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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
ТА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
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БРИНЦЕВ ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ
доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник НДІ правового забезпечення
інноваційного розвитку НАПрН України
УДК 342.56
DOI 10.37772/2518-1718-2021-2(34)-1

ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ «НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ 2030» У НОРМАТИВНУ БАЗУ
ЕЛЕКТРОННОГО СУДУ УКРАЇНИ
«Атмосфера тотальної недовіри до судів і суддів в Україні
є рушійною силою цифровізації судочинства»
/авторський висновок/
Стаття присвячена дослідженню підсумків попередніх етапів цифровізації економіки і судочинства та шляхів
трансформації нового економічного курсу через впровадження верховенства права, окресленого «Національною
економічною стратегією на період до 2030 року», у національну модель електронного суду України.
Ключові слова: національна економічна стратегія, верховенство права в економічній стратегії, цифровізація
судочинства, електронний суд, суд у смартфоні, «Стратегія – 2030».

Постановка проблеми. Затвердження у Україні
«Національної економічної стратегії на період до
2030 року» (далі – «Стратегія – 2030») спонукає до
всебічного аналізу виконання попередніх програм і
галузевих «стратегій» і «концепцій», дія яких завершилась у 2020 році, та опрацювання шляхів реалізації окремих розділів стратегічного курсу економічного розвитку держави, зокрема їх трансформацію у
судоустрійне законодавство.
Викликає схвальну оцінку підхід авторів-розробників «Стратегії – 2030» і виділення у якості одного
з ключових напрямів «верховенства права» з постановкою цілі «забезпечення справедливого правосуддя в Україні, що базується на верховенстві права,
захисті прав і свобод людини, фізичних та юридичних осіб», з одночасним акцентуванням на проблемі,
зумовленої «низьким рівнем довіри до судової системи»; «недосконалістю електронних сервісів у діяльності судів» та «лише частковим запровадженням
© Бринцев В. Д., 2021

електронного судочинства». Саме тому Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) має намір у 2021 році розпочати в Україні проект з утворення он-лайн судів. Втілення такої інноваційної програми утворює передумови до ре а льно сті
проголошеного державного курсу на «суд у
смартфоні»1 і стимулює до невідкладних заходів
щодо розробки нормативної бази з впровадження
грандіозних стратегічних планів у життя.
Метою цієї статті є до слідження стану
взаємозв’язку інноваційних процесів в економіці з
впровадженням української моделі електронного
суду і пошук шляхів цифровізації процедур доступу
до правосуддя з одночасним опрацюванням пропо1
Згідно з концепцією української Ради реформ «суд у
смартфоні» – можливість подавати позови в он-лайн режимі,
сплачувати судові збори, надавати в електронному вигляді
судові докази, відслідковувати рух у справі, отримувати копії
рішень он-лайн.
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зицій щодо шляхів трансформації положень «Стратегії – 2030» в конкретні законопроекти, що удосконалюють національну модель судочинства за рахунок
впровадження сучасних інформаційних технологій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що до 2021 року дослідники інноваційної сфери і шляхів удосконалення економічного розвитку не пов’язували ці процеси зі станом дії в країні принципу верховенства права, не кажучи вже про
з’ясування взаємозв’язку з впровадженням електронного судочинства.
Активізація сучасних наукових розвідок стосовно
цифровізації ключових інститутів судочинства свідчить про зростання рівня актуальності пропозицій з
активізації розпочатих перетворень і впровадженні
осучаснених моделей електронного суду. Проблеми
технічного забезпечення судової системи і унормування процедур із застосуванням комп’ютерних програм тривалий час знаходяться у полі зору суддів [1,
2, 3].
Питанням впровадження сучасних інформаційнокомунікаційних технологій в українське судочинство
з аналізами окремих аспектів цифровізації судів
України присвячені роботи В. Білоуса, І. Боголюбського, О. Головченко, Н. Голубєвої, І. Ізарової,
А. Каламайко, Н. Кушакової-Костицької, Н. Логінової
та ін.
Виклад основного матеріалу. Підґрунтям для
формування національної нормативної бази інформаційного простору окрім розгалуженої емпіричної
бази слугують директивні документи ООН та структур Ради Європи і Європейського Союзу, стратегії та
концепції розвитку інформаційного права окремих
держав. Сучасний всебічний аналіз поглядів світової
філософсько-правової думки на формування інформаційного суспільства з проникненням у філософію
формування знань дає підстави для висновку, що
«глобальна інформаційна цивілізація є рівнем розвитку світового співтовариства і зумовила появу нової
галузі інформаційного права, яке можна трактувати
як віртуальне право, оскільки предметом його дослідження є віртуальні взаємовідносини між
суб’єктами, які діють у цьому просторі» [4, с. 5–9].
Організацією об’єднаних націй у 2003 році побудову інформаційного суспільства проголошено
глобальним завданням нового тисячоліття [5]. При
цьому повагу викликає реалістичність підходів до
строків впровадження окремих складових інформаційного простору, зокрема і щодо розбудови електронного правосуддя.
Єдність щодо змістовного наповнення цього поняття дають Рекомендації Комітету Міністрів Ради
Європи, у яких запропоновано під «електронним
правосуддям» розуміти «використання ІКТ (інформаційних та комунікаційних технологій) у реалізації
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усіма зацікавленими сторонами в юридичній сфері з
метою підвищення ефективності та якості державних
служб, зокрема і приватних осіб, включаючи електронні засоби комунікації, обмін даними, а також
доступ до судової інформації» [6].
Єдиний цифровий ринок (Digital Single Market)
визначається як ринок, на якому забезпечується вільний рух товарів, послуг, капіталу і де громадяни і
підприємства можуть легко отримати доступ і управління діяльністю в умовах справедливої конкуренції
і високого рівня захисту персональних даних незалежно від національності чи місця мешкання.
Стратегія єдиного цифрового ринку будується на
трьох ключових складових: покращення доступу
через Інтернет для споживачів і бізнесу до товарів і
послуг на усій території ЄС; створення умов для
цифрових мереж і послуг в усіх галузях; збільшення
потенціалу європейської цифрової економіки. Очікується, що єдиний цифровий ринок буде сприяти інноваціям, приносячи 415 млрд. євро в рік для економіки ЄС зі створенням більшої кількості робочих
місць [7].
Стосовно цифровізації у системі судової влади
слід зазначити, що початкові її етапи подолала більшість країн Європейського Союзу і розвинутих держав Азії. В Україні рішення про впровадження електронного суду було прийнято у 2011 році, а реальні
заходи щодо його застосування здійснюються з
2015 року. Перша операційна система у тестовому
режимі запрацювала 4 червня 2018 року. За повідомленням у засобах масової інформації за 2019 рік у
судах України розглянуто 2 505 468 справ і лише
17 500 з них вирішено з застосуванням сервісу «електронний суд», що складає менше 2-х відсотків від
загальної кількості проваджень.
Враховуючи перманентний характер хронічного
недофінансування судів, реальний стан комп’ютерної
грамотності не тільки працівників суду, а й широких
верств населення та стан нормативного забезпечення
процесу цифровізації судочинства, цей показник пропонується вважати задовільним. Більш розгорнуті
оцінки з детальним аналізом подолання окремих
проблем на шляху впровадження електронного суду
містяться в роботах сучасних дослідників [8].
Не дивлячись на багатоманітність позицій у розкритті ключових понять, в Україні почала формуватись стала точка зору, що система електронного судочинства є одним з елементів електронного урядування, як спосіб організації державної влади за
допомогою інформаційних мереж з використанням у
судочинстві сучасних інформаційних технологій [9,
с. 139].
Як слушно наголошують Ю. Пасмор і А. Стріжкова, вирішення сучасних проблем впровадження
цифрових технологій в усі сфери життя можливе
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завдяки успішному поєднанню і використанню online комунікацій, відкритих інновацій, дотриманні
принципів відкритого доступу, побудові цифрового
суспільства [10, с. 168].
Основними нормативними актами програмного
характеру стосовно організації діяльності електронного суду на першому етапі (2015–2020 роки) були:
«Стратегія розвитку судової системи в Україні на
2015–2020 роки», прийнята відповідно до плану,
ухваленому ХІ з’їздом суддів України (від
22.02.2013 року), та «Концепція електронного суду
України 2012–2020», розроблена Державним підприємством «Інформаційні судові системи».
Дана Концепція, розроблена фахівцями ІТ, мала
характер додатку до названої стратегії. У переважній
більшості своїх положень вона носила суто технічний характер і виконувала функцію унормування
технологічних процедур: подачі заяв до суду з видаленого АРМ, відправки і реєстрації документів в
електронному вигляді тощо. У зв’язку з її розробкою
«айтішніками» концепція фактично не мала положень чисто нормативного характеру і унормування
процедур впровадження інноваційного продукту,
яким є різноманітне програмне забезпечення електронного суду.
Фактично документ, отримавший найменування
«концепція», виконав роль технологічного плану
втілення у життя 3-х початкових завдань цифровізації судочинства:
– надання можливостей громадянину або організації направити до будь-якого суду країни підписану
ЕЦП позовну заяву (апеляційну або касаційну скаргу) разом з пакетом супутніх документів за допомогою мережі «Інтернет»;
– надсилання «стороні процесу» електронної копії
процесуального документа або повістки засобами
електронного та мобільного зв’язку (e-mail або sms);
– розробки та впровадження універсального формату обміну даними, завдяки якому стала можливою
передача справ та документів між автоматизованими
системами документообігу [11].
Зараз вже пізно піддавати критиці як зміст окремих положень документу, так і суб’єктний склад його
прийняття.
Разом з тим з метою підвищення ефективності
подальших програм і забезпечення їх прийняття (затвердження) належними суб’єктами державної влади
і повноти перспективного нормативного планування
слід невідкладно положення багатостраждального
законопроекту «Про нормативні акти України» доповнити спеціальним розділом «Програмне нормативне забезпечення», у якому дати визначення понять:
державна програма, стратегія, концепція…
Автором ще у 2013 році було запропоновано закріпити офіційний статус концепції нормативно-пра-

вового акту як «координуючого (програмного) документа, в якому узгоджується питання взаємодії
його положень з офіційною доктриною правової
держави і суміжними галузями права» [12, с. 211].
Пропозиція зберігає актуальність і в даний час.
Крім того, відповідно до конституційних засад
потрібно визначитись з питаннями щодо суб’єктів
затвердження профільних і загальнодержавних стратегій і концепцій. Так, Конституцією України затвердження загальнодержавних програм економічного,
науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку віднесено до повноважень Верховної Ради України (пункт 6 частина 1 статті 85). У науковій літературі не до кінця з’ясованим залишається співвідношення цієї норми з положеннями пункту
4 частини 1 статті 116 Конституції України, який
покладає на Кабінет Міністрів України «розробку і
здійснення» загальнодержавних програм економічного, науково-технічного і культурного розвитку
України.
Зіставлення наведених конституційних положень
дає підстави до висновку, що конституційними слід
вважати лише державні програми, затверджені Верховною Радою України. Однак в останні часи в Україні набула поширення практика затвердження окремих «стратегій» розвитку не тільки Кабінетом Міністрів, а й Президентом України. Це дає підстави
наголосити на необхідності відрізняти загальнодержавні програми, визначені Основним Законом України, від допоміжних актів, якими є «стратегії» та
«концепції» у разі їх затвердження суб’єктами, визначеними законом, що у такому разі не позбавляє їх
статусу загальнообов’язкового характеру і необхідності виконання відповідними суб’єктами структур
державної влади.
Такий підхід дає підстави погоджуватися з висновком про те, що «стратегія соціально-економічного розвитку країни – це сформовані на довгостроковий період напрямки розвитку країни у цілому і
кожного з її регіонів окремо, включаючи систему
заходів, які забезпечують досягнення поставлених
цілей» [13, с. 12].
Це визначення економістів доцільно доповнити
положеннями про багатовекторність «стратегій» і їх
ознаку програмного правового забезпечення окремих
галузей суспільного розвитку.
Характерною особливістю стратегій і концепцій
економічного розвитку перших років третього тисячоліття є їх спрямованість на напрямках суто економічного розвитку реформи [14]. Поступово національні програмні нормативні акти починають набувати ознак більшої розгалуженості з охопленням
засад правового регулювання, врахування досягнень
інноваційних процесів і вимог міжнародно-правових
актів програмного характеру.
Право та інновації № 2 (34) 2021
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У грудні 2018 року Європейська комісія з питань
ефективності правосуддя прийняла «Етичну хартію
про використання штучного інтелекту в судових
системах та їх середовищі». В розвиток положень
цього міжнародно-правового акту Розпорядженням
Кабінету Міністрів України 2 грудня 2020 року було
затверджено «Концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні». І в ній визначено, зокрема, напрямки державної політики в економіці та державному
управління, у яких можуть бути задіяні технології
штучного інтелекту.
Стосовно сфери правосуддя «концепція» передбачає реалізацію таких завдань:
– подальший розвиток уже наявних технологій у
сфері відправлення правосуддя (ЕСІТІС, Електронний суд, єдиний реєстр досудових розслідувань);
– упровадження консультативних програм на
основі штучного інтелекту, які відкриють доступ до
юридичної консультації широким верствам населення;
– попередження суспільно-небезпечних явищ
шляхом аналізу наявних даних за допомогою штучного інтелекту;
– визначення необхідних заходів ресоціалізації
засуджених шляхом проведення аналізу наявних
даних за допомогою технологій штучного інтелекту;
– винесення судових рішень у справах незначної
складності (за взаємною згодою) сторін на основі
аналізу, здійсненного з використанням технологій
штучного інтелекту, стану дотримання законодавства
та судової практики [15].
Повне цитування положень цього підзаконного
нормативного акта здійснено з метою не тільки продемонструвати фантастичність запропонованих заходів щодо упровадження штучного інтелекту у правосуддя, а й у наступному узгодити ці напрямки з
відповідними положеннями інших стратегій.
У цьому контексті потребують спеціальної експертної оцінки фахівців сфери ІТ сучасні наукові
досягнення, базуючись на яких можлива побудова
національної моделі програмного забезпечення
штучного інтелекту, зокрема потенційні можливості
технології блокчейну, яка представляє собою розподілену базу даних, що підтримує перелік записів так
званих інформаційних блоків, кількість яких постійно зростає.
Для подальшої деталізації як технічних, так і
правових концептуальних підходів у цьому напрямку
є корисним здійснений колективом авторів аналіз
стану інформатизації українського суспільства у системному зв’язку з реальним утвердженням в Україні
доктрини конституціоналізму з узгодженням шляхів
трансформації у національну правову базу міжнародних стандартів електронного урядування [16].
Побудова в державі сталої системи електронного
урядування є запорукою синхронного розвитку елек-
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тронного суду як однієї з ключових складових загальної цифровізації суспільства. Для утворення
передумов отримання позитивних результатів у процесі інформатизації необхідно досягти узгодження у
розробці науково-технологічних моделей з унормуванням процесів їх впровадження.
Саме така спрямованість «Стратегії – 2030» заслуговує схвальної оцінки. Характерною її особливістю, крім її значних обсягів (243 сторінки), є не
тільки декларування необхідності застосування «верховенства права», а й детальне унормування конкретних шляхів його впровадження. Серед 20 напрямів
стратегічного розвитку цьому принципу приділяється ключове значення. При цьому сутність верховенства права розкривається через «правову державу,
яка забезпечує права і свободи людини, право власності, відстоює справедливість та інтереси суспільства» [17, с. 1–243].
За стратегічною ціллю 2 цього напряму планується досягти «забезпечення справедливого правосуддя в Україні, що базується на верховенстві права,
захисті прав і свобод людини, фізичних та юридичних осіб». У якості недоліків сучасного стану правосуддя виділяються:
– недосконалість електронних сервісів у діяльності судів та лише часткове запровадження електронного судочинства;
– слаборозвинута система альтернативного
розв’язання спорів;
– відсутність усталеної судової практики;
– незадовільна матеріально-технічна база судів
[17, с. 22–23].
Більшість цих недоліків зумовлені невиконанням
раніше прийнятих стратегій і концепцій. Так, у
2020 році вичерпала свою дію у часі попередня стратегія [18], якою планувалося здійснити 62 реформи.
Серед яких пріоритетними були визначені 8 реформ,
зокрема, правоохоронних органів, системи національної безпеки, податкова, судова…1
В даній роботі є необхідність зосередитись на
виявленні причин недієвості окремих механізмів
електронного суду та узгодженні положень «Стратегії 2030» с положеннями «Стратегії сталого розвитку
судової системи на 2021–2025 роки». Проект цього
документу, схвалений Комісією з питань правової
реформи і переданий для прийняття рішення Президенту України ще у грудні 2020 року2.
1
Відповідно до цієї стратегії ВВП повинен був підвищитися до 16000 доларів на одну людину, рівень іноземних
інвестицій – досягти 40 млрд. доларів на рік. Більшість положень цього акту залишились невиконаними. Детальний
аналіз причин цього явища тема окремого дослідження.
2
Потребує узгодження з Річною національною програмою під егідою Комісії: Україна – НАТО на 2021, яка зокрема передбачає розширення використання інформаційних
систем для забезпечення впровадження електронного суду,

БРИНЦЕВ В. Д., БРИНЦЕВ О. В. Проблеми трансформації положень «національної економічної стратегії 2030» ...

За повідомленнями у засобах масової інформації
С. Іошунаса «стратегія сталого розвитку» містить
п’ять основних блоків реформування системи правосуддя.
1. Покращення механізмів доступу громадян до
правосуддя з переглядом системи місцевих судів;
2. Удосконалення процесу судочинства. Зокрема,
впровадження суду присяжних і системи перегляду
вироків довічно засуджених;
3. Прискорення розвитку електронного судочинства за рахунок введення розгляду справ в режимі
он-лайн і удосконалення системи альтернативного
розгляду справ;
4. Удосконалення механізмів прийняття рішень у
Верховному Суді; скерування судової практики за
рахунок модельних (зразкових) рішень;
5. Оптимізація системи органів судової влади,
зокрема і реорганізація державної судової адміністрації;
6. Розбудова системи відповідальності суддів [19].
У свою чергу «Стратегія – 2030» проблеми судів
пропонує вирішувати наступним чином:
1. Переведення в електронну форму процесів документообігу у судах;
2. Запровадження можливості розгляду окремих
категорій справ он-лайн незалежно від місця перебування сторін і суду;
3. Спрощення судових процедур у тій мірі, яка не
погіршує гарантій судового захисту прав і свобод
людини;
4. Забезпечення повного функціонування Єдиної
судової інформаційно-телекомунікаційної системи;
5. Оновлення Єдиного державного реєстру судових рішень на основі доопрацьованої архітектури;
6. Запровадження системи штучного інтелекту
для сприяння самостійному врегулюванню правового спору сторонами, а також для підготовки проектів судових рішень;
7. Забезпечення значної кількості сервісів судів
та судових послуг в електронному режимі [17, с. 26].
Порівняльний аналіз положень з двох наведених
документів свідчить про відсутність суттєвих протиріч між ними, що є запоруко для прийняття відповідними органами узгоджених рішень і розробки проектів нормативних актів, які будуть здатні вирішити
програмні вище сформульовані цілі.
Оскільки «Стратегія – 2030» визнана основною1
підчас розроблення інших «планів заходів, програмзапровадження електронного кримінального провадження з
зазначенням конкретних строків виконання // Указ Президента України № 189 / 2021 від 11 травня 2021 року (див. офіц.
сайт).
1
Статус «основної» може змінитись у разі затвердження
«Стратегії сталого розвитку судової системи на 2021–2025
роки» саме Верховною Радою України.

них і стратегічних документів, проектів законів та
інших актів законодавства» [20], то поза всяким сумнівом і Стратегія сталого розвитку судової системи
на 2021-2025 роки повинна з нею узгоджуватись.
У першу чергу це стосується удосконалення механізмів доступу громадян до правосуддя і утворення
нової мережі судів та розрахунків економічної обґрунтованості попиту на судові послуги.
Слід зазначити, що перелічені плани цифровізації судів базуються на численних розрізнених наукових дослідженнях. Ще на початку нового тисячоліття у науковому середовищі активізувалась дискусія
щодо шляхів оновлення цивільного і господарського
права. Цікавою у цьому дискурсі виглядає пропозиція про розробку і прийняття Економічного кодексу,
який би вивів кодифікацію господарського законодавства на якісно новий рівень. З урахуванням інтенсифікації інноваційних процесів; стрімкого розвитку
електронної комерції і всіх форм дистанційної (онлайн) торгівлі та розвитку інноваційних технологій
(цифрових, блокчейн, біо-, нано- тощо); використання штучного інтелекту у господарській діяльності;
формування та розвитку смарт-промисловості [21,
с. 12].
При цьому лунають не поодинокі пропозиції
щодо об’єднання адміністративної, господарської і
цивільної юрисдикцій. Характерно, що процес впровадження електронного суду в ці юрисдикції відбувається синхронно, шляхом закріплення однакових
процедур доступу до правосуддя.
Дещо по-іншому розвивається ситуація у кримінальному судочинстві. У зв’язку з тим, що найважливішим етапом у будь-якому судовому процесі є
оцінка доказів і саме за рахунок її реалізації можливе
прийняття судового рішення «Іменем України», на
сьогоднішній день важко уявити, що замість суддів
це буде робити «штучний інтелект». Тому важко
спростувати точку зору про те, що оцінка доказів
була і буде залишатися у сфері розсуду суб’єкта оцінки і саме ґрунтуючись на його внутрішньому переконанні, яке пов’язане з розумною діяльністю. У цих
випадках комп’ютерна програма стає хорошим електронним помічником у прийнятті процесуальних
рішень [22, с. 12].
Але уявити собі, що сама досконала програма
буде здатна замінити людський розум на нинішньому
рівні цифровізації суспільства практично не можливо. Хоча відчутні помітні кроки на цьому шляху починають здійснюватись не тільки у Китаї, Японії, а й
Україні. Так, Кабінет Міністрів України вніс у Верховну Раду України законопроекти №5360 та 5359,
якими впроваджується у кримінальне судочинство
штучний інтелект (ШІ) «Касандра». Ця програма повинна здійснити автоматизацію процесу узагальнення даних про особу злочинців і за її допомогою плаПраво та інновації № 2 (34) 2021
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нується забезпечити обрання покарання з урахуванням перспектив виправлення особи, що скоїла
злочин, а також визначати ступінь ризиків скоєння
повторних злочинів тощо [23].
Якщо дещо перефразувати висловлювання Уоррена Бенніса, то у суді майбутнього будуть задіяні
тільки двоє службовців: людина і собака. Людина
буде потрібна для того, щоб годувати собаку. Собака
буде потрібний для того, щоб не дозволяти людині
торкатись до обладнання.
Спираючись на підсумки першого етапу впровадження української моделі і результати аналізів діяльності електронних судів у Великобританії, Канаді, Австралії, Сінгапурі, Естонії [24], законодавцями
України вживаються певні заходи з удосконалення
нормативної бази судочинства. Так, 1 червня 2021
року змінами до ст. 1061 КПК України дано визначення дефініції «інформаційно-телекомунікаційної
системи досудового розслідування» як системи, що
забезпечує створення, збирання, зберігання, пошук,
оброблення і передачу матеріалів та інформації (відомостей) у кримінальному провадженні. Тим самим
зроблено дієвий крок у забезпеченні можливостей
стороні захисту на отримання матеріалів страви у
електронному вигляді [25].
Законопроекти №3860, №3860-1, №4360 передбачають унесення змін і доповнень до статті 120
ГПК, статті 128 ЦПК, статті 124 КАСУ та інших,
якими пропонується врегулювати надсилання судових повісток на електронну адресу учасника судового провадження, подання процесуальних документів
та подання доказів до суду та учасникам процесу
електронними засобами.
У квітні 2021 року законодавцями зроблені кроки
з метою приведення у відповідність з реальним станом діяльності електронних систем у судах. Зокрема,
змінами у процесуальні кодекси (статті 43, 177 ЦПК
України, статті 44, 161 КАСУ) не на суд, а на самих
учасників судового розгляду покладено обов’язок
направляти сторонам копії процесуальних документів, які подаються до суду в електронній формі.
З цього приводу Інтернет вибухнув коментарями
щодо згортання курсу на впровадження в Україні
електронного суду. Дійсно, це вимушений крок назад, зумовлений станом фінансування судової влади.
Ці зміни у процесуальні кодекси закріплюють подальше існування паперової форми судочинства на
невизначений термін і фактично передбачають запуск єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) по частинам.
По задумці розробників ЄСІТС їх продукт мав
характер «хмарної системи» і усі справи повинні
були розглядатись і передавитись по інстанціям тільки в електронній формі (згідно змін до законів, що
набрали чинності ще 15 грудня 2017 року). Однак
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система з 1 березня 2019 року (як передбачалось) не
запрацювала і у першу чергу тому, що суди не були
готові для її запуску [27].
В обґрунтуванні законопроекту №3985 зазначалось, що суди не готові до розгляду електронних
справ у зв’язку з відсутністю у судах системи електронного документообігу, яка б повноцінно від початку і до кінця забезпечувала б роботу з електронними документами. Відповідна програма відсутня,
як і відсутній вмонтований редактор і програма для
сканування.
За підсумками першого етапу впровадження
електронних систем у судах України з’явилися фахові огляди проблем і недоліків застосування окремих
операційних систем з конкретними пропозиціями
щодо усунення недоліків [28].
Судді, які в Україні причетні до процесів цифровізації судів, наголошують на тому, що повномасштабне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) є дуже амбітним
планом. Первісні плани про запуск 18 модулів (підсистем) «електронного суду» у 2019 році зіткнулись з
проблемами як матеріального, так і організаційного
плану, тому у 2021 році розглядається можливість затвердження Вищою Радою Правосуддя відповідного
положення, яке передбачає впровадження лише 4-х
модулів: електронний кабінет, електронний суд, тобто
обмін документами між судами, відеоконф е
ренцзв’язок, підсистему електронного документообігу.
Усі інші відкладені до кращих часів [28].
В останні роки в Україні активізувалась робота з
прийняття підзаконних нормативних актів, які деталізують окремі законодавчі норми. Окрім наведеного
«Положення», яке має затвердити Вища Рада Правосуддя, на виконання вимог частини 4 статті 195 КАС
України на період карантину розроблена інструкція
щодо використання електронної системи «EASYcon»
для проведення судових засідань в он-лайн режимі.
Крім того у судах напрацьовуються і відповідні локальні нормативні акти з унормування проведення
відеоконференцій у судових засіданнях.
На стадії вступу у дію нових програмних документів викликає стурбованість відсутність ґрунтовних узагальнень практики виконання стратегій і концепцій, які вичерпали свою дію, з оцінкою причин
невиконання значної кількості їх положень. Потребує
також узгодженості стратегія у сфері судівництва з
положеннями спеціального розділу другого напряму
(стор. 18–36) Національної економічної стратегії та
іншими вище переліченими програмними документами.
Приступаючи у 2021 році до нового етапу цифровізації у судовій системі, усім її структурам належить розробити робочі плани впровадження положень Єдиної узгодженої стратегії, зокрема і на регі-
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ональному рівні. План першочергових заходів
повинен містити (передбачати) ґрунтовні аналізи
стану виконання «Стратегії розвитку судової системи
України на 2015–2020 роки» та виявлення причин
невиконання запланованих заходів з прийняття рішення про продовження термінів виконання пунктів
без втілення яких у життя неможливий подальший
розвиток. До першочергових слід також віднести
прискорення процесів задекларованої судової реформи і визначення зі структурами судів у зв’язку з адміністративно-територіальною реформою (укрупнення адміністративних районів) так і судовими юрисдикціями у зв’язку з чисельними пропозиціями
стосовно об’єднання цивільних, адміністративних,
господарських судів, а також системою організаційного забезпечення судової влади.
Одночасно з процесом кардинальних реформ
потребують законодавчого унормування подальші
процедури електронного суду пов’язані з впровадженням штучного інтелекту у правосудді.
При цьому однією з головних проблем залишається неузгодженість положень Національної економічної стратегії – 2030 з іншими програмними документами, а також відсутність закріпленої на законодавчому рівні їх ієрархічної підпорядкованості.
Висновки і пропозиції.
1. Проект Закону України «Про нормативно-правові акти» доповнити положеннями, у яких дати
визначення термінів: «стратегія реформи», «концепція реформи», «державна програма», встановити
механізми їх розробки і прийняття та суб’єктів їх

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

затвердження, з урахуванням зокрема і авторських
пропозицій;
2. При Національній академії правових наук
України створити НДІ «Судової влади», першочерговими завданнями якого повинні стати зокрема і
дослідження шляхів впровадження штучного інтелекту у правосуддя;
3. У невідкладному режимі визначитись з завершенням судово-правової реформи і системою судів,
як у зв’язку з адміністративно-територіальною реформою, так і наявними концепціями удосконалення
системи судових юрисдикцій;
4. Приступити до розробки механізмів впровадження штучного інтелекту у правосудді;
5. Розробити систему матеріально-технічного
забезпечення цифровізації судів;
6. Приступити до розробки змін у процесуальні
кодекси з впровадження національної моделі судового прецеденту на основі обов’язковості правозастосовної практики Верховного Суду;
7. До утворення спеціальної установи реформувати центр ДСА України «Інформаційні судові системи», створивши наукову лабораторію з розробки
програм цифровізації судової діяльності.
Визначаючи достатність заходів як по стратегічному плануванню, так і нормативному забезпеченню
діяльності електронного суду в Україні, залишається
лише винайти можливості належного фінансування
судової влади, без якого всі ці амбітні плани з цифровізації системи судів залишаться черговим маревом.
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“strategies” and “concepts” completed in 2020 and the development of ways to implement certain sections of the strategic
course of economic development of the state, in particular their transformation into judicial legislation.
The approach of the authors-developers of the “Strategy - 2030” and the selection as one of the key areas of “rule of
law” with the goal of “ensuring fair justice in Ukraine based on the rule of law, protection of human rights and freedoms,
individuals and legal entities “is commendable”, while emphasizing the problem of “ low level of trust in the judiciary”;
“Imperfection of electronic services in the activities of courts” and “only partial introduction of electronic justice”. That
is why the European Bank for Reconstruction and Development intends to launch a project in Ukraine in 2021 to establish
online courts. The implementation of such an innovative program creates the preconditions for the reality of the announced
state course on the “court in a smartphone” and stimulates urgent measures to develop a regulatory framework for the
implementation of grand strategic plans.
The purpose of the article is to study the relationship between innovation processes in the economy with the
introduction of the Ukrainian model of e-court and find ways to digitize access to justice while developing proposals for
ways to transform the provisions of “Strategy - 2030” into specific bills due to the introduction of modern information
technologies.
Analysis of resent researches and publications shows that until 2021, researchers of innovation and ways to improve
economic development did not link these processes with the state of the rule of law, not to mention the relationship with
the introduction of electronic justice .
The works of V. Bilous, O. Bryntsev, I. Bogolyubsky, O. Golovchenko, N. Golubeva, I. Izarova, A. Kalamaiko,
N. Kushakova - Kostytska, N. Loginova and others are devoted to the issue of introduction of modern information and
communication technologies in the Ukrainian judiciary with analyzes of certain aspects of digitalization of courts of
Ukraine.
Article’s main body. Based on a comprehensive analysis of the practice of adopting various sectoral strategies and
concepts, the need for proper regulation of procedures for the development and adoption of program documents is
emphasized. At the same time, the previously expressed proposal supported the strategy of socio-economic development
of the country to understand the formed for the long term certain areas of economic and legal development of the country.
Building a sustainable e-government system in the country is the key to the simultaneous development of e-court as
one of the key components of the overall digitalization of society.
Among the main problems is the absolute unpreparedness of the existing legal framework for the introduction of
artificial intelligence in court proceedings and the emphasis on the validity of legislative adjustments to the e-court system
in Ukraine.
Conclusions. In essence, they are reduced to organizational proposals for the formation of a research unit in the
Academy of Legal Sciences of Ukraine, which would study artificial intelligence in the judiciary and develop programs
of information technology support of e-court in Ukraine and specialized programs for digitization of judicial activity. At
the same time, the need to complete the formation of the structure of courts and judicial jurisdictions has been further
substantiated by developing amendments to the procedural legislation regarding the national model of judicial precedent.
Key words: national economic strategy, the rule of law in economic strategy, digitalization of justice, electronic court,
court in a smartphone, “Strategy–2030”.
За ДСТУ 8302:2015 цю статтю слід цитувати:
Бринцев В. Д. Проблеми трансформації положень «національної економічної стратегії 2030» у нормативну
базу електронного суду України. Право та інновації. 2021. № 2 (34). С. 7–17.

