ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН
У СИСТЕМІ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ВИДИ
У статті проведено загальне дослідження та аналіз суб’єктів правовідносин у системі недержавного пенсійного забезпечення. Автором проаналізовано чинне законодавство стосовно ознак таких правовідносин. Досліджено питання щодо класифікації таких суб’єктів правовідносин та їх місце серед інших учасників ринку фінансових
послуг.
Ключові слова: недержавне пенсійне забезпечення, недержавний пенсійний фонд, компанія з управління
активами, суб’єкти правовідносин.

Постановка проблеми. Правові, економічні та
організаційні засади недержавного пенсійного забезпечення мають вирішальне значення для всього ринку фінансових послуг та суттєво впливають на організацію фінансової системи країни. Даний рівень
системи пенсійного забезпечення є ключовим елементом ринку небанківських фінансових послуг
України і тому заслуговує особливої уваги. У процесі здійснення господарської діяльності з недержавного пенсійного забезпечення має місце виникнення
широкого спектру суспільних відносин, урегульованих нормами господарського, цивільного, адміністративного, фінансового права. У зв’язку з чим
постає нагальна потреба побудови якісного механізму правового регулювання відносин між суб’єктами
у сфері недержавного пенсійного забезпечення.
Мета статті – дослідити окремі ознаки та види
суб’єктів правовідносин у системі недержавного
пенсійного забезпечення.
Об’єктом даного дослідження є сукупність правових норм господарського законодавства України,
що урегульовують суб’єктів правовідносин у системі
недержавного пенсійного забезпечення.
Предметом дослідження є визначення категорії
суб’єктів системи недержавного пенсійного забезпечення.
Аналіз останніх досліджень. Серед науковців,
які досліджують цю проблему, варто виділити праці
багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, таких як
© Шовкопляс Г. М., 2021

О. М. Антіпов, С. В. Богославець, А. Б. Камінський,
О. Кириленко, Л. П. Лондар, Н. В. Луговенко,
В. Мельничук, М. Ріппа, М. М. Шумило, Н. М. Хуторян, Л. Яременко та інших. Але й досі проблеми
недержавного пенсійного забезпечення залишаються
предметом наукових пошуків і потребують свого вирішення.
Виклад основного матеріалу. Пенсійні правовідносини є одним із видів правових відносин, що
формуються на основі, з одного боку, принципів та
підходів, що притаманні загальнотеоретичному розумінню категорії правовідносин, а з іншого – особливостей права соціального забезпечення як галузі
права, невіддільною і найбільш суттєвою складовою
якої є пенсійне забезпечення [1, с. 59]. Аналіз загально-теоретичних досліджень недержавного пенсійного забезпечення дозволяє виділити наступні ознаки
правовідносин у цій сфері, а саме:
1) особливий суб’єктний склад. Суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення (далі – НПЗ) визначені в ч. 2 ст. 2 Закону України «Про недержавне
пенсійне забезпечення» [2] від 9 липня 2003 року
№1057-15 (далі – Закон «НПЗ») де зазначається, що
суб’єктами недержавного пенсійного забезпечення
є: недержавні пенсійні фонди; страхові організації,
які уклали договори страхування довічної пенсії з
учасниками фонду, страхування ризику настання
інвалідності або смерті учасника фонду; банківські
установи, які уклали договори про відкриття пенсійПраво та інновації № 1 (33) 2021
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них депозитних рахунків; вкладники та учасники
пенсійних фондів, учасники накопичувальної системи пенсійного страхування; вкладники пенсійних
депозитних рахунків; учасники недержавного пенсійного забезпечення; засновники пенсійних фондів;
роботодавці - платники корпоративних пенсійних
фондів; саморегулівні організації суб’єктів, які надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення; органи державного нагляду і контролю у
сфері недержавного пенсійного забезпечення; адміністратори пенсійних фондів; компанії з управління
активами; зберігачі; аудитори; особи, які надають
консультаційні та агентські послуги відповідно до
цього Закону;
2) поєднання майнових та організаційних елементів. Ця ознака випливає безпосередньо із самого
визначення діяльності із недержавного пенсійного
забезпечення як сукупності організаційних, юридичних та інших передбачених законодавством дій,
спрямованих на здійснення недержавного пенсійного забезпечення фізичних осіб. Таке поєднання зумовлене тим, що підставами виникнення відносин у
сфері недержавного пенсійного забезпечення є накопичення пенсійних внесків на користь учасників
пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснення пенсійних виплат
учасникам зазначеного фонду у порядку визначеному Законом;
3) сфера виникнення – ринок інвестиційних послуг, як складова ринку фінансових послуг України;
4) урегульованість господарсько-правовими нормами законодавства;
5) особливий об’єкт правовідносин. Об’єктом є
пенсійна виплата у вигляді грошової виплати учасникам недержавного пенсійного забезпечення, що
здійснюється за рахунок накопичених у недержавному пенсійному фонді (далі – НПФ) та облікованих на
індивідуальному пенсійному рахунку грошових коштів;
6) матеріальний зміст правовідносин із недержавного пенсійного забезпечення є сукупність прав
та обов’язків учасників недержавного пенсійного
забезпечення, державне регулювання та саморегулювання відносин із недержавного пенсійного забезпечення, захист прав та інтересів учасників недержавного пенсійного забезпечення;
7) поєднання публічних та приватних інтересів;
8) особливі підстави виникнення, зміни та припинення;
9) значний ступень державного регулювання та
саморегулювання через уповноважені державні органи та саморегулівні організації адміністраторів
недержавних пенсійних фондів;
10) комплексний характер відносин із недержавного пенсійного забезпечення обумовлений склад-
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ністю та взаємопов’язаністю зв’язків та взаємовідносин між учасниками недержавного пенсійного
забезпечення, та їх тривалість у часі.
Однією із особливостей правовідносин у сфері
недержавного пенсійного забезпечення є підстави їх
виникнення. Укладення договорів між суб’єктами
недержавного пенсійного забезпечення є юридичним
фактом, однією із підстав виникнення правовідносин
із недержавного пенсійного забезпечення. Процедура недержавного пенсійного забезпечення полягає в
укладенні:
• контрактів між адміністраторами пенсійних
фондів та учасниками таких фондів;
• страховими організаціями договорів страхування довічної пенсії з учасниками фонду, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду;
• банківськими установами договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що встановлюються
згідно із законом.
Зважаючи на різноманітність правовідносин, які
виникають із недержавного пенсійного забезпечення
та використовуючи науками господарського права
критерії класифікації господарських відносин, можна надати наступну класифікацію відносин:
а) за взаємним становищем сторін недержавного
пенсійного забезпечення, такі правовідносини поділяються на організаційно-господарські (вертикальні)
та майново-господарські (горизонтальні). Для вертикальних відносин характерна юридична нерівність
сторін та домінування організаційних елементів.
Вертикальними відносинами із недержавного пенсійного забезпечення є: відносини з реєстрації
суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення,
ліцензування їх діяльності. Горизонтальні виникають
безпосередньо між суб’єктами недержавного пенсійного забезпечення і характеризуються юридичною
рівністю таких суб’єктів. Такими відносинами є відносини у сфері управління активами НПФ компаніями з управління активами (далі – КУА), емісії та
розміщення цінних паперів КУА, надання професійних послуг з адміністрування недержавних пенсійних фондів, провадження діяльності із зберігання
активів пенсійних фондів;
б) правовідносини, що визначені Законом України «Про НПЗ» та правовідносини, що передбачені
договором страхування довічної пенсії за рахунок
пенсійних коштів учасника фонду, який є ідентичним
за суттю такого ж договору у накопичувальній пенсійній системі [3, с. 442];
в) залежно від виду пенсії відносини із недержавного пенсійного забезпечення поділяються на:
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(1) пенсійні правовідносини з приводу виплати пенсії на визначений строк; (2) пенсійні правовідносини
з приводу виплати одноразової пенсії; (3) пенсійні
правовідносини з приводу виплати довічної пенсії;
(4) пенсійні правовідносини з приводу виплати пенсії на визначений строк; (5) пенсійні правовідносини
з приводу пенсійної виплати, що здійснюється одноразово;
г) за суб’єктами та правовими підставами виникнення правовідносини із недержавного пенсійного забезпечення поділяються на: (1) правовідносини
між НПФ та вкладниками таких фондів, що виникають на підставі укладення пенсійних контрактів між
адміністраторами НПФ та вкладниками; (б) правовідносини, що виникають на підставі договорів страхування довічної пенсії між страховою організацією
та фізичними особами; (д) правовідносини, що виникають на підставі договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку у банківських установах
між банком та вкладниками.
Як вже нами було зазначено раніше коло
суб’єктів системи недержавного пенсійного забезпечення визначено у ч. 2 ст. 2 Закону України «Про
НПЗ».
Виходячи із цієї норми, суб’єктів НПЗ можна
поділити на 1) вкладники (фізичні та юридичні особи, що здійснюють внески на недержавне пенсійне
забезпечення); 2) учасники недержавного пенсійного
фонду (фізичні особи, на користь яких сплачуються
пенсійні внески до пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок до
банківської установи і які мають право на недержавне пенсійне забезпечення на умовах і в порядку, визначених пенсійним контрактом, договором страхування або договором про відкриття пенсійного депозитного рахунку; 3) суб’єкти недержавного
пенсійного забезпечення (недержавні пенсійні фонди, страхові організації та банківські установи).
Особливої уваги заслуговують господарсько-правові аспекти діяльності недержавних пенсійних фондів, здійснення ними інвестиційної діяльності, тому
що саме інвестиційна діяльність лежить в основі
всієї системи недержавного пенсійного забезпечення. Абзац 15 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про НПЗ»
визначає НПФ як юридичну особу, створену відповідно до цього Закону, яка має статус неприбуткової
організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою
накопичення пенсійних внесків на користь учасників
пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати
учасникам зазначеного фонду у визначеному законами України порядку. Частина 2 ст. 6 Закону передбачає, що недержавне пенсійне забезпечення є для
пенсійних фондів виключним видом діяльності. Про-

вадження пенсійними фондами іншої діяльності, не
передбаченої цим Законом, забороняється. Тобто,
головними функціями, які виконує НПФ є сприяння
акумуляції заощаджень населення у вигляді пенсійних внесків (пенсійні виплати виступають у якості
додаткового доходу після виходу на пенсію) та формування довгострокових інвестиційних ресурсів для
економіки країни. Загалом НПФ функціонують як
неприбуткові організації, оскільки їх безпосередні
засновники не отримують доходу від власної діяльності, крім покриття витрат на її організацію. Українське законодавство дозволяє створювати добровільні НПФ трьох видів: відкриті, корпоративні та
професійні, залежно від складу учасників. Відкритий пенсійний фонд – недержавний пенсійний фонд,
учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи. Створити такий фонд має право одна або декілька юридичних осіб. Корпоративний пенсійний фонд – можуть створити один або декілька роботодавців.
Будь-який роботодавець, що не є засновником, може
приєднатися до корпоративного фонду на підставі
договору про участь, що укладають з радою фонду.
Учасниками є працівники засновника(ів) та роботодавців, які уклали договір з фондом. Професійний
пенсійний фонд – можуть створити декілька юридичних осіб – роботодавців та/або об’єднання фізичних
осіб, зокрема профспілки або фізичні особи зі схожою професійною діяльністю. Брати участь у такому
фонді мають право лише особи, що працюють у
певній професійній сфері, визначеній у статуті НПФ.
Для здійснення своєї діяльності Фонд залучає адміністратора, компанію з управління активами та зберігача, які здійснюють спеціалізовану ліцензійну
діяльність, шляхом укладення договорів радою фонду: 1) про адміністрування пенсійного фонду – з
адміністратором НПФ; 2) про управління активами
пенсійного фонду – з КУА; 3) про надання послуг
зберігання – зі зберігачем (банком). Діяльність НПФ
забезпечується за допомогою таких суб’єктів як адміністратори пенсійних фондів. Які відповідно до
ст. 21 Закону виконують функції щодо: 1) укладення
пенсійних контрактів від імені пенсійних фондів;
2) забезпечення здійснення пенсійних виплат учасникам фонду; 3) ведення обліку учасників пенсійного фонду; 4) формування звітності перед відповідними органами державної влади; 5) інформування
учасників накопичувальної системи пенсійного забезпечення та інше. Компанія з управління активами
до обов’язків якої відносяться: 1) здійснення операцій щодо управління активами відповідно до інвестиційної декларації пенсійного фонду та укладеного
договору про управління активами; 2) звітування про
склад та дохідність активів фонду. Банк-зберігач на
якого покладається: 1) відкриття та ведення рахунків
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пенсійного фонду; 2) депозитарне обслуговування
операцій з цінними паперами; 3) виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування пенсійних коштів та розпоряджень особи, що здійснює
управління активами пенсійного фонду, згідно з інвестиційною декларацією. Страхові організації, які
уклали договори страхування довічної пенсії з учасниками фонду, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду.
Слід зазначити, що всі права та обов’язки недержавного пенсійного фонду від імені фонду та в інтересах його учасників здійснюються окремими юридичними особами, а саме адміністратором, компанією з управління активами, банком-зберігачем. До
уповноважених суб’єктів в системі недержавного
пенсійного забезпечення також належать страхові
організації, які укладають з правомочною особою
договір страхування довічної пенсії та банківські
установи, що уклали договори про відкриття пенсійних депозитних рахунків. Їх пенсійна право
суб’єктність обумовлюється змістом повноважень
щодо забезпечення реалізації правомочними особами
права на види пенсій, які передбачені недержавним
пенсійним забезпеченням.
Так, управління активами НПФ відповідно до
ст. 34 Закону «Про НПЗ» може здійснюватися КУА.
Вибір особи, що здійснює управління активами фонду здійснюється радою фонду шляхом укладення
договору про управління активами фонду з особою,
яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління
активами інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами), що видається Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі –
НКЦПФР). Ліцензування діяльності КУА направлено
на забезпечення професійного управління активами,
керівництво інвестиційним процесом, і, як наслідок,
на зниження інвестиційного ризику. Вимоги щодо
провадження діяльності з управління активами КУА
передбачені Ліцензійними умовами провадження
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку
цінних паперів) – діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління
активами), затверджених рішенням НКЦПФР від
23.07.2013 р. № 1281. До них відносяться:
1. КУА створюється у формі АТ або ТОВ;
2. у статуті має зазначити: а) види діяльності,
провадження яких буде здійснювати; б) заборону
щодо поєднання діяльності з управління активами
інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків,
передбачених законодавством; в) створення резервного фонду компанії з управління активами; г) уповноважений орган, що приймає рішення про створення, ліквідацію пайового інвестиційного фонду, ви-
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пуск інвестиційних сертифікатів та інших дій,
пов’язаних зі здійсненням діяльності з управління
активами інституційних інвесторів;
3. розмір статутного капіталу повинен становити
суму не менше ніж 7000000 гривень на день подання
документів до Комісії для отримання ліцензії.
Як зазначалося раніше, КУА є юридичною особою, яка утворюється та діє відповідно до норм законодавства з урахуванням вимог, передбачених Законом «Про НПЗ» і зобов’язана:
1) здійснювати операції щодо управління активами фонду відповідно до інвестиційної декларації
фонду та укладеного договору про управління майном;
2) дотримуватися внутрішніх правил та процедур
оцінки і управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пенсійних активів;
3) подавати щороку Раді фонду пропозиції щодо
внесення змін до інвестиційної декларації фонду;
4) надавати звітність про склад та дохідність активів фонду.
Управління активами НПФ здійснюється відповідно до умов договору про управління активами
НПФ, який укладається з радою пенсійного фонду
у письмовій формі. Предметом такого договору є
активи пенсійного фонду. Активи пенсійного фонду
відокремлені від активів адміністратора, КУА, банка зберігача, що забезпечує збереження пенсійних
активів, навіть у разі банкрутства чи ліквідації цих
організацій. На пенсійні активи не може бути накладене стягнення за зобов’язаннями засновників
пенсійного фонду та його обслуговуючих організацій. До складу активів пенсійного фонду відповідно
до ст. 47 Закону «Про НПЗ» належать: активи в
грошових коштах, активи в цінних паперах, інші
активи згідно із законодавством (об’єкти нерухомості, банківські метали та інш.) Переважним напрямом інвестування пенсійних активів станом на
30.06.2019 рік стали цінні папери, дохід за якими
гарантовано КМУ (47,3%), депозити в банках
(36,4% інвестованих активів), облігації підприємств
емітентами яких є резиденти України (7,8%),
об’єкти нерухомості (2,7%), акції українських емітентів (1,5%) [4]. Тобто, для НПФ властиво формування портфелю, до якого входять об’єкти інвестування з мінімальним ступенем ризику.
Висновки. Отже, підсумовуючи викладене, необхідно сказати, що правовідносини, які виникають
із недержавного пенсійного забезпечення – правові,
економічні, організаційні та соціальні відносини,
які виникають між суб’єктами системи недержавного пенсійного забезпечення в процесі створення
недержавних пенсійних фондів, здійснення ними
діяльності щодо недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного страхування, а також відноси-
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ни, які виникають в процесі здійснення контролю
за діяльністю суб’єктів недержавного пенсійного
забезпечення.
Також, на нашу думку, було б розумним, якби
НПФ мав можливість самостійно здійснювати інвес-

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

тування коштів пенсійних накопичень і резервів. При
цьому, відзначимо, що немає необхідності забороняти передачу відповідних коштів в довірче управління
КУА, за умови, що витрати на довірче управління
повинні здійснюватися за рахунок самого фонду.
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the pension system is a key element of the non-bank financial services market of Ukraine and therefore deserves special
attention.
Analysis of recent researches and publications. Among the scientists who study this problem were O. M. Antipov,
S. V. Bogoslavets, A. B. Kaminsky, O. Kirilenko, L. P. Londar, N. V. Lugovenko, V. Melnychuk, M. Rippa, M. M. Shumylo, N. M. Khutoryan, L. Yaremenko and others.
Target of research. The aim of the article is to investigate certain features and types of subjects of legal relations in
the system of non-state pension provision.
Article’s main body. Pension relations are one of the types of legal relations formed on the basis of, on the one hand,
the principles and approaches inherent in the general theoretical understanding of the category of legal relations, and on
the other – the features of social security law as a branch of law, an integral and most important component. Analysis of
general theoretical research of non-state pension provision allows us to identify certain features of legal relations in this
area.
Conclusions and prospects for the development. So, summarizing the above, it should be said that the legal relations arising from non-state pension provision – legal, economic, organizational and social relations that arise between
the subjects of the non-state pension system in the process of creating private pension funds, their activities on private
pension provision, pension insurance, as well as relations that arise in the process of monitoring the activities of non-state
pension providers.
Keywords: non-state pension provision, non-state pension fund, asset management company, subjects of legal
relations.
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ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ:
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
У статті розглядаються питання призначення юридичних гарантій у трудовому праві. Наводиться авторське
визначення функцій юридичних гарантій у трудовому праві, вказується що це напрямки впливу на реалізацію
працівниками і роботодавцями своїх трудових прав й виконання обов’язків, захист прав і свобод та відновлення
їх у випадку порушення. Запропоновано виділяти чотири основні функції юридичних гарантій у трудовому праві, серед яких забезпечувальна, інструментальна, створення балансу між інтересами працівника і роботодавця,
надання стабільності трудовим правовідносинам. Проаналізовані статті національного тривого законодавства, які
виражають зазначені функції.
Ключові слова: юридичні гарантії, функції, працівник, роботодавець, стабільність трудових відносин, трудові права.

Постановка проблеми. Поняття «гарантії» є
об’єктом багатьох наукових досліджень, при чому в
різних галузях права. Але особливо це стосується
трудового права, і перш за все, робіт присвячених
гарантіям трудових прав громадян.
Саме тому особливе місце в системі національного трудового права займає інститут гарантій і компенсацій. На жаль, застарілий Кодекс законів про
працю України (далі – КЗпП) має значні проблеми з
термінологічною невизначеністю, оскільки не містить ані визначення гарантій, а ні визначення компенсацій, на відміну від Трудового Кодексу Російської Федерації, де у статті 164 міститься чітке визначення, що гарантії – це кошти, способи та умови,
за допомогою яких забезпечується здійснення наданих працівникам прав у сфері соціально-трудових
відносин. А компенсації – це грошові виплати, встановлені з метою відшкодування працівникам витрат,
пов’язаних з виконанням ними трудових чи інших
обов’язків, передбачених цим Кодексом та іншими
федеральними законами. Тому вбачаємо за необхідне
дослідити та визначити призначення та вказати, які
© Пижова М. О., 2021

ж функції виконують гарантії у трудовому праві
України.
Мета даної статті розглянути питання призначення юридичних гарантій у трудовому праві та виділити їх функції.
Аналіз останніх досліджень. Вчені-науковці
по-різному підходять до розуміння сутності й змісту
юридичних гарантій, серед них Е.М. Аметистов,
В.М. Андріїв, Н.Б. Болотіна, О.В. Валецька, С.В. Венедіктов, С.М. Верланов, М.М. Грекова, С.О. Іванов,
І.Я. Кисельов, Н.В. Кохан, Є.В. Краснов, М.М. Феськов, Г.І. Чанишева, та проблеми інституту оплати
праці – В.М. Божко, В.В. Жернаков, М.І. Іншин,
О.І. Процевський, С.М. Прилипко, О.А. Ситницька,
Н.М. Хуторян, О.М. Ярошенко, І.І. Яцкевич та інші.
Виклад основного матеріалу. Спробуємо проаналізувати думки вчених з порушеного питання.
Так, П.О. Недбайла вважає, що призначення гарантій
трудових прав громадян, з одного боку, полягає в
тому, щоб не допустити перешкод при здійсненні
прав та ліквідувати їх у випадку виникнення. З іншого боку, призначення гарантій полягає в забезпеченПраво та інновації № 1 (33) 2021
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ні виконання роботодавцем обов’язків, які відповідають повноваженням робітників і службовців, або
обов’язків відповідних державних і громадських
органів, що допомагають здійснювати трудові права
громадян. [1, с. 27]. Тобто в даному випадку слід
говорити про позитивність дій юридичних гарантій,
оскільки їх ціль повне і безперешкодне здійснення
працівниками своїх трудових прав.
Водночас, вчений зазначає, що основний зміст і
призначення юридичних гарантій – у створенні правових інститутів, які б юридичними засобами забезпечували можливість реалізації прав та виконання
обов’язків, а також захищали й охороняли права
громадян від порушень з боку окремих осіб, державних органів, громадян [2, с. 240].
Слід зазначити, хоча в КЗпП і не міститься дефініції гарантій, однак якщо проаналізувати статтю 43
Конституції України, статті 1-2 та 51 КЗпП, то ми
можемо зробити висновок, що цілями трудового законодавства є встановлення державних гарантій трудових прав і свобод громадян, створення сприятливих умов праці умов праці, захист прав та інтересів
працівників і роботодавців. Саме тому можна стверджувати, що практично всі норми КЗпП спрямовані
на досягнення зазначених цілей. Розмірковуючи логічно, ми стверджуємо, що норми, які передбачають
ті чи інші гарантії для працівників і роботодавців так
би мовити мають пронизувати усю систему трудового права України – це і гарантії у сфері оплати праці,
і гарантії при укладенні трудового договору, і гарантії, пов’язанні із веденням колективних переговорів,
і гарантії, встановлені для окремих категорій працівників та інші.
На думку В. С. Нерсесянца, юридичні гарантії –
це система взаємопов’язаних форм і засобів (нормативних, інституційних, процесуальних), які забезпечують належне визнання, захист і реалізацію певних прав та їх обов’язків. Юридичні гарантії – це
конструктивне вираження принципу самозахисту
прав. Вони втілюють ідею узгодженої дії права і
держави, коли одні форми, напрямки і функції державно-правового регулювання та діяльності служать
разом з тим захисним механізмом для інших і навпаки. І лише в такому загальному контексті взаємної підтримки й узгодженості різних частин і аспектів всього державно-правового комплексу окремі
спеціальні форми та конструкції юридичних гарантій
прав і свобод особистості можуть реально здійснити
свою захисну роль. Словом, юридичні гарантії самі
потребують юридичних гарантій, а такими в кінцевому підсумку можуть бути лише правова держава
та правові закони [3, с. 142].
В аспекті призначення гарантій ми маємо усвідомлювати з якою метою відбувається їх встановлення, перш за все – це забезпечення найбільш по-
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вного здійснення наданих працівникам прав. Крім
того, встановлюючи юридичні гарантії у трудовому
праві, законодавець прагне знизити, а в ідеальній
моделі виключити, численні випадки порушення
трудових прав працівників, ігнорування їх законних
інтересів.
Ми погоджуємося з Н. В. Кохан, яка вказує, що
абсолютна більшість гарантій у вигляді умов забезпечує сприятливу обстановку, в атмосфері якої громадянин може ефективно користуватися своїми правами й свободами і виконувати покладені на нього
законом обов’язки. Такі умови утворюють зовнішнє
середовище діяльності кожної людини і громадянина
та не залежать від його волі й бажань, тому що вони
створюються існуючим суспільним і державним
устроєм. Юридичні гарантії, як засоби й способи
забезпечення та охорони трудових прав і свобод,
також створюються не кожним окремим громадянином, а суспільством, державою, колективом і використовуються ними для втілення зазначених прав і
свобод у життя. Разом з цим, існують і такі умови,
засоби забезпечення й охорони трудових прав і свобод громадян, формування і користування якими
багато в чому залежить від них самих, від їхньої волі
й бажання [4, с. 21].
З огляду на вищезазначене положення, слід акцентувати увагу на тому, що система юридичних
гарантій трудових прав працівника повинна бути
ефективною як з кількісної, так і з якісної сторони.
Число правових гарантій повинно бути достатнім,
оптимальним, а самі засоби, способи і умови мають
бути реальними. В цьому контексті ми маємо розуміти, що не всі без винятку правові норми є юридичними гарантіями прав і свобод громадян, а лише ті,
що містять визначені засоби і способи, за допомогою
яких досягається безперешкодне користування правами й виконання обов’язків, захист прав і свобод та
відновлення у випадку їхнього порушення.
Слушно є думка С. О. Комарова, що неодмінною
вимогою (принципом) щодо гарантій є їх дієвість,
ефективність. Її суть полягає, зокрема, у тому, що
гарантії в усіх випадках повинні забезпечити людині
й громадянину реальне користування наданими законом благами. Розробка таких засобів – це першочергове завдання правової науки [5, с. 134].
Досліджуючи наукові доробки вчених, які вивчали гарантії як в теорії права, так і в трудовому
праві, ми приходимо до висновку, що немає єдиного
підходу, ані до дефініції гарантій, ані до класифікації
гарантій, ані до висвітлення системи функцій, які
здійснюють гарантії. Звісно існує стале розуміння,
що гарантії покликані забезпечити особі реалізацію
своїх прав і виконання нею свого обов’язку. На основі вивченого наукового доробку з порушеного питання ми спробуємо запропонувати своє бачення систе-
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ми функцій, які виконують юридичні гарантії у трудовому праві.
Виходячи з того, що сам термін «функція» є діяльністю, напрямком впливу, дією з певною метою,
призначенням і таке інше, функції юридичних гарантій у трудовому праві є напрямками впливу на реалізацію працівниками і роботодавцями своїх трудових
прав й виконання обов’язків, захист прав і свобод та
відновлення їх у випадку порушення.
Ми пропонуємо виділяти такі функції гарантій:
1) забезпечувальна, оскільки шляхом застосування гарантій відбувається належне визнання, захист і
реалізація трудових прав та обов’язків. Вдалим прикладом цієї функції є стаття 184 КЗпП, яка визначає
гарантії при прийнятті на роботу і заборону звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей. Так,
забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на
роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів,
пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до
трьох років, а одиноким матерям – за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю. Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів при
наявності дитини віком до чотирнадцяти років або
дитини з інвалідністю з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи,
організації, коли допускається звільнення з
обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також
у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування
за ними зберігається середня заробітна плата, але не
більше трьох місяців з дня закінчення строкового
трудового договору [6]. Також слід враховувати, що
при відмові у прийнятті на роботу зазначеним категоріям жінок власник або уповноважений ним орган
зобов’язані повідомляти їм причини відмови у письмовій формі. Відмову у прийнятті на роботу може
бути оскаржено у судовому порядку. Тобто встановленням гарантій певній категорії працівників відбувається визнання їхніх трудових прав і забезпечується їх ефективне виконання.
2) Інструментальна. Саме юридичні гарантії є
інструментом, який задекларованим трудовим правам і свободам надає реальний вираз у правозастосуванні. Так, відповідно до статті 45 Конституції
України кожен, хто працює, має право на відпочинок.
Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня
щодо окремих професій і виробництв, скороченої
тривалості роботи у нічний час [7]. В свою чергу
стаття 74 КЗпП вказує, що громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами,

установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а
також працюють за трудовим договором у фізичної
особи, надаються щорічні (основна та додаткові)
відпустки із збереженням на їх період місця роботи
(посади) і заробітної плати. Тобто, гарантія надання
відпустки кореспондує праву на відпочинок, яке визначено в Основному Законі держави.
3) Створення балансу між інтересами сторін трудових правовідносин, тобто між працівником і роботодавцем. Прикладом виступає стаття 120 КЗпП, яка
створює баланс між роботодавцем, якому необхідно
відправити в інтересах підприємства, установи, організації відправити працівника працювати в іншу
місцевість та працівником, який має гарантії і компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість [6].
Так, працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв’язку з
переведенням, прийняттям або направленням на
роботу в іншу місцевість. Крім того, працівникам
при переведенні їх на іншу роботу, коли це зв’язано
з переїздом в іншу місцевість, виплачуються: вартість проїзду працівника і членів його сім’ї; витрати
по перевезенню майна; добові за час перебування в
дорозі; одноразова допомога на самого працівника і
на кожного члена сім’ї, який переїжджає; заробітна
плата за дні збору в дорогу і влаштування на новому
місці проживання, але не більше шести днів, а також
за час перебування в дорозі.
4) Надання стабільності трудовим правовідносинам, оскільки при наявності юридичних гарантій
працівник і роботодавець вступаючи у трудові відносини знає, що йому гарантоване те чи інше право
і він може його реалізувати. Крім того, у випадку
порушення його права існуючі гарантії нададуть
йому можливість та вкажуть на механізми його поновлення. В умовах сьогодення, коли весь світ переживає не стабільні часи, особливе значення набуває
вказана функція. В конституції України вказано, що
особа маючи право на працю, отримує можливість
заробляти собі на життя працею, які вона собі вільно
обирає чи на яку вільно погоджується. Вводячи статтею 95 КЗпП категорію мінімальної заробітної плати
держава встановлює законом мінімальний розмір
оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Тобто мінімальна заробітна
плата є державною соціальною гарантією, обо
в’язковою на всій території України для підприємств,
установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою
оплати праці [6]. Таким чином, працівники вступаючи у трудові відносини розуміють, що їм гарантована
мінімальна заробітна плата і це надає стабільності
трудовим відносинам, оскільки працівник отрує
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можливість стабільно заробляти собі на життя своєю
працею.
Висновки. На наш погляд визначення і розуміння функцій юридичних гарантій у трудовому праві
необхідно для подальших науково-теоретичного дослідження інституту гарантій у трудовому праві, а

також для правозастосування. Ми переконанні, що
гарантії є важливим і необхідним інструментом реалізації задекларованих прав і свобод громадян у царині праці. Саме тому існує нагальна необхідність
розроблення і закріплення на законодавчому рівні
понятійного апарату інституту гарантій.
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ФУНКЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В статье рассматриваются вопросы назначения юридических гарантий в трудовом праве. Приводится авторское определение функций юридических гарантий в трудовом праве, указывается что это направления влияния
на реализацию работниками и работодателями своих трудовых прав и выполнения обязанностей, защита прав и
свобод и восстановление их в случае нарушения. Предложено выделять четыре основные функции юридических
гарантий в трудовом праве, среди которых обеспечительная, инструментальная, создание баланса между интересами работника и работодателя, придания стабильности трудовым правоотношениям. Проанализированы статьи
национального законодательства, выражающие указанные функции.
Ключевые слова: юридические гарантии, функции, работник, работодатель, стабильность трудовых отношений, трудовые права.
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FUNCTIONS OF LEGAL GUARANTEES IN LABOR LAW: CURRENT ISSUES
Problem setting. The concept of “guarantee” is the subject of many scientific studies, and in various fields of law. But
this is especially true of labor law, and above all, work on guarantees of labor rights of citizens.
That is why a special place in the system of national labor law is occupied by the institution of guarantees and
compensations. Unfortunately, the outdated Labor Code of Ukraine has significant problems with terminological uncertainty,
as it contains neither a definition of guarantees nor a definition of compensation, in contrast to the Labor Code of the Russian
Federation, where Article 164 clearly defines that guarantees are funds. ways and conditions by which the exercise of rights
granted to employees in the field of social and labor relations is ensured. And compensations are monetary payments established
for the purpose of reimbursement to employees of the expenses connected with performance by them of labor or other duties
provided by this Code and other federal laws. Therefore, we see it necessary to investigate and determine the purpose and
indicate what functions are guaranteed by labor law in Ukraine.
Analysis of recent research. Scientists approach the understanding of the essence and content of legal guarantees in
different ways, among them E. Ametistov, V. Andriev, N. Bolotina, O. Valetska, S. Venediktov, S. Verlanov, M. Grekova, S.
Ivanov, I. Kiselyov, N. Kokhan, E. Krasnov, M. Feskov, G. Chanisheva, and problems of the institute of remuneration – V.
Bozhko, V. Zhernakov, M. Inshin, O. Protsevsky, S. Prilipko, O. Sytnitskaya, N. Khutoryan, O. Yaroshenko, I. Yatskevich and
others.
Target of research is to consider the issue of legal guarantees in labor law and highlight their functions.
Article’s main body. The article considers the issue of assigning legal guarantees in labor law. The author’s definition
of the functions of legal guarantees in labor law is given, it is indicated that these are the areas of influence on the
realization of employees and employers of their labor rights and responsibilities, protection of rights and freedoms and
their restoration in case of violation. It is proposed to distinguish four main functions of legal guarantees in labor law,
including security, instrumental, creating a balance between the interests of the employee and the employer, providing
stability to labor relations. The articles of the national security legislation which express the specified functions are
analyzed.
Conclusions and prospects for the development. In our opinion, the definition and understanding of the functions
of legal guarantees in labor law is necessary for further scientific and theoretical study of the institution of guarantees in
labor law, as well as for law enforcement. We are convinced that guarantees are an important and necessary tool for the
realization of the declared rights and freedoms of citizens in the field of labor. That is why there is an urgent need to
develop and consolidate at the legislative level the conceptual apparatus of the institution of guarantees.
Keywords: legal guarantees, functions, employee, employer, stability of labor relations, labor rights.
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СПРОБА № 2 З ПИТАНЬ
«ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ЩОДО ПОНЯТЬ НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ»
(ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З НЕФІКСОВАНИМ РОБОЧИМ ЧАСОМ)
У статті проаналізовано трудовий договір з нефіксованим робочим часом, представлений в проекті Закону
України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо врегулювання деяких нестандартних
форм зайнятості», виявлено його співвідношення з договорами про роботу за викликом (договором «мінімуммаксимум та договором з нульовим робочим часом), зроблено пропозиції щодо впровадження нестандартних
форм зайнятості в трудове законодавство України.
Ключові слова: нестандартна зайнятість, робота за викликом, трудовий договір з нефіксованим робочим
часом.

Постановка проблеми. У зв’язку з поширенням
гострої респіраторної хвороби Covіd-19 Кабінет Міністрів України постановою від 27.05.2020 № 534
затвердив «Державну програму стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобіганню
виникненню і поширенню гострої респіраторної
хвороби Covіd-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, на 2020–2022 роки» [1], у п. 106 якої
був запланований захід, який полягає в удосконаленні трудового законодавства щодо «… понять нестандартних форм зайнятості».
Відповідальними за виконання цього заходу призначено Мінекономіки, заінтересовані центральні
органи виконавчої влади, спільний представницький
орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні (за згодою),
спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою).
Тому наприкінці 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України підготувало проект Закону України «Про
внесення змін до Кодексу законів про працю України
щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості» [2] (далі – Проект № 2), в якому була запропонована конструкція трудового договору з нефіксованим робочим часом (далі – ТД НРЧ).
Слід зазначити, що це є другою «спробою» запровадження конструкції ТД НРЧ. Перша спроба
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була здійснена у «скандально відомому» проекті
«Закону про працю» № 2708 від 28.12.2019 року [3]
(далі – Проект № 1). Такий договір мав аналогічну
назву і відповідно до ст.17 належав до видів трудового договору, а його визначення та умови закріплювалися у ст. 22. Так, «трудовий договір з нефіксованим робочим часом – це особлива форма трудового
договору, відповідно до якого обов’язок працівника
виконувати роботу виникає виключно за умови надання роботодавцем доступної роботи, без гарантій
того, що така робота буде надаватися постійно.
Кількість трудових договорів з нефіксованим
робочим часом у одного роботодавця не може перевищувати 1/10 загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей роботодавець. Зазначені
обмеження застосовуються для роботодавців — юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. Крім
обов’язкових умов трудового договору, встановлених
цим Законом, трудовий договір з нефіксованим робочим часом має містити також спосіб повідомлення
працівника про наявність роботи та спосіб повідомлення від працівника про готовність приступити до
роботи. Роботодавець самостійно визначає обсяг
необхідної для виконання роботи та в розумний
строк погоджує з працівником режим роботи та тривалість робочого часу, необхідного для виконання
відповідної роботи. Працівник має право відмовитися від виконання роботи, якщо його про наявність
роботи було повідомлено із порушенням строків
© Свічкарьова Я. В., 2021
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визначених трудовим договором з нефіксованим
робочим часом. Заробітна плата виплачується працівникові, що виконує роботу на підставі трудового
договору з нефіксованим робочим часом, за фактично відпрацьований час. Мінімальна тривалість робочого часу працівника, що виконує роботу на підставі
трудовому договору з нефіксованим робочим часом,
протягом календарного місяця складає 8 годин.
Якщо працівник протягом календарного місяця виконував роботу менше 8 годин, йому має бути виплачена заробітна плата за восьмигодинний робочий
час. Роботодавець не може забороняти або заважати
працівникові, що виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, виконувати роботу за іншим трудовим договором у
іншого роботодавця».
Даний законопроект було піддано жорсткої критиці з боку спільноти, та його було відхилено 04
березня 2020 року.
Отже, в Проекті № 2 була запропонована достатньо схожа з Проектом № 1 конструкція ТД НРЧ, але
з деякими змінами. Так, відповідно Проекту № 2
КЗпП України пропонується доповнити окремою
статтею 21-1, яка має таку ж саму назву «трудовий
договір з нефіксованим робочим часом». Зміст цієї
статті практично співпадає зі змістом ст. 22 Проекту
№ 1, однак є й відмінності: термін «роботодавець»,
який зазначався в Проекті № 1 змінено на термін
«власник або уповноважений ним орган»; обмеження щодо 10 відсотків загальної кількості таких договорів відтепер не поширюється на фізичних осіб,
які не застосовують найману працю і не є суб’єктами
господарювання; додано положення про те, що при
відрядній системі оплати праці заробітна плата виплачується працівникові за фактично виконану роботу за встановленому у такому договорі відрядними
розцінками.
Однак, найцікавішими, на нашу думку, «новелами» Проекту № 2 стало наступне: якщо у Проекті
№ 1 передбачалося таке положення: «…мінімальна
тривалість робочого часу протягом календарного
місяця складає 8 годин. Якщо працівник протягом
календарного місяця виконував роботу менше 8 годин, йому має бути виплачена заробітна плата як за
восьмигодинний робочий час», то Проект № 2 безапеляційно вказує на обов’язок роботодавця забезпечити мінімальну тривалість робочого часу протягом місяця – 8 годин (без можливості надання
роботи меншої тривалості) і, відповідно, з мінімальною оплатою як за 8 годин). Таким чином, було зафіксовано мінімальний робочий час за обліковий
період, який дорівнює 1 місяць.
Крім того, в самому ТД НРЧ умови його розірвання можуть встановлюватися за угодою сторін
(по аналогії з контрактною формою трудового до-

говору) – таке доповнення до п. 8 ст. 36 КЗпП України також було передбачено Проектом № 2.
Як було вказано в Порівняльній таблиці до Проекту № 2 – ТД НРЧ за своєю юридичною природою
є «аналогом іноземного «zero hours contract», який
на сьогодні широко застосовується у Великобританії,
Бельгії, Нідерландах, Угорщині тощо».
Зазначимо, що «zero hours contract» - це договір
з нульовим робочим часом, який гіпотетично можна
віднести до «роботи за викликом». Так, в ході досліджень проблем та перспектив нестандартних
форм зайнятості, МОТ вказала на те, що до «…зайнятості на умовах неповного робочого часу входить
«робота за викликом», включаючи роботу з нульовою нормою робочого часу» [4, с. 14].
Дійсно, у багатьох зарубіжних країнах робота за
викликом регламентована на законодавчому рівні,
однак сам термін «робота за викликом» використовується для визначення іноді зовсім різних угод. На
сьогодні науковцями не вироблено єдиних ознак
«роботи за викликом» та видів договорів, що до неї
відносяться. Наприклад, піддаючи критиці Проект
№ 1, фахівці вказують на те, що «…під час вироблення визначення нульового режиму робочого часу було
допущено декілька суттєвих теоретичних помилок,
які могли б призвести до негативних наслідків у
правозастосуванні і ускладнити практику використання цієї, без сумніву, перспективної умови трудового договору» [5, с.71].
Сутність наукової розробки проблеми. Питанням правової регламентації нетипової зайнятості
приділяли увагу такі вчені-правознавці, як: Н. Вапнярчук, С. Головіна, О. Жадан, І. Кисельов, О. Костюченко, А. Лушніков, М. Лушнікова, Д. Морозов,
О. Моцна, Н. Нікітіна, В. Носенко, Т. Парпан, О. Пастушенко, О. Процевський, В. Резніченко, Б. Римар,
О. Римкевич, В. Сойфер, О. Ярошенко. За останні
роки з’явилося багато публікацій вітчизняних авторів – В. Кохан [6], Д. Кутоманова [7], О. Яковлєва [8]
та ін., однак присвячені вони були іншим нестандартним формам зайнятості. Робота за викликом була
предметом дисертаційних досліджень М. Шабанової,
О. Коркіна, О. Прилипко. Водночас у науковій літературі й досі не вироблено єдиних підходів щодо
визначення роботи за викликом, договорів, які до неї
відносяться, та можливих шляхів її правової регламентації.
Мета статті. При написанні статті автор ставить
за мету проаналізувати дефініцію та умови трудового договору з нефіксованим робочим часом, запропонованого в проекті Закону України «Про внесення
змін до Кодексу законів про працю України щодо
врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості»; на підставі теоретичних досліджень та аналізу
законодавства зарубіжних країн, виявити його співПраво та інновації № 1 (33) 2021
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відношення з договорами про роботу за викликом
(договором «мінімум-максимум та договором з нульовим робочим часом); зробити пропозиції щодо
впровадження нестандартних форм зайнятості в трудове законодавство України.
Виклад основного матеріалу. Досліджуючи законодавство та практику укладання трудових договорів про роботу за викликом у західних країнах, І.
Кисельов зазначав, що сутність роботи за викликом
полягає в тому, що «передбачається можливість наймача притягувати працівника за викликом у випадку
необхідності із вказівкою або без вказівки тривалості робочого дня» [9, с. 198]. Таке визначення можна
пояснити тим, що виконання роботи працівниками в
цілому залежить від ступеня завантаженості роботодавця, його потреби у додатковій робочій силі, передбачити яку заздалегідь часом буває неможливо [10,
с. 119]. В наукових дослідженнях угоди про роботу
за викликом поділяються на два види. Перший отримав назву «угода нуль годин» (zero-hours contraсts),
сутність якої полягає в тому, що за її умовами роботодавець не зобов’язаний надати працівникові роботу та не несе відповідальність (наприклад, у вигляді
виплати визначеної компенсації) за її ненадання [11,
с. 61]. При цьому ні мінімальна тривалість робочого
часу, ні режим роботи сторонами не узгоджуються.
Можливо, робота не буде надана зовсім, що позбавляє працівника гарантій зайнятості та отримання
заробітної плати. В свою чергу, «угоди нуль годин»
поділяються на два різновиди: відповідно до першого різновиду «угоди нуль годин» – працівник
зобов’язаний виконувати роботу за викликом роботодавця, другий різновид передбачає можливість
працівника відмовитися від такої роботи.
Другим видом договорів з працівниками за викликом є так звані «угоди мінімум-максимум» (minmax contraсts). У даному випадку встановлюється
нижча межа робочого часу, відпрацювання якої повинен забезпечити роботодавець, а також верхня
межа робочих годин, яку зобов’язаний відпрацювати
працівник за наявності виклику. У разі, якщо роботодавець притягує працівника до роботи, яка є меншою ніж мінімальна межа, працівникові повинна
бути виплачена така винагорода, яка була б виплачена, якщо працівник відпрацював би встановлений
мінімум часу.
Слід зазначити, що в зарубіжних країнах за
останнє десятиріччя відбулося багато змін та доповнень до законодавства, що регулює роботу за викликом.
Так, до законодавства Великобританії у 2015 році
були внесені зміни, які усунули прогалини в правовому регулюванні трудових договорів з нульовим
робочим часом, а саме, Закон «Про трудові права»
було доповнено Розділом 2А «Працівники з нульо-
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вим робочим часом». Доречи, якщо звернутися до
Проекту № 1 та Проекту № 2, то дефініція «ТД НРЧ»
фактично була «скопійована» з британського закону.
Так, відповідно до ст. 27А Розділу 2А «трудовим договором з нульовим робочим часом визначається
будь-який договір про найм або інший договір з працівником, згідно з яким: зобов’язання виконувати
р о б оту а б о н а д а ват и п о с л у г и є ум о в н и м
зобов’язанням, яке виконується при наявності доступної у роботодавця роботи, немає жодних гарантій того, що будь яка робота або послуги будуть надаватися працівникові [12, с. 52]. Отже, за законодавством Великобританії у роботодавця не існує
зобов’язання надавати роботу, немає посилань ні на
мінімальну, ні на максимальну тривалість робочого
часу, а договір має назву «трудовий договір з нульовим робочим часом».
Відповідно турецькому законодавству, робота за
викликом – це різновид робіт з гнучкою тривалістю
робочого часу, коли право визначати час виконання
робіт надається роботодавцю у відповідності з певними обставинами (ст. 14 Закону про працю від
22 травня 2003 року № 4857). При такій роботі тривалість робочого тижня дорівнює 20 годин, якщо
сторонами не обумовлено, скільки буде працювати
працівник в певну одиницю часу (тиждень, місяць,
рік). В рамках цього періоду, незалежно від того, чи
притягувався працівник до роботи чи ні, він має право на заробітну плату.
В Німеччині робота за викликом була легалізована у 1985 році у зв’язку з прийняттям Закону про
працю, який встановлює, що по-перше, угодою сторін повинна бути визначена тижнева тривалість робіт
за викликом, а якщо така угода відсутня – то тривалість робочого тижня складає 10 годин, по-друге,
роботодавець повинен попередити працівника про
виклик на роботу за 4 дні; по-трете, при кожному
виклику на роботу, працівник повинен бути зайнятим
не менш 3 годин.
В Нідерландах з працівниками за викликом укладається договір з «нульовою нормою робочого часу».
В січні 1999 року було прийняте законодавче рішення, сутність якого полягає в тому, якщо такий договір
укладено на строк не менш трьох місяців, мається на
увазі, що обсяг узгодженої роботи по договору за
наступний місяць складає середньомісячну тривалість за три попередніх місяця. У випадку укладання
договору, який передбачає тривалість роботи не
менш 15 годин на тиждень (або якщо тривалість
роботи не визначена взагалі), на роботодавця покладається обов’язок оплатити у разі кожного виклику
не менш ніж 3 години роботи працівника [13].
У відповідності із законодавством Італії тимчасовий трудовий контракт по виклику – це особливий
контракт підпорядкування, який укладається на ви-
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значений або невизначений строк, на який роботодавець приймає працівника для виконання ним послуг
тільки в певні періоди (наприклад відбувається збільшення трудового навантаження и роботодавець має
тимчасову потребу у збільшенні кількості працівників). У цьому випадку працівник отримує заробітну
плату тільки за кількість дійсно відпрацьованих днів
та щомісяця отримує від роботодавця компенсацію
за те, що він знаходиться у його розпорядженні, очікуючи нового замовлення. Таким чином, працівник,
не знаючи кількості днів, на які він буде запрошений
на роботу, не може знати заздалегідь якої буде його
заробітна плата. Крім того, роботодавець не
зобов’язаний гарантувати працівникові мінімальну
кількість робочих днів. Таким чином, використання
роботи за викликом в Італії допускається тільки у
випадку неможливості встановити відносини на невизначений строк або в певних випадках, а компенсація за час очікування роботи виплачується в залежності від того, чи має право працівник відмовитися від роботи по конкретному виклику, або ні.
В Угорщині відповідно до доповнень до Трудового кодексу від 2001 року роботодавці отримали
право укладати с працівниками договори про роботу
за викликом. У той же час на роботодавців накладаються певні обмеження: обов’язок попередити працівника про майбутній вихід на роботу (у тому числі
про тривалість майбутньої роботи) за тиждень, тривалість роботи при кожному виклику не повинна
перевищувати тривалість робочого часу, встановленого законом.
У Бельгії тривалість роботи за викликом не може
складати менш 3 годин, а тривалість робочого тижня – не менш 1/3 нормального робочого тижня, що
поширюється на працівників даного підприємства.
У Нової Зеландії 10 березня 2016 року було прийнято закон, який забороняє використання контрактів
з нульовим часом. Як повідомлено на сайті профспілок Іndustriall, «…новий закон, який набрав сили з
01 квітня 2016 року зобов’язує роботодавців гарантувати мінімальну кількість годин на тиждень і надає
працівникам право, без будь-яких наслідків, відмовлятися від додаткових годин» [14].
Як бачимо, «робота за викликом» у зарубіжних
країнах охоплює різні правові явища. Із наведених
вище прикладів правового регулювання роботи за
викликом, можна дійти висновку про те, що до неї
відносяться різні договори, але схожим є те, що в
більшості країн встановлюється мінімальна тривалість робочих годин, яку повинен забезпечити роботодавець, як правило, обліковий період дорівнює
тиждень, а у разі ненадання працівникові роботи (або
надання її нижче, ніж встановлений мінімум), на
роботодавця покладається обов’язок все рівно оплатити працівникові зазначені мінімальні години.

Якщо повернутися до визначення та змісту «ТД
НРЧ», що містяться в Проектах № 1, 2, то можна побачити, що він не відноситься ні до договору з нульовим робочим часом, ні до договору «мінімум-максимум». Звідси виникає низка питань щодо правової
природи ТД РНЧ, а саме, чи є він - трудовим договором з нульовим робочим часом? Чи можна його віднести до роботи за викликом? Чому в проекті № 2, на
відміну від попереднього проекту, не міститься
зобов’язання роботодавця виплатити працівникові
заробітну плату як за восьмигодинний робочий час,
у випадку виконання працівником роботи менше 8
годин протягом календарного місяця? Як бути у тому
випадку, якщо роботодавець взагалі не зможе забезпечити працівникові відпрацювання 8-годинного
мінімуму? Слушним також є зауваження Т. Парпан,
яка звертає увагу на те, що «…в законопроекті закріплено, що роботодавець погоджує з працівником
режим роботи та тривалість робочого часу, необхідного для виконання роботи. Проте, виходячи з назви
трудового договору – «з нефіксованим робочим часом», виникає запитання: чому сторони повинні погоджувати його тривалість, якщо час не має бути
фіксованим?» [15, с. 103].
Отже, багато питань виникає з причин відсутності єдиних ознак роботи за викликом, і відповідно,
договорів, які можуть до неї відноситися. Серед науковців не існує єдиної думки з цього питання. Так,
С. Овсейко вказує на те, що «…нульовий контракт»
сформувалося у зарубіжних країнах для визначення
трудового договору, за яким працівник працює тільки
у випадку виникнення у наймача такої тимчасової
потреби (робота «за потребою» або «за викликом»
наймача)» [16, с. 85]. На думку М. Сарджента, під
трудовим договором з нульовим робочим часом можливо розуміти вид трудового договору, за яким працівник виконує роботу «за викликом» від роботодавця [17, c. 50].
О. Коркін дійшов висновку про те, що до роботи
за викликом відноситься лише робота, яка виконується у відповідності з договором «нуль годин». При
цьому «теоретично припустимий договір без права
працівника відмовитися від виконання роботи по
конкретному виклику при відсутності обов’язку роботодавця надати роботу, в даний час не може бути
легалізовано» [18, с. 15–16]. Щодо можливості віднесення договору «мінімум-максимум» до роботи за
викликом, вказаний науковець зазначає, що «у цьому
випадку ми маємо справу зі звичайним неповним
робочим часом при роботі в режимі гнучкого робочого часу. Єдиним, мабуть, параметром, за яким договори «мінімум-максимум» не входять в рамки чинного закону, є те, що початок, закінчення і загальна
тривалість робочого дня визначаються не за угодою
сторін (як це має місце у випадку з роботою в режиПраво та інновації № 1 (33) 2021
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мі гнучкого робочого часу), а одноособово роботодавцем – хоча й у встановлених сторонами межах»
[18, с. 14–15].
Досліджуючи дефініцію нульового робочого
часу, І. Григор’єва вказує на те, що «…до роботи за
викликом взагалі не відноситься нульовий режим
робочого часу та його слід відрізняти від роботи за
викликом. Нульовий режим робочого часу є спеціальною формою розподілу робочого часу, який передбачає встановлення часу початку роботи та його
завершення за умови появи в роботодавця замовлень
на виконання роботи без попереднього погодження
конкретної кількості годин, які повинен відпрацювати працівник протягом облікового періоду, обсягу
виконуваної роботи й розміру її оплати». Автор визначає, що «трудовий договір з гнучкою умовою про
нульовий режим робочого часу- це такий трудовий
договір, в якому наявна умова, що для працівника не
встановлюється чітка кількість годин за обліковий
період, а оплачується лише та кількість годин, яку
він фактично відпрацював. Відповідно, питання регулювання нульового робочого часу в майбутніх законопроєктах у сфері правового регулювання трудових відносин мають бути перенесені до глави, яка
стосується робочого часу, зокрема його режимів [5,
с. 75].
М. Шабанова визначає роботу за викликом як
«особливий режим робочого часу, відповідно до
якого роботодавець отримує право в разі необхідності періодично залучати працівника до виконання
роботи по обумовленій трудовій функції», причому
що у правозастосовній практиці можливим буде
використовувати обидві конструкції (договори
«нуль годин» і «мінімум-максимум») [10, с. 122].
О. Прилипко під роботою за викликом розуміє «…
працю особи за попередньо обумовленою трудовою
функцією, що виконується нею періодично – за викликом роботодавця в разі виникнення в нього необхідності такого виклику [19, с. 11]. Тому, «…задля
забезпечення прав працівників, установлених трудовим законодавством, необхідно визначити роботу
з а в и к л и ком я к р о б оту п р а ц і в н и ка , я к и й
зобов’язується виконувати свої трудові обов’язки в
майбутньому, а можливість відмови працівника від
виконання виклику роботодавця залишити на розсуд сторін» [20, с. 160].
Висновки. Підсумовуючи викладене вище, на
нашу думку, «робота за викликом» є узагальнюючим
поняттям по відношенню як до договорів «нуль годин» так і договорів «мінімум–максимум». Виходячи
із етимологічного значення слова «виклик» – прохання або вимога з’явитися куди-небудь» [21, с. 408],
робота за викликом передбачає те, що працівник
виконує трудові функції лише тоді, коли його запросить (викличе) роботодавець. Для договорів «міні-
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мум-максимум» і «нуль годин» спільним є те, що у
роботодавця не існує обов’язку надати роботу працівникові.
Трудовий договір з нефіксованим робочим часом,
який був представлений у Проекті № 2, не відноситься в повному обсязі ні до договорів з нульовим режимом робочого часу, ні до договорів «мінімум-максимум», і на нашу думку, його правова конструкція
потребує ретельного доопрацювання.
На сьогодні, в умовах економічної нестабільності, зростання рівня безробіття, вважаємо, що впровадження в чинне законодавство трудових договорів з
нульовим робочим часом може викликати дестабілізацію зайнятості та зниження соціальних гарантій
для працівників. У цьому аспекті слушною є думка
Голови Всеукраїнської профспілки виробничників та
підприємців України Н. Землянської, яка стурбована
тим, що трудовий договір з нефіксованим робочим
часом, представлений у законопроекті, «…надасть
змогу роботодавцям переводити співробітників на
«нульові» договори, в яких не визначені параметри
робочого дня. Керівництво буде викликати за необхідністю – є робота – працюємо, немає – сидимо
вдома. Відповідно, такою буде й оплата. Виходить, у
людини з таким договором робота начебто є, але він
постійно знаходиться у підвішеному стані, адже незрозуміло, скільки зможе відпрацювати за місяць і
якою буде зарплата. Влаштуватися паралельно на
іншу роботу в, теорії, можна. Але незрозуміло, чи не
викличе вас перший роботодавець в той час, коли ви
буде працювати на другого» [22].
В сучасних умовах договір про роботу за викликом може бути привабливим лише для осіб, яких
влаштовує працювати нестабільно (наприклад, студентів, пенсіонерів, домогосподарок) або тих, хто
шукає додаткове джерело заробітку. Тому вважаємо,
розробникам нормативно-правових актів, які регулюватимуть відносини, що виникають при нестандартних формах зайнятості, доцільніше було б звернути увагу саме на договір «мінімум-максимум»,
який є більш оптимальною формою для регулювання
роботи за викликом. В такому договорі встановлюється нижча межа робочого часу, відпрацювання якої
повинен забезпечити роботодавець, а також верхня
межа робочих годин, які зобов’язаний відпрацювати
працівник за наявності виклику. За таким договором
роботодавець отримує право у разі необхідності залучати працівника до роботи за попередньо обумовленою трудовою функцією, при цьому працівник не
має права відмовитися від виконання роботи. Цей
договір має одностороннє зобов’язуючий характер,
на відміну від «класичного» трудового договору,
згідно з яким у роботодавця існує обов’язок надати
роботу, а у працівника стати до роботи. Особливістю
договору «мінімум-максимум» є те, що обов’язку

СВІЧКАРЬОВА Я. В. Спроба № 2 з питань «вдосконалення трудового законодавства щодо понять нестандартних ...