Право та інновації № 2 (34) 2021

17

ПОДРЕЗ-РЯПОЛОВА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА
науковий співробітник, Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України,
м. Харків, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8802-1441
УДК 346.2(477):001.895
DOI 10.37772/2518-1718-2021-2(34)-2

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розглянуті питання визначення ефективності інноваційної діяльності. Встановлено, що ефективність є складною категорією економічної науки та одним з основних показників діяльності суб’єктів господарювання. Визначена доцільність нормативної регламентації загальних показників (критеріїв) ефективності інноваційної діяльності.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційна політика, ефективність, коефіцієнт інноваційної ефективності, суб’єкти інноваційної діяльності.

Постановка проблеми. Ефективність є складною категорією економічної науки та одним з основних показників діяльності суб’єктів господарювання. Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності потребують розгляду нових аспектів оцінки
стану інноваційної діяльності відповідно до системи
критеріїв ефективності. Саме зазначені тенденції
зумовлюють нову диспозицію господарюючих
суб’єктів, змушуючи їх ефективно адаптувати свою
інноваційну діяльність до відповідних показників
(критеріїв) оцінювання.
Метою даного дослідження є правовий аналіз
порядку визначення ефективності інноваційної діяльності.
Аналіз останніх досліджень. Слід визначити, що
переважна більшість авторів приділяє основну увагу
питанням оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності. Дослідженню процесу визначення
ефективності інноваційної діяльності здебільшого
присвячені праці вчених-економістів, таких як
Й. Шумпетер, Ю. Яковець, А. Харин, П. Микитюк,
В. Коюда, Л. Лисенко та ін. Проте, в наукових дослідженнях не існує єдиного підходу щодо системи
здійснення оцінювання ефективності інноваційної
діяльності та її складових.
Виклад основного матеріалу. Головною метою
державної інноваційної політики є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов
для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих,
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безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоздатної продукції. Одним з ключових принципів
вказаної політики є ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній діяльності, підтримка підприємництва у науково-виробничій
сфері [1].
Частина 1 статті 325 Господарського кодексу
України визначає поняття інноваційної діяльності у
сфері господарювання, як діяльності учасників господарських відносин, що здійснюється на основі
реалізації інвестицій з метою виконання довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробництво та інші сфери
суспільного життя [2]. Водночас вказаним нормативно-правовим актом в статті 10 згадується про форми
ефективного господарювання без надання визначення цього поняття.
Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, яка затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня
2019 р. № 526-р зазначає, що за даними Глобального
індексу інновацій (Global Innovation Index), у
2018 році Україна посіла у рейтингу найвищу позицію за останні сім років – 43 місце, покращивши його
з минулого року на сім позицій, а в попередньому
році Україна піднялася на шість пунктів, що обумовлено високим коефіцієнтом інноваційної ефективності – співвідношенням отриманого результату до інноваційних ресурсів [3]. Таким чином, вказана Стра© Подрез-Ряполова І. В., 2021
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тегія визначає поняття коефіцієнту інноваційної
ефективності як співвідношення отриманого результату до інноваційних ресурсів, без розкриття змісту
та складових цього терміну.
Вчені-економісти визначають коефіцієнт результативності інноваційної діяльності через добуток
показників результативності: інноваційної діяльності на стадії проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі – НДДКР); інноваційної діяльності на стадії впровадження інновацій;
інноваційної діяльності підприємства з погляду тривалості процесу розроблення й запровадження інновацій [4].
При цьому, більшість науковців–економістів при
аналізі питань оцінювання інноваційної діяльності
розмежовують поняття «ефект» та «ефективність»
інноваційної діяльності. У загальному розумінні
ефект (від лат. effectus – «виконання, дія») – це результат, досягнутий від будь-якого заходу [5].
Ефект в інноваційній діяльності – це кінцевий
результат впроваджувальної діяльності в одному з
економічних вимірах – матеріальному або грошовому, який може бути виражений через підвищення
якості продукції; скорочення часу виробництва та
обігу; вивільнення ресурсів тощо [6, с. 42].
На думку П. Микитюк ефективність інноваційної
діяльності визначається її конкретною спроможністю
створювати інновації, які зберігають відповідну кількість праці, часу, матеріально-технічних ресурсів,
коштів у розрахунку на одиницю всіх необхідних і
передбачених корисних ефектів продуктів, послуг,
технічних систем або дають змогу збільшувати виробництво знарядь праці, предметів споживання, які
створюють комфортні умови життя людей, нові правила соціальних відносин [7].
В. Коюда, Л. Лисенко вважають ефективність
інноваційної діяльності підприємства як її характеристику, що відображає результативність та розкриває міру повноти й якості досягнення поставлених
цілей за допомогою системи показників за виділеними складовими ефективності інноваційної діяльності, що дозволить сформувати методику її оцінки, яка
б враховувала всі виділені складові та розробляти
заходи щодо вдосконалення інноваційної діяльності
на підприємстві [8].
Л. А. Лисенко запропоновано виділяти такі складові ефективності інноваційної діяльності: науковотехнологічну, економічну, соціальну, екологічну, ресурсну, фінансову, етнічно-культурну, маркетингову
та регіональну (науково-технологічна складова пропонується як більш ємна за науково-технічну, вона
має забезпечити врахування наукових, технічних і
технологічних аспектів інноваційної діяльності підприємства) [9, с. 98].

Узагальнення критеріїв та систематизація відповідних показників оцінки ефективності інноваційної
діяльності, дозволяє виділити наступні [10, с. 152–
153]:
1. Критерій економічної ефективності, основними показниками якого є прибуток від ліцензійної
діяльності; прибуток від впровадження винаходів
(ноу-хау); підвищення ефективності використання
ресурсів; прискорення оборотності обігових коштів
тощо.
2. Критерій науково-технічної ефективності,
основними показниками якого є наявність співробітників з науковим ступенем; частка науково-дослідних та експериментальних лабораторій; наявність
зареєстрованих належним чином об’єктів права інтелектуальної власності; обсяг науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт; обсяг робіт з розвитку, модернізації та реконструкції науково-технологічної та дослідно-промислової бази; обсяг реалізованої інноваційної продукції.
3. Критерій соціальної ефективності, основними
показниками якого є рівень впливу реалізації проекту на рівень зайнятості населення (частка створених нових робочих місць); зростання рівня оплати
праці робітників; динаміка кількості робочих місць;
рівень кваліфікації робітників.
4. Критерій екологічної ефективності, основними
показниками якого є вплив виробничих процесів,
задіяних у реалізації проекту, на навколишнє природне середовище; дотримання вимог відповідних
норм, установлених чинним законодавством; екологічність виробничих товарів тощо.
5. Критерій новизни, основні показники: тривалість життєвого циклу інновацій; наявність принципово нових товарів; відношення витрат на НДДКР
до обсягу продажів, чи відношення кількості робітників, зайнятих в НДДКР, до загальної кількості
працюючих; обсяг витрат на оплату праці, послуг
суб’єктів інноваційної інфраструктури щодо маркетингу, реклами, підготовки кадрів; частка прибутку,
спрямована на НДДКР.
На наш погляд, можливим також є додання до
вказаного узагальненого переліку інших критеріїв,
зокрема, критерію, який відображає рівень комерціалізації результатів інноваційної діяльності (основні показники: запровадження комерційного використання результатів науково-технічної діяльності;
рівень комерціалізації інноваційних проектів, комерціалізація та пошук шляхів перетворення наукового потенціалу в ресурс для забезпечення конкурентоспроможності; рівень конкурентоспроможності товару (послуг), обсяг інвестиційного попиту;
рівень прибутковості з урахуванням можливих ризиків тощо).
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Розглядаючи питання порядку визначення ефективності інноваційної діяльності, треба підкреслити,
що згідно із ст. 11 Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р.
№ 848-VIII (в редакції від 18.04.2021 р.) засобом
встановлення рівню ефективності діяльності наукових установ (які є суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності та беруть участь у здійсненні інноваційної діяльності) є їх державна атестація. Під час
проведення державної атестації наукових установ
здійснюється їх оцінювання за наступними напрямами: забезпеченість науковими і науково-технічними
кадрами; стан матеріально-технічної бази; якість
наукової і науково-технічної діяльності; відповідність наукової і науково-технічної діяльності завданням наукової установи. При чому якість наукової і
науково-технічної діяльності визначається на основі
експертної оцінки з використанням наукометричних
та інших показників, що використовуються в міжнародній системі експертизи [11].
Порядок проведення державної атестації наукових установ, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 19 07.2017 р. № 540 (в редакції
від 24.04.2018 р.) визначає механізм проведення державної атестації наукової установи з метою визначення ефективності її діяльності. Тобто, предметом
державної атестації є визначення рівня ефективності діяльності наукової установи. Оцінювання ефективності діяльності наукової установи здійснюється
на підставі поданих нею інформаційних матеріалів,
які повинні містити відомості про: 1) наукових працівників; 2) підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників; 3) організацію та рівень
досліджень за певним науковим, науково-технічним
напрямом; 4) основні результати наукової і науковотехнічної діяльності; 5) міжнародне науково-технічне співробітництво; 6) матеріально-технічну та дослідно-експериментальну базу досліджень, наявність
та ефективність використання сучасного високотехнологічного наукового обладнання, унікальні наукові об’єкти, в тому числі ті, що становлять національне надбання; 7) практичну цінність результатів ді-
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яльності для держави; 8) фінансово-економічну
діяльність [12].
Основними аспектами (сферами) оцінювання
ефективності діяльності згідно положень частини 2
розділу ІІ Методики оцінювання ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
наукової установи, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17.09.2018 р. № 1008,
є: моніторинг правильності визначення класифікаційної оцінки установи; діяльність установи протягом трьох попередніх років; стратегія розвитку Установи та перспективних напрямів наукової і науковотехнічної діяльності на п’ять наступних років;
науковий, науково-технічний та інноваційний потенціал установи; кадровий потенціал; стан матеріально-технічної бази; публікаційна активність; міжнародна інтеграція установи; ефективність використання фінансових, матеріально-технічних та
кадрових ресурсів за визначеним науковим напрямом
установи [13].
Висновки. У сучасних умовах інноваційного
розвитку економіки успішне функціонування
суб’єктів інноваційної діяльності безпосередньо залежить від рівня їх інноваційної активності. Правове
забезпечення інноваційної діяльності повинно бути
спрямоване на створення дієвої нормативно-правової
бази та економічних механізмів для підтримки і стимулювання державою інноваційних процесів. Стимулювання інноваційної діяльності обумовлює рівень її ефективності та результативності. З огляду на
викладене вище, уявляється доцільним нормативна
регламентація загальних показників (критеріїв) та
створення науково-обґрунтованої системи визначення ефективності інноваційної діяльності при аспектно-орієнтованому напрямі стосовно порядку визначення ефективності діяльності наукових установ.
Крім того, різноманітність методів оцінки ефективності інноваційної діяльності свідчить про складність і економічну спрямованість цього питання, що
викликає необхідність подальших досліджень правового забезпечення механізму оцінки ефективності
інноваційної діяльності.
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ПОДРЕЗ-РЯПОЛОВА ИРИНА
научный сотрудник НИИ правового обеспечения инновационного развития НАПрН Украины
ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассмотрены вопросы определения эффективности инновационной деятельности. Установлено, что
эффективность является сложной категорией экономической науки и одним из основных показателей деятельности субъектов хозяйствования. Определена целесообразность нормативной регламентации общих показателей
(критериев) эффективности инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная политика, эффективность, коэффициент
инновационной эффективности, субъекты инновационной деятельности.
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researcher of the Scientific and Research Institute of Providing Legal Framework for the Innovative
Development of National Academy of Law Sciences of Ukraine
FEATURES OF DETERMINING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE ACTIVITIES
Problem setting. Efficiency is a complex category of economics and one of the main indicators of business entities.
Current trends in the development of innovation require consideration of new aspects of assessing the state of innovation
in accordance with the system of performance criteria.
The purpose of this article is a legal analysis of the procedure for determining the effectiveness of innovation.
Analysis of recent researches and publications. The study of the process of determining the effectiveness of
innovation is mostly devoted to the works of economists, such as J. Schumpeter, Y. Yakovets, A. Kharin, P. Mykytyuk,
V. Koyuda, L. Lysenko and others. However, there is no single approach in research to the system of evaluating the
effectiveness of innovation and its components.
Article’s main body. One of the key principles of this policy is the effective use of market mechanisms to promote
innovation, support for entrepreneurship in research and production. The strategy for the development of innovation for the
period up to 2030 defines the concept of the coefficient of innovation efficiency as the ratio of the result to innovation resources,
without disclosing the content and components of this term. Most economists in analyzing the evaluation of innovation
distinguish between the concepts of “effect” and “effectiveness” of innovation. Generalization of criteria and systematization
of the corresponding indicators of an estimation of efficiency of innovative activity, allows to allocate the following:
1. Criterion of economic efficiency.
2. Criterion of scientific and technical efficiency.
3. Criterion of social efficiency.
4. Criterion of ecological efficiency.
5. Criterion of novelty.
In our opinion, it is also possible to add to this generalized list of other criteria, in particular, a criterion that reflects
the level of commercialization of innovation results (main indicators: introduction of commercial use of scientific and
technical results; level of commercialization of innovation projects). potential in the resource to ensure competitiveness,
the level of competitiveness of goods (services), the volume of investment demand, the level of profitability, taking into
account possible risks etc.).
Conclusions and prospects for the development. Legal support of innovation should be aimed at creating an
effective regulatory framework and economic mechanisms to support and stimulate the state of innovation processes.
Stimulation of innovative activity determines the level of its efficiency and effectiveness. In view of the above, it seems
appropriate to regulate general indicators (criteria) and create a scientifically sound system for determining the effectiveness
of innovation in an aspect-oriented direction in relation to determining the effectiveness of scientific institutions.
Keywords: innovation activity, innovation policy, efficiency, innovation efficiency coefficient, subjects of innovation
activity.
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COPYRIGHT PROTECTION FOR SPORTS AND ROBOTICS MOVES:
NEW CHALLENGES
The purpose of this article is to identify issues of copyright protection for sports and robotics moves that requires an
in-depth research and a definition of its specifics. The article justifies the need to study relevant issues such as pantomime
and parody as elements of sports moves, modern sports and sports for people with disabilities, moves of emerging robots
in terms of copyright, and stakeholders’ awareness and willingness to commercialize copyright in the areas.
Keywords: sports, robotics, moves, copyright, expression.

Introduction. The celebration of intellectual
property (IP) day on April 26th, 2019 was held under the
slogan “Reach for Gold” with the goal of “to take a
closer look inside the world of sports”. WIPO
emphasizes the value of patents, designs, trademarks,
and copyright in the world of sport business. During the
celebration, the copyright was only covered as a matter
of broadcasting sports events. However, copyright in
sports is not only broadcasting. Spectators pay to watch
sports events not only to find out which of the athletes
will be faster, stronger or higher. Today, in conditions of
high competition in the sport business, the entourage of
such events is a decisive factor. The functionality of
sport cannot exist without its expression; and the more
creative the expression, the more spectators will watch
the event tomorrow.
Short moments of a full game such as the copying of
Conor Macgregor’s gait by Brad Marchand (Boston
Bruins) in the NHL 2018/19 season, have more than
120,000 views (highlights of that game have no more
than 40,000 views) on just the official League web page
on YouTube alone. There are many such examples of
high viewership from a small excerpt of a much longer
game. All these aspects are not related to the functionality
of the sport, rather they are the part of the game and
beautiful packaging, for which viewers are willing to pay
money. Could Connor McGregor’s gait be the subject
matter of copyright? It can be considered as a pantomime
(copyright). At the same time, scientists [3; 9; 11; 13]
consider sports moves as choreography (also copyright)
and leave pantomime in the shadows. We see a lack of
© Shmatkov D. І., 2021

attention to pantomime and parody as elements of sports
moves, although these are not the overlapping meanings.
Can gesture creator claim royalties from copyright
use or should it be considered a parody (royalty-free
usage)? Can Diego Simeone demand royalties from
Cristiano Ronaldo for using his gesture in the Champions
League playoffs 2018/19? Even if there is a creative
component in this gesture, it is unlikely to be copyright,
as it is contrary to public morality. Clearly, these issues
can only be addressed through a holistic approach.
However, sport is not only celebration and attractive
rituals. Athletes find a place for expression within the
rules (slam dunk with cranking, front flip touchdown),
and some sports even stimulate creativity (for example,
rhythmic gymnastics, figure skating, or breakdancing,
that can appear in the 2024 Olympic Games) leaving
room for this in the rules. These facts are well-known
[2], however, scientists have only considered a limited
number of sports. Today, when some competitions are
canceled and others are held without spectators, the issue
of the entertainment aspect of sports events is more
important than ever.
An athlete performs the trained movements, a dancer
performs the scripted movements, and a robot performs
the moves embodied in it by a programmer. We can infer
explicit analogies. It is amenable to our ideas. Copyright
not only serves the creative industries [21]. The issue of
functionality and expression fits perfectly with robotics.
Sports are just as useful a source for robotics as
mechanics. We are already using robots, for example, in
industry and surgery, applying their moves as functional.
Право та інновації № 2 (34) 2021
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In the film industry, stunt robots are in demand. Now
European legislation in the field of artificial intelligence
needs studies of the processes reified into solid facts and
the theoretical underpinnings [14].
Honda’s Asimo played football and even celebrates
goals. The robot NAO from SoftBank Robotics entertained audiences with its dance [18]. An awesome video
[24] of Boston Dynamics with the expressively dancing
SpotMini has seven million views on the company’s official YouTube web page and over 250,000 likes. Are
these moves functional or expressive? Do creators own
copyrights? The creators of the NAO robot have a great
chance of doing so. On the other hand, many SpotMini
moves are results of the unique design of this robot, that
is to say, the expression is difficult to separate from
functionality. Can the choreography or the pantomime or
the parody of a robot-animal (not a humanoid) be considered as copyright, even if all the moves of the dance
are invented by a programmer? But there is the paucity
of information on the matter.
While using the laws of mechanics or cart-table
models is unlikely to meet the requirement of originality,
European studies [17] revealed that “further research
would also be welcomed to determine whether the current application of IP rights sufficiently meets the needs
of the robotic industry”. At the same time, Directive
(EU) 2019/790 (2019) [6] aimed at increasing the growth
of the European digital economy establishes the need for
to achieve a fair balance between the rights and interests
of authors and other rightholders. These issues require
in-depth analysis. In addition to the dance itself, it is
quite obvious that, for example, the non-trivial solution
of the problem of inverse kinematics and motion planning in the software algorithm of motion is an IP subject
matter.
The purpose of this article is to identify issues of
copyright protection for sports and robotics moves that
requires an in-depth research and a definition of its specifics.
State-of-the-art. We are aware of studies in which
Abromson (2003), Roessler (2015), and Weber (2000)
argue that sports celebrations refer to copyright [1; 19;
25]. At the same time, as it was mentioned in previous
paragraphs, emphasis is placed on choreography, partly
emphasis is placed on pantomime [7]. We see a lack of
attention to pantomime and parody as elements of sports
moves, although these are not the overlapping meanings.
Moreover, we have not been able to identify scientific
works that clearly formulate the difference in terms choreography, pantomime and parody as IP in the context of
European legislation.
“Copyright law has held a strong influence on the
industry and its development of games” Quagliariello
(2019) noted [15] but “exclusive rights in dance moves
is flawed” [5] in videogames, and copyright for creative
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moves of an athlete could be commercialized there. Perhaps extending the athletes’ copyright would resolve
some scholars’ doubts about the existence of copyright
in creative sports moves. Scientists have only considered
a limited number of sports. In this context, they do not
pay attention to modern sports and sports for people with
disabilities. Most of the questions of the utmost importance raised are seldom taken into account in European
literature as well as in the Compendium of U.S. Copyright Office Practices [4].
In light of the fact that the recently published book
by Anthea Kraut [10] received positive criticism, it
would be necessary to take a look at gender issues in the
context of cultural differences. “Copyright and choreography productively illuminate one another and the workings of race and gender in American dance” wrote the
author. Therefore, we see the importance of this issue.
Equally important is the expression of sports for people
with disabilities. We are aware of studies in which researchers created a sign language theatre laboratory, in
which deaf actors combined sign language with gesture
and pantomime [8]. But information is sparse about the
connection of IP and this area. The study of the dichotomy of functionality and expression in the implementation
of sports moves of people with disabilities would be
relevant. Additionally, the athletes with disabilities
would receive an understanding of the directions of vesting ownership of copyright and commercializing the
products of their creativity obtained by dint of their hard
work.
Regarding robotics Palmerini et al. (2014) noted that
“the ambition of the European Union to promote innovation in the internal market and foster competitiveness
makes robotics a strategic sector, to which the European
institutions are devoting considerable attention” [17].
Scientists argue over who is the rightful owner of photographs, musical and artistic works made by artificial
intelligence (AI) [22]. Unfortunately, this problem
eclipses all other issues in the scientific literature. On the
other hand, the movement is one of the most useful functions of a robot. In order to share rights between a person
and AI, someone must have these rights first. A question
that needs to be addressed – what kind of IP rights belong to the developers of robots-humanoids. To keep
abreast of any developments, studies and existing laws,
there is no need to consider AI as a copyright owner; that
means we agree with the central tenet that, at this juncture, copyright belongs to the human intelligence (to
developer or someone else at work for hire).
There is the paucity of information on movement
copyright in robotics. Unlike the first part, in which it
would be justified the compliance or non-compliance
with the established rules and clarified many aspects, in
the second part it would have to be developed the prerequisites, furnished details, and given compelling argu-
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ments. Now, while software provides the ability to qualitatively impose the face of an outsider on a moving
object, increase age, and provide other bandwagons,
such results will make it possible to evaluate the amount
of copyright infringement on creative movement, not
only in the field of sports and robotics. It is necessary to
show to what extent moves of robots are expressive and
functional. These accents are also interesting for science.
Copyright protects expression. Therefore, the copyrightable subject matter may be a movement and its
creative script. Is it possible to adjust the code without
violating the rights of a developer? Probably, yes, but the
protection of the set of moves will preserve the rights of
a creator. There is a need to find the answer to the question, whether the written scenario of a sports game (set
of moves) and the game per se is the subject matter of
copyright in conjunction with the answer to the question
whether the program code and the activities of a robot
are the subject matter of copyright.
Discussion. Movement is a permanent component
of evolution. In addition to a common value, new, expressive and creative moves should give more advantages to their creators. Copyright is one of these advantages. But today, in many areas of activity, copyright for
movement is still only an abstract opportunity.
Based on the issues discussed, there is a need to
identify copyrightable subject matter in athletes’ and
robots’ moves and justify whether the commercialization
of copyright will be a barrier to competition and/or entertainment or will be a way of improving the well-being
of stakeholders [20; 23]. The main obstacle to obtaining
copyright – the fact that expression in sports and robotics
is seen as secondary to functionality – should be considered. We see a clear need for raising awareness and interacting among creators, innovators, other potential
copyright owners, and consumers, and delivering mechanisms to increase the competitiveness of SMEs and
individuals. The overall need of a study could be
achieved through the following methods:
– to review current use of copyright law for protecting creative moves in both sport and robotics;
– to do an in-depth investigation of the potential for
such protections in sport;
– to undertake a case study of applying the findings
in robotics.
During the review, it is necessary to determine the
extent of the law coverage creative moves in both sport
and robotics. As a result of in-depth investigation of the
potential for such protections in sport, it is necessary to
assess whether existing legal frameworks and environment provide the ability to obtain and commercialize the
copyright of sports moves; and identify the level of
stakeholders’ awareness of the issue. Within the case
study, it would be possible to review the current and
promising areas in which a robot’s moves may imply

copyright; and identify the level of commercial attractiveness of copyright for movements of mass production
robots.
Previously unanswered questions such as the existence of copyright in modern sports, the applicability of
choreography, pantomime and parody to sports moves,
the expression of athletes with disabilities, and attitudes
of the spectators and participants to such enforcement
should be considered. Gender studies in this area also
needs to be complemented.
With respect to robotics, copyright should be considered in the context of the robots’ movement and the
importance of its expression. The movement is one of
the most important functions of robots. The expression
of a robot` moves has not previously been in the spotlight, although this issue is relevant to current trends in
European legislation.
Actions that can be regarded as a copyright infringement, taking into account the trends of the digital era
should be studied. To achieve the overall aim, the following methods would be appropriate: literature review
and patent search, observations, interviews, and surveys.
On the basis of literature review (general scientific
literature, sports rules, patents, current laws, bills, and
case studies) current use of copyright law for protecting
creative moves in both sport and robotics should be
studied. This stage establishes the foundation for the
remainder of the investigation.
On the next stage, the potential for protecting creative moves in sports in several directions should be
determined. These directions include answers to the
following questions: Do moves comply with the strict
rules? Is the move a single move or a set of moves? Are
moves aimed to achieve a competitive result? Are moves
the only possible and / or simplest in a particular situation? Are they peculiar? Do moves comply with the
public morality? This algorithm might be slightly improved. In this way, it is possible to separate melded
functionality (not copyright) and expression (copyright),
determine their balance, basic requirements for obtaining
copyright, and, consequently, the existence of copyright
in the moves.
The degree to which creative moves in sports might
correspond to moves in choreography, pantomime and
parody, where copyright is more common, should be
identified. It is necessary to study the kinematics and
diversity of sports moves through unstructured observations, and to conduct interviews with sports coaches.
Data on the extent to which bodily expression can be
obtained from the content of training programs, including schools. It could provide great educational implication.
Together with the creators, it would be necessary to
try to register the most expressive sports moves in public
institutions in order to study the registration pitfalls.
Право та інновації № 2 (34) 2021
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Copyright registration is voluntary but useful in many
aspects. It can constitute a test of the existence of the IP
rights. The registration of documents in the field of copyright is a common practice regardless of the field of
human activity [21]. The registration shows the creators
the opportunities in the area.
On the basis of European legislation, it is necessary
to establish whether the copyright on scripted sport exists. To evaluate the attitude of spectators and participants to the possible copyright enforcement, developing
a questionnaire and conducting a self-administered survey with closed-ended questions and open-ended questions among athletes, coaches, and spectators within
stratified random sampling would be appropriate, wherein the samples may be formed in groups of regions with
population characterizing similar features of creativeness
and particularity of expression and body language [12].
Under the issue the relationship of copyright and
robotics it is necessary to describe the sequences of
creative moves of robots-humanoids and other robots to
establish similar and different characteristics in the copyright projection. On the basis of real-life breakthroughs
in the field of robotics, based on advanced patent search
and study of relevant videos from social media, it would
be important to describe the areas in which the copyright
can exist as well as to describe actions that can be considered as copyright infringement of the robots’ moves.
Such cases may serve as a basis for future legislative
improvements on the copyright enforcement by the developers and other copyright holders.
The relevance of robots whose movement can have
elements of expression in the society should be shown.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
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Such ideas can be implemented through a survey; these
results would reflect the level of commercial attractiveness of copyright for movements of mass production
robots. According to well-known research [16], robots
are characterized by different novelty, imminence, social
pervasiveness and utility. In a self-administered survey,
it should be suggested evaluating the significance of the
expressiveness of movements of only those robots,
movements of which are intrinsic to a design (for example, some of social, educational, care, companion, and
sex robots). For the reflection of core preferences, stratified random sampling would be applied.
Conclusion. Solutions to the questions posed will
be pioneering in the consideration of the potential for
creative moves in performing arts, sports and robotics to
be copyrighted. The originality which would enable the
solutions to go beyond the state of the art includes the
following aspects:
– Attention to pantomime and parody as elements of
sports moves;
– Analysis of modern sports and sports for people
with disabilities;
– Consideration of the moves of emerging robots in
terms of copyright;
– Determination of stakeholders’ awareness and
willingness to commercialize copyright in the relevant
areas.
Design of such a study will touch on important social issues such as morality, freedom of expression, and
well-being. The particular value lies in the fact that the
solutions cover a wide variety of areas: sports, business,
entertainment, law, and innovation.
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ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ НА ДВИЖЕНИЯ В СПОРТЕ И РОБОТОТЕХНИКЕ:
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Цель данной статьи – выявить вопросы защиты авторских прав на спортивные и робототехнические движения,
требующие дополнительных исследований, и определение его специфики. В статье обосновывается необходимость
изучения актуальных вопросов, таких как пантомима и пародия как элементов спортивных движений, современные
виды спорта и спорт для людей с ограниченными возможностями, движения новых роботов в контексте авторского
права, а также осведомленность и готовность заинтересованных сторон коммерциализировать авторское право
в этих областях.
Ключевые слова: спорт, робототехника, движения, авторское право, выражение.
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ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА РУХИ У СПОРТІ ТА РОБОТОТЕХНІЦІ: НОВІ ВИКЛИКИ
Постановка проблеми. Святкування дня інтелектуальної власності (ІВ) 26 квітня 2019 року проходило під
гаслом «Досягти золота» з метою «ближче заглянути у світ спорту». ВОІВ підкреслює значення патентів, дизайнів,
торговельних марок та авторських прав у світі спортивного бізнесу. Але авторські права висвітлювались лише у

28

Право та інновації № 2 (34) 2021

SHMATKOV D. І. Copyright protection for sports and robotics moves: new challenges

контексті трансляції спортивних подій. Однак авторські права у спорті – це не лише канали інформаційного
мовлення. Сьогодні, в умовах високої конкуренції у спортивному бізнесі, антураж таких заходів є вирішальним
фактором.
Огляд літератури. Ми констатуємо відсутність уваги до пантоміми та пародії як елементів спортивних ходів,
хоча ці терміни не перекривають зміст хореографії, існування якої у спорті аналізується ученими. Більше того,
не виявлено наукових праць, які чітко розділяють терміни «хореографія», «пантоміма» та «пародія» як ІВ в
контексті європейського законодавства. Можливо, розширення авторських прав спортсменів дозволить вирішити
сумніви деяких науковців щодо існування авторських прав у творчих спортивних рухах. Учені у зазначеному
контексті розглядали лише обмежену кількість видів спорту та практично не аналізували спорт для людей з
обмеженими можливостями.
Сьогодні, коли деякі змагання скасовуються, а інші проводяться без глядачів, питання розважального аспекту
спортивних заходів є як ніколи важливим.
Зараз європейське законодавство у галузі штучного інтелекту потребує вивчення процесів, перетворених на
суцільні факти та теоретичні основи. Чи можна вважати хореографію, пантоміму чи пародію на робота-тварину
(а не на гуманоїда) авторським правом, навіть якщо всі рухи танцю придумані програмістом? Але інформація з
цього питання є обмеженою.
Директива (ЄС) 2019/790 (2019), спрямована на прискорення зростання європейської цифрової економіки,
встановлює необхідність досягнення справедливого балансу між правами та інтересами авторів та інших
правовласників. Ці питання вимагають глибокого аналізу. На додаток до хореографії, цілком очевидно, що, наприклад, нетривіальне рішення проблеми зворотної кінематики та планування руху в програмному алгоритмі руху
є об’єктом ІВ.
Мета цієї статті – визначити нерозкриті питання захисту авторських прав на спортивні та робототехнічні
рухи, що вимагають глибокого дослідження, та визначення його специфіки.
Виклад основного матеріалу. Рух є постійною складовою еволюції. На додаток до загальної цінності, нові,
виразні та креативні рухи повинні дати більше переваг своїм творцям. Авторське право – одна з цих переваг. Але
сьогодні в багатьох сферах діяльності авторське право на рухи все ще є лише абстрактною можливістю.
У контексті питання встановлено нагальну потребу у наступному:
– аналіз застосування законодавства про авторське право для захисту творчих рухів як у спорті, так і в робототехніці;
– дослідження потенціалу такого захисту у спорті;
– тематичне дослідження щодо застосування результатів за попередніми пунктами у робототехніці.
Рішення поставлених питань будуть новаторськими у розгляді потенціалу творчих рухів у спорті та
робототехніці. Для визначення обсягу авторських прав у зазначеному контексті запропоновано здійснення аналізу
за наступними напрямами: Чи відповідають рухи чітким встановленим правилам? Розглядається один рух чи
сукупність рухів? Чи спрямовані рухи на досягнення конкурентного результату? Чи є рухи єдино можливими та
/ або найпростішими у конкретній ситуації? Чи є рухи креативними? Чи відповідають рухи суспільній моралі?
Висновки. Оригінальність, яка дозволить рішенням вийти за межі сучасного рівня, включає такі аспекти:
– увага до пантоміми та пародії як елементів спортивних ходів;
– аналіз сучасного спорту та спорту для людей з обмеженими можливостями;
– розгляд рухів нових роботів з точки зору авторських прав;
– визначення обізнаності та готовності зацікавлених сторін комерціалізувати авторські права у відповідних
сферах.
Ключові слова: спорт, робототехніка, рух, авторське право, вираження.
За ДСТУ 8302:2015 цю статтю слід цитувати:
Shmatkov D. І. Copyright protection for sports and robotics moves: new challenges. Law and Innovations. 2021.
№ 2 (34). P. 23–29.

Право та інновації № 2 (34) 2021

29

СІТЧЕНКО ГАННА МИКОЛАЇВНА
аспірантка Харківського національного університету внутрішніх справ
УДК 347.1
DOI 10.37772/2518-1718-2021-2(34)-4

ЩОДО ПОНЯТТЯ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття присвячена питанням визначення поняття венчурного інвестування інноваційної діяльності в Україні
у цивільно-правовому аспекті. Автором розглянуто сутність та характерні риси венчурного інвестування інноваційної діяльності як цивільно-правової категорії. Сформовано авторський підхід до окреслення поняття венчурного інвестування інноваційної діяльності.
Ключові слова: інноваційна діяльність, венчурне інвестування, стартап, інновація, інвестиція.

Постановка проблеми. В умовах розповсюдження кризи світової пандемії COVID-19 швидкість
комерціалізації інновацій стає домінуючим фактором
життєздатності підприємств та їх конкурентоспроможності, а питання венчурного інвестування у реаліях сьогодення заслуговують особливої уваги, як
ефективний механізм виведення та(або) масштабування інноваційних продуктів та послуг на ринок у
всьому технологічному світі.
Актуальність дослідження венчурного інвестування інноваційної діяльності обумовлена пошуком
побудови дієвих механізмів цивільно-правового регулювання залучення приватних венчурних інвестицій у інноваційну сферу України з метою прискорення комерціалізації інновацій, як важливого напрямку
розвитку економічного сектору держави.
Сучасний стан проблематики вивчення. Вагомий внесок у формування теоретично-методологічних і практичних аспектів інвестиційно-інноваційної
діяльно сті вне сли такі провідні вчені, як:
О. М. Вiнник, С. О. Віхров, С. В. Глібко, Т. С. Гудіма,
Ю. М. Жорнокуй, Д. В. Задихайло, О. Ю. Кампі,
О. П. Подцерковний, В. В. Поєдинок, В. Ю. Полатай,
О. Е. Сiмсон та інші. Саме завдяки їхнім науковим
доробкам питання венчурного інвестування розглядаються з юридичної точки зору.
Однак, попри існуючі напрацювання в цій сфері,
питання розвитку ризикового підприємництва та використання венчурного капіталу для інвестування
інноваційної діяльності в Україні залишається відкритим для нових дискусій. До цього часу не сформовано системний підхід до побудови цілісної нормативно-правової бази щодо основних засад формування та регулювання ринку венчурного капіталу в
Україні.

30

Право та інновації № 2 (34) 2021

У свою чергу недосконалість законодавчого регулювання породжує відсутність єдиної системи
венчурного інвестування інноваційної діяльності,
яка б забезпечила сприятливий інвестиційний клімат
і розвиток наукового потенціалу держави. Натомість,
на державному рівні відбулося викривлення змісту
венчурного інвестування (на що звертається увага в
юридичній літературі [9; 10, с. 161–162]).
Недостатнім залишається рівень доктринального
осмислення категорії венчурного інвестування у
цивільно-правовій науці. Наявність змішування в
наукових дослідженнях різнорідних понять у сфері
венчурного інвестування інноваційної діяльності,
відображення у нормативно-правових актах неузгодженого категоріального апарату, призводить до негативних наслідків у вигляді правової невизначеності або навіть колізійності, що також суттєво гальмує
процес залучення інвестицій.
Метою статті є дослідження та аналіз поняття
венчурного інвестування, визначення його сутності
та характерних рис у цивільно-правовому аспекті.
Виклад основного матеріалу дослідження. На
сьогодні в українському законодавстві жоден з нормативно-правових актів не містить легального визначення поняття «венчурне інвестування інноваційної
діяльності». Більше того, венчурне інвестування не
знайшло свого законодавчого закріплення ні серед
видів, ні серед форм інвестування інноваційної діяльності, хоча іноземний досвід свідчить про найбільшу його пристосованість та значення для інноваційної сфери.
Так, факт невизначеності у нормативно-правовому полі розглядуваного поняття ставить перед
наукою цивільного права завдання з’ясування його
сутності, вирішення якого лежить у площині вста© Сітченко Г. М., 2021
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новлення ознак та елементів такого інвестування.
Вважається доцільним для розуміння змісту і природи венчурного інвестування інноваційної діяльності, послідовно розглянути поняття: «венчурний
капітал» та «інвестування».
Розглядаючи венчурний капітал в системі інноваційної діяльності, варто зазначити, що він не просто тісно пов’язаний з інноваціями, а є критичним
чинником в інноваційному процесі. Кошти, отримані як венчурний капітал, на відміну від банківського
кредиту надаються на безповоротній, безпроцентній
основі, не вимагають забезпечення і не підлягають
вилученню протягом існування таких правовідносин.
Це суттєво відрізняє венчурний капітал від позичкового та дозволяє розглядати венчурних інвесторів не
просто як фінансову інфраструктуру, а як суб’єктів
інновацiйнoї дiяльностi [12, с. 364].
Тож важливою особливістю венчурного капiталу
є його постійний зв’язок з інновацiйною діяльністю,
яка є високоризиковою. І хоча венчурне підприємництво характеризується підвищеним рівнем підприємницького ризику, проте є однією з важливих форм
інвестування інноваційних проектів, що не лише
стимулює інноваційні процеси в окремих товариствах, але й загалом позитивно впливає на ринок
інновацій [8, c. 35]. Підвищений ризик венчурного
інвестування компенсується очікуванням отримання
високої прибутковості на проінвестований капітал.
Так, варто погодитися із висловленою у науковій
літературі думкою, що метою розміщення венчурного капіталу є досягнення значного доходу від капіталовкладень у формі приросту капіталу і продажу
акцій за більшою ціною, ніж від отримання доходу з
процентів або дивідендів. Продаж акцій, як правило,
здійснюється шляхом первинного публічного розміщення, включаючи емісію акцій компанії на вільному ринку або галузевий продаж, в якому фонд
венчурного капіталу, як правило на рівні з іншими
акціонерами товариства, продає такі акції іншій компанії [4, с. 15].
У банківській енциклопедії, укладеній
Ч. Дж. Вулфелом, зазначено, що венчурний капітал –
це економічна категорія, що відображає систему
відносин між державою, інвесторами та малими і
середніми підприємствами з приводу довгострокового залучення капіталу на засадах прямого інвестування з метою сприяння росту конкретного бізнесу
в прибуткових галузях економіки, пов’язаних з інноваційною та науковою діяльністю, надання обумовленої суми коштів в обмін на частку в статутному
фонді чи на певний пакет акцій з наступним відшкодуванням понесених витрат шляхом їх продажу, а
також на засадах розподілу ризику такої діяльності
між інвестором і підприємством [1, c. 231–232].
Звідси врахування економічної сутності венчур-

ного капіталу дозволяє адекватно перекладати його
зміст на мову права. Особливого значення для науки
цивільного права набуває розуміння економічних
передумов застосування венчурного капіталу щодо
інноваційної діяльності, їх нерозривного зв’язку.
Відповідний синергетичний ефект дослідження категорії «венчурного капіталу» дає змогу окреслити
венчурне інвестування як логічний виток вкладення
та використання (реалізації) венчурного капіталу.
Такий акцент є цілком виправданим, адже венчурний
капітал, як основне джерело венчурних інвестицій,
має смисло- та структуроутворююче значення для
цивільно-правового регулювання розглядуваних правовідносин, його обсяг визначає межі дії спеціального інвестиційного законодавства інноваційної діяльності.
Сьогодні, як вже зазначалося, відсутній закріплений у законі термін «венчурне інвестування», проте,
у свою чергу, у правовій доктрині досить чітко простежується тенденція переважання визначення саме
поняття «діяльності з венчурного інвестування», під
якою, наприклад, Т. С. Гудіма пропонує розуміти
сукупність дій суб’єктів господарських відносин, які
виникають із приводу розміщення інвестиційних
коштів в активи інноваційних підприємств, що знаходяться на початковій стадії розвитку, а також професійного управління цими активами, спрямованого
на збільшення їх вартості та подальшої реалізації в
середньостроковій перспективі з метою отримання
прибутку або досягнення іншого соціального ефекту,
і характеризуються підвищеним ступенем ризику
несення збитків [7, c. 71].
Однак, діяльність із метою досягнення соціального чи іншого нематеріального ефекту не відповідає
економічній суті інвестування, що полягає в збільшенні капіталу. У зв’язку з цим, у рамках нашого
дослідження, погоджуємось з думкою О. Е. Сімсон
стосовно того, що інвестиційна діяльність – це лише
та діяльність, що спрямована на одержання прибутку
[13, c. 34].
Р. П. Кулієв під венчурною діяльністю розуміє
діяльність зі створення і управління венчурними
фондами компаніями, які формувались в одній із
передбачених законом організаційно-правових форм
з метою фінансування робіт із впровадження та комерційної реалізації інновацій [11]. Це визначення
хоча і наголошує на важливості законодавчого закріплення організаційно-правових форм реципієнтів,
однак звужує венчурні інвестиції лише до професійного капіталу (виключаючи, відповідно, інститут
бізнес-янголів). Не можемо погодитись з таким висновком вченого про те, що головною і фактично
єдиною діючою особою є юридичні особи як
суб’єкти венчурного інвестування інноваційної діяльності. Фізичні особи (бізнес-янголи) не тільки є
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повноцінними суб’єктами, але для розвитку венчурного інвестування мають не менший вплив порівняно з інституціональними інвесторами.
Тому, вивчаючи суб’єктивний склад, для розуміння змісту і природи венчурного інвестування, слід
вказати, що він може бути класифікуватися за стадіями, на яких розпочинається інвестування. Відповідна класифікація дозволяє розмежовувати спеціалізацію венчурних інвесторів залежно від етапів, на яких
значно ефективнішим є венчурна інвестиція від бізнес-янголів, та тих, на яких ефективнішою є діяльність інституційних інвесторів.
Так, розрізняють наступні види венчурних інвестицій: 1) інвестиції першого раунду: а) на «посівній»
стадії (seed money investments) – це так звана передстартова стадія інвестування, коли маємо тільки проект, бізнес-ідею, що потребує впровадження. Інвестиції на цій стадії надаються для формування проекту, пошуку та аналізу ринків збуту; б) на стадії
запуску компанії (start-up) забезпечують початок діяльності юридичної особи-реципієнта на ринку (заснування, укладання першого контракту, залучення
менеджменту та маркетингу майбутніх продуктів);
2) інвестиції другого раунду забезпечують оборотними коштами (working capital) юридичних осіб-реципієнтів на ранній стадії розвитку (еarly stage, infant/
young firm), які здійснюють продаж продукції або
надання послуг, але ще не мають прибутків; 3) інвестиції третього раунду становлять проміжне
iнвестування (mеzzanine financing) на розширення
(expansion) бiзнесу реципієнта, юридична особа якого вже має значний обсяг продажу, але потребує додаткових інвестицій на розширення обсягів виробництва та збуту, проведення додаткових маркетингових досліджень, збільшення основних фондів та
штату працюючих; 4) інвестиції четвертого раунду
(bridge financing) надаються на первинне публічне
розміщення (IPO), тобто на стадії перетворення приватної компанії на публічну, що є успішною стадією
завершення проекту, на якій фіксується дохідність
вкладання інвестора [2].
Слід звернути увагу на той факт, що обсяг венчурних договорів у світі на пізніх стадіях виріс у
2020 році і за прогнозами аналітиків продовжує цю
тенденцію в поточному періоді (так, наприклад, за
даними Pitchbook, на осінь 2020 року в США венчурні інвестиції пізнього раунду досягли рекордних 92.1
млрд доларів). Однак не має ніяких гарантій того, що
прогноз втілиться в венчурну реальність сьогодення,
оскільки стартапи першого та другого раунду краще
реагують на зміни ринку, адже при необхідності
можуть зробити півот (pivot) [3], іншими словами,
адаптують продукт чи послугу під нові актуальні
потреби, їх бізнес-модель може бути відтворена на
різних ринках, а також у перспективі свого розвитку
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демонструють виражений ефект масштабу навіть в
умовах постійних обмежень пандемії COVID-19.
Досить часто науковці співвідносять «інвестування» з поняттям «інвестиційної діяльності». Однак, «інвестування» акцентує увагу на власне процесі вкладення венчурного капіталу («інвестування
чогось»), а поняття «інвестиційна діяльність» – на
суб’єкті, який здійснює таку діяльність («діяльність
когось») щодо реалізації цих ресурсів. Так, для визначення діяльності венчурних інвесторів автором у
тексті цієї статті використовується термін «інвестування», як у зв’язку з обраною темою, так і в силу
усталеною традицією в економічній науці.
Окремо виникають складнощі застосування вітчизняними науковцями тлумачення терміну «венчурний», що досягає невиправдано широких меж.
Його визначають і як будь-який вид інвестування, і
як молоду інноваційну компанію, що знаходиться в
пошуку засобу інвестування власного бізнесу за допомогою зовнішнього джерела, і як інноваційну діяльність [7, с. 68]. Тому задля досягнення мети цього
дослідження, з огляду на вищенаведене, далі необхідно зупинитись на окремих його ознаках, що характеризують його сутність та відокремлюють від
тотожних або споріднених понять.
Перш за все, мова йде про ризикове середовище
– висока ймовірність ризику провалу венчурного
продукту і неотримання прибутків взагалі. Ризики,
що мають місце при венчурному інвестуванні інноваційної діяльності варто розглядати подвійно (без
відриву між собою) ризики інвестування та інноваційні ризики. Загалом, інвестиційні ризики розуміють як можливість виникнення непередбачуваних
фінансових втрат (ризик неповернення розміщених
ресурсів). Натомість інноваційні ризики – як можливість втрат, пов’язаних з інвестуванням у виробництво принципово нових товарів, послуг, розвитком
нових технологій, які в силу власної новизни та якісних характеристик не отримають кінцевого споживача [6, с. 141].
Венчурні інвестори заздалегідь погоджуються із
можливістю втрати коштів при вкладенні їх у підприємства в обмін на високу норму прибутку у випадку їхнього успіху. Тож, наступною важливою
ознакою є високий рівень доходу у порівнянні з розміром вкладення початкового капіталу, адже до кола
першочергового інтересу інвестора входить не розробка високотехнологічних товарів та послуг, а реальна можливість їх реалізації задля отримання значного за розміром прибутку.
Відтак, неможливо ототожнювати поняття «інвестування інновацій» та «інвестування інноваційної
діяльності», адже венчурний капітал є важливим
(виконує свої економічні функції) в інноваційному
процесі саме на стадії виведення інноваційного про-
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дукту на ринок чи забезпечення економічно виправданого масштабу виробництва [5]. Тож, супереч поширеній думці, варто наголосити, що суб’єкти венчурного інвестування не фінансують створення
інновацій (виключенням можуть бути державні венчурні інвестиції, однак це питання виходить за рамки
даного дослідження), а зацікавлені в отриманні високого прибутку від комерціалізації товарів та послуг, що створені на базі останніх.
Логічним вважається закріплення саме терміну
«венчурне інвестування інноваційної діяльності»,
адже поняття останньої має своє законодавче визначення (відповідно до ст. 1 Закону України «Про інноваційну діяльність» це діяльність, що спрямована
на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на
ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг), та
відповідає суті досліджуваного поняття.
Варто зазначити, що для венчурного інвестування важливим елементом є можливість стартапу продовжувати комерційний розвиток. Венчурний інвестор, вкладаючи на початку діяльності стартапу порівняно невеликі кошти, набуває значну частку в
статутному капіталі, оскільки на момент інвестування підприємство-реципієнт практично не має цінних
активів: затребуваність інновації (визначає її вартість) поки дорівнює нулю. Згодом, у ході розвитку
інновації вартість частки інвестора в статутному
капіталі стартапу росте разом з ростом вартості його
активів від реалізації створених успішних товарів,
робіт, послуг.
Фактично, можна стверджувати, що венчурне
інвестування – це довгострокове безоплатне вкладення капіталу. У деяких випадках інвесторам необхідно
чекати в середньому від 3 до 5 років для того, щоб
упевнитись в перспективності внесків [9, с. 57]. Розкриваючи ознаку безоплатності, слід активізувати
увагу на відсутності обов’язків у реципієнта перед
венчурними інвесторами щодо повернення інвестованих коштів у випадку комерційного провалу продукту на ринку.
Варто зазначити ще одну характерну особливість
венчурного інвестування, а саме активна участь інвестора в управлінні юридичною особою, яка ним
інвестується, оскільки він особисто зацікавлений в
отриманні необхідного результату, тому «ризикові»
інвестори часто не обмежуються наданням коштів, а
1.
2.
3.
4.

здійснюють різного роду управлінські, консультативні та інші ділові послуги таким юридичним особам,
але при цьому не мають права вмішуватися в оперативне керівництво їх діяльністю [9, с. 57]. Дії інвестора венчурного вже давно розглядаються як один із
факторів, важливих для успіху підприємств, у які
вони інвестують. Так, наприклад, професіоналізм
інвестора (формальний сектор) чи (та) його досвід
(бізнес-ангели) дає можливість скоротити тривалий
процес комерціалізації і тиражування, що особливо
актуально в період пандемії та локдаунів, коли постійно виникають ризики зміни законодавства, у
результаті чого інноваційний продукт, що виготовляється, або послуга, що надається, можуть частково
або повністю бути заборонені до випуску чи надання.
Висновки. На основі проведеного дослідження
можна визначити, що венчурне інвестування, як
елемент національної інноваційної системи, забезпечує ефективну реалізацію венчурного капіталу в
діяльності приватних юридичних осіб, що функціонують у сфері інноваційної діяльності, на корпоративних чи договірних засадах. Високі ризики
такого інвестування обумовлені новизною інновацій, що комерціалізуються, та ранньою стадією
виведення нових високотехнологічних продуктів на
ринок, що створені на їх базі, і знижуються за допомогою використання спеціальних правових форм
і засобів.
У більш вузькому розумінні венчурне інвестування як цивільно-правова категорія – це вид діяльності венчурних інвесторів з придбання акцій (часток у статутних капіталах) юридичних осіб приватного права, що здійснюють інноваційну діяльність,
на ранній стадії виведення їх інноваційного продукту на ринок чи (та) його масштабування, спрямований на отримання високого рівня прибутку від подальшого продажу зазначених акцій (часток), що
характеризується високими ризиками і довгостроковістю повернення вкладеного капіталу.
Аналіз досліджуваного поняття також дозволяє
зробити висновок, що венчурне інвестування інноваційної діяльності становить особливу цінність для
економіки, демонструючи високий потенціал зростання в період розповсюдження COVID-19, а відтак
його нормативно-правове закріплення є вимушеною
необхідністю сьогодення.
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аспирантка Харьковского национального университета внутренних дел
К ВОПРОСУ ПОНЯТИЯ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья посвящена вопросам определения понятия венчурного инвестирования инновационной деятельности
в Украине в гражданско-правовом аспекте. Автором рассмотрены сущность и характерные особенности венчурного инвестирования инновационной деятельности как гражданско-правовой категории. Сформировано авторское
понятие венчурного инвестирования инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновационная деятельность, венчурное инвестирование, стартап, инновация, инвестиция.

SITCHENKO HANNA
PhD student of Kharkiv National University of Internal Affairs
REGARDING ISSUES OF THE CONCEPT OF VENTURE INVESTMENT
OF INNOVATIVE ACTIVITY
Problem setting. The current state of scientific researching the issue of venture investment of innovation activity
suggests that the presence of mixing in research of diverse concepts in the field of venture investment innovation, reflection
in regulations of the uncoordinated categorical definitions, leads to negative consequences in the form of legal uncertainty
or even conflict, that significantly slows down the process of attracting investment. Therefore, the idea is that the building
effective mechanisms of civil law regulation of venture investment of innovation activity of Ukraine in order to accelerate
the commercialization of innovations as a major driving force of economy during the spread of COVID-19.
Analysis of recent researches and publications. O. M. Vinnyk, S. O. Vikhrov, S. V. Hlibko, T. S. Hudima,
Y. M. Zhornokuy, D. V. Zadykhaylo, O. YU. Kampi, O. P. Podtserkovnyy, V. V. Poyedynok, V. Y. Polatay, O. E. Simson
have been researched the subject of innovation and investment activities. Theirs scientific minds formed the basis of this
research, but the author has analyzed the current state of legislation in the given field and concluded that, in terms of civil
law regulation of legal relations aimed at investing in innovation sphere, does not meet the global vector of development.
To date, no systematic approach to building a holistic regulatory framework for the basic principles of formation and
regulation of the venture capital market in Ukraine. So in the conditions of legislation of civil law the issues of venture
investment of innovation activity in Ukraine remains open for new discussion, and the relevance of this study is obvious.
Target of research is to analyze and identify the concept of venture investment of innovation activity, to determine
its essence and characteristics in the civil law aspect.
Article’s main body. Venture capital investment, as an element of the national innovation system, ensures the effective
implementation of venture capital in the activities of private legal entities operating in the field of innovation, on a
corporate or contractual basis. The high risks of such investment are due to the novelty of commercialized innovations
and the early stage of bringing new high-tech products to market, created on their basis, and are reduced using of special
legal forms and tools.
Venture investment of innovation activity as a civil law category is a type of activity of venture investors to acquire
shares (shares in the authorized capital) of legal entities of private law, carrying out innovative activities at an early stage
of bringing their innovative product to market or (and) its scaling, aimed at obtaining a high level of profit from the
subsequent sale of these shares (shares), characterized by high risks and long-term return on invested capital.
Conclusions and prospects for the development. Analysis of the concept under this research allows us to conclude
that venture investment of innovation activity is special value to the economy nowadays, demonstrating high growth
potential during the spread of COVID-19. Therefore, its legal definition and legislative consolidation, taking into account
the essence and characteristics, is a particularly urgent need for today’s civil law regulation.
Keywords: innovation activity, venture investment, startup, innovation, investment.
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ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД КОНЦЕПЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ
В МУСУЛЬМАНСЬКОМУ СВІТІ
У даній роботі, автор наводить загальний огляд прав людини в ісламському світі. Проаналізовано питання
прав людини у різних країнах, де шаріат має визначний вплив на їхні системи права, а саме: Пакистан, Саудівська
Аравія та Іран. Досліджено діяльність міжнародної міжурядової організації в сфері прав людини, а саме Організації ісламського співробітництва, яка об’єднує всі мусульманські країни у світі та у власній діяльності керується
засадами шаріату.
Ключові слова: іслам, права людини, шаріат, Пакистан, Саудівська Аравія, Іран, Організація ісламського
співробітництва.