надати роботу у роботодавця немає, а обов’язок працівника виконувати роботу компенсується мінімальним рівнем винагороди (як правило, шляхом визначення мінімальної кількості робочих годин за обліковий період), яка повинна бути виплачена
працівникові незалежно від того чи відпрацював
працівник ці години, чи ні. Крім того, за таким договором можливо додатково передбачити виплату
компенсації за той час, коли працівник не працював,
але перебував у «режимі очікування». Розмір такої
компенсації може встановлюватися в залежності від
жорсткості умов перебування у «режимі очікування»
(постійне перебування у певній місцевості, миттєва
готовність виконувати роботу, цілодобовий мобільний зв’язок (мережа Інтернет), невживання спиртних
напоїв тощо).
Щодо встановлення «максимуму», тобто верхньої межі робочих годин, яку зобов’язаний відпрацювати працівник за наявності виклику, хотілося б
додати, що на нашу думку, ця величина є умовною,
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тобто ні працівник ні роботодавець апріорі не можуть передбачити заздалегідь – чи буде надана робота у максимальній кількості годин. Однак, для працівника встановлення максимальних годин може
мати важливе значення для планування свого його
часу та заробітку, особливо у разі наявності у нього
роботи за сумісництвом. Цікавою є пропозиція, висловлена ще у 2014 році представниками Лейбористської партії Великобританії «зобов’язати роботодавця переводити працівника на постійний контракт,
якщо на протязі року він працював стабільний робочий час, а також накладати штраф на підприємця,
якщо він повідомить працівника про відсутність
роботи лише за декілька днів» [23].
Безумовно, запровадження у вітчизняне законодавство трудового договору про роботу за викликом
буде сприятиме легалізації такого виду трудових
відносин, при цьому, на наш погляд, захисна функція
трудового права повинна залишатися пріоритетною
по відношенню до економічної функції.
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ATTEMPT № 2 ON “IMPROVEMENT OF LABOR LEGISLATION ON THE CONCEPTS
OF NON-STANDARD FORMS OF EMPLOYMENT” (ZERO-HOURS CONTRAСT)
Problem setting. Nowadays one of the little-studied forms of atypical employment in the science of labor law is
on-call work.
At the end of 2020, the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine prepared a draft Law
of Ukraine “On Amendments to the Labor Code of Ukraine to regulate some non-standard forms of employment”, which
proposed the construction of a zero-hours contract. This was the second “attempt” to introduce the construction of such
an employment contract.
If we analyze the definition and content of the zero-hours contract contained in the project, we can see that it does
not apply to the contract with zero working hours, nor to the contract “minimum-maximum”. This raises a number of
questions about its legal regulation and its applicability in practice.
Analysis of resent researches and publications. The legal regulation of atypical employment has been analysed by
S. Golovin, I. Kiselev, A. Lushnikov, M. Lushnikova, D. Morozov, O. Motsna, N. Nikitina, O. Protsevskyy,
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O. Rymkevych, V. Soifer, O. Yaroshenko. At the same time, the scientific literature has not yet developed uniform
approaches to defining on-call work, the agreements that apply to it, and possible ways of its legal regulation.
Аrticle’s main body. “On-call work” is a generalizing concept in relation to both “zero hours” and “minimummaximum” contracts. Based on the etymological meaning of the word “challenge” – a request or demand to appear
somewhere, “work on call implies that the employee performs labor functions only when he is invited (called) by the
employer. What the minimum-maximum and zero-hour contracts have in common is that the employer has no obligation
to hire the employee.
The zero-hours contract, which was presented in the draft, does not fully apply to contracts with zero working hours,
nor to contracts “minimum-maximum”, and in our opinion, its legal structure needs careful refinement.
Conclusions and prospects for the development. In modern conditions, a contract on call can be attractive only to
people who are unstable to work (for example, students, retirees, housewives) or those who are looking for an additional
source of income. Therefore, we believe that the developers of regulations that will regulate the relations arising from
non-standard forms of employment, it would be more appropriate to pay attention to the contract “minimum-maximum”,
which is a more optimal form for regulating work on call. The introduction of a domestic employment contract on call
will contribute to the legalization of this type of labor relations, while, in our opinion, the protective function of labor law
should remain a priority in relation to the economic function.
Keywords: non-standard employment, work on call, zero-hours contract.
За ДСТУ 8302:2015 цю статтю слід цитувати:
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОМБУДСМЕН
ЯК ОРГАН ЗАХИСТУ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
Стаття присвячена дослідженню правового статусу Європейського омбудсмена як органу, що покликаний
здійснювати розслідування неналежної діяльності інституцій, органів, агенцій задля забезпечення відновлення
порушених прав, гарантованих Хартією про основоположні права Європейського Союзу. Здійснено аналіз практики діяльності Європейського омбудсмена на підставі офіційних щорічних звітів, а також стратегії розвитку.
Ключові слова: Європейський омбудсмен, захист прав громадян ЄС, стратегія, щорічний звіт Європейського омбудсмена.

Постановка проблеми. Європейський омбудсмен як орган з’явився відносно недавно у порівнянні з подібними органами на національному рівні,
зокрема зі Швецією, де ця посада вперше набула
законодавчого закріплення в Конституційному акті
1808 року і після цього досвід даної країни набирав
обертів і здобув всесвітнє визнання та законодавче
закріплення в інших державах. Починаючи з другої
половини XIX ст., ключовим питанням при функціонуванні інституту Омбудсмена було співвідношення його повноважень з діяльністю законодавчих та
виконавчих органів влади, зокрема з національними
парламентами та урядами. Дана проблема не оминула і Європейського омбудсмена, введення посади
якого в інституційну структуру ЄС відбулось за Маастрихтським договором, що стало своєрідною революцією та якісним кроком вперед у сфері нагляду за
виконанням законодавчих актів інституцій та захисту прав громадян ЄС.
© Маринів І. І., Котенко А. О., 2021

На сьогодні перед ЄС постають нові виклики,
обумовлені політикою глобалізації, яку проводить
більшість країн-членів ЄС, міграцією та світовою
пандемією – COVID-19. В нових умовах, захист прав
людини набуває принципово нового значення. Тож
питання щодо ролі Омбудсмена ЄС в процесі захисту прав осіб і контролю за діяльністю органів є вельми актуальним.
Україна, обравши шлях європейської інтеграції,
та взявши на себе зобов’язання за Угодою про асоціацію щодо адаптації низки сфер у відповідність до
acquis communautaire повинна орієнтуватись і на
досвід роботи Європейського омбудсмена. Із часу
започаткування посади українського Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 1998 р.
не буде перебільшенням твердження, щодо наявності низки проблем у сфері нагляду за належною діяльністю органів влади щодо дотримання прав і свобод людини і громадянина. Саме тому, з огляду на
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наявні недоліки та обраний вектор розвитку, для
України набуває великого значення досвід функціонування Європейського омбудсмена, задля вдосконалення діяльності Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини.
Аналіз останніх досліджень. До питань, що
стосуються правового статусу Омбудсмена ЄС звертаються такі вчені, як К. Боберська, Р. Грегорі (Roy
Gregory), І. Дідковська, Д. Драгос (D. Dragos), К. Закоморна, C. Кадедур (S. Cadeddur), С. Книш, А. Марцеляк, В. Муравйов, А. М. Мюре Піно (Anna Maria
Moure Pino), Б. Німту (B. Neamtu), А. Петерс (Anne
Peters), А. Усаченко, В. Хаммер (W. Hummer),
E. Хедждері (E. Hajdari) Х. Хофман (Herwig C. H.
Hofmann) та інші.
Метою даної статті є дослідження ролі Омбудсмена ЄС в процесі розслідування належного управління в діяльності інституційного механізму ЄС.
Виклад основного матеріалу. Ідея впровадження посади Європейського омбудсмена в ЄС виникла
в 1979 році та була зазначена в Резолюції Європейського Парламенту «Щодо призначення Омбудсмена
співтовариств Європейським Парламентом». В ній
було чітко виражено прагнення ввести даний орган
в інституційну систему Співтовариств, зважаючи на
потребу більш гнучкого позасудового механізму
контролю за дотриманням права Співтовариств, правильним його застосуванням інституціями, а також
зважаючи на необхідність органу, що відповідатиме
за належним застосування правових норм в інтересах громадян держав-членів. Саме позиція щодо захисту прав громадян стала визначальною для появи
даного органу в тому вигляді, в якому вона існує і
зараз. На це в своєму дослідженні вказує Хевіг Хофман (Herwig C. H. Hofmann), зазначаючи, що при
розробці Маастрихтського договору існували дві
концепції правового статусу Омбудсмена, через які
велась широка дискусія між державами-членами [1,
c. 2–3]. Перша концепція належала уряду Іспанії і
передбачала наділення Європейського омбудсмана
повноваженнями як щодо контролю за діяльністю
інституцій та органів, так і за діяльністю національних органів держав-членів щодо належної імплементації ними актів інституцій. Для низки держав даний
підхід виявився занадто широким, у зв’язку з чим
була представлена концепція уряду Данії, що дещо
звужувала контрольний механізм Омбудсмена до
рівня контролю за діяльністю інституцій та органів
ЄС. Саме остання була прийнята та включена в текст
Маастрихтського договору. Варто зазначити, що поряд із запровадженням посади Європейського омбудсмена Маастрихтський договір закономірно закріплює інститут громадянства ЄС, передбачаючи нагляд за дотриманням прав громадян ЄС, шляхом
розслідування випадків незадовільного управління.

56

Право та інновації № 1 (33) 2021

Як зазначає Е. Хедждері (E. Hajdari), держави-члени
були доволі занепокоєними тим, що створення такого наглядового органу може негативно вплинути на
діяльність Європейського Парламенту, Суду ЄС та
Комісії, що і стало причиною законодавчого відмежування Омбудсмена та звуження його повноважень
до контролю за діяльністю інституцій, який має рекомендаційний характер, а також фактичне відсторонення його від діяльності Суду ЄС [2, c. 6–8].
Що стосується повноважень Європейського омбудсмена відповідно до Лісабонського договору, то
згідно з ст. 228 ДФЄС: «Європейський омбудсмен,
який обирається Європейським Парламентом, уповноважений приймати від будь-якого громадянина
Союзу або будь-якої фізичної або юридичної особи,
що проживає або має юридичну адресу на території
держави-члена, скарги щодо випадків незадовільного управління в діяльності установ, органів, служб
або агенцій Союзу, окрім Суду Європейського Союзу, який здійснює свої судові повноваження. Омбудсмен вивчає такі скарг та звітує про них» [3].
Таким чином, на рівні первинного права підтверджується позасудовий характер діяльності Омбудсмена.
У випадку, якщо той чи інший факт, на думку
Омбудсмена, є проявом незадовільного управління,
він звертається до відповідної інституції, органу або
агенції, які в свою чергу в тримісячний строк повідомляють Омбудсмена про свою позицію із зазначеного питання, після чого у своєму звіті Омбудсмен
повідомляє Європейський Парламент, зазначену інституцію або ж орган чи агенцію, а також особу, що
подала скаргу, про результати розслідування. Незважаючи на те, що Європейський омбудсмен підзвітний Європейському Парламенту, його діяльність є
незалежною. Питання щодо відхилення або прийняття скарг, ініціювання розслідування за власною ініціативою та звернення із рекомендаціями до Європейського Парламенту, інших інституцій, органів та
агенцій ЄС залишається виключно в його дискреції.
Проте, попри незалежність Омбудсмена в здійсненні
ним своїх повноважень, правила його діяльності визначає Європейський Парламент, про що зазначено
в ч. 4 ст. 228 ДФЄС, згідно з якою – актом, яким
керується Омбудсмен при здійсненні своїх повноважень є Статут, прийнятий у формі рішення Європейського Парламенту. В ньому, зокрема, зазначені
правила подачі скарг громадянами ЄС, або фізичними чи юридичними особами, що мають постійне
місце проживання або реєстрації в межах ЄС, а саме
дворічний термін з часу, як особі стало відомо про те
чи інше порушення законодавства ЄС.
Відповідно до ст. 14 Статуту, Омбудсмен має
прийняти положення щодо застосування Статуту [4].
Відповідно до п. 8.1 Положень із застосування Статуту, Європейський омбудсмен має право здійснюва-
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ти розслідування з власної ініціативи у тому разі,
якщо він має для цього підстави [5]. Таке широке
трактування даного положення не є випадковим і
пов’язане з концепцією «належного управління», яка
сьогодні є основою діяльності Омбудсмена. Що являє собою поняття «належне управління», не зазначено в установчих договорах, хоча воно неодноразово там згадується. Для цього слід звернутися до Хартії основоположних прав ЄС, в ст. 41 якої зазначено
право кожної особи на належне управління, тобто на
те, щоб справи, що її стосуються, вирішувалися інституціями, органами та агенціями неупереджено,
справедливо та в розумні строки. В цій же статті
виділяються елементи належного управління, а саме:
право кожної особи на те, що її заслухають, перш ніж
вживати щодо неї будь-якого індивідуального заходу,
що може на неї негативно вплинути; право кожної
особи на доступ до своєї особової справи з дотриманням законних інтересів конфіденційності, професійної та комерційної таємниці; обов’язок інституцій, органів та агенцій обґрунтовувати свої рішення [6]. Ст. 43 Хартії покладає на Європейського
омбудсмена обов’язок нагляду за дотриманням цих
прав. Проте важливо наголосити на тому, що зважаючи на практику Європейського омбудсмена із здійснення розслідувань з власної ініціативи, а також
зважаючи на індивідуальний підхід Омбудсмена до
тлумачення вищезазначених положень, концепція
«належного управління» може піддаватися розширювальному тлумаченню. Попередні Омбудсмени в
своїх щорічних звітах неодноразово розширювали
перелік принципів, які на їх думку входять в спектр
концепції належного управління. Наводячи приклад
щорічного звіту 1997 року, серед принципів неналежного управління перераховані такі, як: зловживання повноваженнями, незаконність процедур, бездіяльність, дискримінація, тощо. Вчені Д. Драгос (D.
Dragos) та Б. Німту (B. Neamtu), відмічають багатогранність принципу належного управління та зазначають, що даний принцип виходить далеко за межі
принципу законності і відображає захист не лише
публічного інтересу, а й орієнтує на цінності ЄС,
втілюючи в життя принцип справедливості та слідуючи моделі «не кожен закон є справедливим» [7,
с. 5–10]. Для внесення певної ясності та прозорості
при здійсненні власних повноважень, Європейським
омбудсменом був запропонований Європейський
кодекс належної адміністративної поведінки, який
був прийнятий у формі резолюції Європейського
Парламенту в 2001 році. І хоча цей акт не має
обов’язкової сили, тим не менш це не заважає Європейському омбудсмену слідувати йому при виявленні факту неналежного управління [8, с. 14–23].
Таким чином, Європейського омбудсмена можна
охарактеризувати як позасудовий, незалежний орган,

що здійснює нагляд та надає необхідні рекомендації
в сфері застосування права ЄС інституціям, органам
та агенціям з метою захисту основоположних прав
громадян ЄС, а також з метою запобігання подальшим порушенням. Даний орган є унікальним через
спектр своєї діяльності, яка аж ніяк не применшується рекомендаційним характером його рішень. Більше
того, можливість власних незалежних розслідувань
та надання рекомендацій щодо правозастосування
дає можливість йому діяти на випередження, запобігаючи численним порушенням прав будь-якого
громадянина або будь-якої фізичної чи юридичної
особи, що проживає або має юридичну адресу на
території держави-члена, через що статус Омбудсмена в інституційній структурі ЄС ні в якому разі не
слід применшувати, на що вказує багаторічна правозастосовна практика.
Майже за двадцять років діяльності Європейський омбудсмен мав справу з різного роду порушеннями. Про результати роботи Європейського омбудсмена, характер його впливу на правову систему ЄС
та про його відносини з іншими інституціями, органами та агенціями можна зробити висновки, спираючись на щорічні звіти, що публікуються ним. В
останньому щорічному звіі Європейського омбудсмена від 4 травня 2020 року, що підсумовує його
роботу протягом 2019 року, особлива увага відведена
принципу прозорості, дотримання якого стало однією з головних сфер нагляду чинного Європейського омбудсмена Емілі О’Рейлі. Так, в 2019 році світова спільнота уважно спостерігала за переговорами
між урядом Сполученого Королівства та Європейською Комісією щодо виходу цієї країни з Європейського Союзу. У своєму щорічному звіті Омбудсмен
згадує такий інструмент як стратегічні ініціативи.
Саме він і був використаний у справі SI/1/2017/KR,
яка була відкрита Європейським Омбудсменом 28
січня 2017 року та закрита 11 лютого 2019 року. Ініціатива стосувалася забезпечення прозорості переговорів уряду Сполученого Королівства та Європейської Комісії. В своїх листах до Європейської Комісії
та Європейської Ради, Омбудсмен закликав заздалегідь публікувати ключові документи, що стосувалися
цього складного та доволі тривалого процесу [9].
Адже на той час питання результатів цих переговорів
хвилювало доволі значну частину як громадян ЄС,
які мали зв’язки з Великобританією, так і підданих
Сполученого Королівства, оскільки для більшої частини населення те, що відбувалося за дипломатичною завісою, а також обережні пояснення представників сторін переговорів потребувало уточнень. В
кризовий час для Європейського Союзу принцип
прозорості став як ніколи актуальним, адже він був
єдиною зброєю проти дезінформації щодо процедури «Brexit». За результатами цієї ініціативи ЄвропейПраво та інновації № 1 (33) 2021
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ською Комісією було опубліковано більше 100 документів, що стосувалися переговорного процесу, а
Європейська Рада, в свою чергу, опублікувала переговорні директиви та інші документи, що забезпечило дотримання принципу прозорості.
В 2020 році, людство, в цілому, і Європейський
Союз зіткнулися з глобальною кризою, яка претендує на звання найбільшої в 21 столітті – світова пандемія COVID-19. В той час, коли перед всіма державами світу постало питання ефективної протидії захворюванню та ліквідації наслідків пандемії,
одночасно зросла потреба у прозорості дій урядів.
Перед наднаціональними інституціями ЄС постало
питання забезпечення прозорості при прийнятті рішень та реалізації стратегії протидії пандемії, що
охопила всі держави-члени ЄС. Європейський омбудсмен не залишився осторонь і у справі SI/1/2020/
TE, за власною ініціативою, в своєму листі до Голів
Європейської Комісії та Європейської Ради закликав
до якомога прозорішого прийняття рішень про тимчасові обмеження у зв’язку з протидією пандемії.
Омбудсмен наголосив, що рішення про тимчасові
обмеження мають бути публічними і роз’ясненими,
враховуючи також зміни в характері обмежень [10].
У відповіді на лист Омбудсмена Голови Європейської Ради та Європейської Комісії підтвердили обґрунтованість спостережень Омбудсмена і завірили
його у наявності необхідних технічних та правових
засобів забезпечення прозорості діяльності даних
інституцій. Проте моніторинг Європейського омбудсмена за протидією пандемії на цьому не завершився. У стратегії розвитку Європейського омбудсмена
2020–2024, питання протидії пандемії COVID-19
залишається одним із ключових. Характеризуючи
стратегію своєї діяльності в контексті поточних викликів для ЄС, Омбудсмен зазначає: «План ЄС щодо
відновлення економіки після наслідків пандемії
COVID-19, який охоплює і питання запозичень, є
новою главою у власній еволюції. Це дає сподівання
і одночасно спричиняє стурбованість стосовно того,
як будуть витрачені ці кошти. Громадяни мають бути
проінформовані де, як і чому відбувається розподіл
відновлювального фонду. Громадяни також мають
право вимагати від інституцій ЄС звітувати щодо
подібного роду витрат і це може бути досягнуто
лише якщо матиме місце достатній рівень прозорості» [11, ст. 4]. Стратегічною задачею для себе Омбудсмен вбачає у співпраці з інституціями ЄС та наданні необхідних рекомендацій щодо винесення висновків з досвіду протидії пандемії. Тож принцип
прозорості проходить червоною лінією в контролі за
діяльністю інституцій, органів та агенцій, що виражається у чіткому намірі Омбудсмена слідкувати
за рівнем інформованості громадян ЄС в питаннях
їх діяльності.
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У 2019 році Європейський омбудсмен розпочав
458 розслідувань, з яких 456 на основі скарг і 2 за
власною ініціативою. Відповідно до статистики, що
наводиться в даному звіті, кількість звернень до Європейського омбудсмена є стабільно високою і демонструє стале зростання. Так, в 2010 році кількість
відкритих і закритих розслідувань становила 335 і
326 відповідно. Починаючи з 2017 року, кількість
розпочатих та проведених розслідувань поступово
зростає [12, с. 38]. Варто також враховувати ті скарги, за результатом яких Омбудсмен приймає рішення
не розпочинати розслідування, оскільки скарга не
підпадає під його юрисдикцію, та надає скаржнику
рекомендацію щодо її перенаправлення. Таких звернень лише в 2019 році зареєстровано 862, з яких в
384 скаргах Омбудсмен рекомендував звернутися до
національних органів, а у відповідь на 374 скарги,
Омбудсмен надав рекомендацію щодо звернення до
регіональних омбудсменів або до Комітету з петицій
Європейського Парламенту. Також про кількість
скарг і звернень, що надходять до Європейського
омбудсмена, свідчать дані звіту про те, що в 2019
році 1330 поданих скарг були поза мандатом Омбудсмена, тоді як належали до його компетенції 871
скарга. Аналізуючи проведені в 2019 році розслідування, лідером серед інституцій за кількістю скарг є
і залишається Європейська Комісія (274 розслідування) [12, с. 35–56]. Серед питань, що зачіпалися в
розслідуваннях Омбудсмена в 2019 році, домінуючу
позицію займає питання прозорості та звітності
(26,9% всіх розслідувань торкалися відповідності
саме цим принципам). Серед інших питань, не менш
актуальних сьогодні, є питання розумності строків,
культури адміністративних послуг, меж наданих повноважень та процесуальних прав громадян. Серед
закритих у 2019 році розслідувань Європейського
омбудсмена, тривалість розслідування у більш ніж
80% справ не перевищувала 12 місяців, а 43,4%
справ були закриті не пізніше 3 місяців, тоді як кількість розслідувань, тривалість яких перевищила 12
місяців становить лише 19,5%, що свідчить про високу ефективність роботи Омбудсмена.
Щорічний звіт з аналізом відповідей інституцій
ЄС Омбудсмену був опублікований окремим документом в грудні 2020 року і саме ґрунтуючись на
ньому можна зробити остаточні висновки щодо активності та ефективності роботи Європейського омбудсмена. За 2019 рік із 118 пропозицій, зроблених
Омбудсменом, 93 були прийняті. Європейська Комісія продемонструвала високий рівень прийняття рекомендацій і пропозицій Омбудсмена – 75%. Із 17
інституцій, органів та агенцій, 10 прийняли всі запропоновані рекомендації Омбудсмена. Тож попри
рекомендаційний характер рішень, вони все одно в
більшості своїй беруться до уваги інституціями, які
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зважають на рівень суспільної довіри до Омбудсмена. Прикладом успішної та ефективної співпраці є
справа 860/2018/THH, розслідування якої стосувалося доступу до документів, а саме до декларацій
управлінського персоналу Європейської агенції з
безпеки продуктів харчування. За результатом наданої Європейським омбудсменом пропозиції, Агенція
внесла зміни до своєї політики прозорості, забезпечивши публічність доступу до документів та публічність декларацій не лише персоналу середньої ланки,
а й головних наукових співробітників, створивши
також необхідну інфраструктуру для витребування
подібних документів [13, с. 5–7].
Ситуація з прийняттям рекомендацій є дещо іншою. Так, Омбудсмен у своєму звіті аргументує невисокий рівень виконання рекомендацій (у 2019 лише
10 із 25 запропонованих рекомендацій отримали позитивний відгук від інституцій, органів та агенцій).
Серед позитивних прикладів співпраці варто відзначити справу 758/2017/MDC, де за результатами розслідування, Омбудсмен надав Європейській агенції з
безпеки зовнішніх кордонів (FRONTEX) рекомендацію щодо опублікування інформації загальної важливості на всіх офіційних мовах ЄС, а також опублікувати засади мовної політики Агенції на офіційному
веб-сайті. Ця рекомендація була прийнята до уваги і
відповідні зміни до політики Агенції були невідкладно внесені [13, с. 7–8].

1.

Слід зазначити, що часто пропозиції Європейського омбудсмена, які не знаходять підтримки на
етапі закриття розслідування – впроваджуються пізніше, за ініціативою самих інституцій. Прикладом
такого явища є об’єднані справи 488/2018/KR та
514/2018/KR, де за результатами розслідування за
власною ініціативою Омбудсмен надав Європейській
Комісії рекомендацію щодо створення спеціальної
процедури призначення Генерального секретаря Європейської Комісії. І хоча в 2018 році, Комісія відхилила цю рекомендацію, в 2019 році спеціальна
процедура щодо призначення Генерального секретаря була введена Європейською Комісією. Дана справа демонструє, що діяльність Європейського омбудсмена наділена характером так званого «ефекту в
майбутньому».
Висновки. Повноваження Європейського омбудсмена мають неабиякий вплив на всю інституційну
систему ЄС і можуть мати тривалі в часі наслідки,
що доводить зокрема практика стратегічних ініціатив. Саме тому Омбудсмен дуже ретельно досліджує
ту чи іншу ситуацію перш ніж ініціювати власне
втручання в неї. Навіть із наявними рекомендаційними важелями, даний орган чинить неабиякий морально-етичний та в деякій мірі суспільний вплив на всю
систему управління Європейським Союзом.
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Formulation of the problem. Today, the EU faces new challenges due to the globalization policy pursued by most
EU member states, migration and the global pandemic - COVID-19. In the new conditions, the protection of human rights
acquires a fundamentally new meaning. Therefore, the question of the role of the EU Ombudsman in the process of protection of individual rights and control over the activities of bodies is very relevant.
By choosing the path of European integration and committing itself under the Association Agreement to adapt a
number of areas in line with the acquis communautaire, Ukraine should also focus on the experience of the European
Ombudsman. Since taking office as the Ukrainian Parliamentary Commissioner for Human Rights in 1998, it will not be
an exaggeration to state that there are a number of problems in overseeing the proper activities of the authorities in respecting human and civil rights and freedoms. That is why, given the shortcomings and the chosen vector of development,
the experience of the European Ombudsman is of great importance for Ukraine in order to improve the activities of the
Ukrainian Parliament’s Commissioner for Human Rights.
Target of research is to examine the role of the EU Ombudsman in the process of investigating good governance in
the EU institutional mechanism.
Article’s main body. The article is devoted to the study of the legal status of the European Ombudsman as a body
that must investigate improper bodies of the activities of institutions, agencies to ensure the restoration of violated rights
guaranteed by the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The analysis of the practice of the European
Ombudsman in the official annual reports, as well as the development strategy is carried out. With the help of EU legislation research and conducting of the legal analysis of the Ombudsman’s annual reports, strategic development documents
and enquiries, opened by the Ombudsman in the last decade, the complexity of the European ombudsman’s contribution
to the implementation of the sustainable development principle within EU’s supranational legal framework.
Conclusions. After analyzing the development of Ombudsman’s legal status and the results of his enquiries, conducted in the last decade, a conclusion has been made, that the European ombudsman considerably influences all the
institutional system of the EU. His initiatives have far-reaching consequences which might have caused their effect on
the whole legal framework of the EU, in case if the European ombudsman had been given some more legal powers.
Though, having only recommendation mechanisms in possession, this body influences the governing system of the EU
largely, causing positive changes, meeting the leading principles of the functioning of the EU.
Keywords: European ombudsman, fundamental rights protection, annual reports, strategic development, institutional role.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
СОМАТИЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ
В статті досліджується сучасний стан міжнародно-правового регулювання соматичних прав людини та різні
підходи вчених до надання їх дефініції. Аналізуються існуючі європейські стандарти захисту таких прав згідно
з положеннями Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція
про права людини та біомедицину (1997 р.). На прикладі прецедентної практики Європейського суду з прав людини розглядаються основні групи порушених прав заявників, які опосередковано пов’язані із захистом біоетичних, біомедичних та соматичних прав.
Ключові слова: соматичні права, біоетика, біомедицина, ЄСПЛ, ЄКПЛ.

Постановка проблеми. Постійний розвиток біології та медицини призвів до утворення нової філософської дисципліни та розділу прикладної етики біоетики. Поняття «біоетика» згідно з визначенням
Ж. Отуа та М.-Е. Парізо, розкриває її зміст як «комплекс досліджень, дискурсів і практик, як правило,
мультидисциплінарних, спрямованих на з’ясування
або вирішення етичних питань, що виникають під
час розвитку та застосування біомедичних технологій». У правовому полі такий розвиток простежується появою нової групи прав людини - соматичних
прав (з грецької мови «soma» - тіло), що стосуються
повноважень людини на розпорядження своїм тілом.
Для регулювання правових відносин у цій галузі повинні бути вироблені певні принципи, стандарти та
методи. Зараз міжнародно-правові стандарти прав
людини в сфері соматичних прав перебувають на
стадії формування, невирішеним залишається питання меж та імперативності відповідного правового
(зокрема, і міжнародно-правового) втручання.
Мета роботи. Проаналізувати міжнародно-правові акти, які прямо або опосередковано стосуються
правового регулювання соматичних прав, а також
практику захисту таких прав в Європейському суді з
прав людини.
Аналіз останніх досліджень. Біоетичні питання
привертають все частіше увагу авторів, що працю-
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ють у різних галузях наукових знань, серед них
Е. Ж. Судо, Ді Бернардо Дж, Рамон Л. Лукас,
Е. Згречча, Б. Юдін, А. Іванюшкін, М. Чащин, О. Ліщинська-Милян, С. Пустовіт, І. Бойко та ін. Безпосередньо правові проблеми біоетики, зокрема і їх
міжнародно-правові аспекти розглядають у своїх
працях П. Вітте, С. Стеценко, І. Сенюта, Р. Гревцова,
М. Медведєва, А. Абашидзе, А. Солнцев, Є. Тарасьянц, Н. Седова, А. Овсюк, П. Тищенко, Г. Терешкевич, О. Кашинцева тощо.
Виклад основного матеріалу. Нині не існує загальновизнаного поняття «соматичних прав». Більшість науковців зводять цю групу прав до узаконеної
можливості людини користуватися своїм тілом.
А. Мезяєв і А. Солнцев розкривають сутність соматичних прав через визнану суспільством і державою
можливість певної поведінки, що виражається у повноваженнях із розпорядження людиною своїм тілом
[1, 16]. На думку М. Лаврика, термін «соматичні
права» є полісемантичним і може використовуватися:
у дискусіях щодо тілесності людини з позицій прав
людини; для позначення домагань людини до суспільства щодо самостійного розпорядження власною
тілесністю (частина цих домагань може набути статусу суб’єктивних прав); у суто юридичному сенсі
– як визнана суспільством та державою можливість
людини розпоряджатися власним тілом [2, 26].
© Маринів І. І., Ярмак А. Д., 2021
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Для термінологічного визначення, за твердженням Ю. І. Турянського, важливо визначити основну
ознаку цієї групи прав людини – безпосередньо
пов’язані з тілом людини. Що ж розуміти під тілом?
Фізична структура людини складається з людського
тіла, яке, у свою чергу, має складну будову та створено різнотиповими клітинами, які структуруються
у тканини, що створюють органи. Отже, говорячи
про право людини розпоряджатися своїм тілом, можна мати на увазі таке: 1) право вирішувати особливості функціонування та зовнішнього виразу цілісного тіла як людського організму; 2) право здійснювати такі дії відповідно до певного органа/органів чи
тканин. Соматичні права передбачають право користуватися всіма незабороненими можливостями особи, пов’язаними з її тілом, органами та тканинами,
на власний розсуд. Постає таке питання: чи має право людина розпоряджатися тими біологічними компонентами, які вже відмежовані від її тіла, як-от частини тканин, ДНК, кров, сперма тощо. Таке право
також належить людині, на тій же підставі, що і правові можливості щодо всього тіла, – на основі вільного волевиявлення особистості та її людської гідності
[3, 113].
Для кращого розуміння поняття соматичних
прав, варто розглянути найбільш обговорюванні права, які відносять до соматичних. Зауважимо, що повного зведеного переліку соматичних прав немає, як
у теорії, так і в офіційних джерелах. Однак можна
навести декілька прав, що є найбільш дискусійними.
Серед них: право на смерть; право людини відносно
її органів; репродуктивні права людини (позитивного
характеру – штучне запліднення та негативного характеру – аборт, стерилізація); право на зміну статі;
право на клонування як всього організму, так й окремих його органів; право на трансплантацію органів;
застосування евтаназії тощо [4, 300].
Початковим етапом формування концепції біомедичних прав стало осмислення забезпечення прав
людини при проведенні медичних експериментів.
Першими міжнародними документами, що містять
дані положення стали: Нюрнберзький кодекс 1947 р.,
Гельсінська декларація 1964 р., Токійська декларація
1975 р. У Токійській декларації, яка була ухвалена на
29-й Генеральній асамблеї Всесвітньої асоціації лікарів в 1975 р., містяться керівні принципи для лікарів, що стосуються катувань та інших жорстоких,
нелюдських чи таких, що принижують гідність видів
поводження і покарання у зв’язку із затриманням та
ув’язненням.
Хартія Європейського Союзу про основні права
в статі 3 проголосила, що кожна людина має право на
власну фізичну і психічну цілісність, а також те, що
під час застосування досягнень медицини і біології
необхідно особливо дотримуватися таких вимог: до-

бровільна і належним чином оформлена згода зацікавленої особи відповідно до правил, установлених
законом; заборона застосування євгеніки (практики
поліпшення духовного і фізичного здоров’я людини),
особливо її частини, що має на меті селекцію людей;
заборона відтворення людини за допомогою клонування [5].
В 1997 році в місті Ов’єдо, Іспанія була прийнята
Конвенція Ради Європи про захист прав та гідності
людини у зв’язку з використанням досягнень біології
та медицини 1997 р.: Конвенції про права людини та
біомедицину (далі Конвенція Ов’єдо) [6]. Конвенція
вважається основоположним документом у сфері
біоетики на часі. На думку Є. В. Тарасянц, метою
Конвенції 1997 р. є конкретизація та розвиток положень Європейської конвенції про захист прав людини
та основоположних свобод 1950 р. [7, 68].
За твердженням, М. Казіні, Г. Гамбіно, А. Спаньйоло, в тексті Конвенції 1997 р. біомедичні права
свідомо не впорядковані та не деталізовані, а подані
узагальнено, з описом основних напрямів, яких повинні дотримуватися держави, які взяли на себе
зобов’язання за даним договором [8, 123]. З вищезазначеною позицією можна погодиться, оскільки, з
першого погляду можна зрозуміти, що положення
Конвенції про права людини та біомедицину мають
декларативний характер. З цього випливає і те, що
Конвенція 1997 р. носить рамковий характер, встановлює стандарти у сфері біомедичних прав, з подальшою деталізацією зобов’язань у сфері біомедичних прав в протоколах. Згідно з статтею 31 Конвенції
1997 р. [6], можуть укладатися додаткові протоколи,
спрямовані на застосування і розвиток викладених у
ній принципів у конкретних сферах. При цьому, кожен протокол має таку ж юридичну чинність, що і
сама Конвенція (наразі розроблено три Додаткових
протоколи до Конвенції).
У рамках Конвенції 1997 р. був створений специфічний механізм тлумачення її положень, а саме у
статті 29 вказано, що Європейський суд з прав людини, не посилаючись безпосередньо на жодну конкретну справу, що розглядається тим чи іншим судом, може надавати консультативні висновки з
правових питань, які стосуються тлумачення цієї
Конвенції, на прохання: Уряду однієї зі Сторін після надання інформації про це іншим Сторонам; Комітету, створеного згідно зі статтею 32 (Керівний
комітет з біоетики (CDBI) ), у складі представників
Сторін цієї Конвенції, рішенням, яке ухвалюється
більшістю у дві третини поданих голосів.
Вищезазначений механізм тлумачення відіграє
вагому роль в розвитку біоетичних та біомедичних
прав людини. Оскільки, може стимулювати закріплення та імплементацію положень Конвенції 1997 р.
як на міжнародному так і на внутрішньодержавному
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рівнях. Однак, звернень по тлумаченню Конвенції з
біомедицини в ЄСПЛ з боку учасників Конвенції та
Керівного Комітету з біоетики поки не надходило [9].
Тим не менш, недоліком Конвенції 1997 р.,
Е. В. Тарасьянц вважає відсутність можливості звернення до ЄСПЛ для захисту порушених прав [7, 69].
Так само, заявник в ЄСПЛ не може обґрунтовувати
свої вимоги виключно на нормах Конвенції 1997 р.

у відповідності зі ст. 35 (умови прийнятності) Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 р..
Переходячи до прецедентної практики ЄСПЛ,
що прямо і опосередковано пов’язана із захистом
біоетичних, біомедичних та соматичних прав, можна виділити основні групи порушених прав заявників:

Групи порушених прав

Таблиця 1

Групи порушених прав
Судові рішення
1 група. Порушення репродуктивних прав людини
а) пренатальна діагностика;
а) Draon v. France [GC] (merits), no. 1513/03, judgment of 6 October
б) право на законний аборт;
2005;
в) право народжувати вдома;
б) Bosso v. Italy, no. 50490/99, decision of 5 September 2002;
Z v. Poland, no. 46132/08, judgment of 13 November 2012;
в) Kosaitė - Čypienė and others v. Lithuania, no. 69489/12, communicated
on 20 December 2012
2 група
Продовження роду з медичною допомо- S.H and Others v. Austria [GC], no. 57813/00, judgment of 3 November
гою
2011
3 група
Діти, народжені за домовленістю про су- Mennesson v. France, no. 65192/11, judgment of 26 June 2014, ECHR
рогатне материнство
2014, and Labassee v. France, no. 65941/11, judgment of 26 June 2014
4 група
Сприяння («аssisted») самогубству
Sanles Sanles v. Spain, no. 48335/99, ECHR 2000-XI, decision of 26
October 2000 INCOMPATIBILITY RATIO
5 група. Згода на медичне обстеження або лікування
а) загальні питання згоди;
а) Hoffmann v. Austria, no. 12875/87, judgment of 23 June 1993, Series
б) згода на гінекологічний огляд;
A no. 255-C
в) згода на операцію стерилізації
б) Juhnke v. Turkey, no. 52515/99, judgment of 13 May 2008
в) V.C v. Slovakia, no. 18968/07, judgment of 8 November 2011
6 група. Порушення прав ВІЛ-інфікованих/серйозних хвороб.
а) загроза видворення;
а) Arcila Henao v.the Netherlands, (no. 13669/03, decision of 24 June
б) ізоляції;
2003
б) Enhorn v. Sweden, no. 56529/00, ECHR 2005-I, judgment of 25
в) конфіденційність;
January 2005
в) I. v. Finland, No. 20511/03, judgment of 17 July 2008; I.B. v. Greece,
г) профілактичні заходи / доступ до ліку- no. 552/10, judgment of 3 October 2013, ECHR 2013
вання
г) Shelley v. the United Kingdom, no. 23800/06, decision of 4 January
2008; Aleksanyan v. Russia, no. 46468/06, judgment of 22 December
7 група
Право знати свою біологічну ідентичність Odièvre v. France [GC], no. 42326/98, judgment of 13 February 2003
Справи в яких згадувалося Конвенція про права людини та біомедицину 1997
V.C v. Slovakia, no. 18968/07, §§ 76-77, judgment of 8 November 2011;
Costa and Pavan v. Italy, no. 54270/10, § 21, judgment of 28 August 2012;
Посилання на роботу Керівного комітету з біоетики Ради Європи
Parrillo v. Italy [GC], no. 46470/11, § 54, judgment of 27 August 2015;
Paradiso and Campanelli v. Italy, no. 25358/12, § 44.

Джерело: таблиця розроблена авторами на основі Report of the Research Division of the European Court
of Human Rights on Bioethics and the case-law of the ECHR [10].
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Варто, крім порушених прав, розглянути, з іншої
сторони – ознаки впровадження біоетичних стандартів у законотворчість щодо захисту прав людини
[12]: 1) Забезпечення балансу інтересів: суспільний
інтерес проти індивідуального інтересу або, за термінологією етики, холізм проти індивідуалізму.
У галузі біомедицини також існує певний «конфлікт» між різними інтересами та правами, наприклад, між правом на здоров’я (шляхом застосування
досягнень сучасної медицини, включаючи використання ембріональних стовбурових клітин) або правом жінок на аборти, з одного боку, і право людського ембріона на життя та людську гідність, з іншого.
Стаття 2 Конвенції Ов’єдо передбачає: інтереси та
добробут людей мають перевагу над єдиними інтересами суспільства або науки [6]. У своїх рішеннях у
справах «Драон проти Франції» (2005) щодо пренатальної діагностики, «Еванс проти Сполученого Королівства» (2007) щодо запліднення in vitro та «Діксон проти Сполученого Королівства» (2007) щодо
запліднення in vitro осіб, які перебувають у в’язниці,
ЄСПЛ відзначив необхідність дотримання такого
балансу інтересів.
2) Застосування принципу обережності як одного з етичних принципів. Цей принцип є одним із
принципів міжнародного екологічного права. Він
міститься у понад 20 багатосторонніх екологічних
угодах, у тому числі тих, що спрямовані на захист
здоров’я людей, і підтверджено практикою міжнародних судів. ЄСПЛ вперше застосував принцип
обережності в екологічному контексті у своєму рішенні у справі «Татар проти Румуні» (2009 р.), наголосивши на важливості «... принципу обережності,
згідно з яким відсутність визначеності щодо сучасних наукових та технічних знань не може виправдати
будь-яких затримок з боку держави у прийнятті
ефективних та пропорційних заходів» [12].
У міжнародному праві ратифікація конвенції
зобов’язує державу застосовувати її положення, а

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

також вживати у своєму внутрішньому законодавстві
заходи, необхідні для приведення їх у дію. Деякі
країни-члени Ради Європи, які підписали Конвенцію
Ов’єдо, досі не ратифікували її, оскільки не можуть
забезпечити її вимог. У 2002 році Україна підписала
Конвенцію, проте досі не ратифікувала її. Тому питання ратифікації Конвенції Ов’єдо для України залишається відкритим. Воно є визначальним для міжнародно-правового підтвердження готовності до захисту прав та гідності людини, а також до
відповідальності за їх порушення. Для цього на національному рівні потрібно ухвалити законодавство,
яке б охоплювало ключові поняття, що стосуються
біомедицини, для запобігання грубого порушення
прав і гідності людини. Зокрема, мають бути врегульовані питання правового статусу ембріонів, яке б
забезпечувало належний їх захист, питання використання стовбурових клітин, терапевтичного клонування, трансплантації (в тому числі, ксенотрансплантації), біомедичні та генетичні дослідження та багато
інших. Загалом використання інноваційних технологій у медицині третього тисячоліття повинно здійснюватися виключно на користь людству, що має
закріплюватися правом [11, 101].
Висновки. Незважаючи на те, що право на
здоров’я відноситься до міжнародних стандартів
прав людини, забезпечення реалізації яких здійснюється як на національному, так і на міжнародному
рівнях, в даний час, ні на універсальному рівні, ні на
регіональному рівні не створені спеціалізовані міжнародно-правові механізми щодо захисту біомедичних прав. На часі міжнародно-правове регулювання
соматичних прав людини перебуває на стадії формування. В більшості випадків захист цих прав відбувається шляхом звернення до Європейського суду з
прав людини за встановлення порушення відповідних статей Європейської конвенції з прав людини і
основоположних свобод: права на життя, заборони
катувань, недоторканності приватного життя.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОМАТИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В статье исследуется современное состояние международно-правового регулирования соматических прав
человека и различные подходы ученых к предоставлению их дефиниции. Анализируются существующие европейские стандарты защиты таких прав в соответствии с положениями Конвенции о защите прав и достоинства
человека в связи с использованием достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине (1997 г.). На примере прецедентной практики Европейского суда по правам человека рассматриваются
основные группы нарушенных прав заявителей, которые косвенно связаны с защитой биоэтических, биомедицинских и соматических прав.
Ключевые слова: соматические права, биоэтика, биомедицина, ЕСПЧ, ЕКПЧ.
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INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF SOMATIC HUMAN RIGHTS
A problem statement. The development of biology and medicine has led to the formation of a new philosophical
discipline and section of applied ethics - bioethics. In the legal field, this development can be traced to the emergence of
a new group of human rights - somatic rights, relating to the human authority to dispose of his body intervention. The
author`s aim is to analyze international legal acts that directly or indirectly relate to the legal regulation of somatic rights,
as well as, the practice of protection of such rights in the European Court of Human Rights.
Аnalysis of research and publications. Bioethical issues are increasingly attracting the attention of authors working
in various fields of scientific knowledge, among them Ę J. Sudo, Di Bernardo J., Ramon L. Lucas, E. Zgrechcha, B. Yudin,
A. Ivanyushkin, M. Chashchin, O. Lishchynska-Mylyan, S. Pustovit, I. Boyko and others. P. Witte, S. Stetsenko, I. Senyuta, R. Grevtsova, M. Medvedev, A. Abashidze, A. Solntsev, E. Tarasyants. In other way, Sedova, A. Ovsyuk, P. Tishchenko, G. Tereshkevich, O. Kashintseva explore the legal problems of bioethics, in particular, their international legal
aspects.
The main text. The article examines how bioethical, biomedical and somatic rights are enshrined in the Council of
Europe Convention for the Protection of Human Rights and Dignity in the Use of Biological and Medical Achievements
1997: the Convention on Human Rights and Biomedicine (Oviedo Convention). The case law of the European Court of
Human Rights examines the main groups of violated rights of applicants, which are indirectly related to the protection of
bioethical, biomedical and somatic rights, namely: violations of reproductive human rights (right to legal abortion, right
to give birth at home), violation of consent to medical examination or treatment, violation of the rights of HIV-infected /
serious diseases. Two main features of the introduction of bioethical standards in lawmaking are considered: ensuring a
balance of interests (holism against individualism) and the application of the precautionary principle as one of the ethical
principles.
Conclusions. Despite the fact that the right to health refers to international human rights standards, the implementation of which is carried out at both national and international levels, at present, neither at the universal level nor at the
regional level. levels do not create specialized international legal mechanisms for the protection of biomedical rights. In
most cases, these rights are protected by recourse to the European Court of Human Rights for finding violations of the
relevant articles of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms: the right to life, the prohibition of torture, and privacy.
Keywords: somatic rights, bioethics, biomedicine, ECHR, ECHR.
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ПРОБЛЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСТЕРЕЖЕНЬ
ДО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Стаття розглядає поняття застережень до міжнародних договорів та його закріплення у міжнародному праві.
Вивчається проблематика висунення застережень до міжнародних договорів, увага приділяється міжнародним
договорам з прав людини. Застосування інституту застережень вивчається на прикладі таких міжнародних договорів у галузі прав людини, як: Європейська конвенція з прав людини, Конвенція про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок, Африканська хартія прав людини та народів. Вивчається практика Європейського суду
з прав людини щодо застосування застережень до Європейської конвенції з прав людини.
Ключові слова: міжнародний договір, застереження, Конвенція, права людини.

Постановка проблеми. Право прав людини, як
галузь міжнародного публічного права, на сьогоднішній день, в основному кодифікована і складається переважно з договірних норм, що містяться в
універсальних і регіональних конвенціях. При цьому
в більшості випадків, учасники даних договорів роблять застереження як матеріального, так і процесуального характеру, які стосуються усіх поколінь прав
людини. Постає питання про правомірність застережень заявлених державами до міжнародних актів про
права і свободи людини.
Метою статті є визначення поняття застереження до міжнародних договорів за Віденською Конвенцією 1969 року; з’ясування питання режиму неприпустимих застережень, дослідження можливості
винесення застережень до міжнародних договорів,
що стосуються прав людини, та встановлення механізму контролю за правомірністю таких застережень.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Проблемами заяви застережень до договорів з прав
людини та їх дійсності займаються багато юристівміжнародників. Так, цьому питанню присвячені роботи Е. С. Алісіевіч, І. І. Лукашук, В. Г. Буткевич,
В. Л. Толстих, М. В. Буроменський та інші. Разом з
тим, існує низка проблем, що стосуються правового
режиму застережень до договорів з прав людини.
Основна теза, що розкриває їх суть в тому, що від-
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сутній механізм ефективного контролю за легітимністю таких застережень.
Виклад основного матеріалу. На сучасному
етапі розвитку міжнародних правовідносин, особливу роль відіграє принцип верховенства міжнародного права, який реалізується за допомогою дотримання державами міжнародних норм у своїй діяльності.
Вважаємо, що при таких обставинах, особливу роль
відіграють міжнародні договори і їх зміст, включаючи застереження до міжнародних договорів, зроблені державами-учасниками таких угод.
На нашу думку проблема застережень до міжнародних договорів є однією з найбільш суперечливих і складних проблем в сучасній міжнародній доктрині права.
Інститут застережень до міжнародних договорів
є порівняно новим явищем міжнародного права, становлення якого відбувалося з розвитком права міжнародних договорів. Згадки про інститут застережень
до міжнародних договорів з’являються вже у XVIII–
XIX ст., проте лише на початку XX століття застереження отримали досить широке поширення в договірній практиці держав.
На сьогодні питання застережень до міжнародних договорів регулюється такими конвенціями, як:
Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р., Віденська конвенція про право міжнарод© Маринів І. І., Рудай Л. В., 2021
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них договорів між державами і міжнародними організаціями та між міжнародними організаціями
1986 р. та Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів 1978 р.
Відповідно до ст. 2 Віденської конвенції 1969
року: «застереження» означає односторонню заяву в
будь-якому формулюванні і під будь-якою назвою,
зроблену державою при підписанні, ратифікації, прийнятті чи затвердженні договору або приєднанні до
нього, за допомогою якого вона бажає виключити
або змінити юридичну дію певних положень договору в їхньому застосуванні до цієї держави [1]. На
нашу думку, це визначення потрібно розглядати, як
вихідну точку в будь-якому дослідженні інституту
застережень.
Вважаємо, що багато питань виникає щодо положень, закріплених в статтях 19 і 20 Віденської
конвенції, відповідно до яких встановлюються вимоги щодо допустимості застережень і їх прийняття.
Так, відповідно до вищезазначених правових норм,
для того, щоб застереження до міжнародного договору було загальнообов’язковим для інших державучасниць, необхідно дотримуватися певних умов, а
саме: по-перше, таке застереження повинно бути
допустимим; по-друге, таке застереження в
обов’язковому порядку повинно бути прийняте іншою державою.
Стаття 19 Віденської конвенції містить критерії
допустимості застереження, одним з яких є сумісність застереження з об’єктом і метою договору, що
викликає багато спірних питань, оскільки документ,
який би встановив критерії для визначення тієї самої
сумісності з положеннями договору, відсутній. Також
Віденська конвенція не містить положень про коло
осіб, які б могли вирішувати питання про сумісність
застереження з об’єктом та метою договору, в основному це питання вирішується сторонами договору
та має суб’єктивний характер [2].
Проте, на Європейському рівні діє певний регулятивний механізм, який має назву «Страсбурзький
підхід», який використовується в практиці Європейського суду з прав людини при визначенні допустимості застереження, заявленого державою при ратифікації Європейської конвенції про захист прав
людини і основних свобод. Комітетом з прав людини в 1994 р. також було прийнято Загальні зауваження (№ 24/52). Згідно з цим документом, Комітет
визнав за необхідне при здійсненні своїх функцій
висловлювати свою думку з приводу сумісності застереження з об’єктом і цілями Пакту про громадянські і політичні права. При цьому Комітет, подібно Європейського суду, вважає, що кваліфікація
застереження як неприпустимого не тягне втрату
обов’язковості Пакту для держави, яка зробила таке
застереження [3].

Ми вважаємо, що наявність такого механізму є
правильним рішенням, через те що будь-які обмеження за допомогою застережень в застосуванні
того чи іншого положення, що стосується захисту
прав людини, повинні бути чітко визначені, інакше
втрачається сенс універсальності концепції прав
людини.
На сьогодні договори з прав людини передбачають різні положення про можливість висунення до
них застережень. Одні встановлюють повну заборону застережень, в деяких положення про застереження відсутні взагалі, інші детально регламентують
інститут застережень. Наприклад, в Конвенції про
права дитини 1989 г. (ст. 51), Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1980 р
(ст. 28) містяться однакові вимоги: застереження,
несумісне з цілями і завданнями Конвенції, не допускається [4, 5].
На прикладі Конвенції про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок 1980 року, це положення
є дуже спірним, через те що не зрозуміло, за яким
критерієм оцінювати сумісність застережень і в більшості випадків застереження викликали офіційні
заперечення інших держав-учасників. Йшлося, наприклад, про застереження Бангладеш до статті 2
Конвенції, згідно з якою держави учасниці
зобов’язуються змінювати свої конституції, законодавчі санкції і змінювати або скасовувати діючі закони, постанови, звичаї і практику, що являють собою дискримінацію щодо жінок (стаття 2, f)). У своєму застереженні Бангладеш заявляє, що вона «не
вважає для себе обов’язковими положення статті 2 і
інших, оскільки вони суперечать ісламським законам
шаріату, заснованим на Священному Корані і Сунні»
[6]. До держав, які заперечували проти застереження
Бангладеш, приєдналася Швеція: вона заявила, що
«застосування цього застереження на практиці неминуче призвело б до дискримінації жінок за принципом статі, що суперечить самій суті Конвенції».
Конвенцією передбачається об’єктивний стандарт
сумісності, але фактично її оцінюють держави-учасники.
Європейська конвенція про захист прав людини
і основоположних свобод 1950 р. у ст. 57 встановлює наступну процедуру висунення застережень:
«Будь-яка держава може при підписанні цієї Конвенції або депонуванні своєї ратифікаційної грамоти
зробити застереження стосовно будь-якого окремого
положення Конвенції з огляду на те, що будь-який
чинний на той час на її території закон не відповідає
цьому положенню. Застереження загального характеру згідно із цією статтею не дозволяються. Будьяке застереження, зроблене згідно із цією статтею,
має містити стислий виклад відповідного закону»
[7].
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Таким чином у статті встановлюються такі основні вимоги застосування застережень: а) застереження повинно бути прямим наслідком наявності у
національному законодавстві положень, які не відповідають положенням Конвенції, та є чинними в
момент висунення такого застереження. Так у
справі Stallinger and Kuso v. Austria, яка стосувалась
публічного розгляду справи у суді та порушення п.1
ст.6 Конвенції, влада Австрії посилалась на застереження до Конвенції, яке було заявлено у 1958 році та
на Закон про адміністративний суд 1982 року. Суд
визнав таке застереження неприйнятним, через те що
предметом застереження можуть бути тільки закони,
які діють в момент висунення такого застереження.
В даній справі закон набрав чинності 1982 році, а
застереження у 1958 році [8]. Тобто держави-учасниці не мають право вводити в режим дії застереження будь-який закон, прийнятий вже після того, як
було зроблено застереження.
б) Застереження робиться до конкретного положення Конвенції, та не повинно бути загального
характеру. З цього випливає, що при формулюванні
застереження держава повинна прямо посилатися на
ті статті Конвенції, до яких вона його робить, а дія
самого застереження повинна бути обмежена виключно відповідною статтею Конвенції. На думку
Європейського Суду з прав людини, під застереженням загального характеру мається на увазі «певне
застереження, сформульоване настільки розпливчасто або широко, що неможливо визначити його точне
значення або рамки» [9].
в) Застереження має містити стислий виклад
закону, відповідно до якого воно робиться. Мета
даної вимоги полягає в забезпеченні того, щоб держави, що роблять застереження до Європейської
конвенції, надавали Суду достатньо інформації для
оцінки законності цього застереження. При розгляді
справи Belilos v. Switzerland Суд не прийняв аргументів держави-відповідача у справі про те, що при
висуненні застереження до двох підпунктів статті 6
Конвенції уряду Швейцарії довелося б згадувати
більшість положень 26 кантональних кримінальнопроцесуальних кодексів і «сотні муніципальних законів». Суд посилався на слова Європейської Комісії
у справі Temeltasch v. Switzerland про те, що «незаперечні практичні труднощі, про які говорить Уряд,
не можуть служити виправданням невиконання
пункту 2 статті 64» [10].
Відповідно до п.1 ст.21 Віденської конвенції
юридичним наслідком застережень є: зміна для держави, яка зробила застереження, положення договору, яких стосується застереження [1]. По відношенню до Європейської Конвенції це означає, що застереження, яке відповідає умовам прийнятності,
закріпленим в статті 57, обмежує відповідальність
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держави, яка порушила певні права і свободи, гарантовані Конвенцією або Протоколами до неї. Скарга,
подана в зв’язку з порушенням державою - учасником Конвенції, щодо якої ця держава зробила застереження, визнану Європейським Судом прийнятною,
буде відхилена як така, що не відповідає умові предметної компетенції Суду [11].
При розгляді інституту застережень до міжнародних договорів щодо прав людини хотілося б згадати про особливість Африканської хартії прав людини і народів, яка може істотно обмежити права
приватних осіб, це наявність так званих «обмежувальних застережень», які доповнюють положення
всього розділу про особисті права людини. Ці застереження знижують ефективність Хартії, надаючи
державам безумовні повноваження на утиск деяких
прав.
Наприклад, стаття 8 передбачає свободу совісті,
віросповідання і релігії «з урахуванням існуючого
правопорядку». Громадяни мають право на вільну
участь в управлінні державою «відповідно до положень законодавства». Як правило, саме уряди є найбільш злісними порушниками прав людини, і саме
вони мають владу для прийняття і зміни законодавства. Через такі застереження, що дозволяють із законодавством обмежувати права, Хартія ставить
права людини під удар тих самих інститутів, які
найбільше утискають їх [12].
Питання застережень було і залишається одним
з найбільш суперечливих і складних в сучасному
міжнародному праві.
На 57 сесії Комісії міжнародного права, що проходила в липні-серпні 2005 року, обговорювався проект Керівних положень про застереження до міжнародних договорів. У п. 3.1.12 - «Застереження до
загальних договорів з прав людини» - було сформульовано наступне правило: «Для оцінки сумісності
того чи іншого застереження договору щодо захисту
прав людини необхідно враховувати неподільність
викладених в ньому прав, значення прав, які є предметом застереження в загальній структурі договору,
і серйозність впливу на нього застереження» [13].
Вважається, що це правило все одно залишається
дуже гнучким, і створює широке поле для тлумачення.
Висновки. Таким чином, на сьогодні в міжнародному праві міцно утвердилося суверенне право
кожної держави на застереження до міжнародних
договорів, але чіткого правового регулювання цього
інститут, яке б запобігало зловживанням з боку держав в даній сфері не існує. Ми вбачаємо необхідність
в подальшому вивченні інституту застережень до
договорів з прав людини, його розвитку та розробці
загальних принципів, процедур, а також контролю за
їх правомірністю.
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Статья рассматривает понятие оговорок к международным договорам и его закрепление в международном
праве. Изучается проблематика выдвижения оговорок к международным договорам, внимание уделяется
международным договорам по правам человека. Применение института оговорок изучается на примере таких
международных договоров в области прав человека, как: Европейская конвенция по правам человека, Конвенция
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Африканская хартия прав человека и народов.
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TO INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS AGREEMENTS
A problem statement. Human rights law, as a branch of public international law, to date, is mainly codified and
consists mainly of treaty rules contained in universal and regional conventions. At the same time, in most cases, the parties to these agreements make reservations of both a substantive and procedural nature that apply to all generations of
human rights. The question arises as to the legitimacy of the reservations declared by states to international acts on human
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Аnalysis of research and publications. Many international lawyers deal with the issue of reservations to human
rights treaties and their validity. Thus, the works of E.S. Alisievich, are devoted to this issue, I.I. Lukashuk, V.G. Butkevich, V.L. Tolstoy, M.V. Buromensky and others. However, there are a number of problems with the legal regime of reservations to human rights treaties. The main thesis that reveals their essence is that there is no mechanism for effective
control over the legitimacy of such reservations.
The main text. The article considers the concept of reservations to international treaties, examines the problem of
issuing reservations to international human rights treaties. The application of the institution of reservations is studied on
the example of certain international treaties in the field of human rights, such as: the European Convention on Human
Rights, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the African Charter on Human
and Peoples’ Rights. The case law of the European Court of Human Rights on the application of reservations to the European Convention on Human Rights is studied.
Conclusions. Today, the sovereign right of every state to stipulate international treaties is firmly established in international law, but there is no clear legal regulation of this institution that would prevent abuses by states in this area. We
see the need to further study the institution of reservations to human rights treaties, its development and the development
of general principles, procedures, and control over their legitimacy.
Keywords: international agreement, reservations, Convention, human rights.
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ПРАВОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
У статті визначається, що із здобуттям Україною незалежності правова політика почала розглядатися як самостійне правове явище, що має власний зміст, призначення і цінність. Визначено, що цілі правової політики неприпустимо встановлювати без урахування реальних потреб та інтересів учасників суспільних відносин, вони здатні
виступати дієвим фактором соціально-правового розвитку при дотримання ряду вимог. Таким чином, головною
ціллю правової політики у сучасній Україні буде виступати підвищення якості правового регулювання суспільних
відносин, серцевиною чого, без сумніву, є найбільш повне забезпечення прав і свобод людини та громадянина.
Загальна мета правової політики повинна спиратися на такі цінності, як життя, свобода, справедливість, безпека,
порядок та «сприяти їх втіленню у правове життя суспільства». Визначено, що пріоритетною ціллю політики
України – це стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та
в Організації Північноатлантичного договору, який закріплений в Конституції країни та в інших актах держави.
Ключові слова: правова політика, правова система, інтеграція, гармонізація, модернізація, адаптація, транспозиція, європейський правовий простір.