Постановка проблеми та мета. Ісламський світ
це унікальне регіональне явище, яке викликає у багатьох людей різні, а у деяких випадках навіть протилежні думки. Питання прав людини в ісламському
світі також викликає багато дискусій. Кожного дня
ми отримуємо відомості стосовно систематичного
порушення честі і гідності певної категорії населення (жінок, дітей) у даному регіоні. Через дані обставини, формується колективний стереотип, що даний
регіон світу живе в епоху середньовіччя та не має
дієвих нормативних механізмів задля забезпечення
хоча б мінімальних гарантій непорушності людської
гідності. Тому мета даної роботи – здійснити
об’єктивну характеристику гарантування прав людини виходячи із нормативної точки зору та розкрити
певні особливості ісламського розуміння такого феномену.
Викладення основного матеріалу.
1. Іслам як одна із світових релігій світу. Поняття шаріату, його характеристика та вплив на
системи права ісламських країн. Практика першої
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кодифікації прав людини в інтерпретації ісламу. Іслам – наймолодша авраамічна релігія в світі. Її початок був закладений у першій половині VII століття
нашої ери на території Аравійського півострову. Після смерті пророка Мухаммеда у 632 році, та становлення Праведного халіфату, почався етап розширення нової релігійної думки, що зумовило кількісне
зростання загальної ісламської конфесії (умми). Відповідно до статистичних даних ЦРУ, іслам сповідують приблизно 24,1% від загального населення планети, що робить її другою за поширеністю релігією
у світі (після християнства) [1].
Наразі, іслам найбільш розповсюджений на території держав Близького та Середнього Сходу, Африканського Магрибу та Сахеля. Однак, на сьогоднішній день, його вплив на соціальне, правове та
навіть культурне життя суспільства варіюється від
країни до країни. Найсильніші позиції по відношенню до соціальної, культурної та правової сфер, іслам
займає у монархіях Аравії (особливо у Саудівській
Аравії), ісламських республіках (особливо в Ірані),
© Шарович Д. Я., Маринів І. І., 2021

ШАРОВИЧ Д. Я., МАРИНІВ І. І. Загальний огляд концепції прав людини в мусульманському світі

деяких країнах північної та східної Африки (Судан,
Сомалі). При характеристиці правової системи, сфери економічних відносин, культури та інших сфер
суспільної життєдіяльності вищеназваних країн ми
будемо використовувати формулювання: «відповідно
до шаріату», «положення шаріату», «норми шаріату»
та інші видозміненні фрази і лексеми, які будуть
містити або походити від слова «шаріат».
Так власне, що таке «шаріат»? Відповідно до
арабської етимології даного поняття, шаріат означає
«шлях», тобто всі члени мусульманської умми у
власному житті повинні дотримуватися правильного,
істинного шляху, який регламентується святими джерелами ісламу – Кораном та Сунною. Інакше кажучи,
шаріат це система нормативних норм та приписів,
які закріплені у певних джерелах (переважно у Корані та Сунні) та регулюють відносини в різних соціальних сферах (економічній, політичній, культурній тощо). Таким чином, можна зробити висновок,
що шаріат представляє собою правовий базис, який
є синкретичним з релігійними догмами ісламу.
Як і будь-яка правова система сучасності, шаріат
характеризується власними, характерними лише
йому ознаками. До найбільш характерних специфік,
на нашу думку, можна віднести поняття джерел шаріату, де ієрархічне верховенство, як нам вже відомо
займають фундаментальні релігійні постулати – Коран та Сунна, які є верховними, абсолютними та
непорушними джерелами шаріату. Коран – це Книга
Бога, яка була послана людям самим Аллахом, через
вуста пророка Мухаммеда. Сунна – це інкорпорація
хадісів, які відображають акти поведінки, повчань та
висловів пророка Мухаммеда, дотримання яких є
обов’язком для всіх мусульман. До джерел шаріату
належать також джерела «другого порядку» або похідні джерела, які регулюють відносини, що не охоплюються нормами Корана та Сунни: іджтихад, іджма (одноголосна згода факіхів стосовно певного
питання), кіяс (аналогія), фетва (висновок факіха) та
адат (звичай) [2]; [3, с. 23]. Однак, варто зауважити,
що значимість певних з цих джерел залежить від
релігійних течій ісламу. Як нам відомо, у світі існує
три фундаментальні ісламські напрями: сунізм, шиїзм та хариджизм. Однак, зазначені напрями також
поділяються на певні течії (мазхаби), які мають власну інтерпретацію шаріату, у сунізмі це: ханафіти,
ханбаліти, малікіти та шафіїти; у шиїзмі: існаашаріти (джафаріти), іслаіміти, друзи, зейдити, алавіти
тощо. Найбільш розповсюдженими мазхабами є ханафітський (Середня Азія, Туреччина), ханбалітський (країни Перської затоки, переважно Саудівська
Аравія, Катар, ОАЕ), малікітський (Кувейт, країни
Магрибу та Сахеля), шафіїтський (Африканський ріг,
Індонезія, Малайзія) та джафарітський (Іран, Азербайджан) [3].

Таким чином, наявність певної розгалуженості у
інтерпретації шаріату впливає на тлумачення та розкриття стандартів прав людини, які визначенні у певних національних системах, де шаріат має значний
вплив. Варто зазначити, що зв’язку з історичними
передумовами та глобалізацією у ісламських країнах,
шаріат з кожним роком зменшує вплив на їхнє правове буття (у деяких ісламських країнах повністю секуляризована система права, наприклад, у Туреччині), однак, в світі залишаються держави, де шаріат
займає основу їхніх національних систем. Для подальшого розкриття даної проблематики, на нашу
думку, спочатку необхідно визначити стандарти прав
людини, які характерні для країн, де й досі існує істотний вплив шаріату, а саме: Пакистан, Саудівська
Аравія та Іран [4].
Для Пакистану характерною течією мусульманського права є ханафітський мазхаб. Ханафітський
мазхаб є найбільш розповсюдженою сунітською течією ісламу. Вона була започаткована факіхом Абу
Ханафі, який вважається одним із авторитетніших
мусульманських юристів в історії. Абу Ханафі розробив ієрархію джерел фікху, де найвище місце займали Коран та Сунна, потім іджма, а лише при вичерпані даних трьох джерел застосувався кияс (аналогія). Ханафізм по зрівнянню з іншими течіями
ісламської юриспруденції є досить ліберальною течією, де, наприклад, визначенні більш м’які покарання за вчинення певних злочинів (наприклад, крадіжки) та відносно зрівняне положення мусульман з
ахль аль-кітаб (людьми Писання – християнами та
іудеями), однак це не відміняє певних обмежень
людей Писання в соціальних, економічних та політичних правах [5].
Конституція Пакистану закріплює каталог прав
людини у частині ІІ «Фундаментальні права та принципи політики». У главі І («Фундаментальні права»)
регламентуються перше покоління прав (громадянські і політичні права) такі як: право на життя та
особисту свободу (ст. 9); гарантії при арешті або
затриманні особи (ст. 10); право на справедливий суд
(ст. 10А); заборона рабства та примусової праці
(ст. 11), а також заборона експлуатації (ст. 3); ніякого
покарання без закону (ст. 12); non bis in idem (ст. 13);
недоторканість людської гідності (ст. 14); право на
вільне переміщення (ст. 15); право на свободу зборів
та об’єднань (ст. 16 та 17); свобода торгівлі, бізнесу
або професії (ст. 18); свобода вираження власної
думки (ст. 19); свобода сповідування власної релігії
(ст. 20); захист власності (ст. 23-24), рівність громадян та заборона дискримінації за статевою ознакою
(ст. 25). Варто зазначити, що Конституція Пакистану
визначає квоти для жінок та зиммі, щоб забезпечити
необхідний мінімум політичної рівності) тощо [6].
Глава ІІІ («Принципи політики») доповнює каталог
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прав людини закріплений в Главі ІІ, однак додатково
регламентує соціальні гарантії, які є складовою другого покоління прав людини: повноцінна участь жінок у житті країни (ст. 34); захист сім’ї та меншин
(ст. 35 та 36); забезпечення соціальної справедливості (відповідно до змісту даної норми це право на
освіту (пункт b та c); право на працю (пункт e)
тощо); забезпечення соціального та економічного
благополуччя населення (ст. 38) [6].
На перший погляд може здатися, що пакистанський каталог прав людини є втіленням міжнародних
стандартів прав людини, однак це не зовсім так. Не
дивлячись на участь Пакистану в Міжнародному
пакті про громадянські та політичні права (підписання 2008 р., ратифікація 2010 р.) [7], у даній державі
залишаються правові застереження відповідно до
норм шаріату.
Відповідно до статті 227 Конституції Пакистану:
«Всі існуючі закони повинні бути приведені у відповідність з приписами ісламу, викладеними в Священному Корані та Сунні, в цій частині, іменованої постановами ісламу, і прийняття закону, який би суперечив таким настановам є неможливим»[6]. Для
реалізації верховенства шаріату в Пакистані, був
прийнятий Акт «Про дотримання шаріату» від 18
червня 1991 року. У преамбулі Акту, зазначено, що
відповідні зміни мають бути внесені до конституції
[8]. У 1998 році, Меджиліс-е-Шура (пакистанський
парламент) не зміг прийняти поправку №15 до Конституції, яка власне і проголошувала абсолютне верховенство шаріату. Відповідно до статті 2В проекту:
«п.1 Священний Коран і Сунна Святого Пророка
(мир йому) є вищим законом Пакистану», – та пункту № 5, де визнавався примат шаріату над конституцією, - «Положення цієї статті мають силу незалежно
від положень Конституції, будь-якого закону або рішення будь-якого суду» [9]. Однак, у п.4 даної статті,
було введено застереження: «Ніщо, що містить ця
стаття, не зачіпає особистий закон, свободу віросповідання, традиції або звичаї немусульман і їх статус
як громадян»[9]. Тобто, навіть у ситуації прийняття
даної поправки, свобода зиммі (немусульманського
населення) у вільному віросповіданні була би захищена. Тим не менш, Акт «Про дотримання шаріату»
визначає верховенство шаріату у пакистанській системі права (п. 1, ст. 3), тлумачення інших законодавчих актів повинно проходити крізь призму шаріату
(ст. 4), однак разом з тим існує застереження щодо
прав жінок та прав немусульман, визначених у Конституції (п. 2, ст. 3 та ст. 20) [8]. На нашу думку, ще
одним фактором впливу шаріату у Пакистані є існування спеціального органу нагляду – Федерального шаріатського суду (далі – ФШС). Правовий статус
даного органу визначений у розділі VII «Судова
влада», у главі 3А «Федеральний шаріатський суд».
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Суд був створений шляхом прийняття поправки до
Конституції у 1980 році. Основна компетенція органу розкривається у ст. 203D, де зазначено, що ФШС
уповноважений встановлювати факт невідповідності будь-якого акту законодавства відповідно до положень Корану та Сунни. Приводом до вирішення
питання допустимості певних законодавчих актів
може бути власна ініціатива суду, петиція громадянина Пакистану або федерального уряду та урядів
штатів. При вставлені факту невідповідності, ФШС
приймає рішення, яке припиняє дію закону повністю
або в частині, яка не відповідає положенням Корану
та Сунни. Акти, які не відповідають положенням
приписів ісламу припиняють свою дію у день набуття законної сили рішення ФШС. Варто зазначити,
що строк набуття чинності визначається у самому
рішенні, однак він повинен бути не менше строку
апеляційного оскарження даного рішення. Відповідно до положень п. 1 ст. 203F, строк апеляційного
оскарження рішень ФШС становить 60 діб з моменту його прийняття. Апеляційна скарга подається до
Верховного суду Пакистану, а саме до Шаріатської
апеляційної колегії [6]. Однієї із резонансних справ
ФШС була справа Ансар Бюрні (Ansar Burnie) проти
Пакистану, де заявник оскаржував положення стосовно можливості зайняття жінками посади судді.
Заявник аргументував свою думку тим, що жінки
підпорядковуються чоловікам та пророк Мухаммед
не назначав жодну жінку суддею. Суд відмовив у задоволенні даної петиції аргументуючи це тим, що
відповідно до Святих текстів, чоловік є годувальником та захисником сім’ї, що зовсім не визначає статус жінки нижче статусу чоловіка [9, c. 186]. Зрештою, суд встановив, що жодне положення Корану
та Сунни не забороняє жінкам займати посаду судді
[9, c. 186]. Таким чином, не дивлячись на неприйняття поправки № 15 яка визначала верховенство шаріату, дана синкретична модель в силу ст. 227 Конституції, акту «Про дотримання шаріату» та діяльності
ФРШ має досить сильний вплив на правову реальність Пакистану.
Саудівська Аравія – одна з небагатьох держав
світу, де функціонує абсолютизм. Суспільний лад у
даній державі залишається достатньо консервативним через реалізацію доктрини ваххабізму. Ваххабізм – це ісламська релігійна доктрина, яка була
розроблена Мухаммедом аль-Ваххабом у XVIII столітті. Її суть полягає у запереченні новацій та модернізацій у ісламі, істинний іслам – це іслам перших
трьох поколінь: сахабів (сподвижників пророка Мухаммеда), табіїнів і табі-ат-табіїнів [10]. Для Саудівської Аравії характерний вплив ханбалітської школи
мусульманського права. Ханбалізм був започаткований Ахмадом бін Ханбаль, видатним факіхом часів
династії Аббасидів. Бін Ханбаль ще у IX сторіччі
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виступав проти певних модерністичних думок стосовно ісламу. За власну консервативну позицію, бін
Ханбаль був ув’язнений халіфом аль-Мамуном [11,
c. 45]. Факіх розробив власну систему джерел шаріату, де до похідних джерел належали судження сахабів, «гарні» та «слабкі» хадиси і кіяс [11, c. 46]. У цілому, ханбалізм характеризується консервативними
поглядами стосовно функцій та соціальної ролі шаріату.
У Королівстві, центральним законодавчим актом
є Основний нізам (основний порядок управління),
однак він не має вищої юридичної сили. Вищу юридичну силу в Саудівській Аравії має Коран та Сунна – Святі тексти визнанні у якості Конституції країни [12]. Таким чином, Основний нізам визначає режим моністичної релігійної правової системи (на
відмінну від Пакистану, який частково зберіг систему
загального права), однак це не є ознакою його малозначності. Основний нізам – це головний адміністративний акт, який визначає форму правління, повноваження короля, спадкового принца, питання функціонування деяких органів влади (Ради міністрів,
судової влади). Питання прав людини визначенні у
Главі IV «Економічні принципи», Главі V «Права та
обов’язки» та у Главі VІ «Безпека». В цілому, акт
регламентує деякі громадянські, політичні та економічні права, що є втіленням першого та другого покоління прав людини, однак разом з тим наявні певні
формулювання, що зумовлені політичним режимом
Королівства: захист права власності (ст. 18); забезпечення захисту прав людини за ісламським шаріатом (ст. 26); право на працю (ст. 28); право на освіту
(ст. 30); гарантії безпечного навколишнього середовища (ст. 32); недоторканість приватного життя
(ст. 36 – заборона незаконних затримань та арештів;
ст. 37 недоторканість житла; ст. 40 недоторканість
кореспонденції); засада індивідуальної юридичної
відповідальності (ст. 38); право на захист з боку короля або спадкового принцу (ст. 43). Варто зазначити,
що Основний нізам не визначає: права на життя;
свободу совісті, віросповідання та думок; рівність
громадян (заборону дискримінації) та інших прав, які
є складовою міжнародних стандартів прав людини.
На думку деяких спеціалістів з ісламського права,
право на життя та інші фундаментальні права визначенні у Корані та Сунні [12]. Наприклад, на думку
Абдуллаха ібн Мухсина ат-Туркі, видатного саудівського спеціаліста з фікху: «Будь-яке право людини
як такої в ісламі є результатом того, що затвердилося
в шаріатських нормах, зафіксованих в Корані або
Сунні пророка, а не результатом будь-якого суспільного чи політичного розвитку, як це має місце в європейському мисленні. Права людини з роду Адама,
що самі по собі заперечують всякі відмінності за
расовою ознакою або кольором шкіри, виступають в

шаріаті як частина законодавчої системи ісламу і
тісно пов’язані з його віровченням і моральними
принципами [13, c. 19]». Також факіх окремо наводить приклади регламентації певних прав людини
безпосередньо у Корані: «Право на життя гарантовано у Корані: «... і не вбивайте душу, яку Аллах оголосив недоторканною, інакше як по праву ...» (АльАнам, 151). У шаріаті наявне і таке право людини, як
рівність між людьми, бо священний Коран оголосив
критерієм переваги людьми один перед одним благочестя, тобто боязнь Аллаха і обов’язок творити добру
справу як результат цієї богобоязливості» [13, c. 20].
Таким чином, певні права та свободи, що не визначенні у Основному нізамі або у інших актах саудівського законодавства, забезпечуються положеннями
Корану та Сунни.
Варто окремо зазначити, що Королівство є одним
із засновників ООН [14] та приймало участь у голосуванні Генеральної асамблеї за резолюцію 217/А/ІІІ,
яка закріплювала Загальну декларацію прав людини – перший міжнародний акт, який кодифікував
основоположні права кожної людини на Землі. Саудівська Аравія утрималася при голосуванні за дану
резолюцію [15, c. 443]. Дана обставина обумовлена
наявністю у Декларації права на вступ до шлюбу, де
зазначається, що чоловік та жінка мають право на
заключення шлюбу за взаємною згодою, незважаючи
на їхні ознаки за кольором шкіри, раси, національності або релігії. Представник Саудівської Аравії
наголосив, що дане формулювання припису не відповідає засадам цивілізацій, які доказували свою
мудрість протягом багатьох століть [16]. Окрім цього,
представник Королівства наголосив, що право на
зміну своїх релігійних переконань є посяганням на
основоположні цінності ісламу [16]. Таким чином, у
Саудівській Аравії шаріат має тотальний вплив на
суспільне буття даної країни.
Відповідно до ст.12 Конституції Ірану: «Офіційною релігією Ірану є іслам джафаритського толку,
який признає існування 12 імамів і даний принцип
залишиться незмінним назавжди» [17, c. 14]. Джафаритський мазхаб це мусульманська школа шиїзму,
яка була заснована п’ятим імамом Джафаром Садиком [18, c. 74]. Варто зазначити, що шиїти додатково
визнають акль, як одне з джерел шаріату. Акль – це
розум, тобто це довід бога, який веде до істинної віри
і дотримання шаріату [19].
Для початку, слід зазначити, що як і в Саудівській
Аравії, в Ірані діє верховенство шаріату. Відповідно
до ст. 4 Конституції: «Всі цивільні, кримінальні, фінансові, економічні, адміністративні, культурні, військові, політичні та інші закони і постанови повинні
бути засновані на ісламських нормах. Ця Стаття пріоритетна по відношенню до інших Статей Конституції» [17, c. 12]. Права та свободи осіб визначені у
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Главі І та ІІІ Конституції. У ст.13 визначаються релігійні меншини Ірану: зороастрійці, християни та іудеї. Виключно вони мають право на вільне здійснення релігійних обрядів [17, c.14]. Таким чином, в
іранській конституції право на вільну релігійну думку досить сильно обмежене. Однак, разом з цим,
ст.19 закріплює заборону дискримінації де наявність
певних ознак (у статті наводиться невичерпний перелік) не ставить нікого у привілейований стан, що на
нашу думку породжує певну колізію зі ст.13. Загалом, Конституція визначає типовий каталог прав
людини, який формують права першого та другого
покоління: рівність чоловіків і жінок (ст.20); права
жінок (ст.21); повага до людської гідності (ст.22);
свобода поглядів (ст.23); свобода преси (ст.24); захист приватної кореспонденції (ст.25); право на збори (ст.27); право на працю (ст.28); право на соціальне забезпечення (ст.29); право на освіту (ст.30); право на житло (ст.31) [17, c.16-20].
Для забезпечення механізму конституційного та
шаріатського контролю в Ірані функціонує Рада охорони Конституції (далі – РОК). Статус та повноваження РОК визначені у ст.91 – 99 Конституції. Всі
законодавчі акти Меджилісу (іранського парламенту)
підлягають дослідженню на предмет їхньої відповідності до норм Конституції та ісламу, в іншому випадку, вони не набувають юридичної сили [17, c.3233]; [20]. Таким чином, РОК реалізовує два види
моніторингу: правовий та релігійний. Сама діяльність даного органу зазнавала неодноразової критики. Наприклад, відповідно до інформаційного бюлетеня Бюро демократії прав людини і праці при Державному департаменті США, РОК наділена
широкими повноваженнями стосовно контролю над
виборами в Збори експертів (про що зазначено у
ст.99 Конституції), який відповідно до ст.107 Конституції має повноваження обирати нового рахбара
(Верховного лідера) [21]; [17, c.36]. Відповідно до
ст.3 Закону про вибори експертів Зборів, кожна кандидатура (всього обирають 88 осіб за географічною
квотою) повинна відповідати певним критеріям, частина з яких перевіряється РОК. За даної обставини,
у 2006 році іранська влада за допомогою РОК змогла
дискваліфікувати тисячу кандидатів через власні
ідеологічні мотиви [21]; [22].
Не дивлячись на світський каталог прав людини
у Конституції Ірану, все ж норми шаріату мають
конституційне верховенство. Відповідно до резолюції Ради з прав людини, прийнятої на сороковій сесії,
стосовно Ірану стоїть гостре питання відносно застосування смертної кари по відношенню до неповнолітніх за вчинення ними певних злочинів, за які
передбаченні покарання хадд (покарання визначенні
Богом) та кісас (відплата, принцип таліону). За іранським законодавством, баліг (вік кримінальної від-
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повідальності) для дівчат становить 9 років, для
хлопців – 15. Суди позбавленні дискреції щодо визначення виду та міри покарань за вироком стосовно
злочинів що передбачають покарання у виді хадд або
кісас [23, с.13].
Таким чином, не дивлячись на значний вплив
шаріату на системи права вищеназваних країн, певні
стандарти прав людини між ними різняться. Це на
нашу думку пов’язано не лише з дотриманням різних
течій ісламу, а також з історичними передумовами
(зокрема, Пакистан входив до складу Британської
Індії та зазнав сильного впливу англійського загального права), а також реалізацією окремих релігійних
доктрин (як, наприклад, ваххабізму у Саудівській
Аравії).
У 1981 році в місті Париж неурядова організація
Ісламська рада опублікувала першу в світі кодифікацію прав людини в розумінні ісламу – Загальна ісламська декларація прав людини [24, c.357-358].
Декларація складається з преамбули, де зазначаються цілі створення даного документу та 23 статей, які
переважно визначають громадянські і політичні права. Окремої уваги заслуговують положення ст.10, 12,
13 та 20, де зазначається право на вільне віросповідання, здійснення релігійних обрядів та право заміжньої жінки, що безсумнівно є прогресивними положеннями для сфери прав людини в ісламі [25]. В
цілому, подібні формулювання прав людини визначенні у актах міжурядових ісламських організаціях
(наприклад, ОІС), однак, це не нівелює ролі даного
акту, який має величезне доктринальне значення.
2. Права людини в рамках Організації ісламського співробітництва. Організація ісламського
співробітництва (до 2012 року – Організація ісламської конференції) (далі – ОІС) – це міжнародна міжурядова організація, учасниками якої є представники
мусульманського світу. Організація налічує 57 держави-учасниці, що робить її другою міжурядовою
організацією у світі після ООН за кількістю учасників [26]. Організація була створена у 1969 році з
метою укріплення зав’язків між мусульманськими
державами та збереження загальних цінностей мусульманської умми. У 2008 році в місті Дакар держави члени прийняли новий статут ОІС, який розширив
цілі та компетенцію організації. ОІС стала повноцінним форумом ісламських країни, в рамках якої
вирішуються питання різноманітних сфер міжнародних відносин, починаючи від політичних та закінчуючи гуманітарними питаннями [27, c.115-116]. Цілі
організації зазначені у ст.1, у 20 пунктах. Сфера реалізації та захисту прав людини як ціль ОІС регламентована у п.14, ст.1 Статуту: «Заохочення і захист
прав людини і основних свобод, включаючи права
жінок, дітей, молоді, людей похилого віку і людей з
особливими потребами, а також збереження іслам-
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ських цінностей сім’ї» [28]. Як можна побачити, в
даному формулюванні цілі, розкриваються певні
окремі групи суспільства. На нашу думку, визначення «включаючи жінок, дітей» підкреслює саме посилення міждержавної співпраці в сферах захисту
прав жінок та дітей, що підтверджується реальною
діяльністю самої ОІС у вищезазначених сферах, про
що буде йти мова далі.
Першим актом прав людини в рамках ОІС (ОІК)
була Даккська декларація прав людини в ісламі, яка
була прийнята резолюцією Конференції міністрів
закордонних справ №3/14-ORG «Прийняття проекту документа по правам людини в ісламі» [24,
c. 361]; [27, c. 114]. В першу чергу, варто зазначити,
що декларація мала переважно релігійний характер.
У преамбулі підтверджувалась важливість шаріату,
як засобу протекції душі та розуму людини, місії
пророка Мухаммеда та віра в єдиного Бога – Аллаха [24, c.362]. Саме питання прав людини було розкрито досить лаконічно, оскільки зазначалося що
основоположні права та свободи є невід’ємним
елементом ісламу, вони є абсолютні та не підлягають будь-якому обмеженню або скасуванню [24,
c. 362]. Зазначена Декларація є актом м’якого права,
та не несе за собою будь-яких юридичних наслідків
[27, c. 114].
Наступний документ з прав людини досі залишається центральним актом ОІС у сфері прав людини.
Каїрська декларація прав людини в ісламі була прийнята 5 серпня 1990 року в рамках ХІХ Конференції
міністрів закордонних справ ОІК. У преамбулі Декларації зазначені наміри організації, власне: «Прагнучи внести власний внесок в зусилля людства по
затвердженню прав людини» [29], також підтверджується раніше визначена у Даккській декларації засада походження прав людини, а саме: «Загальні
права і універсальні свободи є невід’ємною частиною ісламу і ніхто не має право на їх обмеження чи
скасування, оскільки вони є заповідями Господа та
послані людству через його пророків» [29]. Основна
частина Декларації складається з 25-ти статей, які
визначають громадянські, політичні та основні соціально-економічні права. Однак, сам каталог прав
Декларації визначений із певними умовностями –
їхній режим регулювання (застосування), тлумачення та обмеження визначається приписами шаріату.
Наприклад, право на життя (ст.2), може бути обмежене за певними приписами шаріату. Загальний режим регулювання, тлумачення та пояснення прав
визначених у Декларації регламентований у ст. 24 та
25[29].
Таким чином, на нашу думку, Каїрська декларація визначає певні форми прав людини, непорушні
ідеали, які є загальноприйнятними у мусульманській
уммі. При цьому, їхнє регулювання та тлумачення