Постановка проблеми. У XXI ст. активно формується категорія «правова політика», яка відображає собою багатогранну реальність: шляхи правового розвитку суспільства, модернізацію правової
системи країни, процеси оптимізації права. Особливо ця категорія та її пріоритети і цілі почали розроблятися в новому форматі після набуття незалежності України та поступового визначення головного
вектору її розвитку — інтеграції до європейського
співтовариства. Євроінтеграційна ідея є свідомим і
природним стратегічним вибором українського суспільства, підтвердженим багатьма випробуваннями.
В цій ситуації керівництво держави повинно продовжувати формувати власну правову політику, як важливий компонент державної політики, засіб закріплення і забезпечення політичного курсу країни,
санкціонованого волею народу, що відображається в
діяльності владних структур.
Мета статті – є вивчення концептуальних аспектів визначення правової політики, її цілей та напря-
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мів в процесі реалізації положень Угоди про асоціацію України та ЄС.
Аналіз останніх джерел та публікацій. Теоретичні розробки засад правової політики були започатковані у працях вітчизняних та зарубіжних правознавців кінця 19 – поч. 20 ст.: Б. Кістяковського,
М. Коркунова, С. Муромцева, Л. Петражицького,
Г. Шершеневича та ін., які розглядали названу політику як прикладну науку, що покликана сприяти
виробленню досконалішого права. Серед наукових
напрямів юридичної науки XXI ст. проблема правової політики займає одне з провідних місць, що є
обґрунтованим, так як за допомогою правової політики вирішуються багато різних проблем. Це явище
активно аналізували такі дослідники, як В. А. Рудковський та А. П. Коробова, які визначали її сутність
та суттєвий вплив на неї право розуміння [1, c. 34–
36; 19]. Також розробкою поняття правова політики
займалися С. І. Орешкін та Б. В. Здравомислов, які
підкреслювали, що правова політика – це ідеологіч© Хаустова М. Г., 2021

ХАУСТОВА М. Г. Правова політика України в умовах інтеграції до Європейського Союзу

не явище, ….певний замисел, програма….» [2, c. 11;
20] . Отже, в ході дослідження правознавці зосереджували увагу переважно на окремих аспектах, проявах цього феномену, через що правова політика як
цілісне явище поділялося, а її зміст збіднювався,
внаслідок чого вона втрачала своє значення та цінність [3, c. 493].
Виклад основного матеріалу. Враховуючи різноманітні дослідження до сутності правової політики, можливо визначити, що правова політика, розглядається як багаторівневе, складно структуроване
явище юридичної дійсності, що виражається у науково-обґрунтованій, послідовній та системній діяльності державних органів та інститутів громадянського суспільства, яка спрямована на створення необхідних правових та політичних умов для досягнення
таких стратегічних цілей, як повне забезпечення
прав і свобод людини і громадянина, формування
правової державності та високого рівня правової
культури та правового життя суспільства та особистості, вирішення тактичних завдань правового розвитку країни .
Необхідність виникнення правової політики
перш за все пов’язана з необхідністю постійного
вдосконалення права, правового регулювання, з потребою цілеспрямовано змінювати правову систему
та визначати вектор правового розвитку суспільства
[4, c. 11].
Правова політика як фактор модернізації української правової системи покликана:1) упорядкувати
юридичну інформацію у правовій системі; 2) налагодити внутрішні зв’язки між елементами правової
системи (правом, юридичної практики, пануючої
правової ідеології); 3) організувати взаємодію правової системи та її елементів з економічною, політичною, моральною та іншими системами та її окремими елементами; 4) створити умови для ефективної
взаємодії національної та міжнародної правових
систем.
Правова політика, як і політика взагалі має цільове спрямування, вона виступає стратегічно усвідомленою діяльністю, заснованій на певній системі цілей, що відображають майбутню бажану «картину»
правового життя суспільства. Цілі правової політики
неприпустимо встановлювати без урахування реальних потреб та інтересів учасників суспільних відносин, вони здатні виступати дієвим фактором соціально-правового розвитку при дотримання ряду
вимог. Зокрема, вони повинні: а) бути морально обґрунтованими; б) адекватно відображати особливості національній правової системи та існуючий історичний період, актуальні умови сьогодення; в) бути
соціально мотивованими, викликати підтримку та
схвалення у суспільній думці та поведінки людей; г)
бути системно організованими, включати у певній

послідовності стратегічні та тактичні, загальні та
приватні, головні та похідні, кінцеві та проміжкові
цілі.
Загальна ціль правової політики повинна спиратися на такі цінності, як життя, свобода, справедливість, безпека, порядок та повинна сприяти їх втіленню у правове життя суспільства, та, як визначає Селіванов В. «Головною метою правової політики
демократичної, соціальної правової держави з багатопартійною системою повинно бути сприяння досягненню та забезпеченню законних прав та свобод
людини, які не порушують, а в першу чергу, права і
свободи інших людей, а також моральні основи суспільства», що серцевиною «правової політики є діяльність по визнанню, закріпленню, забезпеченню
та захисту прав та свобод людини і громадянина» [5,
c. 11, 12].
Перспективні цілі визначають собою і відповідні
завдання правової політики, у тому числі і найбільш
важливі, значущі, які називають пріоритетними. Серед таких в Україні окреслені: встановлення системи
правових обмежень для публічної влади; створення
ефективної судової системи; формування інститутів
та прав громадянського суспільства; закріплення та
реальне втілення у життя законності та правопорядку [6, c. 46].
У сучасних умовах державотворення основним
завданням української держави є приведення національного законодавства та юридичної практики у
відповідність до права ЄС. З моменту здобуття Україною незалежності відбулося закріплення на конституційному рівні принципів верховенства права, правової державності, непорушності основних прав і
свобод людини, незалежності суду. Правова політика
почала розглядатися як самостійне правове явище,
що має власний зміст, призначення та цінність [3,
c. 497]. Важливим кроком у процесі уточнення змісту правової політики стало спочатку її визнання самостійним компонентом державної політики, а згодом – особливою формою вираження державної політики, засобом юридичної легітимації, закріплення
та здійснення політичного курсу країни.
21 березня 2014 року у Брюсселі прем’єрміністром України була підписана політична частину
Угоди, а 27 червня цього ж року в ході засідання
Ради ЄС Президентом України та керівництвом Європейського Союзу і главами держав та урядів
28 держав – членів ЄС було підписано економічну
частину Угоди – розділи III «Юстиція, свобода та безпека», IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею»,
V «Екон омічне та галузеве співробітництво» та
VI «Фінансове співробітництво та положення щодо
боротьби із шахрайством».
16 вересня 2014 р. Український та Європейський
парламенти синхронно ратифікували Угоду про АсоПраво та інновації № 1 (33) 2021

75

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ, ІСТОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

ціацію [7]. Угода про зону вільної торгівлі України
з ЄС набула чинності з 1 січня 2016 року. Положення Угоди вміщені в розділ IV Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС. Цей розділ має назву «Торгівля
і питання пов’язані з торгівлею» і складає 2/3 від
усього обсягу основної (без додатків і протоколів)
частини Угоди (156 із 245 сторінок). ЗВТ передбачає
лібералізацію торгівлі як товарами, так і послугами,
лібералізацію руху капіталів і до певної міри – руху
робочої сили. Отже, більшість реформ, які необхідно впровадити та реалізувати, несуть економічний
зміст.
Відмінною рисою ЗВТ Україна-ЄС є комплексна
програма адаптації регуляторних норм у сферах,
пов’язаних з торгівлею, до відповідних стандартів
ЄС. Це дозволить значною мірою усунути нетарифні
(технічні) бар’єри у торгівлі між Україною і ЄС та
забезпечити розширений доступ до внутрішнього
ринку ЄС для українських експортерів і навпаки –
європейських експортерів до українського ринку.
Таким чином, поглиблена і всеохопна ЗВТ має забезпечити поступову інтеграцію економіки України до
внутрішнього ринку ЄС.
Укладення Угоди про асоціацію і набуття нею
чинності було не лише значною політичною подією
для держави, а й мало значні наслідки для правової
системи України. Після підписання Угоди спостерігається оновлення правової бази співробітництва
України і ЄС, адже втратила чинність значна кількість актів договірного права, які раніше регламентували відносини двох сторін. В процесі здійснення
європейської інтеграції відбулося доповнення чинної
Конституції України. Відомо, що модернізація Основного Закону завжди пов’язана з докорінними змінами в будові суспільства. Так, після 6 років з дня підписання Угоди про асоціацію в Основному Законі
було офіційно закріплено орієнтацію зовнішньополітичного курсу на всебічне наближення до ЄС. Було
доповнено Преамбулу Конституції України, в якій
зазначено європейську ідентичність Українського
народу і незворотність європейського курсу України.
Це положення було внесено в конституційний текст
у зв’язку із тим, що у преамбулі Угоди про асоціацію
зазначено, що Україна, розвиваючи відносини з ЄС,
проголошує свою ідентичність і поділяє спільні цивілізаційні цінності [8].
Крім того, було розширено коло повноважень
Верховної Ради України і Президента України. Так,
у ст. 85 і ст.102 Основного Закону визначено, що національний парламент повноважений реалізовувати
стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в ЄС, а Президент України є
гарантом реалізації цього курсу. У ст. 116 Конституції України Кабінету Міністрів ставиться завдання
забезпечувати реалізацію стратегічного курсу держа-
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ви на набуття повноправного членства України в
Європейському Союзі [8].
Конституційні зміни є проявом правової політики держави, модернізації правової системи України.
Вони сприяють: а) розвитку більш тісних політичних, економічних та гуманітарних відносин України
з Європейським Союзом. В свою чергу, намагання
сторін максимально розвинути такі стосунки дає
Україні та ЄС низку безцінних переваг [9, c. 67].
Найбільш важливою з них, як зазначає І. В. Яковюк,
«є накопичення безцінного і різнопланового досвіду
співробітництва, який слід конструктивно використати» [10, c. 342]; б) також, відбуваються трансформації в політичній системі країни, що впливає на
розвиток суспільних відносин, змінюються прошарки політичних управлінців тощо; в) Збільшується
кількість нормативних актів, які спрямовані на подальшу реалізацію євроінтеграційних засад. Невипадково в українському суспільстві спостерігається
зростання очікування від держави євроцентристських досягнень у сфері зовнішньої та внутрішньої
політики, а також подальшого реформування національного права у напрямі імплементації європейських моделей суспільного регулювання.
Отже, введення на законодавчому рівні стратегічного орієнтиру про обов’язковість та незворотність євроінтеграційного курсу є, фактично, декларацією держави про запровадження на національному рівні сформованої у ЄС моделі цивілізаційного
розвитку[9]. Як зазначає Л. І. Даниленко та І. В. Поліщук – «пріоритетність євроінтеграційного курсу
України є прагненням пристосовуватися до сучасних
умов глобалізації через модернізацію країни»
[11, c.5]. Дійсно перспектива входження України до
ЄС відкриває для України багато нових можливостей
в геополітичній, економічній та гуманітарній сферах.
Юридичне забезпечення євроінтеграційних процесів
є однією із первинних передумов успішної реалізації
таких можливостей.
Законодавче визначення загальних засад державної політики у сфері євроінтеграції, механізмів реалізації такої політики, а також порядку наближення
українського законодавства до законодавства ЄС
мобілізуватиме українську владу та сприятиме реформам, спрямованим на досягнення критеріїв повноправного членства в ЄС.
Так, Р. Петров [12] запропонував визначити “матеріальні” та “процесуальні” способи транспозиції
“acquis” ЄС у правову систему України, які передбачені Угодою про асоціацію. На погляд автора, “матеріальні способи” транспозиції “acquis” ЄС в
правові системи третіх країн у зовнішніх відносинах
ЄС включають: гомогенність, зближення законодавства, взаємне визнання стандартів і законодавства.
До цілей співробітництва між Україною та ЄС на-
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лежать: 1) політичний діалог, поширення європейських і міжнародних демократичних цінностей, верховенства права, прав людини та основних свобод,
забезпечення регіональної та глобальної стабільності; 2) соціальний і економічний розвиток; заохочення
структурних реформ, спрямованих на побудову
функціональної та конкурентної ринкової економіки;
обмеження втручання держави в економіку і приватизацію, лібералізація послуг, в тому числі фінансовий сектор; соціальна і гуманітарна політики, фіскальна, монетарна та обмінна політика; 3) участь у
деяких програмах ЄС (освіта і практика, дослідження та інновації); 4) співробітництво в секторах енергетики, транспорту, навколишнього середовища та
інформаційного суспільства); 5) заснування поглибленої і всебічної зони вільної торгівлі і, як наслідок,
відкриття ринку України відповідно до принципів
СОТ і зближення зі стандартами внутрішнього ринку ЄС; 6) співробітництво у сферах правосуддя і
внутрішніх справ, з питань транскордонного співробітництва, міграції, боротьби з тероризмом, торгівлею людьми, обігом нелегальних наркотиків і зброї,
організованою злочинністю, відмиванням грошей,
фінансовими та іншими економічними злочинами.
“Процесуальні способи” транспозиції “acquis”
ЄС у правові системи третіх країн здійснюються
через формальну/неформальну участь у законодавчих процедурах ЄС й обмін інформацією, а також
технічне та фінансове сприяння з боку ЄС [12]. До
таких способів належить участь України в програмах
ЄС у сферах освіти, культури і наукового співробітництва. Це означає, що Україні вже запропонований
доступ до деяких програм секторального співробітництва, що їх фінансує ЄС (Еразмус Мундус, Сократ) (англ. “Erasmus Mundus”, “Socrates”), але за
умови дотримання Україною європейських цінностей і принципів [12, c.46].
Крім того, Угода про асоціацію між ЄС та Україною передбачає надання інформаційної, технічної
та фінансової допомоги для забезпечення в Україні
успішності програми зближення права, а також тіснішого співробітництва в інших сферах, таких як
юстиція, внутрішні справи і транскордонна торгівля.
Така допомога полягатиме у наданні українській
владі та суспільству інформації щодо “acquis” ЄС,
інститутів ЄС, організації тренінгів для українських
посадових осіб та консультування в ході процесу
зближення законодавства.
У цілому Угода про асоціацію створює нові,
більш сприятливі можливості для гармонізації законодавства України з правом ЄС. Гармонізація охоплює практично всі сфери співпраці України з ЄС,
має ширшу мету, ніж здійснення економічної інтеграції, оскільки передбачає реформування економіки
та правової системи нашої держави [10, c.671].

Як зазначають автори монографії «Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах
європейської інтеграції» стратегія національного
розвитку – це стратегія синхронізації процесів національного самоствердження та інтеграції України
в Європу. Необхідно враховувати менталітет нації
при реформуванні країни, оскільки новітні соціальні
форми, які реформатори запозичують – ринкова економіка, парламентська демократія, правова держава, – не є культурно-нейтральними. Ці структури
тільки зовні є «байдужими» до менталітету соціальними технологіями. Насправді вони мають глибинні
соціокультурні основи, які модернізаторам ще належить виявити, перш ніж приймати рішення про
перенесення їх на підґрунтя своєї культури [13,
c. 24].
Головним організатором, координатором та провідником правової політики України є держава в
особі Президента України, ВРУ, КМУ. Задля подальшого вдалого та ефективного виконання пріоритетної цілі правової політики України в напрямку подальшої інтеграції в Європейському Союзі та виконанні всіх завдань та умов Угоди про асоціацію з ЄС,
в Україні була створена Урядова система координації
євро інтеграційної політики та організації виконання
угоди, яку можна представити у трьох взаємопо
в’язаних вимірах:
Інституційному та функціональному, тобто
структур та посад всередині системи виконавчої
влади, їх завдань і функцій, а також ролі в контексті
організації роботи двосторонніх органів Асоціації;
Програмному, тобто сукупності планів заходів,
спрямованих на виконання Угоди та імплементації
актів права ЄС, передбачених додатками до Угоди.
Інституційна та функціональна складові системи
координації в гілці виконавчої влади складається з
таких рівнів:
– Кабінет Міністрів України, який спрямовує,
координує та контролює діяльність міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади у сфері
європейської інтеграції з питань розроблення та
здійснення заходів з виконання Угоди, інших міжнародних договорів України та домовленостей між
Україною та Європейським Союзом; співробітництва
між Україною та Європейським Союзом, а також
державами — членами Європейського Союзу відповідно до їх повноважень за Договором про функціонування Європейського Союзу;
– адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) [14] та у сфері євроатлантичної інтеграції з питань політичного та політико-військового діалогу і практичного співробітн и ц т ва з НАТО т а державами – член ами
Північноатлантичного Альянсу в рамках Комісії
Україна – НАТО та інших спільних органів, спрямоПраво та інновації № 1 (33) 2021
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ваного на підготовку України до членства в НАТО;
координації роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань взаємодії з
НАТО у рамках річних національних програм під
егідою Комісії Україна – НАТО та ін.(Відповідно до
статті 21 Закону України “Про Кабінет Міністрів
України”) [15];
– Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету
Міністрів України, який виконує низку функцій щодо
координації, моніторингу та контролю підготовки й
виконання програмних документів, експертизи проектів нормативно-правових актів, а також здійснює
функції секретаріату Ради та Комітету Асоціації
Україна-ЄС [16];
Заступники міністрів з питань європейської інтеграції та профільні підрозділи міністерств, відповідальні за формулювання та реалізацію державної
політики у сферах своєї компетенції, підготовку проектів актів законодавства у сфері європейської інтеграції та їх імплементацію, взаємодію з відповідними
структурними підрозділами інституцій та агентств
ЄС.
Проекти актів законодавства розглядаються на
урядовому комітеті з питань європейської інтеграції,
який засідає щотижня.
Координацію роботи з підготовки проектів, а
також їх експертизу здійснює Урядовий офіс з питань
європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України. Офіс на постійній основі взаємодіє з
міністерствами, в яких утворено інститут заступників міністрів з питань європейської інтеграції. Офіс
також виступає певним модератором між міністерствами та експертами Європейської Комісії. Разом з
тим, відповідальність за якість та вчасність виконання заходів, їх відповідність праву ЄС або іншим міжнародним стандартам несуть безпосередньо міністерства [15].
9 вересня 2020 року за участі Віцепрем’єрки з
питань європейської та євроатлантичної інтеграції
України Ольги Стефанішиної в.о. Генерального директора Урядового офісу Олексій Генчев та президент НАПрН України Олександр Петришин підписали Меморандум про взаємодію Урядового офісу
координації європейської та євроатлантичної інтеграції і Національної академії правових наук України.
Відповідно до підписаного Меморандуму провідні науковці Академії та фахівці Урядового офісу
працюватимуть над вирішенням основних завдань
щодо:
– організації наукового, науково-методичного та
експертного забезпечення законотворчої діяльності
з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
України; – координації та здійснення фундаменталь-
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них і прикладних наукових досліджень та розробок
в галузі юридичних наук з проблем європейської та
євроатлантичної інтеграції;
– розроблення проектів стратегій, концепцій,
програм та інших документів з питань європейської
і євроатлантичної інтеграції України;
– участі у науковому забезпеченні адаптації законодавства України до права Європейського Союзу
(acquis ЄС) та інформаційно-правовому забезпеченні оновлення глосарію термінів acquis ЄС;
– правового забезпечення реалізації програм та
інших актів з питань співробітництва України з
НАТО, впровадження стандартів і рекомендацій
НАТО у сфері національної безпеки і оборони;
– розвитку системи стратегічних комунікацій
сектору безпеки і оборони в контексті євроатлантичної інтеграції України;
– участі у науково-інформаційному забезпеченні
спільних засідань органів асоціації Україна – ЄС та
оцінці результативності виконання завдань у сферах
європейської та євроатлантичної інтеграції [16].
Так, 25 червня 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив план заходів на 2020 рік з реалізації
Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції
на 2018–2021роки. Метою якої проголошено налагодження інформування та комунікації з українським
суспільством про можливості та перспективи, які
відкриває для громадян Угода про асоціацію УкраїнаЄС, на прикладі ключових пріоритетів та реформ.
25 січня 2021 року посли країн G7, тобто «Групи
семи» (Франція, Сполучені Штати, Велика Британія,
Німеччина, Японія, Італія та Канада), спільно оприлюднили документ за назвою «Дорожня карта судової та антикорупційної реформ». У ньому перераховані пріоритети, яких має дотримуватися Україна,
щоби ефективно зміцнити власну судову систему.
Серед них : переформатування порядку формування
Конституційного суду, посилення дисциплінарної
відповідальності суддів КСУ; проведення реформування Вищої ради правосуддя, порядку її формування; забезпечення прозорого перевантаження Вищої
кваліфікаційної комісії суддів; проведення стратегії
судової реформи, яка відповідає міжнародним та
європейським стандартам та Національній антикорупційній стратегії на 2020–2024 роки; Об’єднати
Верховний суд України з Верховним судом; створити
надійну правову основу для забезпечення інституційної незалежності та безперебійної ефективної
роботи НАБУ та ін. Укладення Угоди про асоціацію
формує договірно-правову основу співробітництва
України та ЄС на середньострокову перспективу.
Угодою про асоціацію передбачено підтримання
регулярного діалогу на найвищому рівні у формі щорічних самітів, а також створення нових постійних
органів двостороннього співробітництва – Рада асо-
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ціації, Комітет асоціації, Комітет асоціації у торговельному форматі, галузеві підкомітети Комітету
асоціації, Парламентський комітет асоціації та Платформа громадянського суспільства. Спільним політичним інструментом реалізації та моніторингу Угоди про асоціацію є Порядок денний асоціації. Цей
інструмент був запроваджений Україною та ЄС ще
на етапі переговорів щодо Угоди про асоціацію з
метою підготовки умов та сприяння ефективній імплементації її положень.
Єврокомісія щороку оцінює успіхи України в
імплементації Угоди про асоціацію. Останній такий «атестат» вона опублікувала у грудні минулого
2020 року. Європарламент у 2018 році започаткував
таку ж практику. 11 лютого 2021 року оголосили рішення Європарламенту, яке ухвалили на пленарному
засіданні 10 лютого 2021 року, щодо України: «Україна має європейську перспективу відповідно до статті 49 Договору про ЄС і може подати заявку на набуття членства у ЄС за умови виконання всіх копенгагенських критеріїв, а також принципів демократії,
поваги фундаментальних свобод, прав людини та
меншин і дотримання верховенства права», - зазначається у доповіді.
Парламент визначив досягнення України у виконанні зобов’язань за цією Угодою, зокрема у галузі сільського господарства, енергетики, банківського
сектора, реформ децентралізації, цифрової економіки, довкілля та виборчих процедур». У доповіді вказується й на «необхідності оновити угоду про асоціацію, щоб врахувати еволюцію нормативної бази
економічного розвитку». Було зазначено, що за
́
останні роки Націона́ льне антикорупці́йне
бюро́
Украї́ни (НАБУ) продемонструвало свою ефективність та відчутні результати. Позитивним є перезапуск Національного агентства з запобігання корупції
(НАЗК) і винесення перших вироків Вищим антикорупційним судом, який, на думку Європарламенту,
має «високі професійні стандарти».
Європарламент закликає українську владу прискорити реформування судової влади та боротися з
корупцією серед суддів. Це, на думку європарламентарів, має відбуватися так, аби не постраждала незалежність судочинства. Оскільки, як зазначив Жозеп
Борель, Верховний представник ЄС у справах зовнішньої політики та безпеки, судова система – це
першочергова ціль правової політики української
влади. Це – наріжний камінь демократичної країни.
На думку Ж. Бореля, є 3 основні причини задля проведення судової реформи : це фундаментальний елемент ефективно функціонуючої демократії, це важливіший інструмент проти корупції , і це те що необхідно для демократії.
В Україні, на основі мобілізації та консолідації
зусиль всіх політичних сил, інститутів громадянсько-

го суспільства і державної влади треба виконати
значний обсяг роботи по подоланню високого рівня
корупції у владі, підвищення рівня соціально-політичної відповідальності чиновників [17, с. 40], запровадження ефективного механізму контролю народу
за публічною адміністрацією, протидії значному
рівню бюрократизації владних інституцій [18,
с .166], створенню інвестиційно привабливого клімату у державі та виконати багато інших суміжних
завдань, що дозволить втілити цінності ЄС у соціально-правову практику.
Висновки. Отже, Україна на даному етапі свого
розвитку має розуміти основні світові тенденції та
визначитись із стратегічним напрямом організації
діяльності країни в напрямках виконання пріоритетних цілей правової політики [4, с. 63]. В рамках євроінтеграції для України є ряд важливих чинників,
які зумовлять її розвиток: це як економічні, політичні, так і державно-управлінські. Важливим завданням правової політики України на сучасному етапі є
подальше врахування європейських орієнтирів та
приведення нормативно-правової бази відповідно до
нормативних документів ЄС і Ради Європи. Адаптуючи своє законодавство до правових стандартів ЄС
Україні потрібно забезпечити не лише його відповідність aquis communautaire, з урахуванням глобальних
політичних ризиків та економічних загроз, національно-культурних особливостей суспільства, а й
механізм його виконання у практиці національного
державного управління.
Нові вимоги, які ставить євроінтеграція, в разі їх
дотримання можуть стати ефективними інструментами вирішення багатовікових проблем України,
закріпити стратегічні позиції України у світі та створити ефективну систему державного управління.
Якщо вважати, що шрами людства – це кордони між
державами, то саме інтеграційні процеси їх загоюють, формуючи таким чином єдиний механізм, в
якому панує мультикультурний діалог. Тому для
України євроінтеграційний процес представляє можливість модернізувати різноманітні сфери діяльності країни, що є особливо важливим для державного
управління, адже саме від цього чинника залежить
ефективне функціонування державної системи, та
правової системи країни.
Таким чином, стратегія інтеграції України до ЄС
має забезпечити входження держави до європейського політико-правового, економічного, інформаційного, безпекового простору. Отримання на цій основі
статусу повноправного членства в ЄС у середньостроковій перспективі повинно стати головним зовнішньополітичним пріоритетом стратегії формування та реалізації правової політики України в умовах
сучасних викликів сьогодення, що й буде предметом
подальших наукових досліджень. Практично зумовПраво та інновації № 1 (33) 2021
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леним завданням національної правової доктрини є
вироблення наукових пропозицій щодо подальшого
розвитку законодавчих засад європейської інтеграції
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ми відповідно до прогресивних вимог і стандартів
ЄС, за умов збереження національної ідентичності
вітчизняної правової системи.
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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
В статье определяется, что с обретением Украиной независимости правовая политика стала рассматриваться
как самостоятельное правовое явление, имеющее собственное содержание, назначение и ценность. Главной целью
правовой политики в современной Украине провозглашено повышения качества правового регулирования
общественных отношений, сердцевиной чего, несомненно, является наиболее полное обеспечение прав и свобод
человека и гражданина, а также проанализирован стратегический курс государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе, закрепленный в Конституции страны и в других актах государства.
Общая цель правовой политики должна опираться на такие ценности, как жизнь, свобода, справедливость, безопасность, порядок и «способствовать их воплощению в правовую жизнь общества».
Ключевые слова: правовая политика, интеграция, правовая система, модернизация, глобализация,
Соглашение про ассоциацию Украины и Европейского Союза.
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LEGAL POLICY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS
OF INTEGRATION INTO THE EUROPEAN UNION
Problem setting. The article analyzes that in the XXI century. the category of “legal policy” is being actively formed,
which reflects a multifaceted reality: ways of legal development of society, modernization of the country’s legal system,
processes of law optimization. It is emphasized that this category and its priorities and goals began to be developed in a
new format after the independence of Ukraine and the gradual definition of the main vector of its development – integration
into the European community. The idea of European integration is a conscious and natural strategic choice of Ukrainian
society, confirmed by many trials. In this situation, the state leadership must continue to shape its own legal policy as an
important component of public policy, a means of consolidating and ensuring the political course of the country, sanctioned
by the will of the people, reflected in the activities of government.
Analysis of recent researches and publications. Theoretical developments of the principles of legal policy were
initiated in the scientific works of domestic and foreign lawyers of the late 19th – early 20th century: B. Kistyakovsky,
M. Korkunov, S. Muromtsev, L. Petrazhitsky, G. Shershenevich etc., who considered this policy as an applied science
designed to promote the development of better law. Among the scientific areas of legal science of the XXI century. The
problem of legal policy occupies one of the leading places, which is justified, as with the help of legal policy many different problems are solved. This phenomenon was actively analyzed by such researchers as V. A. Rudkovsky and A.P. Korobova, I. O. Kresina, A. V. Malko, I. V. Yakovyuk and others.
Target of research. The purpose of the article is a comprehensive study of the concept of legal policy and analysis
of the content and terminology.
Article’s main body. The article analyzes the concept of modern legal policy of Ukraine, its priority goals and
objectives in the context of the adopted Association Agreement and, accordingly, the commitments accepted. Relevant
Strategies, state bodies, scientific institutions have been identified, which are obliged to carry out a certain amount of
actions for the further integration of Ukraine into the European Union within the limits of their powers. The ways of
further improvement and modernization of the Ukrainian legal system are analyzed.
Conclusions and prospects for the development. The strategy of Ukraine’s integration into the EU should ensure
the country’s entry into the European political, legal, economic, informational, and security space. On this basis, obtaining
the status of full membership in the EU in the medium term should become the main foreign policy priority of the strategy
of formation and implementation of legal policy of Ukraine in today’s challenges, which will be the subject of further
research. Practically determined task of the national legal doctrine is to develop scientific proposals for further development
of the legislative framework of Ukraine’s European integration and modernization of the national legal system in
accordance with progressive requirements and EU standards, while preserving the national identity of the domestic legal
system.
Keywords: legal policy, integration, legal system, modernization, globalization, Association Agreement between
Ukraine and the European Union.
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COMPONENTS OF THE ECONOMIC SOVEREIGNTY
OF THE STATE
Economic sovereignty and its elements are analyzed in the article. It is emphasized that a significant step for rethinking
approaches to the characteristics of the sovereignty of the state, in particular, the economic became European integration
processes. On the example of tax sovereignty as a basic component of economic sovereignty, it is argued that state
sovereignty and its realization depends not only on the right of state to independently decide on tax-legal regulation, but
also on the nature of those measures selected by the state to carry out regulatory influences.
Keywords: economic sovereignty, tax sovereignty, principles of sovereignty, components of the economic sovereignty.

Problem setting. One of the priority national
interests of modern states is to provide state sovereignty.
According to Art. 1 of the Constitution of Ukraine,
Ukraine is a sovereign and independent, democratic,
social, legal state [7]. The same approach is followed by
the National Security Strategy of Ukraine for the
relevant year. At the same time, it is a state sovereignty
of the country in general, in particular, in the context of
territorial integrity. At the same time, the declaration of
state sovereignty of Ukraine is defined as the rule,
independence, completeness and independence of power
within its territory and independence and equality in
external relations [4]. In this case, indicated signs of
state sovereignty penetrate all spheres of public life. An
important component of sovereignty is the economic
independence of the country, that is, the right to
independently determine its economic status and
consolidate it in relevant laws.
It is indicative that recently in scientific circles there
is an interest in the characteristics precisely to the
economic sovereignty of the states. This, first of all, is
due to the implementation of the entire complex of
national economic interests both in the domestic and
external (international) levels in the conditions of the
socio-economic crisis, which has become more
exacerbated in connection with the COVID-19
pandemic.
Analysis of recent research. Issues related to the
definition of economic sovereignty were the subject of
scientific researches of such scientists as: Ye. Belousov,
O. Dogadaylo, G. Duginets, E. Marinchak, S.
Mochernyy, O. Skakun, S. Tkalenko, etc. However, we
denote that only some aspects of the essence of economic
sovereignty and its components are clarified. Given that
© Turenko A. Yu., 2021

the state of economic sovereignty is important for
determining the key areas of implementation and
development of international relations as separate states
and the international community as a whole, the
purpose of the article is to define the essence of the
category “economic sovereignty” and the study of its
components in modern conditions.
Article’s main body. Presenting main material. At
the present stage, scientists are different in different
ways to determine economic sovereignty. For example,
according to Ye. Belousov, “economic sovereignty” in
its content is a legal category, the nature of which is
covered by special legal methods of knowledge and lies
in the ability of the state to independently make
decisions on economic development. According to the
lawyer, such an interpretation is general, and in some
even conditional, since the state, developing in the
global world economy, is under the influence of many
factors of the environment, but sometimes under the
direct influence of another more economically developed
country of the world. Because of this, the choice itself is
due to the limited strategic possibilities of development
of the economic system of the country, and the economic
sovereignty itself is the ability of political power to
independently choose one of the alternatives for further
development [1, p. 145]. In general, such a definition
deserves support. At the same time, in our opinion, in the
description of economic sovereignty, it is necessary to
focus not only on its legal, but also in economic nature.
O. Arkushov argues that economic sovereignty is
economic independence and economic rule. Economic
sovereignty as a state of economic independence and
economic rule of state is ensured by a state sovereignty
and directly by the Institute of Economic Security [5,
Право та інновації № 1 (33) 2021
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p. 57]. In view of the foregoing we see that the scientist
considers such categories as “state sovereignty”,
“economic sovereignty” and “economic security” in
interconnection. In this case, economic sovereignty is
provided by the presence of state sovereignty in the
broadest sense and economic safety. According to O.
Arkushov, we consider constructive, in view of the
provision of Part 1 of Art. 17 of the Constitution of
Ukraine [7] protection of sovereignty and territorial
integrity of Ukraine, ensuring its economic and
information security are the most important functions of
the state, the case of the entire Ukrainian people. Subject
as aforesaid, we see the connection between the
sovereignty and economic security of the state. At the
same time, the attention should be emphasized because
“economic sovereignty” and “economic security” ˗ not
identical concepts.
In this situation, it is advisable to give considerations
of M. Hapatnyukovsky: economic security is
comprehended by a certain set of funds that the state is
able to provide and implement exclusively if it reached
the corresponding state of development of economic
sovereignty. In other words, freedom to select
mechanisms for implementing strategic directions of
implementation of national economic policy and is the
necessary condition for realization of economic
sovereignty [14, p. 88]. Such an approach is constructive,
economic sovereignty and economic security are
interconnected. In this case, it is necessary to focus on
the fact that such a connection is observed not only in
the exclusive powers of the state in the economic sphere,
but also in which the state provides the necessary
conditions for the development of its own national
economy and how effective it can withstand threats from
the outside.
As Ye. Belousov indicates, economic sovereignty is
the state’s ability to fully use a set of conditions and
factors, measures and funds (primarily legal), which
ensure the independence of the national economy, its
stability and persistency, the ability to continuous
renovation and self-improvement for the purpose of
further updating development of the economic system,
despite or minimizing the negative external pressure of
other participants in globalization processes [2, p. 12–13].
H. Osbulatov reckons that the economic sovereignty
of the state is a set of legal rules that establish mutual
obligations of states that guarantee for each of them and
all together sovereign right to freely dispose of its
material resources, and all economic activity and
sovereign right to Parity participation in international
economic relations. In fact, this is the rule of state in the
economic region and the corresponding subordination to
the authorities of all individuals and organizations
located in its territory, as well as the legal order and
mechanisms of its political and legal implementation [6,
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p. 11]. At the same time, as a scientist rightly indicates,
institutional and legal ordering of economic sovereignty
of the state, first of all, due to the legal legitimacy of
fiscal sovereignty, which includes tax and customs
spheres, as prevailing strategic directions of economic
policy [6, p. 12].
It should be noted that a significant step for
rethinking approaches to the characteristics of the
sovereignty of the state, in particular, the economic
became European integration processes. It is said that
with the introduction of countries to the European
Union, their sovereignty is characterized by a certain
dualistic: on the one hand, the state as EU members
retain their own sovereignty, and on the other - they will
unite their sovereignty to strengthen their own.
Opportunities and influence in the world that none of the
member countries could achieve independently.
N. Pleischenko notes that usually economic
sovereignty is the independence of the state, its rights to
resources and its ability to realize independent actions
in the field of economic activity, with the subsequent
deepening of domestic and interstate features [9, p. 358].
In this case, the scientist asserts the view regarding the
inappropriateness of the cultivation of economic
sovereignty as a separate species [9, p. 359]. In our
opinion, this approach is not quite constructive. As seen,
economic sovereignty is not limited to economic activity.
Also, on the one hand, sovereignty is independence and
independence of the state in its external and internal
affairs in all spheres. On the other hand, the allocation
of certain industries of the sovereignty of the state allows
to detail those directions that can be distinguished within
individual planes. In this context, B. Ostroumov
emphasizes the necessity within economic sovereignty
to distinguish such components, such as: fiscal (tax)
sovereignty, customs, trade, monetary (currency)
sovereignty, etc. [8, p. 369–370]. Synthesizing the given
considerations, state that economic sovereignty is the
capacity of each state to independently decide on
regulating relations in the economic sphere as one of the
priority spheres of social life.
Then let’s focus on consideration of tax sovereignty
as a basic component of economic sovereignty. Tax
sovereignty includes two components - tax (fiscal)
sovereignty and tax (fiscal) jurisdiction. In this case, tax
sovereignty has such components, such as: (1) power
that establishes taxes; (2) the territory in which these
taxes are established; (3) subjects associated with the
territory of that State.
Tax fiscal jurisdiction is an absolute right of state to
establish taxes, fees, etc. Payments, and make them, both
within the tax territory and beyond such a border - from
their own taxpayers, residents who receive income outside
the tax territory of the state. Indicative that scientists
devote several types of tax jurisdiction, namely, territorial
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(right of state to establish taxes within the tax territory of
the state); 2) tax jurisdiction for persons (rights of state to
establish taxes outside the tax territory of the state from
their own resident taxpayers who receive income outside
the tax territory of the state). It is necessary to determine
that on the basis of tax (fiscal) sovereignty in states there
is an opportunity to establish taxes on its own tax territory
on the principle of territoriality, and due to tax fiscal
jurisdiction - tax revenues for their residents, regardless
of the territory of their receipt on the principle of residence
[3, p. 369 - 370].
It should be noted that on the one hand, examined
categories (tax sovereignty and tax jurisdiction), are
interconnected categories, and on the other - it provides
for a certain contradiction. In particular, it is stating that
the norms of tax legislation of each particular state apply
only to its territory and provide a peculiar autonomy in
regulating tax relations. At the same time, given the tax
jurisdiction, tax legal norms of one state may apply to
persons or objects of taxation in the territory of another
state. And in this situation, we see a certain intervention
of one state in the tax regulation of another.
The basic principles of tax sovereignty are:
territoriality and residence. Thus, territoriality in
taxation characterizes the connection of persons or
objects of tax jurisdiction of the state, as a result of
which the obligations to pay taxes in this country are
subject to taxes in such objects. Based on the principle
of territoriality, the country limits its own tax fiscal
jurisdiction with only objects, individuals and revenues
that are (obtained) in its territory, and does not adopt
tax or income (received) outside its territorial
boundaries.
The principle of territoriality can be considered in
two aspects: wide and narrow. The wide-sense is that not
only objects that are in the territory of the country are
taxed, but also are obliged to pay taxes on their income
(other objects) received by them (originated in them) on
the territory of this country. In the wide sense, the
analyzed principle is identified with the principle of
source of income and consists in the actual “bind” object
(income) taxable to the territory of the country on which
it is located (where they are received).
The Principle of Residence of Taxation provides that
all residents of the country are subject to taxation in
relation to absolutely all its revenues - both those
received in the territory of this country and abroad (socalled unlimited tax liability), and non-residents - only
in relation to income that obtained from sources in this
country (limited tax liability). Note that according to
clause 14.1.213 of Art. 14 of the Tax Code of Ukraine,
residents are legal entities and their separate persons
formed in accordance with the legislation of Ukraine
with a location both on the territory of Ukraine and
abroad. Also, this category included diplomatic missions,

consular offices and other official representations of
Ukraine abroad, which have diplomatic privileges and
immunity [10]. In accordance with clause 14.1.122 of
Art. 14 of the Tax Code of Ukraine, non-residents are
foreign companies, organizations formed in accordance
with the legislation of other states, their registered
(accredited or legalized) in accordance with the
legislation of Ukraine branches, representative offices
and other separate subdivisions with location on the
territory of Ukraine; Diplomatic missions, consular
offices and other official representations of other states
and international organizations in Ukraine [10].
Thus, V. Riadinskaya necessarily notes that tax
sovereignty is a component of the sovereignty of the
state. At the same time, in her opinion, tax sovereignty
acts as an absolute right of the state to establish and levy
taxes, fees and other payments, which are profitable
sources of the state budget, in order to form financial
resources of the country, its economic space, ensuring
national economic interests, non-interference in internal
Economic processes of the country and the development
of equal mutually beneficial relations with other
countries [3, p. 369]. In this regard, we emphasize that
sovereignty, including tax, and its implementation
depends not only on the right of state to independently
make decisions in the field of tax and legal regulation,
but also on the nature of those measures selected by the
state to carry out regulatory influences.
Somewhat differently about the characteristics of tax
sovereignty peruses E. Sidorova. The scientist
emphasizes the fact that the tax sovereignty outlines the
powers to: (a) the determination of tax policies, (b) the
establishment of taxes and fees, (c) the introduction of
them into action and provision, (d) providing tax
privileges to individual categories of taxpayers, e)
consolidating duties of taxpayers, f) administration of
taxes and fees, including tax control, g) determination of
controlling bodies and their structure [12, p. 7]. In this
case, the scientist emphasizes that the tax sovereignty of
the state is not absolute in view of the presence of: a) the
rights and freedoms of taxpayers; b) rights and
guarantees of local self-government, including
constitutionally enshrined; c) sovereign rights of other
states in the field of tax relations and the need to solve
the problem of dual taxation [12, p. 9]. Indeed, at first
glance, when analyzing tax sovereignty, it may be an
impression of absolute character, since the state has the
right to arrange any aspects of tax-legal regulation at its
own discretion. Whereas, for example, taxpayers are
obliged to persons concerning the state and specially
formed bodies for regulating tax relations. However, it
should be noted that the tax sovereignty of the state must
not contradict the basic rights and legitimate interests of
taxpayers and other obligations, as well as to level the
general principle of rule of law.
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Indicable in this context is the position expressed in
the decisions of the European Court of Human Rights
(hereinafter referred to as ECHR). Thus, in the course of
Gall v. Hungary [11], the ECHR emphasizes the
independence of states in determining its own tax
policies and the establishment of taxes. However, the
ECHR claims the inadmissibility of violating the rights
of taxpayers (in particular, for peaceful opinion of their
property and personal dignity). Thus, we can say that the
ECHR is forbidden to carry out discriminatory tax
policies and carry out payers an unjustified high tax
burden that would have a punitive nature [11].
In addition to the rights of the state, regulate the
taxation relations within each particular country must be
taken into account that it (such right) must a certain extent
to coordinate with the same right of other states. However,
due to the fact that taxpayers can receive income and to
be within a tax reporting period on the territory of several
states (in which there are various criteria for determining
tax residence), there is a problem of double taxation. The
indicated is regulated by concluding relevant international
agreements on the elimination of dual taxation, which are
established general, even typical, which participants must
adhere to such agreements.
Based on the provisions of Part 1 of Art. 9 of the
Constitution of Ukraine [7], we can conclude that dual
taxation agreements (as a kind of international treaties),
the consent of which provided by the Verkhovna Rada
of Ukraine is a part of the national legislation of Ukraine.
In our opinion, this is also a manifestation of the
restriction of national tax sovereignty, because again, it
is a certain correlation of norms of national and
international law, including contracts for the elimination
of double taxation.
Also state that in the context of the revitalized
European integration processes, Ukraine must fulfill its
obligations under the Association Agreement with the
EU [13]. In this context, the BEPS Action Plan is
important. Ukraine has joined the international program
of expanded cooperation on implementation of BEPS
Action Plan since 2017. This plan envisages the
implementation of a number of steps to prevent abuse in
connection with the use of contracts for the avoidance
of double taxation, transfer of transfer pricing, taxation
1.
2.
3.
4.
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of controlled foreign companies, etc. This approach, in
our opinion, indicates the restriction of the tax
sovereignty of each particular state, but allows us to
unify certain approaches to regulating tax relations in an
international scale.
Conclusions. Based on the analysis, we conclude
that in the context of globalization, the content and role
of state sovereignty are transformed. The economic
sovereignty of the state is a capacity independently and
to independently make decisions in the sphere of
economics, both in its external and internal affairs. The
content of economic sovereignty of the state can be
covered: tax sovereignty, customs, trading, monetary
(currency) sovereignty and others.
It is stated that a significant step for rethinking
approaches to the characteristics of the sovereignty of
the state, in particular, the economic became European
integration processes. Yes, it is said that with the
introduction of countries to the European Union, their
sovereignty is characterized by a certain dualistic: on the
one hand, the state as EU members retain their own
sovereignty, and on the other - they will unite their
sovereignty to strengthen their own. Opportunities and
influence in the world that none of the member countries
could achieve independently.
On the example of tax sovereignty as a basic
component of economic sovereignty, it is argued that
state sovereignty and its realization depends not only
on the right of state to independently decide on taxlegal regulation, but also on the nature of those
measures selected by the state to carry out regulatory
influences. It is stated that tax sovereignty is not
absolute. This is due to a number of factors, in
particular: a) the existence of a general rights principle
of the rule of law and the regulation of fundamental
rights and legitimate interests of taxpayers and other
obligations of tax and legal relations at the national
level; b) the intensification of European integration
processes in which the right of state to regulate taxation
relations at the national level corresponds to the need
for coordination with the same right of other states. In
this case are very important international treaties, the
norms of which are implemented by Ukraine into
national legislation.
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ТУРЕНКО АННА
аспирант НИИ государственного строительства и местного самоуправления
Национальной академии правовых наук Украины
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА ГОСУДАРСТВА
В статье проанализирован экономический суверенитет и его элементы. Подчеркнуто, что весомым шагом для
переосмысления подходов к характеристике суверенитета государства, в частности, экономического, стали
евроинтеграционные процессы. На примере налогового суверенитета как базового компонента экономического
суверенитета аргументировано, что государственный суверенитет и его реализация зависит не только от права
государства самостоятельно принимать решения в сфере налогово-правового регулирования, но и от характера
тех мер, которые выбраны государством для осуществления регулятивного воздействия.
Ключевые слова: экономический суверенитет, налоговый суверенитет, принципы суверенитета, элементы
экономического суверенитета.

ТУРЕНКО АННА ЮРІЇВНА
аспірант НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України
СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ ДЕРЖАВИ
Постановка проблеми. Останнім часом у наукових колах підвищується інтерес до характеристики саме до
економічного суверенітету держав. Це, передусім, пов’язано із реалізацією усього комплексу національних економічних інтересів як на внутрішньодержавному, так і зовнішньому (міжнародному) рівнях в умовах соціальноекономічної кризи, яка наразі набула ще більшого загострення у зв’язку з пандемією COVID-19.
Аналіз останніх досліджень. Питання, пов’язані із визначенням економічного суверенітету, були предметом
наукових досліджень таких вчених, як: Є. М. Білоусов, О. Ю. Догадайло, Г. В. Дугінець, Є. С. Маринчак, С. В. Мочерний, О. Ф. Скакун, С. І. Ткаленко та ін. Однак позначимо, що наразі у правовій доктрині з’ясовано лише деякі аспекти щодо сутності економічного суверенітету та його складових. З огляду на те, що стан економічного
суверенітету має вагоме значення для визначення ключових напрямків реалізації та розвитку міжнародних відносин як окремих держав, так і міжнародної спільноти в цілому, метою статті є визначення сутності категорії
«економічний суверенітет» та дослідження його складових в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу. Констатовано, що вагомим кроком для переосмислення підходів до характеристики суверенітету держави, зокрема, економічного стали євроінтеграційні процеси. Так, йдеться про те, що зі
вступом країн до Європейського Союзу їх суверенітет характеризується певною дуалістичністю: з одного боку,
держави, як члени ЄС, зберігають свій власний суверенітет, а з іншого – вони за власним бажанням об’єднали
свої суверенітети для посилення своїх можливостей та впливу у світі, якого жодна з країн-членів не змогла б досягти самостійно.
Висновки. На підставі проведеного аналізу робимо висновок про те, що в умовах глобалізації зміст і роль
державного суверенітету трансформуються. економічний суверенітет держави становить собою спроможність
незалежно і самостійно приймати рішення у сфері економіки, як в її зовнішніх, так і внутрішніх справах. Змістом
економічного суверенітету держави можуть бути охоплені: податковий суверенітет, митний, торговий, грошовий
(валютний) суверенітет та інші.
Ключові слова: економічний суверенітет, податковий суверенітет, принципи суверенітету, елементи економічного суверенітету.
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КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ:
СИМБІОЗ КУЛЬТУРНОГО ТА ПРАВОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
У статті проаналізовано поняття культурна дипломатія, її можливості донести до закордонної аудиторії специфіку рідної культури мовою науки, освіти, мистецтва, створити сприятливий імідж держави з метою реалізації
провідні задач міжнародної політики. Авторами здійснено осмислення головних завдань, культурних та правових
потенціальних можливостей культурної дипломатії України, а також розглянуті її основні правові засади.
Ключові слова: дипломатія, культурна дипломатія, зовнішня культурна політика, нормативно-правові документи, імідж держави.

Постановка проблеми. Вивчення потенціальних
можливостей культурної дипломатії останнім часом
стрімко зростає. Це багато в чому пов’язано з усвідомленням провалів/невдач традиційної та особливо
«силової» дипломатії, що іноді демонструють неможливість забезпечити успішне вирішення важливих міжнародних проблем через відсутність адекватного розуміння специфіки того чи іншого народу та
держави. Дослідники відзначають, що при проведенні зовнішньої політики слід приділяти велику увагу
таким складовим суспільної свідомості, як культура,
цінності, релігія, менталітет. Саме культурна дипломатія безпосередньо оперує в даному предметному
полі, створює необхідний ґрунт для інтенсифікації
та підвищення ефективності міжнародного співробітництва.
Метою дослідження є осмислення актуалізації
культурної дипломатії України у сучасному світі,
спроба аналізу її правової основи.
Аналіз останніх досліджень. Термін «культурна
дипломатія» все частіше виникає в науковому дискурсі. Аналіз наукових досліджень щодо заявленої
теми свідчить про поглиблений науковий інтерес до
осмислення проблем культурної дипломатії з боку
політичної науки, історії та соціології. Внесок в розробку питання ролі культурної дипломатії в зовнішньополітичному векторі діяльності української держави зроблено такими науковцями як Д. Вєдєнєєв,
© Стасевська О. А., Маланчук І. І., 2021

В. Костров, Т. Пересунько, Н. Мусієнко, В. Циватий,
М. Кулініч, О. Розумна, та ін. [1-8]. Нечисленність
праць говорить про недостатню опрацьованість культурної складової української дипломатії та необхідність більш поглибленого вивчення даної теми. Водночас у вітчизняній науковій літературі бракує праць,
які б висвітлювали правовий вимір культурної дипломатії.
Виклад основного матеріалу. В умовах глобалізації відбувається втрата національних витоків.
Отже, будь-якій державі необхідно залучати весь
потенціал у справі збереження й примноження власної та світової культурної спадщини, підтримки міжнаціональної та міжетнічної злагоди, взаєморозуміння, цивілізованих відносин між державами.
Міжнародне спілкування у сфері культури має
таку ж древню історію, як і у сфері політики та економіки. Воно розвивалося стихійно, під впливом
природної потреби народів долучитися до досвіду та
досягнень сусідів у сфері культури, й поділитися
власним культурним ресурсом. Римський поет Горацій писав: «Греція, полонянкою ставши, переможців
грубих полонила», визнаючи надзвичайний вплив
грецької культури на становлення римської державності. Один з батьків-засновників США, Томас
Джефферсон, також відзначав роль культури у створенні репутації країни, забезпеченні їй поваги та
шани у світі.
Право та інновації № 1 (33) 2021
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Міжнародно-правова думка по різному визначає
поняття «дипломатія», іноді ототожнюючи його з
міжнародним правом або із зовнішньою політикою.
Втім дипломатія є одним із найважливіших засобів
зовнішньої політики поряд із такими її складовими
як збройні сили, розвідка, економічні зв’язки тощо.
Культурна дипломатія є видом дипломатії, що як засоби досягнення мети використовує культурне надбання країни: мистецтво, включаючи живопис,
скульптуру, театр, кінематограф, музику; літературу
(втілюються такі ініціативи, як створення бібліотек
в іноземних державах, переклад на іноземні мови
творів національних авторів); освіту (надаються
освітні програми іноземним студентам; реалізуються
проекти наукового і академічного обміну, мовних
програм за кордоном). Вона активно застосовується
країнами задля інтенсифікації культурної взаємодії,
а сам термін має цілком позитивну інтерпретацію.
Термін «культурна дипломатія» увів в науковий обіг
американський дослідник Ф. Баргхорн (американський «совєтолог»), який визначив його як маніпуляцію культурними матеріалами та кадрами з метою
пропаганди. Проте, зрозуміло, що сьогодні таке визначення не відповідає тим цілям й завданням, які
покладаються на культурну дипломатію. Сучасні
науковці визначають культурну дипломатію як вид
дипломатії, що містить обмін ідеями, цінностями,
традиціями та іншими аспектами культури або ідентичності [3, с. 118].
Сьогодні, в умовах формування нової поліцентричної системи міжнародних відносин, роль культури у контексті міжнародного співробітництва важко переоцінити. У XXI ст., коли превалює пріоритет
вузькодержавних та вузьконаціональних інтересів,
коли спостерігається падіння моральних цінностей,
панують егоїстичні та індивідуалістичні начала, поширені релігійна та етнічна нетерпимість, надзвичайно актуалізується діалог культур як дієва перешкода конфліктів глобального світу.
Головне завдання дипломатії полягає в формуванні позитивного іміджу держави – це багатостороннє та комплексне завдання, а культурна дипломатія – лише один із шляхів його вирішення. Держава здійснює свою зовнішню політику і захищає
національні інтереси за допомогою різних засобів:
переговори, укладення міжнародних договорів та
угод, силові засоби (насильство та погрози, застосування військової сили), економічні засоби (санкції, ембарго або різного роду «заохочення» у вигляді надання кредитів, постачання енергоресурсів
за пільговими цінами) тощо. Водночас, відомо, що
міжнародна репутація та імідж будь-якої держави
визначається не тільки політичними та економічними можливостями, але й культурним потенціалом.
Влада країн, усвідомлюючи свої національні за-
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вдання та задля національного убезпечення, повинна докладати значних зусиль (зокрема, виділяти
кошти) для активізації культурної дипломатії, просування культурного надбання держави у світовий
культурний простір.
Досвід України щодо культурної дипломатії сягає
часів української революції початку XX ст. У радянські часи Україна як складова єдиної держави мала
можливість використовувати здобутки національної
культури в дипломатії. Робота була організована на
державному рівні, на бюджетні кошти, контролювалась центральними органами влади, активно підтримувалася відповідною роботою посольств. Важливо
зауважити, що в ті часи культурна дипломатія була
вкрай заідеологізована, що знижувало її можливості
та ефективність, хоча в цілому ефект від всіх зусиль
був, попри всі ідеологічні втрати (не всі верстви населення сприймали таку дипломатію).
Розпад Радянського союзу на окремі національні
держави дещо сповільнив культурну дипломатію.
В цей час значно послабились можливості української держави, яка переживала тривалий період становлення державної ідеології та загальнонаціональних цілей. Чітко означена зовнішня політика послабилась, а про важелі культурної дипломатії забули,
як про щось малоефективне. Водночас зі здобуттям
незалежності Україна отримала можливість самостійно здійснювати свою зовнішню культурну політику, розробляти нормативно-правові основи міжнародної культурної взаємодії, укладати угоди з країнами та міжнародними організаціями, відповідно до
нових умов формувати механізм їх реалізації. У країні почався процес трансформації попередньої (радянської, авторитарної) системи міжнародного культурного співробітництва в нову, що спирається на
демократичні засади, загальнолюдські цінності та
національні інтереси.
До активного застосування інструментарію культурної дипломатії Україна повертається у XXI ст.,
коли виникла нагальна потреба широкої міжнародної
підтримки задля реалізації амбітних євроінтеграційних планів. Втім, відома дослідниця проблем культурної дипломатії в сучасній Україні О. Розумна зазначає: «Досвід присутності української культури за
кордоном доби Незалежності навряд чи можна назвати політикою культурної дипломатії або хоча б
промоції культури. Однак його не можна не враховувати, розбудовуючи культурну дипломатію як політику держави, більше того – аналіз досвіду міжнародної присутності української культури є досить
важливим етапом й умовою успішного старту процесу інституалізації культурної дипломатії.» [6,
с. 11].
Практика організації культурної присутності за
кордоном, популяризації культурного надбання на-
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роду (що входить до числа зовнішньополітичних
пріоритетів як й більшості держав) зумовлена кількома причинами: культурне співробітництво має
формувати «сприятливий клімат» для успішного
здійснення зовнішньополітичних акцій, утвердженню за нашою країною гідного, відповідно її геополітичному положенню, місця у світі; культурні зв’язки
покликані працювати на створення позитивного та
об’єктивного образу України у світі, повинні породжувати й заохочувати почуття симпатії до нашої
країни, множити число її друзів, демонструвати відкритість українського суспільства та свідчити про
відродження України як вільної й демократичної
держави.
Координатором культурної дипломатії держав
виступає організація ЮНЕСКО, суть діяльності якої
полягає у розвитку діалогу між цивілізаціями, культурами й народами та ґрунтується на повазі загальнолюдських та національних культурних цінностей.
Головні завдання ЮНЕСКО зафіксовані в статуті й
полягають у визнанні своєрідності культур різних
народів та сприянні вільному поширенню ідей словесним й образотворчим шляхом. Сформована система координації, стимулювання та організації культурної діяльності на міжнародному рівні дозволяє
виділити наступні завдання культурної дипломатії
України: – ознайомлення закордонної громадськості
з культурним доробком власного народу; – використання культурного обміну та різних культурних проєктів для підвищення престижу й формування створення сприятливих умов для вдосконалення співпраці в економіці та політиці; – ознайомлення власної
громадськості з культурними надбаннями інших народів; – сприяння науковому обміну та співпраці в
цій сфері, підтримці високого науково-технологічного рівня, який відповідає світовим стандартам; –
співпраця у сфері спорту, туризму; – поширення
власної мови за кордоном; – формування іміджу
української держави. Держава залишається головним
суб’єктом культурної дипломатії на міжнародній політичній арені, але її статус поступово розмивається
внаслідок глобалізації. У таких умовах не тільки
державні актори культурної дипломатії є представниками національних інтересів. Значну роль починають відігравати неурядові та громадські організації,
політики, митці, журналісти, науковці, студентство
та окремі активні представники української спільноти [4].
Вагомим інструментарієм культурної дипломатії
є взаємодія з громадами української діаспори. Через
складні історичні обставини велика кількість українців опинилися за межами Батьківщини, ним було
створено багато організацій, метою яких є збереження культурних надбань свого народу та його активне
просування в інших країнах. Українські експатріан-