проходить через призму шаріату, що звісно ж впливає на їхню інтерпретацію у мусульманських країнах, в силу різного ступеню секуляризації або мазхабів.
Не дивлячись на явний релігійний підтекст, Каїрська декларація закріплює досить прогресивні для
ісламського світу права людини. Це, наприклад:
1. Абсолютна заборона дискримінації (ст. 1).
У пункті а) визначено, що всі люди формують одну
сім’ю та рівні у власній людській гідності без будьякої різниці за ознаками раси, кольору шкіри, мови,
статті, релігії тощо[29]. Даний список відповідно до
положень пункту не є вичерпним. Однак, у ст. 5 Декларації визначено право чоловіка та жінки на укладання шлюбу, не зважаючи на їхні відмінності за
ознаками раси, кольору шкіри або національності.
Відповідно до формулювання даної норми, наведений перелік є вичерпним і, таким чином, режим даного права допускає обмеження на укладення шлюбу
за певними іншими ознаками (наприклад, міжконфесійні шлюби, шлюб між представникам різних рівнів
соціального благополуччя, тощо). Таким чином, існує певна колізія між абсолютною забороною дискримінації та регламентацією окремих прав та свобод (наприклад, права на шлюб) [29].
2. Рівність жінок і чоловіків (ст. 6). Стаття визначає що жінка наділена певними правами та
обов’язками тобто має соціальний статус та має фінансову незалежність і право на збереження свого
імені та роду [29].
3. Право на власну безпеку, безпеку власного віросповідання, власної честі і власного майна [29].
Варто зазначити, що функція даної Декларації
полягає не лише у визначенні загальноісламських
стандартів в сфері прав людини, а й реалізації захисту релігії. Дана думка підтверджується ст. 10
Декларації, де зазначається: «Іслам – це релігія первісної чистоти. Забороняється вдаватися до будьяких форм примусу людини або використовувати
його злидні або невігластво для звернення його в
іншу віру або атеїзм». На нашу думку, дана регламентація була визначена у зв’язку з розповсюдженою
вже на той час дифамацією відносно ісламської віри
(що була зумовлена, наприклад, Ісламською революцією у Ірані) та тим самим сіяла зерна ісламофобії у
всіх кутках світу. Наразі, у ЗМІ різних країн світу,
іслам розкривається з досить негативної точки зору,
формуються стереотипи, що це «тоталітарна» релігія
«екстремістів», «терористів», що зумовлює негативний вплив на свідомість кожної людини та формує у
неї хибні уявлення стосовно даної релігійної думки.
Таким чином, це приводить до спотворення ідеалів
ісламу, його маргіналізації та, як наслідок – відмова
деяких представників людства від статусу члена мусульманської умми [31].
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Необхідно зауважити, що Каїрська декларація не
заперечує принципів Загальної декларації прав людини. На думку вченого-юриста Малазійського університету Абдул Азіза Маруф Олаємі, Каїрська декларація доповнює положення Загальної декларації
прав людини, адаптуючи її під реальність шаріату
[30, с. 30].
Каїрська декларація прав людини в ісламі здійснила революцію у визначенні стандартів прав людини в рамках шаріату. Вона визначає орієнтири для
всіх мусульманських країн світу, є взірцем для їхніх
власних національних механізмів.
Для здійснення нагляду та належної реалізації
прав людини, в рамках ОІС функціонує Незалежна
постійна комісія з прав людини (далі – НПКПЛ).
Створення спеціального органу в сфері прав людини
в рамках ОІС (тоді ОІК) обговорювалося ще в 2005
році у VIII десятирічній програмі дій, яка була прийнята на третій сесії ОІК. У главі 1 визначалося, що
необхідно провести розгляд питання стосовно створення постійного органу з прав людини [32, c. 273].
Врешті решт, НПКПЛ була визначена у переліку
органів в новому статуті організації (ст. 5). Статус та
функції Комісії визначенні у ст. 15 Статуту ОІС: «Незалежна Постійна комісія з прав людини забезпечує
цивільні, політичні, соціальні та економічні права,
закріплені в пактах і деклараціях Організації, а також
в загальновизнаних документах з прав людини, відповідно до ісламських цінностей» [28]. Таким чином,
відповідно до диспозиції статті 15, Комісія у своїй
діяльності керується окрім актів організації, ще й
загальновизнаними документами в сфері прав людини відповідно до ісламських цінностей. У власних
актах Комісія неодноразово визначала Загальну декларацію з прав людини як один із елементів правової основи її діяльності. Формулювання «до ісламських цінностей» є певним застереженням, тобто, не
всі права передбаченні в Загальній декларації можливо реалізувати в ісламських реаліях, а лише ті, які
відповідають в першу чергу положенням Корану та
Сунни (як, наприклад, право на свободу релігійної
думки, оскільки мусульманин не може відступити
від власної релігії). Процесуальний базис діяльності
НПКПЛ забезпечується спеціальним актом – Статутом НПКПЛ, який був прийнятий резолюцією
№2/38-LEG під час 38-ї сесії Ради міністрів закордонних справ у 2011 році [33, с.6]. Статут складається з 29 статей та визначає цілі, мандат органу, його
кількісний склад, порядок проведення засідань та
інші питання процесуального характеру [33, c.10-11].
Мандат (повноваження) Комісії визначений у Главі
IV Статуту. Дослідивши статутні повноваження Комісії можна прийти до висновку, що орган є певним
координаційним-дослідницьким центром ОІС в сфері прав людини. Комісія уповноважена вивчати пи-
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тання, дорученні їй Радою міністрів закордонних
справ або Ісламським самітом; підтримувати позицію ОІС в сфері прав людини на міжнародному рівні;
забезпечувати координацію між державами-членами
в сфері прав людини тощо.
Комісія за 10 років своєї діяльності внесла суттєвий внесок у прогресивний розвиток ісламської
доктрини прав людини. Наприклад, відповідно до
Заключного документу по тематичному обговоренню
14 сесії НПКПМ «Забезпечення та захист прав біженців і мігрантів; Ісламські і міжнародні
зобов’язання у сфері прав людини» від 6 грудня 2018
року, Комісія визначила недоліки міграційної політики країн-членів, які полягають у невиконанні міжнародно-правових документів стосовно належної
реалізації національної міграційної політики; непропорційне розподілення біженців на країни ОІС, що
створює тягар на певні національні режими, тощо
[34, c.3]. Для вирішення даної проблеми, НПКПМ
розробила комплекс заходів для здійснення ефективного захисту прав біженців: 1) роздивитися можливість ратифікації релевантних міжнародних договорів; 2) забезпечити біженців необхідними правами в
силу міжнародних стандартів даного статусу; 3) виключити будь-які незаконні посягання, що принижують честь та гідність біженців, зокрема, заборона
примусової експлуатації; 4) забезпечити можливість
мігрантам відстоювати власні права в доступних
правових рамках від будь-якої потенційної експлуатації, тощо [34, c. 3].
Особливої уваги заслуговують аналітичні доповіді Комісії стосовно оцінки режиму прав людини в
певній країні або на певній території. Наприклад,
доповідь НПКПЛ «Візит до Палестини» від 2016
року містить факти систематичного порушення прав
палестинців. Палестинці не мають можливості реалізувати власні права (як, наприклад, право на вільне
переміщення), піддаються регулярним затриманням
та арештам без можливості використання правових
заходів для захисту своїх прав, застосування катувань та інших практик, що завдають фізичні страждання або принижують честь та гідність осіб [35,
c.5-6]. У висновку Комісія зазначає: «Тривала окупація Ізраїлем палестинських територій продовжує
надавати юридично неприйнятні явища «колоніалізму», «апартеїду» та «етнічної чистки» в сучасний час
і це є відображенням лейтмотиву всіх форм порушень прав людини палестинського населення» [35,
c.10]. В кінці НПКПЛ наводить певний перелік рекомендованих заходів, які необхідні вжити для покращення гуманітарної ситуації в регіоні, як наприклад: 1) необхідність звернення до ГА та Радбезу
ООН з метою спонукання Ізраїлю до припинення
будівництва роздільної стіни, а також розпочати роботу по відновленню цивільних об’єктів Палестини;
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держави-учасниці ОІС мають заохочувати власні
правозахисні організації в укріпленні контактів з
їхніми палестинськими колегами; розглянути варіант
спільної діяльності з УВКПЛ ООН з метою покращення ситуації прав людини в палестинському регіоні, зокрема стосовно жінок та дітей, тощо [35, c. 1112].
Не лише НПКПЛ є «локомотивом» механізму
прав людини ОІС. Ісламський саміт та Рада (Конференція) міністрів закордонних справ також вносять
вагомий внесок у становленні даної концепції.
Ісламський саміт – вищий орган ОІС, статус та
компетенція якого визначенні у ст. 6-9 Статуту ОІС.
Ісламський саміт складається з голів країн-членів,
які проводять його засідання раз в три роки в певному місті однієї з держав-члена. Відповідно до ст.7
Статуту Ісламський саміт приймає політичні рішення та рекомендації для реалізації цілей організації
[27]. Наприкінці кожної сесії, вищий орган організації приймає декларацію, яка виражає загальну думку
держав-членів стосовно актуальних питань певної
сфери міжнародних відносин. Так, відповідно до
преамбули Стамбульської декларації єдності та солідарність заради справедливості та миру (далі –
Стамбульська декларація), учасники підтвердили
необхідність у сприянні становленні прав та свобод
людини, належному державному адмініструванню,
демократії відповідно з їхніми конституційними та
правовими система [36, c. 1]. У пункті 8 Стамбульської декларації зазначено, що ОІС продовжує політику рішучого осуду дискримінації за ознаками етнічної належності, кольору шкіри, раси та релігії та
закріплено важливість у вихованні толерантності,
поваги, налагодженню співпраці між різними культурами, цивілізаціями, продовжувати боротьбу з расовою дискримінацією, ксенофобією та ісламофобією [36, c. 3]. У Макка Аль-Мукаррамській декларації, прийнятої під час 14 сесії Ісламського саміту,
держави-члени у преамбулі акту нагадали про важливість реалізації цілей ОІС, включаючи також зміцнення єдності і солідарності між країнами ісламської
умми [37, c. 1]. У пункті VII Декларації також визначено повне засудження проявів дискримінації та
ненависті за ознаками раси, кольору шкіри, релігії та
необхідність боротьби з даним негативним соціальними явищами [37, c. 3]. Також, сторони у пункті Х
висловили підтримку мусульманських релігійних
діаспор в немусульманських країнах у забезпеченні
реалізації ними власних громадянських та політичних прав, які страждають від переслідувань, несправедливості, насилля та агресії [37, c. 4]. Варто зазначити, що Ісламський саміт під час 13 сесії у 2016
році прийняв Програму дій ОІС-2025 (далі-Програма). У даному документі визначені стратегічні завдання організації, які повинні бути реалізовані у

найближчому десятилітті [38, c. 4-5]. У розділі 1.15
«Права людини, належне управління та підзвітність»
у пунктах 48, 49 знову підтверджується підхід ОІС
до розуміння концепції прав людини, а саме: «Права
людини це невід’ємна частина нашої релігії та встановлений спосіб життя. Іслам – перша релігія, яка
започаткувала основні права для людства, які мають
бути дотриманні за будь-яких обставин. Іслам закликає до повної рівності між людьми незалежно від
їхньої раси, релігії, мови, етнічного походження чи
соціального статусу тощо». У Програмі відмічається
позитивна роль НПКПЛ, значення її діяльності. Надалі, ОІС має не лише спонукати у поновленні
зобов’язань щодо сприяння та захисту всіх загальновизнаних прав людини, а й щоб дотримання всіх
основних прав і свобод людини поєднувалось з ісламськими нормами, формуючи тим самим узгоджену і міцну систему, спрямовану на сприяння повному
користуванню всіма правами людини, реалізації повного людського потенціалу, належному управлінню
та реформам [38, c. 14]. Відповідно до вищезазначеного матеріалу можна дійти до висновку, що Ісламський саміт, як вищий орган ОІС детермінує загальні, стратегічні вектори щодо досягнення цілей даної
організації, у тому числі забезпечення та захист прав
людини.
Роль Ради (раніше Конференції) міністрів закордонних справ (далі – РМЗС) в механізмі прав людини
ОІС є найбільш вагомою. Як ми вже могли відмітити,
в рамках даного органу були прийнятті найважливіші акти ОІС (ОІК): Даккська та Каїрська декларація,
Статут НПКПЛ. Статус та компетенція РМЗС визначенні у ст.10 Статуту організації. Відповідно до положень даної норми Конференція міністрів уповноважена реалізовувати спільну політику ОІС та приймати відповідно до даної функції резолюції та
рішення [27]. Під час кожної власної сесії (чергові
сесії проходять один раз в рік), РМЗС приймає резолюції, де завжди піднімається питання прав людини.
Наприклад, резолюція № 1/42-LEG «Наступні дії та
координація дій у сфері прав людини» розкриває
необхідність посилення механізму захисту прав і
свобод людини в рамках ОІС, зокрема шляхом прийняття відповідних пактів, виражає прихильність
державам-учасницям щодо зусиль стосовно захисту
загальновизнаних прав людини, при цьому не забуваючи Каїрську декларацію [39, c. 2]. Резолюція визначає універсальність прав людини розкриває їх як
динамічну систему, що постійно розвивається (п.1);
недопустимість маніпулятивного використання прав
людини, як привід до втручання у внутрішні справи
держав (п. 5); засудження дифамації стосовно ісламу
та поширення ісламофобії (п. 7-9); спонукає державучасниць до ратифікації Пакту про права дитини в
ісламі (п. 19), тощо [39, с. 3-4].
Право та інновації № 2 (34) 2021
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Як вже було зауважено, в рамках ОІС особлива
увага приділяється захисту прав жінок і дітей. Першим актом у захисті прав дітей була Декларація з
прав та догляду дітей в ісламі, прийнята резолюцією
№ 16/7-С у 1994 році. Декларація визначала базові
засади прав дитини, відповідно до норм шаріату. У
2005 році, у місті Сана на 32-й Конференції міністрів
закордонних справ ОІК був прийнятий основний акт
в сфері прав дитини – Пакт про права дітей в ісламі
[27, c.115]. Наразі, це єдиний міжнародний договір в
сфері прав людини, укладений в рамках ОІС. Договір
складається з преамбули та 26-ти статей.
У преамбулі підтверджуються принципи, визначенні у Даккській та Каїрській декларації, зокрема
те, що базові права людини та іслам утворюють інтеграційний базис та таким чином вони мають властивості непорушності та абсолютності [40, с.1]. Пакт
також зазначає, що діти як представники вразливої
групи суспільства несуть на собі тягар страждань,
що зумовлений технологічними та природними катастрофами, експлуатацією дітей у збройних конфліктах, низьким соціальним статком, епідеміями,
вимушеною еміграцією тощо[40, с.2]. Саме дана ідея
лежить в основі цілей договору, визначених у ст.2.
Відповідно до цілей, Пакт повинен сприяти посиленню здатності сімей для забезпечення власних необхідних потреб та запобіганню погіршення економічних, соціальних та культурних умов; забезпечити
баланс та безпеку дитинства та духовний розвиток
дітей відповідно до ісламу; забезпечити безкоштовну
шкільну освіту, можливість пізнавати нове та сприяти в допомозі всім мусульманським дітям у всіх
частинах світу [40, c.3].
У ст.3 Пакту зазначенні принципи на базі яких
реалізується виконання цілей передбачених у статті
2. Окрім забезпечення рівності в догляді та правах і
пріоритетності прав та інтересів дітей норма визначає: «Поважати положення ісламського шаріату та
здійснювати нагляд за власним національним законодавством» [40, c.4]. Таким чином, по суті даного
положення, держави мають обов’язок враховувати
норми шаріату при реалізації механізму захисту прав
дитини. У п.3, ст.4 Пакту у диспозиції зазначено, що
будь-які традиції або практики які конфліктують з
положеннями Пакту повинні бути закінчені. На нашу
думку, у даному випадку маються на увазі певні звичаї або практики які характерні не для шаріату, а для
певних кланово-племінних звичаїв, які характерні
для окремих регіонів ісламського світу (наприклад,
для держав Сахеля) [40, c.4].
На відмінну від Конвенції з прав дитини Пакт не
встановлює презумпцію віку, відповідно до якої,
дитиною є особа, яка досягла 18-річного віку, якщо
інше не передбачено законодавством відповідної
країни. Натомість Пакт регламентує правило, що вік
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повноліття визначається виключно законодавством
держави-походження [40, c.2]. Загалом, договір містить загальні стандарти прав дитини з певними особливостями. Наприклад, право на життя (ст.6), гарантується кожній дитині з моменту її зачаття, аборти
повинні бути заборонені, окрім випадків необхідних
в інтересах матері чи плоду [40, c.5]. Важливі положення закріплені у ст.17, 19, де визначаються гарантії захисту дітей від злочинних посягання (викрадання, наркотрафік, сексуальне насильство) та гарантії
дітей на час кримінального провадження та обмеження їхньої волі, однак на відмінну від Конвенції з
прав дітей, Пакт не містить заборони стосовно застосування до осіб, що не досягли 18-річного віку
смертної кари [40, c.11].
У ст.24 Пакту передбачається створення спеціального міжурядового органу – Ісламського комітету
з прав дитини, функція якого полягає у нагляді за
процесом імплементації даного договору державамиучасницями. Станом на сьогодення, орган досі не був
створений. На даний момент, захист прав дітей реалізується в рамках діяльності НПКПЛ.
Відповідно до Заключного документу з тематичного обговоренню 10 сесії НПКПЛ «Захист та забезпечення прав дітей під час ситуацій збройних конфліктів, іноземної окупації, надзвичайних ситуацій
та стихійних лих» від 1 грудня 2016 року Комісія
визначила тяжке становище дітей, яке існує у даній
світовій обстановці насамперед через ескалацію певних збройних конфліктів, які, на жаль, є невід’ємним
елементом людського буття. НПКПЛ визначила необхідний мінімум правил, які повинні імплементувати
держави-члени у власні законодавчі системи для
покращення становища дітей, як: 1) негайне забезпечення простої процедури реєстрації новонароджених; 2) встановити заборону на участь у збройних
конфліктах осіб, що не досягли 18-річного віку; 3)
регламентація кримінальної відповідальності за рекрутування дітей на участь у збройних конфліктах;
4) спонукання держав до ратифікації Конвенції з
прав дітей та Додаткових протоколів до неї; 5) створення національних програм захисту прав дітей (насамперед боротьба з торгівлею дітьми, забезпечення
їхньої гуманітарної безпеки, тощо) [41, с.3-4]. Варто
зазначити, що Комісія у власному Заключному документі по тематичному обговоренню 13 сесії від 19
квітня 2018 року відмітила важливість реформування механізму захисту дітей в рамках організації. Так,
відповідно до положень преамбули, Комісія підтвердила, що Пакт про прав дітей в ісламі це суттєвий
прогрес у становленні концепції прав людини ОІС,
однак він є малоефективним, оскільки охоплює мале
коло учасників (8 країн-підписантів, та лише дві
ратифікації), водночас всі 57 членів ОІС є учасниками Конвенції з прав дитини. У подальших міркуван-
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нях, Комісія визначила, що Пакт необхідно повністю
адаптувати під міжнародні стандарти прав дитини і
зробити його більш: «представницьким, фундаментальним та здійсненним» [42, с.2]. Станом на 2020
рік, відповідно до резолюції РМЗС №1/47-IPHRC
«Стосовно питань, які відносяться до діяльності
НПКПЛ» у пункті 13 Ради відмітила, що: «підтримує
цінну роботу Комісії з перегляду та доопрацювання
тексту Пакту про права дитини в ісламі відповідно
до міжнародних стандартів з прав людини. Також,
просить Генерального секретаря скликати Міжурядову робочу групу для обговорення та доопрацювання переглянутого тексту під назвою «Конвенція ОІС
про права дитини», підготовленого НПКПЛ для розгляду на наступній сесії РМЗС» [43, с.4-5]. Таким
чином, залишається питання стосовно результату
даної реформації, чи буде це новий міжнародний договір, що замінить собою Пакт, чи просто будуть
розробленні поправки до нього. Інформація про
«Конвенцію ОІС про права дитини» також підтверджується у пості Генерального секретаря ОІС стосовно вшанування Дня прав людини, де зазначається:
«Держави-члени ОІС, усвідомлюючи важливість
захисту та забезпечення прав дитини, особливо дівчат, прийняли «Пакт про права дитини в ісламі» у
2005 році. Рада міністрів закордонних справ на 47
сесії розглянула переглянутий проект Конвенції
НПКПЛ під назвою «Конвенція ОІК про права дитини» і вирішила створити Міжурядову робочу групу
для обговорення та доопрацювання переробленого
проекту тексту та приведення його у відповідність із
міжнародними стандартами прав людини» [44]. Таким чином, можливо, у найближчому майбутньому
ми побачимо справжню революцію в ісламській доктрині прав людини у виді прийняття нового акту –
Конвенції ОІС про права дитини.
Захист прав жінок в рамках ОІС також заслуговує окремої уваги. Нормативним фундаментом механізму захисту прав жінок є План дій щодо захисту
жінок ОІС, (далі – ПДЗЖ). Даний документ був прийнятий в рамках 6-ї Міністерської конференції щодо
ролі жінок у розвитку країн-членів ОІС (далі –
МКРЖР) у 2016 році. МКРЖР – це міжурядова платформа, мета якої є забезпечення зміцнення ролі жінок в ісламському суспільстві. Орган був створений
резолюцією №3/32-C, прийнятої під час 32 сесії
РМЗС у 2005 році [45, c.15]. Відповідно до частини
b), пункту 3 резолюції: «Рада просить Генерального
секретаря ОІС підтримувати зв’язок з державамичленами з метою проведення міністерської конференції щодо жінок з метою розробки заходів, спрямованих на підвищення ролі жінок у розвитку мусульманського суспільства та створення більших
можливостей для жінок в усіх сферах суспільного
життя»[45, c.17].

План дій щодо захисту жінок є програмним документом, головна мета якого: «Усунення всіх форм
дискримінації жінок з метою зменшення нерівності
між жінками та чоловіками відповідно до ісламських
цінностей соціальної справедливості та гендерної
рівності»[46, c.3-4]. Програма визначає низку цілей,
реалізація яких зумовить покращення жінок у всіх
соціальних інститутах ісламського суспільства: 1)
участь у прийнятті рішень, забезпечення представництва жінок у політичній, економічній соціальній і
культурній сфері; 2) забезпечення рівного доступу
до освіти; 3) покращення доступу до якісної медицини; 4) забезпечення соціального захисту; 5) захист
жінок від будь-яких протиправних посягань, зокрема
боротьба з усіма формами сексизму і шкідливими
традиційними практиками (як приклад – жіноче обрізання); 6) захист жінок під час природних катаклізмів та збройних конфліктів [46, c.4-5]. План дій також визначає міри його виконання (імплементації),
які поділяються на «А) Заснування механізму
ПДЗЖ» та «Б) Виконавчі дії, які повинні бути здійсненні на рівні держав-членів та органів і спеціалізованих установ ОІС». Частина А) передбачає механізм реалізації даної Програми, головним чином
через консолідацію органів ОІС (Генеральний секретаріат, Директорат з культурних, соціальних та сімейних питань) та держав-членів. Частина Б) містить
певні форми дій, направлені на реалізацію ПДЗЖ,
наприклад: 1) визначення національних інституцій
(координатора) для скерування діяльності по реалізації Програми; 2) забезпечення співробітництва і
організації проведення зустріч, конференцій; 3) підтримувати поширення належних практик серед держав-членів стосовно тематик ПДЗЖ та інші форми
діяльності [46, c.11-12]. У заключенні Програми,
зазначається про важливість положень, визначених
у Десятирічній програмі дії ОІС, де також підтверджується необхідність покращення соціального статусу жінок. У висновку також підкреслюється імператив дотримання Конвенції про ліквідацію всіх
форм дискримінації стосовно жінок у відповідності
з ісламськими цінностями [46, c.13]. План дій містить додаток, де визначається конкретний механізм
реалізації даної програми [46, c.14].
Для ефективної реалізації механізму захисту жінок в рамках ОІС також функціонує Організація
жіночого розвитку (далі – ОЖР). ОЖР діє на підставі власного статуту, проект якого був прийнятий у
2010 році на 37 сесії Ради міністрів закордонних
справ ОІС. Відповідно до п.2, резолюції №2/37-ORG:
«РМЗС приймає проект Статуту про створення Організації жіночого розвитку у державах-членах
ОІК»[47, c.2]. Статут ОЖР набрав юридичну силу
лише у 2020 році, оскільки відповідно до частини 2
статті 12 Статуту, для його чинності необхідно депоПраво та інновації № 2 (34) 2021
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нування Генеральному секретаріату 15 ратифікаційних грамот від країн-членів ОІС [48, с.7]; [49]. Статут визначає статус організації, її цілі, компетенцію
та внутрішньо-організаційну структуру. Відповідно
до ст.3 Статуту, ОЖР має статус: «міжнародної спеціалізованої організації з правосуб’єктністю, яка діє
в рамках ОІС» [48, c.3]. Ціль організації визначена
досить лаконічно, відповідно до ст.5: «Ціллю Організації є розвиток жінок» [48, c. 3]. Разом з тим, у
даній статті визначенні заходи які необхідно реалізувати заради досягнення цілі ОЖР, тобто її компетенція. Відповідно до змісту ст.5: «Вона повинна
провадити діяльність для реалізації цілі, зокрема: 1.
Розкрити роль ісламу у збереженні прав мусульманської жінки, особливо на міжнародних форумах у
яких бере участь Організація; 2. розробка планів,
програм та проектів, необхідних для реалізації політики, рішень ОІС у сфері розвитку жінок; 3. Організовувати конференції, симпозіуми, семінари та
зустрічі в області розвитку жінок в державах-членах;
4. Проводити курси та навчальні програми, спрямовані на зміцнення та нарощування спроможності,
навиків та компетенцій у галузі розвитку жінок та
дати їм можливість виконувати власну місію в сім’ї
та суспільстві тощо» [48, c.3]. В силу наявності формулювання «зокрема», на нашу думку, даний перелік
повноважень не є вичерпним, що зумовлює статутне
закріплення доктрини додаткової, а саме іманентної
компетенції даної організації, оскільки вона має вживати певні заходи, які направленні на реалізацію її

цілей. Відповідно до положень ст.8-10 ОРЖ складається з Ради, яку утворюють міністри країни-членів
до компетенції яких належить жіноче питання у
власних країнах та Виконавчого директора, який
призначається на 4 роки та має повноваження у сфері реалізації політики ОРЖ [48, c.6].
Організація жіночого розвитку провела першу
сесію у 2020 році, в місті Каїр (яке відповідно до ст.4
Статуту є містом її базування). На зустрічі було обговорено кілька важливих питань та актів, які будуть
сприяти ефективному старту діяльності Організації.
На даний момент Організація налічує 15 країн-членів ОІС: Буркіна-Фасо, Камерун, Джибуті, Єгипет,
Габон, Гамбія, Гвінея, Кувейт, Мальдіви, Мавританія, Нігер, Пакистан, Саудівська Аравія, Палестина
та Об’єднані Арабські Емірати [49].
Висновок. Таким чином, концепція прав людини
у ісламському світі досить неоднорідна, навіть в порівнянні між країнами, де шаріат займає домінуючі
позиції. Саме Організація ісламського співробітництва є провідним базисом в ісламській доктрині прав
людини, оскільки вона об’єднує всі мусульманські
країни в один монолітний блок, що зумовлює формування єдиної мусульманської автономної волі,
об’єм якої містить урахування всіх національних
доктрин та підходів. Окрім даної обставини, Організація ісламського співробітництва зумовлює прогресивний розвиток ісламської концепції прав людини,
що сприяє гармонізації даної ісламської думки з
міжнародними стандартами прав людини.
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В данной работе авторы приводят общий обзор концепции прав человека в исламском мире. Проанализированы
вопросы прав человека в разных странах, где шариат имеет существенное влияние на их системы права, а именно:
Пакистан, Саудовская Аравия и Иран. Исследована деятельность международной межправительственной
организации в сфере прав человека, а именно Организации исламского сотрудничества, объединяющая все
мусульманские страны мира и которая в собственной деятельности руководствуется принципами шариата.
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OVERVIEW OF THE CONCEPT OF HUMAN RIGHTS IN THE MUSLIM WORLD
Problem setting. Islam is the youngest Abrahamic religion in the world. Its beginning was laid in the first half of the
VII century AD on the territory of the Arabian Peninsula. The Islamic world is a unique regional phenomenon that causes
many people to have different and in some cases even opposing views. The issue of human rights in the Islamic world is
also much debated. Every day we receive information about the systematic violation of the honor and dignity of a certain
category of the population (women, children) in the region.
Analysis of recent researches and publications. The article uses the works of well-known experts in the field of
Sharia and legal systems of Muslim countries such as: Syukiyaynen L. R., Abdullah ibn Abd al-Mukhsin at-Turki,
Zhdanov N. V., Abashidze A. Kh., Abdul Aziiz Olaemi and others. Special attention is paid to the concepts of the
Organization of Islamic Cooperation.
Target of research. The objective of this work is a general overview of the concept of human rights in the Islamic
world.
Article`s main body. Analyzed the issues of human rights in different countries where Sharia has a significant impact
on their systems of law, namely: Pakistan, Saudi Arabia and Iran. The article notes that despite the significant impact of
Sharia law on the legal systems of the above countries, certain human rights standards differ between them. Also, the
article reveals the first practice of codifying human rights in muslim insight - the General Islamic Declaration of Human
Rights, adopted by the non-governmental organization Islamic Council in Europe. The Organization of Islamic Cooperation
(until 2012 - the Organization of the Islamic Conference) (hereinafter - OIC) - is an international intergovernmental
organization whose members are representatives of the Muslim world. Thus, the explored activity of the international
intergovernmental organization in the field of human rights, namely the Organization of Islamic Cooperation, which unites
all Muslim countries of the world and in its activities is guided by the principles of Sharia. The study of the activities of
this organization in the field of human rights contains an analysis of sectoral acts (for example, the Dhaka and Cairo
Declarations), a study of the activities of bodies of special (Independent Permanent Commission on Human Rights) and
general (Islamic Summit) competencies and other issues that relate to the mechanism of promoting and protecting human
rights.
Conclusions and prospects for the development. The authors came to the conclusion that the concept of human
rights in the Islamic world is quite heterogeneous, even in comparison between countries where Sharia is dominant. The
authors note the special role of the Organization of Islamic Cooperation as a leading basis in the Islamic doctrine of human
rights, as this organization unites all Muslim countries into one monolithic bloc, which leads to the formation of a single
Muslim autonomous will, which includes all national doctrines and approaches.
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НАКОПИЧУВАЛЬНА ПЕНСІЙНА СИСТЕМА:
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
У статті висвітлюються питання рівнів, які існують в пенсійній системі України. Розкривається суть функціонування солідарної пенсійної системи. Зазначені проблеми, які існують наразі щодо пенсійного забезпечення
громадян. Охарактеризована система добровільного недержавного пенсійного забезпечення, вказано, що вона
базується на недержавних пенсійних фондах. Зроблено висновок, що обов’язкові пенсійні системи, як державні
солідарні, так і повністю або частково накопичувальні, є лише інструментами, що визначають спосіб розподілу
майбутнього споживання між економічно активними та неактивними членами суспільства. Виділено ряд передумов, які необхідні для ефективного впровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи.
Ключові слова: пенсійна система, солідарна, накопичувальна, пенсійні виплати, пенсійне забезпечення,
пенсійне страхування.