ти, українські закордонні громадські організації наочно демонструють дієвість «любительської» мережі
культурної дипломатії, плідно працюють на користь
інтересів України та для формування її позитивного
іміджу [9].
Пріоритетним напрямом зовнішньополітичної
діяльності України є її утвердження як рівноправного партнера для всіх країн світу в економічній, культурній, науково-технічній сферах (за виключенням
країн, яким за рішенням Ради Безпеки ООН оголошена економічна блокада), позиціювання себе на
міжнародній арені засобами культури у тому числі.
Прогресивним кроком у цьому напрямі було створення у 2015 р. структурного підрозділу МЗС України
(Управління публічної дипломатії), одне з завдань
якого полягає у реалізації іміджевих, культурних та
інформаційних проєктів в України та за її межами.
Свідченням реалізації стратегічної потреби культурної дипломатії як вагомого важеля зовнішньополітичної діяльності стало ініціація (2015 р.) та створення Українського інституту (2017 р.) – головного
транслятора цінностей української культури в глобальний світ [10].
Українська культурна дипломатія ґрунтується на
міжнародних нормативно-правових документах, ратифікованих Україною, та актах національного
зaконодaвcтвa. Правову основу міжнародного культурного співробітництва складають такі угоди: –
Конвенція про створення Організації Об’єднаних
Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)
(Лондон, 1945); – Конвенція про захист культурних
цінностей у випадку збройного конфлікту (Гаага,
1954); – Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та попередження незаконного ввезення, вивезення та передачі права власності на культурні цінності (Париж, 1970); – Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (Париж,
1972); – Другий протокол до Гаазької Конвенції про
захист культурних цінностей у випадку збройного
конфлікту (Гаага, 1999); – Конвенція про охорону
нематеріальної культурної спадщини (Париж,
2003); – Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження (Париж,
2005). Важливими для реалізації завдань культурної
дипломатії є угоди, розроблені під егідою Ради Європи: – Європейська культурна конвенція (Париж,
1954); – Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (Лондон, 1969); – Європейська
конвенція про транскордонне телебачення (Страсбург, 1989; доповнена в 1998); – Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (Переглянута) (Ла Валлетта, 1992); – Європейська хартія регіональних мов або мов меншин (Страсбург,
1992); – Рамкова конвенція про захист національних
меншин (Страсбург, 1995); – Конвенція про визнання
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кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні
(Лісабон, 1997).
Правова база міжнародного культурного співробітництва отримала законодавче оформлення в Законі України «Про культуру» [11], де в розділі VIII
«Міжнародні культурні зв’язки» зазначено, що держава сприяє міжнародному культурному обміну,
співробітництву закладів культури, професійних
творчих працівників, працівників культури України
із закордонними партнерами, хоча й не вказується,
які саме дії будуть прийняті з цією метою та діяльність яких органів запроваджуватиме цю політику.
Серед базових національних нормативно-правових
актів, що покладені в основу культурної дипломатії
України є Закон України «Про засади внутрішньої і
зовнішньої політики» [12]. Деякі нормативні документи фактично прямо акцентують важливість культурної дипломатії, не використовуючи саме поняття.
Зокрема, одними із головних завдань зовнішньої
політики України є створення сприятливих зовнішньополітичних умов для розвитку української нації,
її економічного потенціалу, історичної свідомості,
національної гідності українців, а також етнічної,
культурної, мовної, релігійної самобутності громадян України усіх національностей, підтримка інтеграції України у світовий інформаційний простір,
утвердження провідного місця України у системі
міжнародних відносин, зміцнення міжнародного
авторитету держави [13]. Культурна дипломатія посідає важливе місце в українській зовнішній політиці, проте недосконалість наявної нормативно-правової основи не дає їй можливості повною мірою виявити та реалізувати свій потенціал.
На нашу думку, чітка фіксація поняття «культурна дипломатія» в нормативно-правовому полі сприятиме систематизації розуміння гуманітарних засад
зовнішньополітичної діяльності України; активізації
дослідження специфіки культурної дипломатії у
юридичній та дипломатичній площині; популяризації наявних засад культурної дипломатії. Окрім цього, важливим кроком у юридичному затвердженні
культурної дипломатії може стати створення відпо-
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відних інститутів, що будуть її реалізовувати. Головно – забезпечення інтеграції України в європейський
політичний, економічний, правовий простір з метою
набуття членства в ЄС прямо пропорційна дієвості
культурної дипломатії.
Аналіз поставленої проблеми, сьогоденних питань на шляху реалізації потенційних можливостей
культурної дипломатії актуалізують правове забезпечення культурної дипломатії, що може стати чинником підвищення дієвості цього інституту, а відповідно і зовнішньої політики загалом, а тому нагальним стає створення сприятливого законодавчого поля
для максимальної ефективності культурної дипломатії.
Висновки. В у мовах стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та їх проникнення в усі сфери людської життєдіяльності держава має
небачені раніше можливості поширення своєї культури. Заповнення правових прогалин щодо культурної дипломатії має відбуватися у векторі визнання
культури як суб’єкта зовнішньої політики, усвідомлення її репутаційного та соціального потенціалу.
Просування своїх досягнень у сфері мистецтва, науки й освіти стає одним з ефективних засобів
розв’язання зовнішньополітичних задач. Культурна
дипломатія більш ніж коли-небудь стає полем боротьби за уми, серця й матеріальне багатство людей
по всьому світу. В епоху глобальних трансформацій,
конфліктів та нестабільності важко переоцінити
культурний та правовий потенціал цього виду дипломатії, який має свій унікальний арсенал засобів формування позитивного образу країни за кордоном. Це
важливий ресурс культурного, політичного і правового впливу в світі, який можна використовувати для
просування інтересів власної держави, для поліпшення взаєморозуміння між лідерами і народами.
Перед Україною стоїть завдання не просто актуалізувати старі та знайти нові культурні образи й символи, для створення гідного іміджу країни, а й створити відповідну до викликів часу нормативно-правову базу ефективного втілення завдань культурної
дипломатії.
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В статье проанализировано понятие культурная дипломатия, ее возможности донести до зарубежной аудитории специфику родной культуры языком науки, образования, искусства, создать благоприятный имидж государства
с целью реализации ведущих задач международной политики. Авторами осмыслены главные задачи, культурный
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CULTURAL DIPLOMACY: SYMBIOSIS OF CULTURAL AND LEGAL POTENTIAL
Problem setting. The study of the potential of cultural diplomacy has been growing rapidly in recent times. This is
due to the realization of the failures of traditional and «force» diplomacy, which often demonstrate the inability to ensure
the successful solution of important international problems. Researchers note the need to use cultural diplomacy to
intensify and increase the effectiveness of international cooperation.
Target of research. Understanding the actualization of cultural diplomacy of Ukraine in the modern world, an attempt
to analyze its legal basis.
Analysis of resent researches and publications. The concep «cultural diplomacy» is more common in scientific
discourse. Scientists such as D. Vedeneev, V. Kostrov, T. Peresunko, N. Musienko, V. Tsyvaty, M. Kulinich, O. Rozumna,
and others have contributed to the development of the role of cultural diplomacy in the foreign policy vector of the
Ukraine. Political science works predominate among the researches. Few works analyze the legal aspects of cultural diplomacy.
Article’s main body. In the context of globalization there is a loss of national origins. Therefore, states must use all
their potential to preserve and enhance their own and the world’s cultural heritage, mutual understanding and support of
interethnic harmony. International legal thought defines the concept of «diplomacy» in different ways, sometimes
identifying it with international law or foreign policy. However, diplomacy is one of the most important tools of foreign
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policy, along with its components such as the armed forces, intelligence, economic ties, and so on. Cultural diplomacy is
a type of diplomacy that uses the country’s cultural heritage as a means to an end.
The role of cultural potential in international relations is highly valued. It is cultural diplomacy, not the use of force
to impose political, ideological ideas, which aims to unite countries.
Ukraine is returning to the active use of cultural diplomacy tools in the XXI century, when there was an urgent need
for broad international support for the implementation of ambitious European integration plans. The system of coordination,
stimulation and organization of cultural activities at the international level allows identifying the tasks of cultural
diplomacy of Ukraine. Ukrainian cultural diplomacy based on international legal instruments ratified by Ukraine and acts
of national legislation. The analysis of the problem allows determining the urgent task of creating a favorable legislative
framework for the maximum effectiveness of cultural diplomacy.
Conclusions and prospects for the development. The filling of legal gaps in cultural diplomacy should take place
in the vector of recognition of culture as a subject of foreign policy, awareness of its reputational and social potential.
Ukraine faces the task of updating old and finding new cultural images and symbols to create a decent image of the country,
as well as to create an appropriate legal framework for the effective implementation of the tasks of cultural diplomacy.
Keywords: diplomacy, cultural diplomacy, foreign cultural policy, regulatory and legal documents, image of the state.
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ПАРАДОКСАЛЬНА ПРИРОДА КОНСЦІЄНТАЛЬНИХ ВІЙН
У статті досліджується теза стосовно консцієнтальної сутності сучасних війн, яка є актуальною в умовах
сьогодення. Наголошено, що творці і прихильники цієї концепції стверджують саме про війни на поразку (знищення) свідомості. Підкреслено, що відмінною характеристикою виступає суперечлива природа таких конфліктів – те, що в них йде протистояння одного з усіма. В ході дослідження з’ясовано, що трактування цих війн, як
таких, що не мають конкретного супротивника (без ворога), дійсно, має право на існування, але не в умовах сучасності, а відповідно до Світової історії.
Ключові слова: історія, філософія, консцієнтальна війна.

Постановка проблеми. Свідомо чи несвідомо,
але будучи не стільки психологами або соціологами,
скільки політтехнологами, прихильники цієї концепції міфологізують природу як свідомості взагалі, так
і її національної форми зокрема1. З огляду на це мета
даної статті розкривається через зниження градусу
соціальної напруженості, що породжується подібними міфами. Для її досягнення авторами використовується досвід німецької класичної філософії.
Виклад основного матеріалу. Найважливішим
завданням будь-якої науки є пояснення суперечливих
фактів навколишньої дійсності. Подібні явища часом
набувають форми парадоксів. Вони здавна представляли для науки особливий інтерес. Про один з них,
який, сподіваємося, не залишить байдужим будь-кого
з наших сучасників йтиметься в цій публікації.
Це як раз той випадок, коли «точка зору залежить від
точки сидіння» – афоризм приписується Леху Валенсі.
1
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За першоджерелом відтворимо «відмінну» характеристику сучасної протидії. Ю. В. Крупнов,
який є одним з авторів словосполучення «консцієнтальна війна»2– війни на поразку свідомості –
формулює, на його думку, головний парадокс подібної протидії так: «На цей раз супротивник настільки розмитий та повсюдний (використовуємо
чудовий термін В. І. Вернадського, який відкрив
феномен повсюдне життя як підставу біосфери),
що реальним противником є людство» [12]. Говорячи «на цей раз», мається на увазі ключова особливість цієї, на його думку, 5-ї за рахунком світової війни на відміну від 1-ї гарячої, 2-ї – холодної,
3-ї, що викликала розпад СРСР (термін, введений
2
Словосполучення, що увібрав в себе смисли термінів
«неправильна, іррегулярна або мала війна (Ф. Фон
Хейдт), мятежвойна (Є. Е. Мессмер), безконтактна війна
(В. І. Сліпченко), мережева (аналітики РЕНД-Корпорації).
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композитором Г. Свиридовим) і 4-ї – фінансової
[12]1.
Дійсно, як таке можливо, щоб нападаюча сторона – була, а та що обороняється – відсутня? Що стане, наприклад, з вмістом І-Цзин (Книги Змін) якщо
хтось, мов би, розважаючись, залишить інформацію
про Інь, а про Ян зітре будь-яке згадування? Воланд
в романі М. А. Булгакова зовсім справедливо запитує
Левія Матвія: «що би робило твоє добро, якби не
існувало зла, і як би виглядала земля, коли би з неї
зникли тіні?» [4, с. 274]. Адже протилежності тому і
протилежності, що один без одного обійтися не можуть. Тим більше, що військові бюджети світових
лідерів вперто не бажають зменшуватися. Наприклад, США в 2007 р планували його довести «до
451,4 млрд. доларів. Це всього на 0,4 млрд. доларів
менше ніж рекордний військовий бюджет США епохи холодної війни – в 1985 році військовий бюджет
складав 451,8 млрд. доларів» [12]. Що це за війна,
коли а́ктори, діючі суб’єкти її – є, активно озброюються, витрачаючи на це більшу частину своїх бюджетів, а об’єкти, на «голову» яких можна було б
обрушити всю цю міць, або відсутні взагалі, або залишаються невизначеними?
На підставі аналізу сутності категорії «консцієнтальна війна» можемо констатувати, що безперечними перевагами є:
1. Нарешті визнається, що в народному «тілі», в
його географічному, економічному, етнічному, культурному та інших формах існування наявний ще
один важливий фактор – національна свідомість.
Якщо ж врахувати, що саме свідомість знаходилася
під прицілом всіх представників новоєвропейської
філософії, то аналітичні відділи сучасних держав
(наприклад, РЕНД-корпорація (RAND CORPO
RATION) JohnArquilla и DavidRonfeldt) змушені будуть звернутися саме до цього періоду історії філософії за досвідом розуміння. Його (цей етап філософії) чекає справжній ренесанс, оскільки ці аналітики
все одно стануть перед проблемою обліку всіх плюсів і мінусів даної філософії.
2. А́ктори (діючі суб’єкти) консцієнтальної загрози (або захисту від неї) рано чи пізно зіткнуться
з проблемою класифікації цих самих форм національної свідомості. Але зазначимо, що розподіл на
види – складна наукова процедура. Це зумовлено
необхідністю виокремлення низки критеріїв, за якими буде проводитись класифікація. І знову почнуть
згадувати класифікацію форм розуму Локка або Канта, самосвідомості Фіхте або свідомості Гегеля або
Гуссерля.
1
Авторство цього поняття Ю. В. Крупнов відносить до
субкоманданте Маркосу з Лакандонского лісу в мексиканській провінції Чьяпас.

3. У суто практичній сфері сенс словосполучення
«консцієнтальна війна» дозволяє пояснити специфічні факти з повсякденної дійсності. Приміром, 26 січ.
2021 р. Москва і Вашингтон підписали продовження
договору зі стратегічного наступального озброєння
без будь-яких додаткових умов. Чим пояснити
«м’якотілість» з цього питання адміністрації Байдена? Відповідь проста: стратегічна ядерна зброя в
21-му столітті не є способом досягнення геополітичних задач, а залишається всього лише «пугалом».
Реальне протистояння держав переміщається в кіберпростір, і туди ж переміщається горезвісна «гонка озброєнь» [16].
4. Нарешті, найголовніша проблема, з якою зіткнуться а́ктори цих війн – проблема методу. Само
собою зрозуміло, що навіть поставивши перед собою
чисто практичну задачу – «вразити» свідомість знайденого таки противника, необхідно скласти більшменш точне знання про цей предмет. Але для цього
необхідно визначитися спочатку зі своєю власною
свідомістю. Яку позицію відносно досліджуваної
свідомості повинна зайняти свідомість дослідника,
щоб перша розкрила свою природу іншій? Ігнорувати подібну роздвоєність свідомості як з боку змісту,
так і з боку форми в цьому випадку (свідомість досліджує свідомість) неможливо!
Нагадаємо, що тільки це питання про метод феноменолога (або трансцендентального філософа)
утворив лінії «розколу» між системами чотирьох
представників німецької класичної філософії (І. Канта, І. Фіхте, Ф. Шеллінга, Г. Гегеля). Рішення цієї
проблеми залишимо для подальшого дослідження.
Перед тим як зайнятися методологічними труднощами дослідження форми концепції консцієнтальної
війни, наразі ж звернемося до протиріччя її змісту–
самого поняття «війна свідомостей». Звернемо більш
детальну увагу на тезу про те, що «в консцієнтальних війнах явних супротивників немає і бути не
може».
На жаль, щодо його другої частини, автори вказаного положення намагаються зробити вигляд, що
вони тільки констатують очевидний факт. Проте,
навряд чи це так. Створюється враження, що певний вплив військових кіл в сучасних державах ще
настільки сильний, що «генерали» просто перетягують державні бюджети з «соціалки» на себе. В.В.
Бібіхін, розмірковуючи над змістом знаменитих
«Листів з Росії» Астольфа де Кюстіна [13], який
подорожував по Росії майже двісті років тому, звертає увагу на наступне твердження французького
письменника: «Без світової задачі все виявиться не
цікавим, велич країни стане безглуздою». А трохи
вище російський філософ майже цю саму думку
формулює так: «Як справи з місією Росії, по захопленню світу? Всі державні утворення складалися
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в перспективі світу. Жодне не обмежило себе заздалегідь застереженням, що його устрій непридатний для інших. Будь-яка система правопорядку
за своїм задумом універсальна. Інерція кожної держави штовхає її до розширення. Майже будь-яка
держава є важкою машиною, що поза граничної
мети здається недоцільною» [2, с. 96].
Мабуть тут йдеться про «перспективу світу».
Але ж зворотна сторона цього твердження говорить,
скоріше, про «перспективу війни», та ще не просту,
а світову. Якщо бути більш точним в формулюваннях, то слід звернути увагу на те, що звичайна держава, яка прагне природним шляхом стати – регіональною, потім – континентальною, нарешті, світовим лідером, взагалі «не думає» про специфіку
шляху (або засобів), ставши на який воно досягне
своєї мети. Пояснимо цю думку на відомих прикладах.
Ось кантівський категоричний імператив:
«Чини так, щоб максима твоєї волі повсякчас могла би бути загальним законом!». А ось, зовсім поруч, з вище цитованим фрагментом В.В. Бібіхин
згадує парадоксальне зауваження Ежена Іонеско:
«Тільки одинак, ні на кого не схожий, може всерйоз
розраховувати на те, що з ним буде ототожнювати
себе всякий» [2, с. 95]. Але хіба Мартін Лютер Кінг
має на увазі щось інше, констатуючи, що «несправедливість будь-де – це загроза справедливості всюди. Ми потрапили в неминучу мережу взаємності,
вплетені в єдину тканину долі. Що впливає на одного прямо, опосередковано зачіпає всіх» [10]?
Що об’єднує всі ці висловлювання, зміст яких
безпосередньо стосується причини виникнення
консцієнтальних війн? Латинське слово «conscientia»
означає свідомість, совість. П. Я. Чаадаєв так само
об’єднує ці два поняття. З огляду на це, можемо
зробити висновок: вразити свідомість супротивника, значить – зробити його безсовісним [21, с. 297].
На нашу думку, в реаліях сучасного протистояння
це латинське слово набуває жахливого, парадоксального змісту. Наприклад, в Україні, в період
Майдану воно, як пишуть укладачі особливого
словника (жаргону), раптом наповнилося суперечливим змістом: свідомість – «інтерпретація Антимайдану: «на російську мову одночасно перекладається як ідіотизм і свідомість. Специфічна форма
шизофренії, особливо поширена серед «свідомітів» – прихильників повної ізоляції України від
Росії і противників побутування на Україні російської мови і культури» [7, с. 69].
Що це: безглуздість або явна ознака складного
змісту феномена свідомості, що «фонтанує» протилежним змістом? Коли І. Кант, маючи на меті розкрити сутність науки, так само поставив питання про
природу свідомості (або як його називали в традиції
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новоєвропейської філософії – розуму1), виявилося,
що без «дивних», названих ним «апріорними синтетичними судженнями», діяльність будь-якої науки
виявляється повною нісенітницею або тавтологією.
«Пряма – найкоротша відстань між двома точками», «7 + 5 = 12», «при перетворенні однієї речовини
в іншу кількість енергії постійна» тощо – приклади
таких суджень, які приводяться самим засновником
німецької класичної філософії. Те, що подібні формулювання з чуттєвого досвіду ні довести, ні спростувати не можна, це зрозуміло. І це ще не все. Найбільша їх парадоксальність полягала в прямому порушенні закону формальної логіки – про несумісність
протилежностей. Словосполучення «апріорний синтез» в першій частині означає загальне, а в другій –
«з’єднання того, що здається непоєднуване». Але ж
останнім і є якраз те, що виявляє себе як особливе.
І. Кант підкреслює, що тільки подібний феномен
дає «інше», «нове» знання [8, с. 38]. Це «інше і нове»
в кінцевому рахунку стане дороговказом всякого
вченого, який намагається зрозуміти приховані смисли Всесвітньої історії людства, а потім навіть перекочує в елементарну вимогу до будь-якої дисертаційної роботи, наукової статті, доповіді або виступу.
А тепер повернемося до тез А. де Кюстіна, В. Бібіхіна, Е. Іонеску, Лютера Кінга, формулюванні категоричного імперативу Кантом. Всі говоритимуть про
одне й те ж: особливе (будь то особистість або цілий
народ) хоче проявити себе як загальне, і, навпаки,
загальне невідворотньо прагне придати саме собі
форму окремого, конкретного. Уявімо собі історика,
який прагне в хаос випадковостей народного життя
(за наявними в нього відомостями як вихідними матеріалами) внести хоч якусь наукову образність. Без
побудування «східців» світових цивілізацій і культур,
де йдеться про появу чогось нового, йому не обійтися. І будь то діалектичний метод Г. Гегеля або морфологічний О. Шпенглера, скрізь ми зустрінемо одне
і теж – прагнення виразити в поняттях те, як один
народ, усвідомивши свою історичну оригінальність,
«пропонує» її, мирним або військовим шляхом, всьому світу, тобто не сміє новизну своєї ідеї залишити
у винятковому володінні собі самому, розуміючи,
витоки її в діяннях попереднього народу, а, значить –
всього людства.
Греки, виявивши в своїй мові поняття алейтейя
(істина), причому наповнене вже не тільки онтологічним, а й гносеологічним змістом (як єдність протилежностей мислення і буття), негайно почали свою
історію походом на азіатське місто Трою. І такою ж
атакою на Схід вони закінчили цю історію (походи
Будь то представникираціоналізму (Декарт Р. Міркування про метод, щобвірноспрямовуватисвійрозум і відшукуватиістину в науках і іншіфілософськіроботи) або, навпаки, емпіризму (Дж. Локк).
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під проводом Олександра). При цьому, коли сам
Олександр одружився і своїх воїнів одружив на персіянках (весілля в Сузах), то ні в кого не виникало
побоювань, що «нічні зозулі» змінять («перекукують») свідомість своїх чоловіків. «Істина є тотожність слова і речі, мислення і буття!» – ось те апріорне синтетичне судження з якого почалася вся європейська історія. Те, що в епіцентрі цього руху греків
на схід знаходиться теза Парменіда: «Мислити і
бути – одне і те ж» [18], здається неймовірним, але
це так насправді!
Римляни були абсолютно спокійні в сенсі консціонентального конфлікту, коли Каракалла в 212 році
своїм знаменитим едиктом Constitutio Antoniniana
дарував усім вільним людям імперії право римського
громадянства. Чому? Тому, що їх рухала їх власна
«Пан–ідея» (термін К. Хаусхофера) [20, 251–352] –
феномен правової свідомості. Але ж ще Аристотель,
вперше ретельно аналізуючи «розумну справедливість (δικαστική φρόνησις) і відрізняючи її від «техне», говорив про мистецтво, коли суб’єкт (а́ктор),
виходячи з конкретної ситуації (особливого), підводить її під загальне (закон) [1, с. 183]. При цьому
«правова особа» не має права бажати чогось іншого,
крім самої справедливості. Це – яскравий приклад
ще одного апріорного синтезу, що здобув творцям
Вічного Міста славу всесвітньо-історичного народу.
А легіони, імператори, сенат, тріумфи і т.д. – це все
лише зовнішнє оформлення.
Навряд чи пресвітери, диякони і єпископи, які
зібралися в червні 325 року в м. Нікеї замислювалися про наслідки в визначенні Сина як «единосущного (ὁμοούσιος) Батькові». І тим не менше вони його
дали! Ставлячи питання про першопричину руху
західних народів на схід (хрестові походи), історик
все одно буде шукати в загальному особливе. Звичайно, можна пояснити вчинки людей мотивацією змія,
«начебто вони, абсолютно забуваючи про божественне, мали намір задовольнятися, як черв, прахом і
водою» [5, с. 11]. Пояснення через причину: «боротьба за життєвий простір»? Але що це дасть, окрім
нескінченного стогону: всюди все одне і те ж, нічого
немає нового під місяцем.
Бог, що став людиною; людина, яка себе веде як
бог, і тільки смерть, що несе в собі безсмертя; творяще, яке сотворено. Ця думка подібна виверженню
вулкана, приголомшує навіть за своїм формулюванням. А що говорити, якщо вона до того ж проникає
в саме серце? Чим не апріорне синтетичне судження!
Та ще не в сенсі нерозвиненої єдності як китайський
імператор або індійський брахман, а як єдність абсолютних протилежностей. І. Кант, пояснюючи суть
закону гравітації як прикладу подібного судження,
зауважує, що в понятті тіла міститься ознака обсягу
(це апріорне аналітичне судження). Тут точки – скла-