Постановка проблеми. Пенсійна система – це
сфера, в якій переплетені економічні та соціальні
відносини. Її функціонування залежить від зовнішніх
і внутрішніх факторів, водночас сама пенсійна система робить досить різнобічний вплив на різні процеси життя суспільства, в тому числі на процеси
відтворення робочої сили.
Пенсійна система України – це сукупність створених в нашій країні правових і організаційних інститутів і норм, що мають на меті надання громадянам матеріального забезпечення, гарантованого Конституцією України.
Пенсійне забезпечення є основним компонентом
соціального захисту і одним з головних функцій
держави, закріпленої в статті 46 Конституції України: «Громадяни мають право на соціальний захист,
що включає право на забезпечення їх у разі повної,
часткової або тимчасової втрати працездатності,
втрати годувальника, безробіття з незалежних від
них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом» [1]. Крім того, важливим
є те, що в частині третій зазначеної статті говориться, що пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають
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забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.
З положень Основного закону держави ми розуміємо, що важливою складовою системи соціального захисту населення є, якраз, пенсійне забезпечення,
і це стосується як пенсіонерів, так і громадян, які
працюють та мають право заробити собі на гідну
пенсію. За даними Пенсійного фонду України станом
на 1 січня 2021 року в Україні налічувалось 11,1 млн.
пенсіонерів, з них 2,7 млн. осіб – працюючі пенсіонери [2]. Враховуючи, велику частку пенсіонерів у
складі населення України, ми маємо розуміти соціальну значущість функціонування пенсійної системи.
Ми маємо константувати, що процес реформування пенсійної системи в Україні завжди був надто політизованим, що призвело до непослідовних
дій та незадовільних результатів у довгостроковій
перспективі. Жодному з українських урядів не вдалося досягти забезпечення гідного рівня життя
людей похилого віку за прийнятною ціною. Великий дефіцит Пенсійного фонду – розрив між пенсійними зобов’язаннями перед пенсіонерами та
доходами, продовжує загрожувати економічній ста© Юровська В. В., 2021
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більності та відсувати на другий план необхідні
інвестиції в охорону здоров’я, освіту, інфраструктуру і оборону.
Мета даної статті розкрити актуальні питання
щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи.
Аналіз останніх досліджень. Дослідженнями в
галузі пенсійного забезпечення займалися такі вчені
як О. Коваль [8], Е. Лібанова [9], В. Жернаков,
А. Слюсар, М. Шумило, В. Щербина та ін. Питання
реформування української пенсійної системи висвітлюють й іноземні експерти, серед яких найбільш
активними є Грег Мак Таггарт, старший міжнародний радник з питань пенсійної реформи проекту
USAID «Розвиток ринків капіталу», та Марчін Свєнчіцкі, директор Аналітично-дорадчого центру Блакитної стрічки ЄС/ПРООН.
Виклад основного матеріалу. Перш ніж аналізувати особливості накопичувальної пенсійної системи, ми маємо зазначити, що сьогодні в Україні
працює два рівні пенсійної системи. Це перший рівень, всім нам відома солідарна система. Суть цієї
системи полягає в тому, що щомісячні відрахування
із заробітної плати у вигляді єдиного соціального
внеску (далі – ЄСВ), що складає 22%, надходять до
Пенсійного фонду України та відразу перерозподіляються та виплачуються нинішнім пенсіонерам.
Погоджуємося з Е. Лібановою, яка зазначає, що надмірна диференціація в Україні через відсутність другого рівня системи і недостатній розвиток недержавних пенсійних фондів забезпечується за рахунок
тільки солідарної складової. У більшості розвинених
країн світу цю функцію виконують виплати із накопичувальних фондів (обов’язкових чи добровільних),
а пенсії з солідарної системи є приблизно однаковими. Відсутність необхідності фінансування дуже
високих пенсій дасть змогу підвищити малі пенсії.
Зрозуміло, це відбудеться не завтра. Перші пенсії з
другого рівня почнуть виплачуватися через 30 років
після його запровадження. Але значно раніше акумульовані кошти інвестуватимуться в економіку, що
сприятиме економічному розвиткові, створенню нових робочих місць та підвищенню заробітних плат.
У всіх країнах світу саме пенсійні кошти, які відкладаються на десятки років, є дуже важливим інвестиційним ресурсом [9]. Крім того, слід враховувати, що
відбувається старіння населення України – постійне
збільшення кількості пенсіонерів та зменшення кількості працюючих людей. Тих коштів, що надходять
до пенсійного фонду не вистачає для покриття виплат пенсіонерам. На даний момент, Пенсійний фонд
України має значний дефіцит – понад 130 млрд. грн.,
що складає 50% від свого бюджету. Для покриття
дефіциту ПФУ щороку з держбюджету виділяються
значні додаткові суми. Так, бюджет ПФУ у 2020 р. –

466,1 млрд. грн., а дотації з Держбюджету у 2020 р. –
184,5 млрд. грн. [3]
У нас в країні давно діє і третій рівень – це система добровільного недержавного пенсійного забезпечення (іншими словами добровільно-накопичувальний рівень). Ця система базується на недержавних пенсійних фондах (далі – НПФ), в Україні їх
налічується близько 60 на сьогодні. Так, пенсійні
внески до НПФ здійснюються вкладником на добровільних засадах, кошти обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку, на них нараховується
інвестиційних дохід. По досягненні пенсійного віку
(за 10 років до офіційно встановленого пенсійного
віку в Україні) учасник фонду отримує додаткову
недержавну пенсію, що не залежить від стажу або
державної пенсії. Приймати участь в цьому рівні
можуть як фізичні особи, здійснюючі внески за себе,
своїх рідних та дітей, так і юридичні особи, піклуючись про майбутню пенсію своїх робітників. Здійснюючі такі внески і фізичні, і юридичні особи мають можливість отримувати податкові пільги [8].
У недержавному пенсійному забезпечені розмір
пенсії залежить від внесків на користь учасника, що
робить він (та/або його роботодавець), строку накопичення та інвестиційного прибутку, що постійно
нараховується на ці внески. Таким чином, НФП – це
інструмент пенсійного накопичення, де існує можливість самостійно впливати на розмір своєї майбутньої пенсії. Саме самостійне добровільне накопичення є основою пенсійного забезпечення у більшості
розвинених країн.
Другий рівень пенсійної системи, який має запрацювати в найближчому майбутньому є
обов’язковим (на відміну від третього) і базується на
засадах накопичення коштів застрахованих осіб у
Накопичувальному фонді або у відповідних НПФ та
здійснення фінансування витрат на оплату договорів
страхування довічних пенсій і одноразових виплат
на умовах та в порядку, передбачених законом. Кошти мають потрапляти на персональні рахунки громадян, де вони обліковуються, інвестуються, генерують дохід та збільшують розмір майбутніх пенсійних
виплат. Ці кошти в свою чергу будуть інвестуватися
в економіку України з метою отримання інвестиційного доходу. Тобто, накопичувальна система пенсійного забезпечення базується на обов’язковому пенсійному страхуванню, яке побудоване на принципах
розподільчої та накопичувальної пенсійної системи.
Накопичувальна система передбачає обов’язкову
участь громадян віком від 18 до 35 років, а також
добровільну участь для осіб старших 35 років. Кошти які накопичуватимуться на пенсійних рахунках
громадян, будуть власністю цих громадян. Кожен
громадянин зможе скористуватись ними при досягненні пенсійного віку, або у випадках передбачених
Право та інновації № 2 (34) 2021
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законодавством, а раніше цього терміну, наприклад
у випадку настання інвалідності, або переїзду за
кордон, як постійного місця проживання. Наразі
даний рівень ще не працює – концепція та параметри
його запуску наразі активно обговорюються серед
учасників ринку, профільних державних органів та
народних депутатів.
За умови належної побудови, управління та регулювання, обов’язкова накопичувальна система з
індивідуальними пенсійними рахунками (другий
рівень) може сприяти вирішенню довгострокових
демографічних проблем і підвищити адекватність
пенсійного доходу. Проте, слід зауважити, що такі
системи наражають учасників на значні фінансові
ризики.
Вивчаючи міжнародний досвід з порушеного
питання, бачиться, що планування накопичувальної
пенсійної системи висуває декілька принципових
питань до її побудови та реалізації [4]. Зазначимо
декілька таких вкрай важливих питань.
По-перше, хто повинен здійснювати адміністрування збору внесків: уряд (установа пенсійного страхування) чи адміністратори недержавних пенсійних
фондів (НПФ)?
По-друге, необхідно створити єдиний централізований (державний) Накопичувальний пенсійний
фонд, чи провідну роль в обов’язковій накопичувальній пенсійній системі повинні відігравати НПФ (тобто, тоді необхідно говорити про створення децентралізованої системи)?
По-третє, чи необхідно гарантувати мінімальні
пенсійні виплати з обов’язкової накопичувальної
пенсійної системи? (якщо ні, то як бути з мінімальними соціальними стандартами, які має забезпечувати держава).
Четвертим постає питання чи достатнім (і яким)
є досвід функціонування добровільних НПФ (третього рівня) в Україні для їх можливого залучення до
обов’язкової накопичувальної пенсійної системи?
Взагалі окремим блоком питань є діяльність фінансових посередників, як найкраще контролювати
та обмежувати адміністративні видатки на оплату
послуг? Важливим питанням є інвестиційна пенсійна стратегія та як бути із закордонними інвестиціями?
Окреслюючи ряд вищезазначених питань ми
обов’язково маємо звернути увагу, запропоновані
законопроєкти з порушеного питання. Так, 20 листопада 2020 року був зареєстрований проєкт Закону
України № 4408 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної
професійної пенсійної системи». У пояснювальній
записці до цього законопроєкту вказується, що прийняття проекту акта сприятиме звільненню солідарної системи загальнообов’язкового державного пен-
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сійного страхування від невластивих для неї
видатків,створенню передумов для ефективного
функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування та запобіганню заборгованості підприємств перед Пенсійним фондом України,
пов’язаної з фінансуванням пенсій, призначених на
пільгових умовах [5].
7 травня 2021 року зареєстрований проєкт Закону «Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне страхування» № 2683-3. Він направлений на
визначення правових, економічних та організаційних
засад загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення в Україні, які дозволять забезпечити необхідні регулятивні та організаційні умови
для запровадження другого рівня системи пенсійного забезпечення з 1 січня 2023 року. Цим законопроєктом пропонуються важливі кроки пенсійної реформи, зокрема:
– авторизація банків, компаній з управління активами, зберігачів, адміністраторів пенсійних фондів
та страхових організацій та запровадження Реєстру
авторизованих суб’єктів системи накопичувального
пенсійного забезпечення);
– персоніфікований облік учасників вести у Єдиному соціальному реєстрі, а комунікації з учасниками системи будувати за принципом «єдиного вікна»;
– право учасників системи на отримання за рахунок коштів системи накопичувального пенсійного
забезпечення довічних пенсій, одноразових виплат,
виплат на визначений термін [10] та інше.
Ці законопроєкти безумовно важливий для впровадження накопичувальної пенсійної системи, водночас, вкрай важливо розуміти, що до початку запровадження професійної пенсійної системи має бути
закладений фундамент для її надійного функціонування, установлено високі вимоги до суб’єктів накопичувальної професійної пенсійної системи. І це
має бути врегульовано на законодавчому рівні. Окрім
цього, ми маємо розуміти, що просто подати законопроєкти недостатньо, має бути здійсненна робота
парламентарів задля появи закону, який врегульовував цю царину.
Водночас, маємо зазначити, що міжнародна
практика показує, що накопичувальні пенсійні системи другого рівня з визначеними внесками можуть
демонструвати різні варіанти побудови, активні або
пасивні стратегії інвестування, параметри вибору
інвестицій та інвестиційних менеджерів і варіанти
здійснення виплат. Пенсійні плани з визначеними
внесками встановлюють чіткий зв’язок між внесками, ефективністю інвестицій та майбутніми виплатами, підтримують законні майнові права і можуть
сприяти розвитку фінансового ринку [6].
Так, у порівнянні з солідарними пенсійними системами з визначеними виплатами, вони наражають
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учасників на фінансові та агентські ризики, ризики
високих операційних та адміністративних витрат, а
також ризики довголіття, якщо системи не передбачатимуть обов’язкової ануїтизації (придбання довічної пенсії). Взяті разом, ці чинники призводять до
того, що держава має відігравати важливу роль у
забезпеченні пенсій за віком.
Таким чином, не слід забувати, наприклад, що не
всі пенсійні ризики мають ринковий характер. Так,
існує велика кількість публікацій про аномалії поведінки у зв’язку з накопиченнями на старість. Люди
не заощаджують достатніх коштів на старість з власної волі і недостатньо застраховані від ризиків. Люди
неправильно диверсифікують активи. Вони схильні
до «поведінки натовпу», або виконують рекомендації
роботодавця, навіть якщо це далеко не оптимальний
варіант. Люди можуть відкладати споживання (на
старість) шляхом здійснення внесків на пенсійне забезпечення, але суспільство в цілому не може цього
зробити. Неможливо накопичити товари та послуги,
що споживатимуться наступним поколінням пенсіонерів: їх має виробити наступне покоління працівників [7].
Таким чином, обов’язкові пенсійні системи, як
державні солідарні, так і повністю або частково накопичувальні, є лише інструментами, що визначають
спосіб розподілу майбутнього споживання між економічно активними та неактивними членами суспільства. Співвідношення між чисельністю різних поколінь завжди впливатиме на частку цього покоління
в сукупному суспільному споживанні. Отже, всі системи фінансування пенсій є чутливими до економічних та демографічних тенденцій. Найважливішим
обґрунтуванням наявності обов’язкової накопичувальної пенсійної системи є можливість перевищення прогнозованої дохідності інвестицій над темпами
зростання заробітної плати впродовж трудової діяльності або протягом періоду накопичення коштів
(наприклад, впродовж 30-40 років). Саме це сталося
в Чилі, де вражаюча реальна дохідність інвестицій
(в середньому 8% на рік протягом 1981–2017 років)
значно перевищила темпи зростання реальної погодинної оплати праці, які протягом цих 36 років становили лише 2,1%, тоді як реальний ВВП зростав
щорічно в середньому на 4,1%. [8]

1.
2.
3.

І навпаки, якщо заробітки працівників впродовж
трудової діяльності і, особливо, перед виходом на
пенсію, зростатимуть швидше, аніж дохідність інвестицій, то виплати з накопичувальної пенсійної
системи з визначеними внесками будуть низькими
або неадекватними порівняно із заробітками напередодні виходу на пенсію.
Аналізуючи зазначені рівні пенсійної системи в
Україні, ми приходимо до висновку, що для ефективного впровадження обов’язкової накопичувальної
пенсійної системи необхідний ряд передумов. Спробуємо виділити найважливіші ті, які стосуються держави і ті, які стосуються приватного сектору.
Перше, що вимагається від держави, то звичайно
це політична стабільність, щоб пройти до кінця бажаний процес реформування.
Другою важливою передумовою є сильний спроможний уряд, який зможе підтримувати макроекономічну стабільність та економічне зростання, що
має засадниче значення для накопичувальних пенсійних систем, які чутливі до непередбачуваної інфляції, економічних спадів та нестабільності фінансового сектору.
Третьою передумовою є адміністративно-регуляторна готовність держави, яка полягає в наявності
(розробці) ретельно продуманих і ефективних регуляторних процедур, а також здатності і бажання забезпечити їх виконання.
Щодо приватного сектора, то найголовніше – це
належне розуміння та довіра громадськості до фінансових установ та інструментів. Накопичувальні
пенсійні системи вимагають, щоб як уряд, так і
громадяни були добре обізнаними з функціонуванням фінансових ринків. Звичайно, що основою
надійності фінансових активів є стабільне зростання реальної економіки, конкурентні ринки, ефективне корпоративне управління, ефективне регулювання тощо.
Висновок. Таким чином, наша держава все таки
має впровадити накопичувальну пенсійну систему,
оскільки солідарна система зазнала кризи, а пенсійне
забезпечення наших громадян має бути гідним. Має
бути розумний підхід до ефективного її впровадження, та, безумовно, обізнаність громадян та їх впевненість у своєму пенсійному майбутньому.
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НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В статье освещаются вопросы уровней, которые существуют в пенсионной системе Украины. Раскрывается
суть функционирования солидарной пенсионной системы. Указанные проблемы, которые существуют в настоящее
время по пенсионному обеспечению граждан. Охарактеризована система добровольного негосударственного
пенсионного обеспечения, указано, что она базируется на негосударственных пенсионных фондах. Определено,
что накопительная система пенсионного обеспечения базируется на обязательному пенсионному страхованию,
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которое построено на принципах распределительной и накопительной пенсионной системы. Акцентировано
внимание, что средства которые будут накапливаться на пенсионных счетах граждан, будут собственностью этих
граждан. Сделан вывод, что процесс реформирования пенсионной системы в Украине всегда был слишком
политизированным, что привело к непоследовательным действиям и неудовлетворительным результатам в долгосрочной перспективе.
Выделен ряд предпосылок, которые необходимы для эффективного внедрения обязательной накопительной
пенсионной системы.
Ключевые слова: пенсионная система, солидарная, накопительная, пенсионные выплаты, пенсионное обеспечение, пенсионное страхование.
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ACCUMULATIVE PENSION SYSTEM: CURRENT ISSUES
Problem setting. The pension system is an area in which economic and social relations are intertwined. Its functioning
depends on external and internal factors, at the same time the pension system itself has a very diverse impact on various
processes of society, including the processes of reproduction of labor.
We must state that the process of reforming the pension system in Ukraine has always been too politicized, which has led
to inconsistent actions and unsatisfactory results in the long run. None of the Ukrainian governments has been able to achieve
a decent standard of living for the elderly at an affordable price. The large deficit of the Pension Fund - the gap between pension
obligations to retirees and income, continues to threaten economic stability and push to the background the necessary
investments in health care, education, infrastructure and defense.
Target of research is to reveal current issues related to the introduction of the funded pension system.
Analysis of resent researches and publications. Researchers such as V. Zhernakov, V. Kostyuk, O. Protsevsky,
A. Slyusar, M. Shumylo, V. Shcherbyna, and others were engaged in research in the field of pension provision.
Article’s main body. The article covers the issues of levels that exist in the pension system of Ukraine. The essence
of the functioning of the solidary pension system is revealed. These problems that currently exist regarding the pension
provision of citizens are mentioned. The system of voluntary non-state pension provision is described, it is indicated that
it is based on non-state pension funds. It is determined that the accumulative pension system is based on mandatory pension
insurance, which is based on the principles of the distributive and accumulative pension system. Emphasis is placed on
the fact that the funds that will accumulate in the pension accounts of citizens will be the property of these citizens. It is
concluded that the process of reforming the pension system in Ukraine has always been too politicized, which has led to
inconsistent actions and unsatisfactory results in the long run.
The author outlines a number of fundamental issues regarding the construction and implementation of the funded
pension system in Ukraine. It is noted that funded pension systems of the second level with defined contributions can
demonstrate different construction options, active or passive investment strategies, investment choice options and
investment managers and payment options. It is concluded that mandatory pension systems, both state solidarity and fully
or partially accumulative, are only tools that determine the method of distribution of future consumption between
economically active and inactive members of society. There are a number of prerequisites that are necessary for the
effective implementation of the mandatory funded pension system.
Conclusions. Our state must still introduce a funded pension system, because the solidarity system has experienced
a crisis, and the pension provision of our citizens must be decent. There must be a reasonable approach to its effective
implementation, and, of course, citizens’ awareness and confidence in their retirement future.
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ВІРТУАЛЬНА ВАЛЮТА ЯК ОБ’ЄКТ ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ: ВРАХУВАННЯ ДОСВІДУ ІНОЗЕМНИХ КРАЇН
ПРИ ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
У статті на підставі дослідження підходів, які деякі країни світу використовують в області регулювання
платіжних продуктів та послуг на основі віртуальної валюти як об’єкту фінансового моніторингу, надаються
пропозиції щодо їх застосування у національному законодавстві. Досліджено досвід здійснення регуляторного нагляду за використанням віртуальних валют у сфері фінансового моніторингу на прикладі Італії, США, Норвегії, Японії, Швеції, Мексики, Фінляндії та виокремлено найбільш ефективні його заходи. Увагу зосереджено на
транскордонному характері операцій з віртуальною валютою, як об’єкту фінансового моніторингу та шляхах їх
відстеження.
Ключові слова: віртуальна валюта, віртуальний актив, постачальники послуг, переказ віртуальних валют,
цінні папери, рекомендації FATF, об’єкт фінансового моніторингу, відмивання злочинних доходів, ризик-орієнтований підхід, транскордонні операції, фінансова система.

Постановка проблеми. 28 квітня 2020 року вступив в дію Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», яким розширюється коло суб’єктів державного фінансового моніторингу за рахунок Міністерства цифрової трансформації та введення нової
категорії суб’єктів первинного фінансового моніторингу – постачальники послуг, пов’язаних з обігом
віртуальних активів, до яких належать біржі з торгівлі віртуальними активами, обмінники віртуальних
активів та інші. Це пов’язано з тим, що останнім
часом у світі, починаючи з 2012 року, з’явилися нові
платіжні механізми, які призначені для надання нового способу переказу вартості через Інтернет – віртуальні валюти. Простір віртуальних валют розширився і включив у себе ряд нових продуктів та послуг, видів діяльності та взаємодії, у тому числі
операції між різними видами віртуальних валют. У
свою чергу, швидкий розвиток, зростаюче визнання
і глобальний характер продуктів та послуг на осно-
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ві віртуальної валюти підвищив і ризики використання такого фінансового активу з метою легалізації
незаконно отриманих доходів. Сприяє цьому факту і
те, що платіжні продукти та послуги на основі віртуальної валюти не визнають кордонів і операції з
ними можуть здійснюватися без будь-якої видимої
прив’язки до певної юрисдикції. Тому, навіть, якщо
будь-яка держава і не визнає на своїй території функціонування віртуальної валюти – це все одно не гарантує того, що її фінансова система не буде якимось чином використана для легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом або не буде
виступати як посередник для незаконних фінансових
операцій щодо іншої юрисдикції (держави). Наприклад, постачальники віртуальних послуг, що розташовуються в одній юрисдикції (державі) можуть
пропонувати свої послуги та продукти для клієнтів,
що знаходяться в іншій юрисдикції, де контроль за
такими операціями або взагалі відсутній або досить
слабкий. У такий ситуації – ризики відмивання незаконних доходів шляхом використання можливостей віртуальних валют через цю юрисдикцію суттєво
© Перепелиця М. О., 2021
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підвищуються. Для України це питання є вкрай важливим, тому що, стан даної проблеми знаходиться на
низькому рівні, а питання її вирішення тільки підіймається.
Відповідно до ч. 2 ст. 18 Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення» (далі – Закон № 361) [1],
Мінцифри зобов’язано здійснювати нагляд у цій
сфері за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу. З метою реалізації вимог даного
Закону та запровадження заходів щодо протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом
через використання таких платіжних інструментів
як віртуальні активи, Мінцифри розроблено проект
наказу «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу, державне регулювання
і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство
цифрової трансформації». Проте, станом на момент
розробки та підготовки Наказу Мінцифри зіштовхнулося з такою проблемою як відсутність в вітчизняному законодавстві нормативного акту, який би в
цілому, на загальному рівні визначав механізм державного регулювання ринку віртуальних активів в
Україні. Закон України № 361 наділяє Мінцифру, як
суб’єкта державного фінансового моніторингу, такими владними повноваженнями як: проведення
планових та позапланових перевірок, застосування
при нагляді ризик-орієнтованого підходу, перевірка
професійної підготовки відповідальних працівників,
розроблення правил та програм ведення фінансового моніторингу, управління ризиками, виявлення
фінансових операцій, що підлягають фінансовому
моніторингу, зупинення фінансових операцій, замороження або розмороження активів тощо [1]. Але
для того, щоб безпосередньо здійснювати дані повноваження необхідно мати первісну інформацію
щодо обліку осіб, які надають послуги у сфері обігу віртуальних активів, який ведеться державним
органом, уповноваженим брати на облік таких
суб’єктів господарювання. З цього очевидно, що в
Україні на сучасний момент існує правова невизначеність щодо підстав функціонування ринку віртуальних активів, а саме, що таке діяльність постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних
активів, які існують їх види, що розуміти під платіжними послугами та продуктами, які генеруються на
основі віртуальних валют тощо. А це, у свою чергу,
гальмує прийняття спеціального регуляторного акту
Мінцифри, який би далі визначав методику та порядок здійснення нагляду за діяльністю підконтрольних суб’єктів первинного фінансового моніторингу у сфері обігу віртуальних активів. Іншими
словами, проблема не може бути розв’язана за допо-

могою нормативного акту, прийнятого Мінцифрою,
доки не буде врегульовано на державному рівні правовий режим функціонування ринку віртуальної
валюти в Україні в цілому.
Зрозуміло, що прийняття загального нормативного акту, який би регулював ринок обігу віртуальних валют в Україні в цілому і регуляторного акту
Мінцифри, який би визначав контрольні заходи
щодо платіжних послуг та продуктів на основі віртуальної валюти як об’єкту фінансового моніторингу обов’язково відбудеться, тому що за цим процесом
пильно слідкують FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей) та інші
міжнародні організації, які виробляють загальновизнані міжнародні стандарти з протидії відмиванню
коштів та фінансуванню тероризму. Але, буде правильним, при регулюванні даного питання на рівні
національного законодавства, дослідити та взяти до
уваги положення та правила, які закріплені у законодавстві та вже використовуються у практиці інших
країн, що стикнулися з даною проблемою, тобто, у
країн, які вже мають практику та досвід роботи у цій
сфері.
Ступінь розробленості проблеми. Проблема віртуальної валюти як нового платіжного засобу, її
функціональні можливості та види досліджувалась
у роботах вітчизняних вчених – М. Кучерявенко,
А. Кудь, Є. Смичок [2], А. Овчаренко [3], О. Глущенко [4], С. Хвалінський [5] та іноземних – Фредріка
Шнейдера [6], Е. Готса [7]. Але, автор статті звертає
увагу на окремий аспект цієї проблеми – правової
невизначеності та неврегульованості здійснення операцій з віртуальною валютою у правовідносинах, що
складаються у сфері фінансового моніторингу.
Метою статті є дослідження підходів, які деякі
країни використовують в даний час, а деякі збираються застосувати в найближчому майбутньому в
області регулювання платіжних продуктів та послуг
на основі віртуальної валюти як об’єкту фінансового
моніторингу, з метою їх врахування при розробці
національного законодавства у цій сфері.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до Керівництва FATF з ризик-орієнтованого підходу «Віртуальні активи та постачальники послуг з переказу
віртуальних активів» [8], віртуальна валюта (віртуальний актив) – це цифрове представлення вартості, яким можна торгувати в цифровому форматі або
переказувати, і яке може використовуватись для
платіжних або інвестиційних цілей. Під постачальниками послуг з віртуальних активів розуміють
будь-яку фізичну чи юридичну особу, яка, як суб’єкт
господарювання, проводить один або декілька наступних видів діяльності або операцій для або від
імені іншої фізичної або юридичної особи:1) обмін
між віртуальними активами та фіатними валютами;
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2) обмін між однією або декількома формами віртуальних активів; 3) переказ віртуальних активів; 4)
зберігання та/або управління віртуальними активами, що забезпечують контроль над віртуальними
активами; 5) участь і надання фінансових послуг, що
пов’язані із пропозицією емітента та /або продажом
віртуального активу.
Залежно від виду конкретної фінансової діяльності постачальники послуг з віртуальних активів
диференціюються на постачальників, що надають
послуги з обміну та переказу, постачальників послуг
гаманця для віртуальних валют (тобто, ті, що ведуть
гаманці, підтримують зберігання та контроль над
віртуальною валютою клієнта, здійснюють зберігання та контроль за приватними ключами клієнта) та
постачальники, що пов’язані із емісією, пропозицією
чи продажом віртуальних валют. Існують і інші види
послуг, що надаються на основі віртуальної валюти
та інші можливості постачальників таких послуг,
адже ця сфера відносин постійно та бурхливо розвивається. А її слабка правова врегульованість та
контроль з боку державних органів тільки підвищує
інтерес фізичних та юридичних осіб, що є
суб’єктами відносин у сфері використання та надання послуг на основі віртуальної валюти. Тому, деякі
держави починають звертати увагу на ряд труднощів
і проблем в області регулювання, які надаються платіжними продуктами та послугами на основі віртуальної валюти. У сучасному світі одні держави вже
застосовують заходи регулювання у цій сфері, а інші
– тільки відстежують і вивчають розвиток подій та
досвід тих, де віртуальна валюта виступає як об’єкт
фінансового моніторингу у дійсності. В цілому, у
більшості країн, заходи щодо вирішення зазначеної
проблеми зводяться до наступних: 1) введення обмежень на операції з віртуальними активами стосовно суб’єктів, що з ними пов’язані; 2) прийняття законодавчих та регулюючих нормативних актів у
сфері діяльності бірж, що займаються обміном віртуальних валют, провайдерів послуг грошових переказів, посередників в операціях з віртуальною валютою; 3) опублікування заяв та рекомендацій з попередженням користувачів про ризики, пов’язані з
операціями з віртуальною валютою та роз’ясненнями
щодо сутності віртуальних валют. В рамках цих заходів кожна держава застосовує та використовує
свої методи моніторингу, залежно від її політичних,
економічних, національних, географічних, культурних та інших особливостей.
З метою вироблення пропозицій та рекомендацій
для національного законодавства у сфері фінансового моніторингу щодо контролю над операціями,
пов’язаними з використання віртуальної валюти, буде
правильним окремо дослідити підходи держав щодо
правової регламентації даного питання, визначити,
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на які головні моменти звертається увага з боку держави.
У законодавстві Італії з 2017 року (Законодавчий
Декрет № 231), до категорії суб’єктів, які зобов’язані
відповідати вимогам протидії відмиванню незаконних доходів та фінансування тероризму, відносять
провайдерів, залучених до послугу з обміну між
віртуальними валютами та фіатними валютами. Від
них вимагають зареєструватися у спеціальному розділі, який веде орган, що реєструє агентів та посередників. Така реєстрація є необхідною умовою для
постачальників послуг, пов’язаних з віртуальними
активами, для здійснення своєї діяльності в Італії.
Провайдери (постачальники) послуг, пов’язаних з
віртуальними активами, підпадають під повний
комплекс заходів з протидії відмиванню незаконних
доходів та фінансування тероризму. У 2019 році в
Італії була оновлена Національна Оцінка Ризиків
(НОР), які виникають саме із діяльності у сфері послуг з віртуальними активами. Результати оновленої
НОР використовуються для посилення національної
стратегії держави у цій сфері. Підзвітні установи
(фінансові та нефінансові) були зобов’язані взяти до
уваги результати оновленої НОР для того, щоб провести свої внутрішні оцінки ризиків. Аналіз законодавства Італії щодо даного питання дозволяє зробити
висновок, що італійська служба фінансового моніторингу збирає інформацію про провайдерів (постачальників) послуг, пов’язаних з віртуальними активами, що діють в Італії (типологія послуг, що надаються; розташування; дані щодо бенефіціарного
власника, адміністратора та інших пов’язаних
суб’єктів; детальну інформацію по окремим операціям, а саме, дата, сума, виконавець, сторони операції
та рахунки гаманців; дані щодо залучених банківських рахунків, а саме, власник, довірені особи, походження коштів, особливості фінансових потоків;
дані економічного профілю клієнта або власника
гаманця; ідентифікаційні дані, а саме, фіскальний
код, індивідуальний податковий номер; деталізована
інформація щодо основних рухів віртуальної валюти,
яка відслідковується між суб’єктами у певний часовий проміжок; виписка по рахунку або гаманцю у
форматі, який можна редагувати; вид та основні особливості віртуальної валюти та ін.).
До того ж, Банк Італії вже з 2015 року систематично попереджає споживачів щодо високого ризику
купівлі та/або утримання віртуальних валют, а також
проводить нагляд над фінансовими посередниками
щодо можливих ризиків, пов’язаних з віртуальними
валютами. Для покращення співпраці із приватним
сектором італійська служба фінансового моніторингу випустила у 2015 році Повідомлення щодо аномального використанні крипто-активів, звертаючись,
насамперед, до фінансових установ (банків, платіж-

ПЕРЕПЕЛИЦЯ М. О. Віртуальна валюта як об’єкт фінансового моніторингу: врахування досвіду іноземних країн ...

них установ), а також до операторів азартних ігор,
підкреслюючи важливість зосередження їх уваги на
можливих аномальних транзакціях, пов’язаних із
придбанням чи інвестуванням у крипто-активи, таких як електронні платежі, вкладення та зняття готівкових коштів, використання передплачених карток.
Починаючи з 2016 року служба фінансового моніторингу Італії публікує збірки кейсів щодо схем відмивання коштів та фінансування тероризму, які були
виявлені в ході фінансового аналізу, в тому числі
типології, пов’язані з аномальним використанням
віртуальних валют.
Отже, якщо порівнювати засоби та методи, які
вже з 2015 року розробляє та використовує італійська служба фінансового моніторингу для вирішення
зазначеної проблеми відносно вітчизняного стану, то,
слід зазначити, що вона (служба Італії) має певний
позитивний досвід роботи у цій сфері, тоді як в Україні відсутні, навіть, реєстри провайдерів та постачальників послуг, пов’язаних з віртуальною валютою, що виключає будь-який контроль за їх діяльністю взагалі.
У Норвегії відповідно до Закону з Протидії відмиванню коштів до віртуальних валют від 2018 року,
постачальники послуг з обміну віртуальної валюти
та офіційної валюти є підзвітними установами, за
якими здійснює контроль Фінансові Наглядові Органи. Знов таки, на перший план виступає вимога щодо
реєстрації даних осіб, тобто, такі постачальники мають бути зареєстровані Фінансовим Наглядовим Органом. При реєстрації має бути надана наступна інформація: ім’я або назва, тип установи та номер організації, юридична адреса, послуги, що
пропонуються, ідентифікаційний номер, дані щодо
генерального менеджеру та членів ради директорів
або будь-яких інших контактних осіб тощо. У 2019
році вже було зареєстровано шість постачальників
послуг з віртуальних активів, а решта тільки подали
заявки на реєстрацію. Фінансовий наглядовий орган
тільки починає роботу у даному секторі, адже, тільки
тепер стає зрозумілим наскільки він широкий та
різний за своїм змістом ( широкий перелік осіб, які
беруть у ньому участь).
Фінансові Наглядові Органи у Швеції визнали
біткоїн та ефір як засоби платежу ще у 2013 році, що
означає, що професійні послуги з обміну є об’єктом
контролю фінансового моніторингу вже з 2013 року.
Це передбачає обов’язкове ліцензування діяльності
постачальників та провайдерів послуг, пов’язаними
з віртуальною валютою. У законодавстві Швеції чітко вказано, що як тільки особа, що займається наданням таких послуг отримає ліцензію – всі її види
діяльності (не важливо, які саме послуги вона надає
щодо використання віртуальних активів) – стають
об’єктами регулювання та нагляду з боку органів

фінансового моніторингу. Такий підхід привів до
того, що, частина даного сектору припинила свою
діяльність, але припинили свою діяльність ті
суб’єкти (постачальники, провайдери, обмінники),
що надавали послуги з віртуальною валютою, які
були пов’язані саме з відмиванням незаконних доходів та фінансуванням тероризму. Як свідчить інформація від оперативних органів влади, злочинці
вирішили перенести свою діяльність до нерегульованих юрисдикцій. На ринку залишилися тільки ті
суб’єкти, діяльність яких у цій сфері відповідає вимогам законодавства.
У Фінляндії Закон про Постачальників Віртуальних Валют вступив в силу у травні 2019 року. Від
постачальників вимагалося проходити реєстрацію
(авторизацію) у фінському Фінансовому Наглядовому Органі (ФФНО). До визначення постачальників
входять обмінні пункти (ті, що здійснюють обмін
фіатних валют на віртуальні активи, обмін віртуальних активів на золото та товари), постачальники гаманців зберігання та постачальники розміщення. На
них покладено обов’язок надавати усю повну та
правдиву інформацію відносно своєї діяльності, відкривати банківські рахунки. Розуміло, що діяльність
даного сектору є анонімною, що і є однією з причин
його приваблювасті і тому, така вимога з боку ФФНО
також, як і у випадку з Швецією, суттєво скоротила
цей сегмент ринку. Постачальники та провайдери
послуг, пов’язаних з віртуальними активами не бажали, щоб їх регулювали і тому почали шукати місця здійснення свого бізнесу, де таке регулювання
відсутнє або слабке. Ті ж, хто залишився на цьому
ринку – стикнулися з відповідними труднощами
щодо сумісництва анонімності надання своїх послуг
та дотримання законодавства у сфері протидії відмиванню незаконних доходів та фінансування тероризму, адже клієнт платив за конфіденційність та
таємницю.
У Мексиці Федеральний Закон про Протидію та
Виявлення операцій з ресурсами від нелегальних
доходів було реформовано у березні 2018 року для
того, аби встановити обмін віртуальних валют, як
вразливу діяльність у сфері протидії відмиванню незаконних доходів. У березні 2018 року було опубліковано Закон про Регулювання Установ Фінансових
технологій, яким було зазначено, що такі установи
можуть діяти з віртуальними активами, якщо вони
мають дозвіл Банку Мексики для таких операцій.
Центральний банк Мексики опублікував стандарти
для визначення внутрішніх операцій з віртуальними
активами ризиковими. Так, було звернено увагу, що
віртуальні активи несуть істотний ризик при відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму, через легкість здійснення
самого переказу віртуальних активів до різних юрисПраво та інновації № 2 (34) 2021

61

ТРЕНДИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

дикцій, а також через відсутність однорідного контролю та превентивних заходів на глобальному рівні.
Такий підхід свідчить про презумпцію підозрілості
при регулюванні операцій у сфері віртуальних активів, обережне ставлення до таких операцій в цілому.
Разом з тим, уряд Мексики розуміє, що це явище
неможливо заборонити, бо мова йде про цифрове
середовище, яке має транскордонний характер. І
тому, єдина можливість контролювати його – це розробити та встановити дієвий та ефективний механізм
регулювання операцій, пов’язаних з використанням
віртуальної валюти.
В Японії з метою регулювання відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму діє Закон
про Платіжні Послуги та Закон про Попередження
Переказів злочинних доходів з 2016 року. Позитивним досвідом Японії є створення окремого органу з
моніторингу за постачальниками послуг у сфері віртуальної валюти, який складається з вузьких спеціалістів щодо контролю за операціями з віртуальними
активами. Даний орган, ще до моменту реєстрації
постачальника з послуг у сфері віртуальних активів,
оцінює програми, бізнес – плани таких постачальників, тобто до початку їх діяльності. Якщо у бізнес –
плані чи програмі контролюючи вбачають, що здійснення такої діяльності чи надання послуг містить у
собі ризик відмивання злочинних доходів чи фінансування тероризму – то вони, навіть, не реєструють
суб’єкта, відносно якого виникла підозра. Це дуже
дієвий превентивний засіб. Він кореспондує з принципом пріоритету заходам із запобігання легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом над заходами з протидії їм. Було б правильним
перейняти такий позитивний досвід для України та
закріпити таку вимогу у національному законодавстві.
Окрім цього, орган з моніторингу за постачальниками послуг у сфері віртуальної валюти, окрім
власних досліджень та аналізу у цій сфері зобов’язує
безпосередньо самих постачальників таких послуг,
періодично надавати звіти щодо ризиків, які існують
у здійснюваної ними діяльності. Цю інформацію
орган використовує для пошуку якісних та кількісних даних щодо притаманних ризиків та заходів
контролю. Потім зібрана інформація використовується для власної оцінки ризиків та моніторингу за постачальниками послуг у сфері віртуальних активів.
Додатково до цих новел, які відсутні у інших
державах, у Японії створено Дослідницьку групу з
Ділової Діяльності по обміну віртуальних валют
для відповіді на виклики, пов’язані з функціонуванням таких валют. Ця група займається, по-перше,
інформаційно-просвітницькою діяльністю, тренінгами для громадян та органів влади стосовно особливостей правового режиму віртуальних валют, що
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ліквідує фінансову неграмотність у цих відносинах
( теж непоганий досвід для України, де люди у своїй
значній більшості не мають уявлення про ці фінансові інструменти), та, по-друге, розв’язує різні проблемні питання, пов’язані з діяльністю постачальників послуг з віртуальних активів. Так, у квітні 2020
року даною групою була підготовлена та опублікована Типологія індикаторів червоних прапорів підозрілих операцій для постачальників віртуальних
валют. Індикатори, зазначені у цій типології охоплюють операції, де використовуються технології анонімності та глибинного інтернету.
Сполучені Штати мають всеосяжну та технологічно-нейтральну регуляторну та наглядову систему
для здійснення регулювання та нагляду за цифровими фінансовими активами у сфері протидії відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. Це означає, що постачальники
послуг у сфері віртуальної валюти та види їх діяльності підпорядковуються тому ж самому регулюванню , що і постачальники послуг у сфері нецифрових
активів, тобто підпадають під дію загальної нормативної бази. Підхід США спирається на інструменти
та органи різних відомств – Служба по боротьбі з
фінансовими злочинами Міністерства фінансів
США, Управління з контролю за іноземними активами, Служба внутрішніх доходів, Комісія з цінних
паперів і бірж США, Комісія США з торгівлі товарними ф’ючерсами та інші служби. Всі вони у сукупності мають регуляторні, наглядові та правозастосовні повноваження для здійснення контролю за
певними видами діяльності із цифровими активами,
які включають переказ коштів, цінних паперів, біржових товарів чи деривативів або, які мають податкові наслідки. Коли особа (термін, визначений в американському регулюванні, що виходить за рамки
фізичних та юридичних осіб) долучається до певної
фінансової діяльності, де використовуються цифрові
активи, до неї застосовуються всі вимоги щодо протидії відмивання доходів, одержаних злочинним
шляхом та фінансування тероризму. Такі особи можуть виступати у статусі передавача грошей, національної біржі цінних паперів, брокер – дилеру, інвестиційного консультанту, інвестиційної компанії,
агенту з переказу, установи з виконання свопів, організації з клірингу деривативів, посередника у
ф’ючерсних операціях, оператора товарного пулу,
радника з торгівлі біржовими операціями, свопдилеру, основного учасника свопу, роздрібного іноземного дилеру з обміну валют або представляючого
брокеру, банку. Отже, у США здійснюється нагляд за
будь-якою особою, що залучена до діяльності з приймання та переказу грошової вартості, в незалежності від того у фізичному чи цифровому вираженні
вона здійснюється.
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Особливістю системи фінансового моніторингу
США відносно надання послуг, пов’язаних з віртуальними валютами є їх диференціація залежно від
предмету або об’єкту самої послуги на: послуги у
сфері переказу грошей, послуги у сфері діяльності з
цінними паперами, послуги у сфері діяльності із
біржовими товарами та деривативами. Контроль та
нагляд, відповідно до такого розподілу, також має
свою специфіку. Так, відносно тих, хто переказує
кошти, діє правило, що вони повинні реєструватись
як бізнес, пов’язаний із грошовими послугами та
вводити програми з протидії відмиванню доходів,
вести облік та здійснювати заходи із звітування, в
тому числі надавати звіти і відносно всіх підозрілих
операцій. Дані вимоги однакові як для національних,
так і для іноземних осіб, навіть якщо іноземна особа
фізично не присутня у США і в незалежності від
того, де вона створена чи розташована, у тому випадку якщо ділова активність повністю або частково
здійснюється у США. Окрім цього, закон вимагає від
постачальників послуг з віртуальними активами, незалежно від їх діяльності отримувати державні ліцензії на переказ коштів в незалежності від їх юрисдикції чи місця створення або розташування їх головного офісу.
В тих межах, в яких цифрові активи є цінними
паперами у США, також мають місце регуляторні та
контрольні повноваження. Так, платформи, на яких
цифрові активи, які є цінними паперами, торгуються
на ринку - мають бути зареєстровані в якості національної біржі та подавати інформацію про свої операції та торгівлю у цій сфері. Тут, також як і у випадку з переказом коштів, діє правило відносно того,
що, навіть, якщо біржа цінних паперів, брокер-дилер
чи інша подібна установа, пов’язані із цінними паперами, знаходяться за кордоном і не мають фізичної
присутності в США, така особа все одно є об’єктом
фінансового контролю з боку США.
У США цифрові активи можуть також кваліфікуватися як біржові товари чи деривативи, навіть,
якщо вони не є цінним папером, і у подібних ситуаціях, особи, що проводять операції з такими цифровими активами, підпадають у сферу впливу Регуляторного органу фінансової галузі. Даний орган має
повні регуляторні та наглядові повноваження щодо
деривативів від цифрових активів та здійснює систематичні анти-шахрайські та анти-маніпулятивні дії
щодо проведення операцій з такими активами. У
відповідності до Закону про Обмін Біржовими товарами, Регуляторний орган фінансової галузі має
широкий спектр повноважень для вжиття заходів
проти будь-якої особи чи установи, що знаходиться
в межах або поза межами США і яка пов’язана або
залучена до шахрайської чи маніпулятивної діяльності. При цьому, важливим є той факт, що для того,

щоб здійснювати такий всеосяжний контроль, США
не вимушені заключати міжнародні договори з іншими державами, а діють виключно, виходячи із власних інтересів. Тут вирішальне значення має те, що
США жорстко охороняють свій суверенітет і не визнають вищої юридичної сили норм права інших
держав (у випадку з Україною – таке правило діє з
точністю навпаки). Це дозволяє охарактеризувати
систему фінансового моніторингу США саме як
всеосяжну та технологічно-нейтральну для здійснення регулювання та нагляду за цифровими фінансовими активами у сфері протидії відмивання доходів,
одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму.
Правоохоронні органи США використовують
фінансові розвіддані від відповідних органів для
проведення розслідувань щодо цифрових активів.
Подібна інформація – яка походить від звітів та аналізів – є корисною при розробці доказів злочинної
діяльності та виявлення осіб, що мають відношення
до такої діяльності. Служба по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США, Управління з контролю за іноземними активами, Служба
внутрішніх доходів, Комісія з цінних паперів і бірж
США, Комісія США з торгівлі товарними
ф’ючерсами мають доступ до широкого переліку
фінансової, адміністративної та правоохоронної інформації одне одного і оперативно здійснюють обмін
такою інформацією. Дана інформація, відповідно до
вимог законодавства фінансового моніторингу США
включає дві ключові частини: 1) звіти про підозрілу
діяльність, які надсилаються традиційними фінансовими установами, такими як банки чи брокери – дилери на ринку цінних паперів, які переказали валюту
для її подальшої конвертації чи обміну на цифровий
актив в обміннику цифрових активів, або які отримали валюту від обмінника цифрових активів після
конвертації чи обміну з цифрового активу; 2) звіти
про підозрілу діяльність, які надсилаються самими
постачальниками цифрових активів, які отримують
кошти та конвертують їх у цифрові активи або дозволяють розміщення та торгівлю цифровими активами. Окрім цього, Управління з контролю за іноземними активами, також збирає звіти щодо рахунків
іноземних банків, валютних та монетарних інструментів й валютних операцій, які можуть містити
докази, необхідні для стримування протиправної
діяльності, що пов’язана з цифровими активами.
Отже, глобальна природа цифрових активів робить діяльність із цифровими активами особливо
зручною для проведення. За своєю суттю, вона є
транснаціональною. Послуги можуть надаватись, а
клієнти взаємодіяти, особливо не звертаючи увагу
на національні кордони, створюючи юрисдикційні
складнощі. Особливо вразливими тут є держави, які
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не врегулювали або врегулювали на досить низькому
рівні питання щодо фінансового моніторингу у цій
сфері. Україна у цій сфері, як вже зазначалося на початку статті, ще не прийняла, навіть, базовий закон,
який би визначав основи функціонування ринку
віртуальних активів в цілому. Це, у свою чергу, гальмує прийняття і спеціального регуляторного акту, що
визначав би політику у сфері протидії відмивання
злочинних доходів, використовуючи віртуальні валюти.
Питання про те, щоб взагалі не визнавати на
своїй території віртуальну валюту вже не актуальне,
тому що вона існує, світ користується нею, її визнано багатьма державами, а головне, вона тісно
пов’язана з фінансовими інструментами фізичного
світу – грошима, цінними паперами, золотом, майном тощо. Отже, не визнавати її – означає ховатися
від проблеми і тільки поглиблювати її. У зв’язку з
цим, Україна повинна активно включитися у регуляторний процес щодо здійснення фінансового моніторингу у сфері віртуальних валют як в межах своєї
національної юрисдикції, так і тісно співпрацювати
з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо даного питання.
Висновки. Таким чином, проаналізувавши досвід іноземних країн при формуванні національного
законодавства, вважаємо за можливе запропонувати
наступні рекомендації щодо регулювання питання
фінансового моніторингу, де об’єктом виступає віртуальна валюта: 1) реєстрація у спеціальному органі
постачальників послуг, пов’язаних з віртуальними
активами, як національного так і іноземного походження; 2) проведення національною службою фі-
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нансового моніторингу заходів (семінари, лекції,
вебінари, випуск повідомлень, збірників кейсів тощо)
щодо протиправного використання крипто-активів,
як серед суб’єктів первинного фінансового моніторингу, так і серед фізичних та юридичних осіб, діяльність яких не пов’язана з віртуальною валютою з
метою ліквідації фінансової безграмотності у цьому
питанні; 3) ліцензування діяльності; 4) створення
окремого відділу у структурі служби фінансового
моніторингу щодо нагляду та контролю за постачальниками послуг у сфері віртуальної валюти, який
складається з вузьких спеціалістів щодо контролю
за операціями з віртуальними активами, який би ще
до моменту реєстрації постачальника послуг у
сфері віртуальних активів, оцінював програми, бізнес
– плани таких постачальників з метою превентивної
нейтралізації ризиків у сфері протидії відмивання
злочинних доходів; 5) зобов’язання безпосередньо
постачальників віртуальних послуг, періодично надавати звіти щодо ризиків, які існують у здійснюваної ними діяльності з метою пошуку якісних та кількісних даних щодо притаманних ризиків та заходів
контролю у сфері віртуальних активів; 6) диференціювання послуг з віртуальними активами залежно від
предмету або об’єкту самої послуги на: послуги у
сфері переказу грошей, послуги у сфері діяльності з
цінними паперами, послуги у сфері діяльності із
біржовими товарами та деривативами та розроблення
типології та індикаторів ризиків стосовно кожного
напряму; 7) налагодження тісної співпраці між державними національними органами щодо обміну будьякою інформацією, що пов’язана з здійсненням діяльністю у сфері віртуальної валюти.
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ВИРТУАЛЬНАЯ ВАЛЮТА КАК ОБЪЕКТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА: УЧЕТ ОПЫТА
ИНОСТРАННЫХ СТРАН ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
УКРАИНЫ
В статье на основе исследования подходов, применяемых некоторыми странами мира в области регулирования
платежных продуктов и услуг на основе виртуальных валют как объекта финансового мониторинга, даются
предложения по их применению в национальном законодательстве. Исследован опыт по осуществлению
регуляторного надзора за использованием виртуальных валют в сфере финансового мониторинга на примере Италии,
США, Норвегии, Швеции, Финляндии, Японии, Мексики и выделены более эффективные методы контроля.
Обращено внимание на трансграничный характер операций с виртуальной валютой и пути их отслеживания.
Ключевые слова: виртуальная валюта, виртуальный актив, поставщики услуг, перевод виртуальных валют,
ценные бумаги, рекомендации FATF, объект финансового мониторинга, отмывание преступных доходов, рискориентированный подход, трансграничные операции, финансовая система.

PEREPELYTSYA MARIA
Doctor of Law, Professor, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine
VIRTUAL CURRENCY AS AN OBJECT OF FINANCIAL MONITORING:
TAKING INTO ACCOUNT THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES
IN THE FORMATION OF NATIONAL LEGISLATION
Problem setting. On April 28, 2020, the Law of Ukraine “On Prevention and Counteraction to Legalization
(Laundering) of Proceeds from Crime, Financing of Terrorism and Financing of the Proliferation of Weapons of Mass
Destruction” came into force, which expands the range of state financial monitoring entities a new category of subjects
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of primary financial monitoring – providers of services, related to the circulation of virtual assets. The space of virtual
currencies has expanded to include a number of new products and services, activities and interactions. In turn, the rapid
development, growing recognition and global nature of products and services based on virtual currency have increased
the risks of using such a financial asset to legalize illicit income. Contributing to this fact that payment products and
services based on virtual currency do not recognize borders and transactions with them can be carried out without any
apparent link to a particular jurisdiction. Therefore, the financial system of any state can be used to legalize (launder)
proceeds of crime. This issue is extremely important for Ukraine, because the state of this problem is at a low level, and
the issue of its solution is only being raised.
The purpose of the research. Research of the approaches that some countries are currently using, and some are going to apply in the near future, in the field of regulation of payment products and services based on virtual currency as an
object of financial monitoring in order to take them into account when developing national legislation in this area.
Analysis of resent researches and publications. The problem of virtual currency as a new means of payment, its
functionality and types were studied in the works of domestic scientists – M. Kucheryavenko, A. Kud, E. Smychok,
A. Ovcharenko, O. Glushchenko, S. Khvalinsky and foreign – Fredrik Schneider, E. Gots. But the author of the article
draws attention to a separate aspect of this problem - the legal uncertainty and unregulated implementation of transactions
with virtual currency in legal relations in the field of financial monitoring.
Article’s main body. Having analyzed the experience of foreign countries in the formation of national legislation,
we consider it possible to offer the following recommendations for regulating financial monitoring, where the object is
virtual currency: 1) registration in a special body of service providers related to virtual assets, both national and foreign
origin; 2) conducting activities by the national financial monitoring service (seminars, lectures, webinars, issue of reports,
collections of cases, etc.) on illegal use of crypto-assets, both among the subjects of primary financial monitoring and
among individuals and legal entities whose activities are not associated with virtual currency in order to eliminate financial illiteracy; 3) licensing of activities; 4) creation of a separate department in the structure of the financial monitoring
service for supervision and control of providers of services in the field of virtual currency, which would evaluate programs,
business plans of such providers in order to prevent neutralization of risks in the field of virtual assets, combating money
laundering; 5) the obligation directly to the providers of virtual services to periodically provide reports on the risks that
exist in their activities; 6) differentiation of services with virtual assets depending on the subject or object of the service
itself: services in the field of money transfer, services in the field of securities, services in the field of exchange goods and
derivatives and development of typology and risk indicators for each area ; 7) establishing close cooperation between
state national authorities on the exchange of any information related to the implementation of activities in the field of
virtual currency.
Conclusions. The article, based on a study of the approaches used by some countries in the field of regulation of
payment products and services based on virtual currency as an object of financial monitoring, provides suggestions for
their application in national legislation. The experience of regulatory supervision over the use of virtual currencies in the
field of financial monitoring is studied on the example of Italy, USA, Norway, Japan, Sweden, Mexico, Finland and the
most effective measures are singled out. The focus is on the cross-border nature of virtual currency transactions as an
object of financial monitoring and ways to track them.
Keywords: virtual currency, virtual asset, service providers, virtual currency transfer, securities, FATF recommendations, object of financial monitoring, money laundering, risk-oriented approach, cross-border operations, financial system.
За ДСТУ 8302:2015 цю статтю слід цитувати:
Перепелиця М. О. Віртуальна валюта як об’єкт фінансового моніторингу: врахування досвіду іноземних
країн при формуванні національного законодавства. Право та інновації. 2021. № 2 (34). С. 58–66.
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СУЧАСНА ГЕНЕЗА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ: ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Стаття присвячена вивченню проблемних питань, як теоретичного обґрунтування, так і правового регулювання сектору безпеки України. Аналізується хронологія сучасної генези законодавчих актів у сфері сектору
безпеки. Визначаються особливості адміністративно-правового регулювання відносин у секторі безпеки в умовах
децентралізації державної влади для виявлення шляхів подальшого удосконалення їх законодавчої регламентації.
Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, сектор безпеки України, органи державної влади,
місцеве самоврядування, децентралізація, національна безпека й оборона.