дові елементи поняття «тіло», як би «розбігаються»
в різні боки. У судженні «це тіло зелене», навпаки є
синтез, правда тут він – випадковий, досвідчений. Це
– апостеріорне синтетичне судження. Але те, що у
всякому тілі кожна точка спрямовується до єдності
говорить про те, що ця думка гідна застосування не
тільки до фізичної, а й до соціальної матерії. Тільки
один соціальний організм відрізняється від іншого
характером цієї єдності: прагнення до істини, бажання права, наслідування Христа.
Л. М. Толстой пише: «Влітку 1812 року мільйони
людей (рахуючи тих, які перевозили і годували армію), рушили з Заходу на Схід, до кордонів Росії, до
яких точно так же з 1811-го року стягувалися сили
Росії ... і почалася війна, точніш, відбулася противна
людському розуму і всій людській природі подія.
Мільйони людей робили один проти одного таку незліченну кількість злодіянь, обманів, зрад, злодійства, підробок і випуску фальшивих асигнацій, грабежів, підпалів і вбивств, якого в цілі століття не
збере літопис всіх судів світу, і на які, в цей період
часу, люди, які здійснювали їх, не дивилися як на
злочини. Що справила ця незвичайна подія?» [17,
с. 3]. Відповідь, на це ключове питання, який ставить
письменник в його власній редакції звучить приблизно так: необхідно навчитися дивитися на ці події з
точки зору необхідності (фаталізм). Адже ще древні
говорили, що навіть боги не можуть скасувати доконане. Але, тут слід врахувати, що те, що для художника є межею, для вченого виступає як початок.
Відступимо ще на 700 років в глиб історії. І знову важкозрозумілий факт. Що змусило в 1096 році
тисячі лицарів, священиків, ремісників, селян та іншого народонаселення Франції, Іспанії, Німеччини,
Італії та інших європейських країн залишити свої
повсякденні заняття і відправитися за тисячу кілометрів і, творячи тисячу беззаконь (і відчуваючи тисячу
поневірянь), відвойовувати у іновірців «залишки
гробу Господнього», а потім, в Єрусалимі, по коліна
в крові повержених, молити про спасіння душі у
Спасителя?
Нарешті в ХХ столітті, в додаток до всіх виняткових епізодів традиційної історії, повністю реалізували себе три варіанти «соціального техне» (назвемо
так три форми ідеології). Одна на основі природної
єдності – націонал–соціалізм; інша – приватної власності – лібералізм, і третя, на основі праці в горизонтах суспільної власності на засоби виробництва –
комунізм. Підкреслимо, що в такому разі йдеться про
особливий випадок, коли, після «сходів», які не бачать один одного, кінцевих форм свідомості, все
змінилося, одна ілюзорна свідомість (первісний зміст
поняття «ідеологія») сама критикує всі інші. Це – політична ідеологія, яка відноситься до повсякденної
свідомості технічно. Раніше нами цей феномен був
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названий «ідеологією сучасного розуму» [9]. Кожна,
з тільки ескізно намічених тут Пан–ідей має здатність не тільки впроваджуватися і відтворюватися
свідомістю всесвітньо-історичного народу. Основною її властивістю є здатність до природному розширення. Саме на цьому наголошував В. В. Бібіхин
в вищенаведеному фрагменті. І це поширення, на
жаль, у всесвітній історії найчастіше реалізовувалося саме військовим шляхом.
З подібних фактів формується вся основна канва всесвітньої історії. Та, як любив казати шеф ЦРУ
А. Даллес: «Факти самі по собі – пил, якщо не враховувати тенденцію». З урахуванням наведеного ми
весь час будемо проводити паралелі між феноменологією та історією. І чим глибше ми занурюємося в
проблеми онтології всесвітньої історії, тим наполегливіше вона «викидає» нас в проблеми методології. Це особливо відчувається в разі, коли в прицілі виявляється словосполучення «війна свідомостей».
Те ж саме відбулося з розглядуваною тезою про
консцієнтальні війни сучасності. Тільки тут, у її прихильників, повністю переплутані, як говориться в
Біблії, всі часи і терміни [3]. Про яку війну національних свідомостей може йти мова, коли відгриміли бої Всесвітньої історії, яку в поняттях можна виразити тільки в формі посходового сходження Світового Духа до моменту повної тотожно сті з
свідомістю, що пізнає його суб’єкта? Про яку війну
національних свідомостей можна говорити всерйоз,
коли умовивід з трьох термінів трьох світових ідеологій ХХ століття пройшов коло повного опосередкування, і з 24 жовт. 1945 р. (день святкування набрання чинності Статуту ООН) в залі засідань Генеральної Асамблеї ООН змушені збиратися люди,
свідомість яких має розглядати одну і ту ж проблему1
з точки зору ліберала, комуніста і націоналіста одночасно, при цьому враховуючи досвід античної, середньовічної і новоєвропейської культур.
Нам кажуть, що в той час, як ми доїдаємо ранковий бутерброд і поспішаємо на роботу, «п’ята світова війна ще не почалася, але вже всюди в світі йдуть
рекогносцировки та авангардні бої» [12]. На це твердження ми запитуємо: Між ким і ким? Чим відрізняються один від одного сучасне свідомість американця, німця, росіянина або китайця? Що пропонують
ці міфології нам в якості моменту ідентичності кожного національної свідомості: прізвища олігархічних
кланів, способи «відрахувань» на соціалку (друкування нічим не забезпечених паперів, які називаються грошима або торгівля дістався «у спадок», задарма, ресурсом енергетики)?
1
Наприклад, коли Міжнародний Суд ООН 27 червня
1986 постановив визнати в діях США на території і в відношенні Нікарагуа порушення норм міжнародного права
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Може насправді все інакше? І те, що ми приймаємо за початок нових війн, мало не за початок нового періоду в історії, є насправді горезвісним кінцем
історії укупі з її світовими битвами? А бої, які деякі
приймають за авангардні, насправді являються
ар’єргардними відголосками цих битв? Нас емоційно
застерігають: Катастрофа! Сучасна війна особлива,
одного – з усім людством! Ми ж звертаємо увагу на
те, що в рамках класичної феноменології кожна форма свідомості «самотня» і знає себе і тільки для себе
в своїй системі достовірності.
Аналогічно поводяться форми світової національної ідентичності. Так, Гектор – принц Трої, міста, що в принципі не дуже відрізнялося за Пан-ідеєю
від греків, що його штурмували (про що говорить
саме існування храму, присвяченого Аполлону, пограбованого солдатами Ахіллеса), перед поєдинком
з Ахіллесом пропонує тому гідно поховати того, хто
програє. На що син Фетіди, так би мовити «в упор»
дивлячись на нього, і при цьому ідеологічно не бачачи його зовсім, відповідає: «Гектор, навік ненависний, залиш говорити про умови! Як можливі між
левами та людьми непорушні клятви. Між вовками і
ягнятами ніколи не буває згоди» [6]. І тут, як і вище,
ми маємо справу з природним розширенням культури зсередини. Тобто, теза про те, що консцієнтальна
війна спрямована «на все людство» є прекрасною
ілюстрацією, тільки не сучасного, а історичного стану справ.
Висновок. Сучасна війна дійсно ведеться, тільки
не на рівні свідомостей (найскладніших, як ми бачили, формоутворень духу). Вона ведеться на рівні
трохи нижче свідомості. Ось це слід нарешті визнати. Йдеться не про консцієнтальну, а саме субконсцієнтальну (в горизонті підсвідомостей) війну. На
наше переконання, теза про те, що «в консцієнтальних війнах явних супротивників немає і бути не
може» за своєю суттю є абсолютно правильною. Дві
з половиною тисячі років тому, саме з греків і саме з
появою феномена свідомості (в сенсі освідомлення
абсолютної тотожності нетотожних мислення і буття) почалася справжня історія людства. Вельми показово, що крім слова «алетейя – істина» в їх мисленні народився його двійник, у греків з’явилося
слово «історія». Так Фукідід (400 р. до н.е.) протиставляє її як науку «вигадкам» логографів і зовсім
поряд для неї визначає мету – пошук істини [19].
Більше того, десь в цей же час з’являється слово
«філософія». Народилася «трійця», що визначила
долю феномена свідомості у всій подальшій історії.
Так само, як індивідуальна свідомість, національне можна вразити економічно, географічно, політично і навіть фізично. Народи, які колись були
гегемонами світу, можуть взагалі зникнути з поверхні Землі. Тобто, «оболонка» може випробувати всі
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мінливості долі. Але суть залишиться незачепленою
до тих пір, поки вона (національна свідомість) сама
не зробить досвід перетворення себе самої. Такий
висновок випливає з розуміння самої природи протистояння однієї національної свідомості іншій. Всес-
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вітня історія наповнена консцієнтальними війнами
«однієї» нації з усіма. Але приписувати цей унікальний феномен виключно сучасній формі військової
взаємодії означає видавати бажане за дійсне.
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В статье исследуется тезис о консциентальной сущности современных войн, который особенно актуален в
сегодняшних условиях. Отмечено, что создатели и сторонники этой концепции утверждают именно о войнах на
поражение (уничтожение) сознания. Подчеркнуто, что отличительной характеристикой выступает противоречивая
природа таких конфликтов – то, что в них идет противостояние одного со всеми. В ходе исследования выяснено,
что трактовка этих войн как таких, которые не имеют конкретного противника (без врага), действительно, имеет
право на существование, но не в условиях современности, а согласно Всемирной истории.
Ключевые слова: история, философия, консциентальная война.
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PARADOXICAL NATURE OF THE CONSCIENTIAL WARS
Problem setting. Consciously or unconsciously, but being not so much psychologists or sociologists, how many
political technologists, supporters of this concept mythologizing nature as consciousness in general, and its national form
in particular.
In view of this, the purpose of this article is revealed due to a decrease in the degree of social tension, which is
generated by such myths. For its achievement, the experience of German classical philosophy is used.
Article’s main body. The article investigates the thesis regarding the consolidation of modern wars, which is relevant
in the present conditions. It is emphasized that the creators and supporters of this concept claim precisely about the war
on defeat (destruction) of consciousness. It is emphasized that an excellent characteristic is the controversial nature of
such conflicts – the fact that they are confronting one of all. In the course of the study, it was found that the interpretation
of these wars, as not having a particular opponent (without an enemy), really has the right to exist, but not in the conditions
of modernity, but according to world history.
Conclusion. The modern war is really conducted, only not at the level of consciousness (the most difficult ones, as
we have seen, shaped spirit). It is carried out at a level slightly below consciousness. This should finally recognize it. It
is not about a consolidate, namely subconcscription (in the skyline of the subconscious) war. In our point of view, the
thesis that “there is no obvious opponents in the conscientious wars,” in essence is absolutely correct. Two and a half
thousand years ago, precisely from the Greeks, it is precisely with the appearance of the phenomenon of consciousness
(in the sense of realizing the absolute identity of inaccurate thinking and being) the true history of mankind began. It is
very indicative that in addition to the word “allate - truth” in their thinking was born his double, the word “story” appeared
in the Greeks.
Keywords: history, philosophy, a consolidate war.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ
АДВОКАТСЬКИМИ БЮРО ТА АДВОКАТСЬКИМИ
ОБ’ЄДНАННЯМИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Стаття присвячена аналізу порядку здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу відповідно до нової редакції Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», яка набрала чинності 28 квітня 2020 року. Авторами досліджено норми
Закону, які безпосередньо спричинили зміни для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, звернено увагу
на питання, які виникають в результаті виявлення їх законодавчих та правових недоліків, а також суперечностей,
що проявляються на практиці у ході їх реалізації. Як висновок нормативного аналізу авторами запропоновано
заходи для усунення та вдосконалення діючого законодавства у сфері запобігання та протидії.
Ключові слова: адвокатське бюро, адвокатське об’єднання, первинний фінансовий моніторинг, перевірка.

Постановка проблеми. Відповідно до чинної
редакції Закону України (далі – ЗУ) «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» фінансовий моніторинг являє собою
сукупність заходів, що вживаються суб’єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу (п. 66 ч. 1 ст. 1) [2]. До системи суб’єктів, на
яких покладено обов’язок здійснювати такі заходи,
віднесено, зокрема, адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, через адвокатські
бюро або адвокатські об’єднання. Дана норма не є
новелою для національного законодавства, оскільки
поява адвокатів у даній сфері суспільних відносин
була закріплена ще у попередніх редакціях відповідного Закону. Однак, набравши чинності 28 квітня
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2020 року, оновлена версія ЗУ «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» дещо змінила порядок та умови здійснення
фінансового моніторингу його суб’єктами, закріпивши за ними з-поміж іншого більш розширений перелік обов’язків, ряд підстав притягнення до відповідальності за порушення вимог цього Закону, підвищені розміри сум порогових операцій тощо.
У результаті аналізу таких нововведень, а також
певних питань, які почали виникати у зв’язку з ними
у практиці адвокатських бюро та адвокатських
об’єднань, постало питання щодо правової визначеності та безспірності деяких таких положень. Тому
актуальність даної роботи полягає в тому, аби визначити, наскільки вдалими виявилися на практиці норми нової редакції даного Закону та як вони вплинули
на здійснення первинного фінансового моніторингу
© Товкун І. М., Сливна В. А., 2021
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адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями
протягом останнього року.
Метою роботи є аналіз положень Закону України
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», які стали новелами у
процесі здійснення фінансового моніторингу адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями,
виявлення їх проблемних питань, які постають у
зв’язку із недостатньо чітким законодавчим регулюванням чи прогалинами, або виникають на практиці,
а також запропонування шляхів їх вирішення.
Наукові дослідження. Питання змін для адвокатських бюро та адвокатських об’єднань як
суб’єктів первинного фінансового моніторингу,
спричиненими набранням чинності новим Законом
у 2020 році, активно стало центром уваги багатьох
науковців та правників у даній сфері. Відтак, за
останній рік багато робіт було присвячено аналізу
положень, які досі залишаються відкритими для вирішення та законодавчого врегулювання. Прикладами авторів, які звертають свою увагу на дану проблему, є Білоусов А.І., Панчишин А.Д., Андрусяк В.В., Гайворонська В.В., Павлуненко К.Л.,
Нечипорук С.І., Онищенко В.С., Бец Н.П., Дроздов
О.О., Дроздова О.Г. та інші.
Виклад основного матеріалу. Отже, відповідно
до п.п. г) п. 7 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» адвокатські бюро, адвокатські
об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську
діяльність індивідуально, крім тих, що надають послуги в рамках трудових правовідносин, є спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового
моніторингу, які зобов’язані у своїй діяльності застосовувати ризик-орієнтований підхід, враховуючи
відповідні критерії ризику, зокрема, пов’язані з його
клієнтами, географічним розташуванням держави
реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, видом товарів та
послуг, що клієнт отримує від суб’єкта первинного
фінансового моніторингу, способом надання (отримання) послуг (ч. 1 ст. 7) [2]. Для виконання цього
завдання законодавець покладає на суб’єктів первинного фінансового моніторингу цілу низку задач
та функцій, які пов’язані із розробленням правил та
програм проведення первинного фінансового моніторингу, призначенням працівника, відповідального
за його здійснення (далі – відповідальний працівник), належною перевіркою нових та вже існуючих
клієнтів, виявленням та реєстрацією фінансових
операцій, що підлягають фінансовому моніторингу,

повідомленням спеціально уповноваженого органу
про порогові та підозрілі фінансові операції, документуванням заходів, вжитих з метою виконання
вимог законодавства у сфері запобігання та протидії
тощо.
Один із першочергових обов’язків, який покладається на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, полягає у тому, щоб стати на облік у спеціально уповноваженому органі (Державній службі
фінансового моніторингу України, далі – Держфінмоніторинг) у якості такого суб’єкта та повідомляти
такий орган про відомості, що стосуються відповідального працівника або безпосередньо такого
суб’єкта. Більш конкретних положень щодо строків
виконання такого обов’язку та інших умов перебування на обліку Закон не містить, однак у п. 7 своїх
Перехідних положень закріплює за Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ) завдання протягом 3-х
місяців із дня набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правові акти, необхідні для його
реалізації. Так, частково питання взяття на облік
суб’єктів первинного фінансового моніторингу було
вирішено шляхом прийняття Постанови КМУ № 850
«Деякі питання організації фінансового моніторингу» від 9 вересня 2020 року. Зокрема, у ч. 5, 6 Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття
з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного
фінансового моніторингу, реєстрації та подання
суб’єктами первинного фінансового моніторингу
Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути
пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення вищевказаної постанови, встановив, що адвокати, що діють через адвокатські бюро
або адвокатські об’єднання, стають на облік у Держфінмоніторингу як суб’єкти не пізніше дня встановлення ділових відносин з клієнтом (проведення фінансової операції) шляхом подання інформації, яка
обов’язково повинна містити відомості про реєстрацію суб’єкта, його місцезнаходження, відповідального працівника, особу, яка тимчасово виконуватиме
обов’язки відповідального працівника у разі його
відсутності (у разі призначення такої особи) [3]. Таким чином, незважаючи на порушення вимоги Закону щодо 3-х місячного строку для прийняття спеціального підзаконного акту, питання термінів взяття
на облік у спеціально уповноваженому органі адвокатів, що здійснюють свою діяльність індивідуально,
через адвокатські бюро або адвокатські об’єднання,
було вирішено. Однак, слід звернути увагу на ту обставину, що Постанова КМУ №850 набрала чинності лише з 1 січня 2021 року, і тому на практиці виПраво та інновації № 1 (33) 2021
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никає питання щодо взяття на облік тих адвокатів,
відносини з клієнтами яких підлягали фінансовому
моніторингу та виникали вже з моменту початку дії
основного Закону, тобто з 28 квітня 2020 року, та до
моменту прийняття нормативно-правового акту (вищевказаної Постанови), який зробив можливим фактичну реалізацію його норм.
Іншим аспектом взяття на облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що отримав своє
неповне уточнення, є визначення конкретного кола
осіб, зокрема у сфері адвокатської діяльності, на
яких покладається відповідний обов’язок. Варто зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 10 ЗУ «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення» виконання обов’язків
суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується адвокатськими бюро, адвокатськими
об’єднаннями, якщо вони беруть участь, діючи від
імені та/або за дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції та/або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операцію щодо: а) купівліпродажу нерухомості або управління майном при
фінансуванні будівництва житла; б) купівлі-продажу
суб’єктів господарювання та корпоративних прав; в)
управління коштами, цінними паперами або іншими
активами клієнта; г) відкриття та/або управління
банківським рахунком або рахунком у цінних паперах; д) залучення коштів, необхідних для створення
юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності або управління ними; е) створення, забезпечення
діяльності або управління юридичними особами,
фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями [2].
Одночасно з цим ч. 3 даної статті закріплює винятки з цих правил: адвокатські бюро та адвокатські
об’єднанняможуть не виконувати обов’язки щодо
здійснення належної перевірки клієнта та не повідомляти спеціально уповноважений орган про свої
підозри у разі надання послуг щодо а) захисту клієнта, б) представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів або
в) надання консультацій щодо захисту та представництва клієнта. У зв’язку з цим у колі юристів постало питання щодо того, чи зобов’язані ставати на
облік у Держфінмоніторингу ті адвокатські бюро та
адвокатські об’єднання, діяльність яких спрямована
виключно на здійснення захисту, представництва
клієнтів або надання їм консультацій. Адже, з одного
боку, законодавець чітко закріпив види діяльності
для даних суб’єктів, у разі здійснення яких на них
покладаються обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу, але, з іншого боку, серед виняткових дій, які Закон дозволяє не вчиняти у разі на-

106

Право та інновації № 1 (33) 2021

дання виключного переліку послуг, не передбачається звільнення від обов’язку стати на облік у
спеціально уповноваженому органі.
У зв’язку з цим Міністерством юстиції України
(далі – Мін’юст) було дано певне роз’яснення: якщо
адвокати не беруть участі у підготовці і здійсненні
правочинів, зазначених у Законі, то і обов’язку стати
на облік у Держфінмоніторингу у них не виникає [5].
Однак основна колізія полягає в тому, що даний висновок був розроблений на основі попередньої редакції ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а тому питання про доцільність його віднесення до діючого
правопорядку у даній сфері суспільних відносин
залишається відкритим.
Актуальною для адвокатської діяльності проблемою у ході здійснення первинного фінансового
моніторингу своїх клієнтів є збереження у даному
процесі адвокатської таємниці. Відповідно до ч. 1
ст. 22 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що
стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту
адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах
з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких
клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору
про надання правової допомоги з передбачених цим
Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних
носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності
[1]. Однак ч. 6, 7 даної статті роблять виняток із загального правила та не відносять до порушення адвокатської таємниці, а тому і до підстав притягнення
до юридичної відповідальності випадки подання
адвокатами в установленому законодавством порядку інформації Держфінмоніторингу про фінансові
операції. Цьому, безумовно, відповідає і норма вищезгаданої ч. 3 ст. 10 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», яка включає винятки із обов’язку суб’єктів
первинного фінансового моніторингу здійснювати
належну перевірку клієнта та повідомляти спеціально уповноважений орган про свої підозри у разі надання їм послуг, не пов’язаних із фінансовими операціями.
Важливо відмітити, що дані норми національного законодавства також перебувають в узгодженості
із засадами міжнародного права. Так, показовою у
даному аспекті може слугувати справа «Мішо проти
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Франції», що перебувала на розгляді у Європейському суді з прав людини (далі – Суд). У своєму рішенні
Суд зазначив, що для оцінки пропорційності втручання у право, передбаченого ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(«Право на повагу до приватного і сімейного життя»),
адвокатами під час виконання обов’язку щодо повідомлення про підозру вирішальними є 2 елементи: поперше, коли врамках професійної діяльності вони
беруть участь від імені і зарахунок клієнта в угодах
щодо фінансів або нерухомості або діють у якості
довірителя; по-друге, коли в рамках професійної діяльностівони допомагають клієнту у підготовці або
здійсненні трансакційстосовно певних визначених
операцій. Таким чином, обов’язок повідомляти про
підозру не стосується сутімісії захисту, котрає основою для професійної таємниці адвоката, а тому з
оглядуна переслідувану законну мету і на її особливу
важливість удемократичному суспільстві, не становить непропорційне втручання у даний принцип адвокатської діяльності (п. 126-128, 131) [4].
Певну невизначеність у національному законодавстві юристи вбачають у питанні невичерпності
видів послуг, які можуть підпадати під поняття «надання консультацій щодо захисту та представництва
клієнта», оскільки саме ця підстава звільняє адвокатські бюро та адвокатські об’єднання від обов’язків,
що виникають у ході здійснення первинного фінансового моніторингу їх клієнтів. Зокрема, як наголошують ряд правників, дане формулювання потребує
деталізації зі сторони Мін’юсту, адже відповідні
суб’єкти ймовірно більшість своєї діяльності
прив’язуватимуть до таких консультацій, а регулятор
може мати відмінне бачення у їх розумінні, внаслідок
чого виникатимуть спори щодо наявності чи відсутності порушень законодавства, яке регулює питання
фінансового моніторингу. Так, наприклад, проаналізувавши наведений у ст. 10 Закону № 361-ІХ перелік
фінансових операцій на предмет характеристики
кожної з них, можна дійти до висновку, що адвокати
у вигляді правових консультацій можуть долучатись
до останніх двох операцій з наведеного переліку [7].
У силу цього навіть пропонується повернути попередню редакцію даної норми, яка більш точно та
правильно визначала межі звільнення від обов’язку
звітувати для адвокатів, а саме «коли відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом їх професійної таємниці, або має привілей на
збереження службової таємниці, а також у випадках,
коли вони виконують свої обов’язки щодо захисту
клієнта, представництва його інтересів у судових
органах та у справах досудового врегулювання спорів» [6].
Схожою загальністю характеризується безпосередньо визначення «підозри» у контексті ЗУ «Про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення», про наявність якої
суб’єкти первинного фінансового моніторингу
зобов’язані повідомляти Держфінмоніторинг. Відповідно до п. 46 ч. 1 ст. 1 вищевказаного Закону
підозрою може бути навіть певне припущення, що
ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція
або її учасники, їх діяльність чи походження активів
пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження
зброї масового знищення, або із вчиненням іншого
кримінального правопорушення або діяння, за яке
передбачені міжнародні санкції. У зв’язку з цим на
адвокатські об’єднання та адвокатські бюро фактично покладаються обов’язки з масштабного збирання
інформації проти своїх клієнтів, оскільки встановлення законодавцем таких критеріїв для підозри, як
«припущення», «інше кримінальне правопорушення» (а не лише те, що передбачено відповідним Законом) та «діяння, за які передбачені міжнародні
санкції» говорить про можливість віднесення до неї
надто широкого спектру видів робіт [8]. Критиці
підлягало дане визначення і науковцями, що досліджували попередні редакції розглядуваного Закону,
однак аргументацію вони знаходили у тому, що надати вичерпну і об’єктивну дефініцію для такої
суб’єктивноїкатегорії як підозра не можливо [9, с.
108]. Але, на нашу думку, правова визначеність як
обов’язкова складова верховенства права має бути
максимально забезпечена, особливо при перегляді
та оновлені законодавства, оскільки закріплення
підвищеної відповідальності за порушенням норм
Закону № 361-ІХ, та при цьому не вдосконалення
суперечливих положень його попередніх редакцій
говорить про відповідні недоліки у правовій системі
України у цілому.
Висновок. Таким чином, на основі вищевикладеного матеріалу можна зробити висновок, що прийняття у 2019 році нової редакції ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» мало на меті правильну мету – захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки
шляхом вдосконалення правового механізму боротьби із даними злочинами. Однак, закріпивши за
суб’єктами первинного фінансового моніторингу
розширений перелік обов’язків, а також нові умови
та порядок їх реалізації, законодавець не врахував усі
питання, які можуть виникнути на практиці у проПраво та інновації № 1 (33) 2021
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цесі здійснення такої діяльності. Недосконалими
виявилися і деякі норми оновленого законодавства,
які внаслідок їх аналізу можна охарактеризувати як
колізійні, неповні або надто загальні.
На основі цього вбачається за доцільне вдосконалити чинне законодавство у тих положеннях, при
реалізації яких на практиці виникає ряд спірних питань. Зокрема, необхідним, на нашу думку, є визна-
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чити на нормативному рівні усі вимоги взяття на
облік спеціальним уповноваженим органом суб’єктів
первинного фінансового моніторингу, зокрема щодо
його строків та учасників, а також закріпити більш
чіткі правила процесу повідомлення про підозру
адвокатами, адвокатськими бюро та адвокатськими
об’єднаннями, а також умови звільнення від цього
обов’язку.
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МОНИТОРИНГА
Статья посвящена анализу порядка осуществления адвокатскими бюро и адвокатскими объединениями первичного финансового мониторинга в соответствии с новой редакцией Закона Украины «О предотвращении и
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», вступившим в силу 28 апреля 2020
года. Авторами исследованы нормы Закона, которые непосредственно вызвали изменения для субъектов первичного финансового мониторинга, обращено внимание на вопросы, которые возникают в результате выявления их
законодательных и правовых недостатков, а также противоречий, проявляющихся на практике в ходе их реализации. Как вывод нормативного анализа авторами предложены меры для устранения и совершенствования действующего законодательства в сфере предотвращения и противодействия.
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СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF THE IMPLEMENTATION OF PRIMARY FINANCIAL
MONITORING BY ATTORNEY OFFICES AND ATTORNEY ASSOCIATIONS
Problem setting. According to the current Law of Ukraine «On Prevention and Counteraction to Legalization
(Laundering) of Proceeds from Crime, Financing of Terrorism and Financing of Proliferation of Weapons of Mass
Destruction», attorney offices and attorney associations are also included in the system of primary financial monitoring
entities. However, with the entry into force on April 28, 2020, the updated version of the Law changed the procedure and
conditions for financial monitoring, assigning a broader list of responsibilities, a number of grounds for prosecution for
violating the Law, increased threshold transactions and more. The analysis of such innovations raised the question of the
legal certainty and indisputability of some of these provisions. Therefore, the relevance of this work is to determine how
successful the provisions of the new version of this Law have been in practice and how they have affected the
implementation of primary financial monitoring by attorney offices and attorney associations over the past year.
Target research. The purpose of the work is to analyze the provisions of the current Law, which have become
novelties in the process of financial monitoring by attorney offices and attorney associations, to identify their problems
that arise in practice and arise due to legislative inaccuracies or gaps, and to suggest solutions.
Analysis of recent research and publication. The issue of changes for attorney offices and attorney associations as
subjects of primary financial monitoring has become an active focus of many lawyers. Examples of authors who pay
attention to this problem are Bilousov A.I., Panchyshyn A.D., Andrusyak V.V., Gaivoronskaya V.V., Pavlunenko K.L.,
Nechiporuk S.I., Onishchenko V.S., Bets N.P., Drozdov O.O., Drozdova O.G. and other.
Article’s main body. One of the primary responsibilities of primary financial monitoring entities is to register. The
Law does not contain more specific provisions on the terms of such duty and other conditions of registration. This issue
was partially resolved by the adoption of the Resolution «Some issues of the organization of financial monitoring» of
September 9, 2020. However, since it came into force only on January 1, 2021, the question arises as to the registration
of those lawyers whose relations with clients were subject to financial monitoring and arose from the entry into force of
the Basic Law.
In addition, the question arose as to whether those attorney offices and attorney associations whose activities were
aimed exclusively at providing protection, representing clients or advising them were obliged to register with a specially
authorized body. After all, among the actions that the law allows not to perform in the case of providing such services,
there is no exemption from the obligation to register.
A topical issue for advocacy during the initial financial monitoring of their clients is the preservation of legal secrecy
in this process. Lawyers see some uncertainty in national law in the possibility of a broad interpretation of the concept of
«advising on the protection and representation of the client», as this is the basis that frees attorney offices and attorney
associations from the obligations of primary financial monitoring of their clients.
A similar generality is characteristic of the definition of «suspicion» in the Law, the existence of which the subjects
of primary financial monitoring are obliged to report. As a result, attorney offices and attorney associations are effectively
responsible for gathering information against their clients on a large scale.
Conclusions and prospect of development. Adoption in 2019 of a new version of the Law «On Prevention and
Counteraction to Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, Financing of Terrorism and Financing of Proliferation
of Weapons of Mass Destruction» was aimed at a correct and useful goal. However, the legislator did not take into account
all the issues that may arise in practice in the process of carrying out such activities. Some norms of the updated legislation
also turned out to be imperfect. Based on this, it is necessary to define at the regulatory level all the requirements for
registration of special financial monitoring entities by a special authorized body, to establish clearer rules for notification
of suspicion by attorney offices and attorney associations and conditions for exemption from this obligation.
Keywords: attorney office, attorney association, primary financial monitoring, verification.
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