Постановка проблеми. В сучасних українських
реаліях питання правового регулювання сектору безпеки постає однією із найбільш актуальних проблем
держави, російська агресія проти України та процеси
військового конфлікту на сході нашої держави, що
розпочалася ще у 2014 році й досі змушують вітчизняного законодавця переглядати своє ставлення та
бачення вектору розвитку національної безпеки держави, оскільки втрата територій та щоденні виклики
які стосуються загрози суверенітету та територіальної України ще досі не локалізовані.
Одночасно, започаткований у тому ж 14-ому,
процес децентралізації значно посилив мотивацію
до міжмуніципальної консолідації в країні та й наразі створює належні умови й механізми, в тому
числі і правові, для формування спроможних територіальних громад сіл, селищ, міст, які, об’єднуючи
всі свої зусилля, матимуть змогу вирішувати конкретні нагальні проблеми.
Наразі, завдяки, зокрема, і реформі децентралізації, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи наділені повноваженнями, що спрямовані,
серед іншого, на забезпечення національної безпеки
та правопорядку, а також охорони прав, свобод і законних інтересів, а тому аналіз правового регулювання системи національної безпеки з урахуванням процесу децентралізації дасть змогу виявити певні законодавчі колізії та прогалини з метою формування
пропозицій для удосконалення положень нормативно-правової бази вітчизняного сектору безпеки та
забезпечення ефективності їх практичного застосування.
© Цибульник Н. Ю., 2021

Мета даної роботи – на основі аналізу положень
вітчизняних нормативно-правових актів, виявити
особливості адміністративно-правового регулювання
відносин у секторі безпеки в умовах децентралізації
державної влади для виявлення шляхів подальшого
удосконалення їх законодавчої регламентації.
Виклад основного матеріалу. Починаючи дослідження питання адміністративно-правового регулювання сектору безпеки необхідно проаналізувати
хронологію сучасної генези законодавчих актів у
даній сфері. Історія правового регулювання вітчизняного сектору безпеки бере свій початок із визначної для української нації дати – 24 серпня 1991 року,
коли Верховою Радою був прийнятий Акт проголошення незалежності України. Ще 5 років до прийняття чинної на даний момент Конституції, діяли
положення ще Конституції від 20 квітня 1978 року із
змінами, що фактично аж ніяк не впливали на визначення конституційного механізму забезпечення національної безпеки, та норми конституційного договору між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та
функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні, які також майже не вирішували усієї складності питань, що належали до сфери
національної безпеки.
В той же час, саме в період розвитку української
державності Верховна Рада України почала приймати нормативно-правові акти, які мали на меті врегулювати суспільні відносини у сфері забезпечення
обороноздатності держави, зокрема Закони України
від 06 грудня 1991 року №1934-XII «Про Збройні
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Сили України» та №1932-XII «Про оборону України». Дещо пізніше, 25 березня 1992 року, з метою
вирішення правових та функціональних питань у
сфері державної безпеки, приймається Закон України
№2229-XII - «Про Службу безпеки України».
Протягом першого року після проголошення незалежності, 04 листопада 1991 року виходячи із
принципів непорушності державних кордонів та з
метою захисту державного кордону України, що є
невід’ємною частиною загальнодержавної системи
забезпечення національної безпеки, Верховною Радою України приймається Закон України №1777-XII
«Про державний кордон України», а для врегулювання діяльності відповідних суб’єктів, що здійснюватимуть охорону державного кордону та вирішення
окремих питань, що стосуватимуться протидії порушенням територільної цілісності України – і Закон
України №1779-XII «Про прикордонні війська України».
Звісно, що найважливіші питання щодо забезпечення національної безпеки знайшли своє втілення
лише в нормах Конституції 1996 року, яка вперше
закріпила, що виключно законами України визначаються: основи національної безпеки, організації
Збройних Сил України і забезпечення громадського
порядку; обов’язок саме Президента України забезпечувати державну незалежність та національну
безпеку, а також поголосила утворення Ради національної безпеки і оборони України – координаційного органу з питань національної безпеки і оборони
при Президентові України.
16 січня 1997 року для деталізації конституційних засад національної безпеки, Верховна Рада схвалює Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України та Рекомендує Кабінету
Міністрів України, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, які беруть
участь у забезпеченні національної безпеки, керуватися у своїй роботі схваленою ВРУ Концепцією
(основами державної політики) національної безпеки
України. А завершився етап створення інституційних
складових вітчизняного сектору безпеки прийняттям
Верховною Радою України 5 березня 1998 року, Закону України №183/98-ВР «Про Раду національної
безпеки і оборони України».
Умовно, новий етап правового регулювання сектору безпеки розпочався вже через деякий проміжок
часу – з прийняттям Закону України від 22.03.2001
року №2331-III «Про розвідувальні органи України»
та Закону України від 26.12.2002 року №374-IV «Про
контррозвідувальну діяльність». Дещо пізніше побачив світ і Закон України від 01.12.2005 року
№3160-IV «Про Службу зовнішньої розвідки України». А от, незважаючи на те, що стаття 92 Конституції України проголосила те, що регулювання суспіль-
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них відносин безпосередньо у сфері національної
безпеки повинно здійснюватися окремим законом,
такий законодавчий акт з’явився лише у 2003 році і
отримав назву – Закон України «Про основи національної безпеки України».
Таким чином, з моменту проголошення незалежності України і до моменту прийняття єдиного нормативно-правового акту, який врегулював питання
забезпечення національної безпеки минуло аж дванадцять років, що на той час, не могло не вплинути
на ефективність практичної реалізації вимог закону.
Деякі автори у свою чергу зазначають, що виконання вимог Закону України «Про основи національної безпеки України», реалізація його положень з
часу прийняття не відображали реальних потреб
забезпечення національної безпеки держави в контексті визначених у змісті закону національних інтересів. За таких обставин, унаслідок розв’язаної на
сході нашої країни гібридного конфлікту, відбулося
парадигмальне переосмислення змісту національної
безпеки, що спонукало до прийняття у червні 2018
року Закону України «Про національну безпеку
України», який визначив основи та принципи національної безпеки й оборони, цілі та основні засади
державної політики, що гарантуватимуть суспільству
і кожному громадянину захист від загроз.[1]
Наразі, чинний Закон України не містить окремого поняття «сектор безпеки», в той же час оперує
більш широким поняттям – «сектор безпеки і оборони». Відповідно до п.16 ч.1 ст.1 Закону України
«Про національну безпеку України», під поняттям
«сектор безпеки і оборони» розуміється система
органів державної влади, Збройних Сил України,
інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, сил цивільного захисту, оборонно-промислового комплексу
України, діяльність яких перебуває під демократичним цивільним контролем і відповідно до Конституції та законів України за функціональним призначенням спрямована на захист національних інтересів
України від загроз, а також громадяни та громадські
об’єднання, які добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки України. При цьому,
відповідно до ч.1 ст.12 вищезазначеного Закону, сектор безпеки і оборони України складається з чотирьох взаємопов’язаних складових: сили безпеки;
сили оборони; оборонно-промисловий комплекс;
громадяни та громадські об’єднання, які добровільно
беруть участь у забезпеченні національної безпеки.
Незважаючи на те, що законодавець обмежується лише поняттям «сектор безпеки і оборони» у наукових працях теоретиків дещо більше застосовується саме поняття «сектор безпеки». Однак, якщо в
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одних наукових працях даний термін тлумачиться
поширено, тобто охоплює абсолютно всю систему
національної безпеки, то в інших навпаки – зводиться лише до якоїсь вужчої сфери чи однієї із вищезазначених її складових.
Таким чином, адміністративно-правове регулювання сектору безпеки можна визначити як регламентовану адміністративно-правовими нормами діяльність системи органів державної влади, на які законами України з метою забезпечення національної
безпеки України покладається функція захисту національних інтересів України від загроз.
15 липня 1997 року, Законом № 452/97-ВР, Україна ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 року. Лише 17
років потому, Кабінетом Міністрів України, з метою
формування ефективного місцевого самоврядування
та територіальної організації влади, була прийнята
Концепція реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади в Україні від
01.04.2014 року. Дещо пізніше приймаються Закони
«Про співробітництво територіальних громад» від
17.06.2014 року, та Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 року, з моменту
прийняття яких розпочинається так звана реформа
децентралізації. Чи не головним завданням даного
процесу є передання органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади повноважень та інструментів для забезпечення розвитку
та контролю різних сфер.
Гарантування та належна організація місцевого
самоврядування, є однією із передумов розвитку
будь-якої держави у демократичному напрямку, що
також постає важливою засадою конституційного
ладу України. Слід визнати, що та частина вітчизняного законодавства, яке регулює сферу місцевого
самоврядування також спрямована на забезпечення
захищеності життєво важливих для суспільства та
особи інтересів, прав і свобод людини і громадянина,
адже наділяє місцеві органи влади широким спектром повноважень у секторі безпеки, а отже є частиною його адміністративного-правового регулювання.
Так, згідно з пп.2 п. а) ч.1 ст.38 Закону України
«Про місцеве самоврядування», до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад
щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян належить сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції,
Національного антикорупційного бюро України,
адвокатури і Державної кримінально-виконавчої
служби України;
Закон України №3543-XII «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 року, який
встановлює правові основи мобілізаційної підготов-

ки та мобілізації в Україні з метою задоволення потреб оборони держави та забезпечення національної
безпеки, містить норми, які зазначають, що саме
виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
планують, організовують і забезпечують мобілізаційну підготовку та мобілізацію на території відповідних населених пунктів; беруть участь у формуванні
проектів основних показників мобілізаційного плану; розробляють мобілізаційні плани, довготермінові і річні програми мобілізаційної підготовки; забезпечують на території відповідних населених пунктів,
установами і організаціями, які залучаються ними до
виконання цих завдань (замовлень); керують та здійснюють контроль за мобілізаційною підготовкою та
забезпечують виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень); здійснюють контроль за
створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах і
організаціях, що перебувають у комунальній власності або залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), забезпечують на території відповідних населених пунктів ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та
резервістів, бронювання військовозобов’язаних на
період мобілізації та на воєнний час і надання звітності щодо бронювання військовозобов’язаних у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
забезпечують надання територіальним центрам
комплектування та соціальної підтримки, Центральному управлінню та/або регіональним органам
Служби безпеки України, відповідному підрозділу
Служби зовнішньої розвідки України відомостей про
реєстрацію, банкрутство (ліквідацію) підприємств,
установ і організацій, що належать до сфери їх
управління, згідно із законодавством; а також сприяють територіальним центрам комплектування та
соціальної підтримки, Центральному управлінню та/
або регіональним органам Служби безпеки України,
відповідному підрозділу Служби зовнішньої розвідки України у їхній роботі в мирний час та в особливий період.
В свою чергу, ще один Закон України №1932-XII
від 06.12.1991 року «Про оборону України», зокрема
стаття 15 Закону , серед завдань виконавчих органів
сільських, селищних, міських рад визначає: підготовку громадян до військової служби, а також загальне
військове навчання у воєнний час; приписку громадян до призовних дільниць, військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, призов
громадян на строкову військову службу; направлення
громадян на навчальні (або перевірочні) і спеціальні
збори; організацію та участь у здійсненні на відпоПраво та інновації № 2 (34) 2021
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відній території заходів, пов’язаних з мобілізаційною
підготовкою, територіальною обороною та цивільним
захистом; бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час; проведення мобілізації людських, транспортних та інших ресурсів в
особливий період; здійснення контролю за використанням і охороною наданих у встановленому порядку для потреб оборони земельних, водних та інших
природних ресурсів згідно із законодавством та інші.
Відповідно до Закону України №2232-XII від
25.03.1992 року, «Про військовий обов’язок і військову службу», виконання військового обов’язку
громадянами України забезпечується не тільки державними органами, а й органами місцевого самоврядування. Зокрема, Закон зобов’язує органи місцевого самоврядування, у передбачених законом випадках, вести персонально-первинний облік
призовників, військовозобов’язаних та резервістів,
подавати до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки списки громадян України, які підлягають
приписці до призовних дільниць, на вимогу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіональних
органів Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України сповістити призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, забезпечити їх
своєчасне прибуття за цим викликом, у семиденний
строк повідомити відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, Центральне управління або регіональні органи Служби безпеки України, відповідний підрозділ
Служби зовнішньої розвідки України про прийняття
на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників, військовозобов’язаних та резервістів; забезпечити відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки необхідною кількістю технічних працівників
та обслуговуючого персоналу, обладнаними призовними (збірними) пунктами, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном, автомобільним транспортом, а також забезпечити здійснення охорони громадського порядку на призовних
пунктах; тощо.
І нарешті сам Закон України «Про національну
безпеку» (стаття 4) відносить до повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування здійснення демократичного цивільного
контролю, а відповідно до статті 8 Закону, місцеві
органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених Конституцією і законами України: 1) заслуховують, за
потреби, доповіді посадових осіб правоохоронних
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органів, що знаходяться на відповідній території, про
виконання вимог законодавства щодо забезпечення
громадської безпеки та правопорядку; 2) контролюють стан допризовної підготовки і відбору громадян
на військову службу, правового і соціального захисту
громадян, які мають бути призвані на військову
службу, перебувають на військовій службі, звільнених у запас чи відставку, учасників бойових дій та
членів їх сімей; 3) взаємодіють з органами військового управління під час планування та проведення (в
умовах присутності цивільного населення) потенційно небезпечних заходів за участю особового складу
Збройних Сил України, інших утворених відповідно
до законів України військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки з метою запобігання і недопущення
надзвичайних ситуацій, а також ліквідації їх наслідків; 4) інформують громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність у виконанні завдань, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони.
Як бачимо, органи місцевого самоврядування та
їх посадові особи відіграють досить важливу роль у
забезпеченні національної безпеки та можуть вважатися повноцінними суб’єктами забезпечення національної безпеки України. Однак, фактичне здійснення органами місцевого самоврядування вищезазначених повноважень, дещо вступає в суперечність із
положеннями Закону України «Про національну безпеку», зважаючи на таке:
Закон України «Про національну безпеку» оперує поняттями воєнна безпека, державна безпеки,
громадська безпека і порядок, однак, при цьому чітко вказує на те, що забезпечення лише громадської
безпеки та порядку.
Крім цього, відповідно до абз.2 ч.2 статті 12 Закону України «Про національну безпеку України» від
21.06.2018 року, органи місцевого самоврядування
здійснюють свої функції із забезпечення національної безпеки лише у взаємодії з органами, які входять
до складу сектору безпеки і оборони». Слід також
зазначити, що згідно з п.17 ст. 1 Закону України «Про
національну безпеку України», існує й поняття
«сили безпеки», під яким розуміють правоохоронні
та розвідувальні органи, державні органи спеціального призначення з правоохоронними функціями,
сили цивільного захисту й інші органи, на які Конституцією та законами України покладено функції
із забезпечення національної безпеки України.
Отже, не дуже є зрозумілим питання, чому органи місцевого самоврядування, наділяючись значним
спектром повноважень у сфері сектору безпеки не
визнаються ні органами, які входять до складу сектору безпеки і оборони, ні одним із суб’єктів сил
безпеки.

ЦИБУЛЬНИК Н. Ю. Сучасна генеза адміністративно-правового регулювання сектору безпеки України: ...

Певні особливості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування під час дії окремих адміністративно-правових режимів також регламентується
відповідними законами. Так, відповідно до Закону
України від 12.05.2015 року №389-VIII «Про правовий режим воєнного стану», в умовах воєнного стану
органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та
іншими законами України, а завдання органів місцевого самоврядування щодо запровадження і здійснення заходів правового режиму воєнного стану зазначаються у відповідному указі Президента України
про введення воєнного стану. Згідно з положеннями
Закону України від 16.03.2000 №1550-III «Про правовий режим надзвичайного стану», в Указі Президента України про введення надзвичайного стану зазначаються ті органи місцевого самоврядування, яким
доручається здійснення заходів надзвичайного стану
та межі їх додаткових повноважень; саме зазначені
органи місцевого самоврядування у взаємодії з відповідним військовим командуванням під час дії надзвичайного стану здійснюють заходи, передбачені
Законом, та забезпечують контроль за додержанням
громадського порядку, забезпеченням конституційних прав і свобод громадян, їх безпеки, захисту інтересів держави на відповідних територіях.
Нещодавно, 23 квітня 2021 року набрав чинності,
внесений Главою держави Закон № 1357-IX «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку»,
зміст та суть якого можна звести до таких основних
положень: 1. ліквідація системи військових комісаріатів та створення на їх базі територіальних центрів
комплектування та соціальної підтримки, введення
нового виду військової служби – військова служба за
призовом осіб із числа резервістів у особливий період, а також своєрідна діджиталізація військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Наразі, досить важко спрогнозувати можливі проблеми практичної ре а лізації норм даного
законодавчого акта, однак враховуючи те, що фактично законодавчо не змінений об’єм компетенції органів
місцевого самоврядування у сфері безпеки й оборони,
можна з впевненістю стверджувати про те, що з метою поліпшення порядку та економії часу для комплектування військових формувань професійним особовим складом в особливий період, вдосконалення
системи військового обліку та й, загалом, забезпечення ефективності діяльності місцевих органів військового управління необхідно доповнити Закон окремими положеннями, зокрема щодо взаємодії таких
структур з органами місцевого самоврядування.
Доречним у питанні реформування законодавчої
бази у будь-якій сфері є вивчення позитивного іно-

земного досвіду, запозичення якого дасть змогу вітчизняному законодавцю уникнути помилок та прискорити досягнення мети впровадження нового нормативно-правового акта.
Досить привабливою з цієї точки зору є законодавство держави Швейцарії. Серед інших європейських країн Швейцарiя є федеральною державою,
тобто федеральний устрій цієї держави передбачає,
що у її складі наявні територіальні одиниці, що мають певну юридично визначену самостійність. Саме
тому, у Швейцарії сформовані досить міцні та стабільні традиції місцевого самоврядування. Територія
Швейцарiї ділиться як на кантони (йдеться мова про
самоврядування на peгioнальному piвнi), так i комуни, де самоврядування на місцевому piвнi. Особливістю швейцарської армії є, так звана ознака «міліційності», яка полягає в передачі державою особистої
стрілецької зброї, обмундирування і спорядження
солдата на його особисте утримання навіть тоді, коли
він числиться резервістом. Це дає значну економію
коштів військовому відомству, дозволяючи економити на складах, а у разі потреби максимально швидко
провести мобілізацію. [2]
Відповідно до положень статті 57 Конституції
Швейцарії, на конституційному рівні закріплено, що
Конфедерація та кантони в рамках своєї компетенції
дбають про безпеку країни і захист населення. Вони
координують свої зусилля в сфері внутрішньої безпеки. Армія Швейцарії організовується в основному
за міліційним принципом. (ст.58) [3]
Згідно з положеннями статті 4 Указу Федеральних зборів Швейцарії «Про рекрутування» від
10 квітня 2002 р. «У році, коли громадянину виповнилось 16 років, усі громадяни Швейцарії, які проживають на території держави Швейцарія,
зобов’язані бути поінформованими кантонами про
свої обов’язки та можливості щодо служби в збройних силах, цивільній службі, цивільній обороні та
службі Червоного Хреста. Комуни безкоштовно
надають кантонам персональні дані, необхідні для
їх адресування. [4]
Відповідно до статті 28 Указу, Кантони забезпечують включення тих, хто є військовозобов’язаним,
до системи військового контролю. Вони (кантони)
проводять попередню орієнтацію та орієнтаційний
день для кандидатів та пропонують їх до рекрутування.
Відповідно до положень ст.118-87 Федерального
закону про армію та військове управління (Військовий закон, MG) від 3 лютого 1995 р. (Станом на 1
січня 2021 р.), військові питання відносяться до
компетенції Конфедерації, а також кантонів, наскільки це їм довірено, а згідно зі статтею 120-89 - Федеральні збори регулюють організацію рекрутування,
з врахуванням рішень кантонів.
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Відповідно до статті 121 Закону, кантони призначають окружних командирів для обробки даних
контролю та роботи з особами, що повинні проходити військову службу.
Відповідно до приписів статті 122-195 Закону,
Кантони піклуються про адміністративну обробку
звільнення від обов’язкової військової служби та у
співпраці з федеральним урядом організовують повернення особистого спорядження.
Згідно з нормою частини 2 статті 125 Закону,
Кантони приймають рішення про роботу тирів для
стрільби поза затвердженим режимом і роботи призначають стрілецькі клуби до полігонів.
Відповідно до частини 5 статті 83 Закону, Кантони можуть вимагати від Конфедерації мобілізації
військ для управління.
Відповідно до приписів статті 79 Федерального закону про армію та військове управління від 3
лютого 1995 року (Militärgesetz, MG) (Зобов’язання
кантонів, комун та приватних осіб), Федеральні збори регламентують зобов’язання кантонів, комун та
приватних осіб з урахуванням перебування в режимі
мобілізації. [5]
Положення частини 1,2 статті 12 («Мобілізація в активну службу: загальні зобов’язання щодо
виконання законів кантонами, комунами та приватними особами») Постанови про мобілізацію(VMob)
від 22 листопада 2017 р. зазначають, що кантони і
комуни, а також усі фізичні та юридичні приватні
особи виконують покладені на них завдання у
зв’язку з підготовкою та здійсненням мобілізації для
активної служби і уповноважені на виконання таких
завдань: поширення оголошень; консультування
щодо будь-яких звернень; контроль підготовки до
мобілізації. [6]
Згідно із нормою статті 97 Постанови, Кантони несуть організаційну, фінансову та особисту відповідальність за попередню орієнтацію та орієнтаційні заходи. Спільно з кантонами відповідальними
федеральними органами визначається: детальний
зміст інформації попередньої орієнтації, а також відповідні засоби зв’язку; форма, детальний зміст та
час, необхідний для передачі інформації на орієнтаційному заході, а також окремі дані, які збираються.
Саме відповідно до цих вказівок кантони можуть
вільно організовувати орієнтаційний захід.
1.
2.

3.
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Відповідно до статті 13 Постанови, («Мобілізація під час активної служби: конкретні обов’язки
кантонів»), у разі мобілізації для активної служби
кантони працюють в інформаційному центрі для членів збройних сил, призваних протягом шести годин
після прийняття рішення про розгортання військ.
Відповідно до статті 14 Постанови, («Мобілізація для активної служби: конкретні обов’язки муніципалітетів»), під час мобілізації на активну службу муніципалітети поширюють списки, розміщуючи
відповідні оголошення, якщо це необхідно. Муніципалітети з місцем дислокації або логістичним центром армії забезпечують вільні під’їзні шляхи та
шляхи до місця дислокації та логістичного центру
армії на випадок мобілізації для активної служби. За
необхідності вони переспрямовують цивільних учасників дорожнього руху, а також забезпечують зимову
службу на цих дорогах.
Відповідно до Указу Федеральних зборів про управління армією від 30 березня 1949 р., у разі мобілізації
для активної служби муніципалітети на першу вимогу
надають армії всі необхідні, придатні та доступні приміщення та приміщення для використання з необхідними приміщеннями та обладнанням для розміщення
військ, включаючи армійських тварин , транспортних
засобів та матеріалів, що перевозяться. [7]
Висновки. Таким чином, адміністративно-правове регулювання сектору безпеки становить собою
регламентовану адміністративно-правовими нормами діяльність системи органів державної влади та
місцевого самоврядування, на яких нормативно-правовими актами покладається функція захисту національних інтересів України від загроз, з метою забезпечення національної безпеки України. Аналіз адміністративно-правового регулювання сектору безпеки
України дає підстави вважати, що дана сфера суттєво потребує подальшого вдосконалення і деяких
змін. Вітчизняна нормативна база, що регулює питання забезпечення національної безпеки й оборони,
потребує усунення колізій та суттєвого уточнення
категоріального апарату, зокрема, з метою покращення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, повноцінного виконання даними суб’єктами своїх завдань у секторі
безпеки та подальшого розширення переліку їх повноважень у даній сфері.
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MODERN GENESIS OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION
OF THE SECURITY SECTOR OF UKRAINE: DECENTRALIZATION
OF POWER AND INTERNATIONAL EXPERIENCE
Problem setting. The issue of legal regulation of the security sector in Ukraine is one of the most pressing problems
of the state. Launched in 2014, the process of decentralization has strengthened the motivation for inter-municipal
consolidation in the country and still creates appropriate conditions and mechanisms, including legal, for the formation
of capable territorial communities which, uniting all their efforts, will be able to solve specific pressing problems.
The purpose of the research is to identify the features of administrative and legal regulation of relations in the
security sector in the context of decentralization of state power to identify ways to further improve their legislation, based
on the analysis of the provisions of domestic regulations
Analysis of resent researches and publications. An important contribution to the study of regulatory and legal
support of the security sector of Ukraine, the development of its qualitatively new model, the peculiarities of its
implementation and provision were made by such scientists as Bodruk O., Duchyminska L., Ezheev M., Kolb O.,
Ponomarev S. and others.
Article`s main body. During the development of Ukrainian statehood, the Verkhovna Rada of Ukraine began to adopt
regulations aimed at regulating public relations in the field of state defense, in particular the Law of Ukraine № 19911934XII «On the Armed Forces of Ukraine» and № 1932- XII «On the Defense of Ukraine». Later (March 25, 1992) in order
to resolve legal and functional issues in the field of state security, the Law of Ukraine № 2229-XII – «On the Security
Service of Ukraine» was adopted. Twelve years have passed since the proclamation of Ukraine’s independence until the
adoption of a single legal act that regulated the issue of national security. Administrative and legal regulation of the security
sector can be defined as regulated by administrative and legal norms of the system of public authorities, which by the
laws of Ukraine in order to ensure the national security of Ukraine is entrusted with the function of protecting the national
interests of Ukraine from threats.
Conclusions. Thus, administrative and legal regulation of the security sector is regulated by administrative and legal
norms of the system of public authorities and local governments, which are responsible for the protection of national
interests of Ukraine from threats, in order to ensure national security of Ukraine. The analysis of administrative and legal
regulation of the security sector of Ukraine gives grounds to believe that this area significantly needs further improvement
and some changes. The domestic regulatory framework governing national security and defense needs to eliminate conflicts
and significantly clarify the categorical apparatus.
Keywords: administrative and legal regulation, security sector of Ukraine, public authorities, local self-government,
decentralization, national security and defense.
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НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕННЯ
ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
У статті розглянуто сучасний підхід законодавця до визначення поняття порушення податкового законодавства
й характеристики його складу. Наголошено на недоцільності закріплення лише умисної форми вини при вчиненні порушень податково-правових норм. Аргументовано необхідність внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення визначень триваючого та повторного податкового правопорушення.
Ключові слова: податкове правопорушення, суб’єктивна сторона, вина, триваюче правопорушення, повторне правопорушення, відповідальність.

Постановка проблеми. З прийняттям Закону
України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16 січ.
2020 р. [6], чимало положень якого набрали юридичної сили з 1 січ. 2021 р., було змінено підхід до визначення поняття порушення податкового законодавства й характеристики його складу. Зокрема, закріплено вину як обов’язкову ознаку податкового
правопорушення, встановлено відповідальність не
лише для зобов’язаних суб’єктів податкових відносин, але й для контролюючих органів та їх посадових
(службових) осіб.
Аналіз останніх досліджень. Питання щодо
сутності податкового правопорушення, його складу
та ознак були предметом наукових досліджень таких
науковців, як: П. М. Дуравкін, Д. А. Кобильнік,
А. М. Котенко, М. П. Кучерявенко, Р. Ф. Ханова та
ін. Однак з огляду на зміну законодавчого підходу до
визначення податкового правопорушення й характеристики його складу, існує потреба у їх дослідженні.
Отже, метою статті є розгляд новел податкового
законодавства України щодо визначення порушення
податкового законодавства.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до п.
109. 1 ст. 109 Податкового кодексу України податковим правопорушенням є протиправне, винне (у випадках, прямо передбачених цим Кодексом) діяння
(дія чи бездіяльність) платника податку (в тому числі осіб, прирівняних до нього), контролюючих органів та/або їх посадових (службових) осіб, інших
© Макух О. В., 2021

суб’єктів у випадках, прямо передбачених цим Кодексом. Діяння вважаються вчиненими умисно, якщо
існують доведені контролюючим органом обставини,
які свідчать, що платник податків удавано, цілеспрямовано створив умови, які не можуть мати іншої
мети, крім як невиконання або неналежне виконання
вимог, установлених цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено
на контролюючі органи [4]. З огляду на викладене
позначимо декілька аспектів, які, на наш погляд,
мають спірний характер. По-перше, у вказаній нормі
ПК України йдеться про те, що податкове правопорушення є винним у випадках, прямо передбачених
цим Кодексом. За такого підходу виникає питання
щодо наявності випадків, в яких податкові правопорушення можуть вчинятися без вини.
По-друге, законодавець характеризує лише умисну форму вини при вчиненні податкового правопорушення. Навряд чи такий підхід є логічним. На
підставі аналізу положень галузевого законодавства
України (перш за все, кримінального, цивільного та
адміністративного), а також низки наукових напрацювань зазначимо, що вина становить собою психічне ставлення деліктоздатної фізичної особи або особи, уповноваженої на вчинення юридично значущих
дій від імені та в інтересах юридичної особи, до
здійснюваного їм суспільно шкідливого діяння і його
наслідків, в якому проявляється його негативне
суб’єктивне ставлення до цінностям суспільства [9,
с. 10]. У цьому контексті наведемо міркування
К. В. Юрчак, яка наголошує на тому, що специфіка
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лежить від цілей і механізму встановлення і застосування заходів юридичної відповідальності, а цілі
юридичної відповідальності, в свою чергу, від того,
чиї інтереси захищають відповідні норми права. Так,
дослідниця вказує, що у різних сферах правового
регулювання при визначенні поняття вини фізичної
особи переважає або психологічний підхід (в публічному праві), або оцінний (в приватному праві), а при
визначенні поняття вини юридичної особи - або психологічний підхід, або поведінковий, відповідно. У
публічному праві форма вини, психічний та емоційний стан особи в момент вчинення правопорушення,
мотив і мета вчинення правопорушення безпосередньо впливають на ступінь вини особи та враховуються при кваліфікації діяння і вибір заходу відповідальності. У приватному ж праві їх вплив на ступінь вини
і міру відповідальності мінімальний в силу компенсаторного характеру приватної відповідальності [9,
с. 11].
К. В. Юрчак виходить з того, що у публічному
праві детально розроблений інститут обставин, які
виключають вину особи у вчиненні правопорушення.
У приватному праві відсутність вини звільняє від
відповідальності, а не виключає її. Обставини, що
звільняють від відповідальності, в приватному праві
частіше за все пов’язані або з оцінкою об’єктивних
доказів, які свідчать про те, що при дотриманні всіх
необхідних вимог суб’єкт не міг запобігти правопорушенням, або з винною поведінкою інших осіб [9,
с. 12 – 13]. Дійсно, відзначимо існування відмінностей у підходах до регулювання публічно-правових й
приватно-правових відносин, воно здійснюється за
допомогою різних способів та засобів у тому числі й
до закріплення складу правопорушення та наслідків
його вчинення.
Відповідно до положень чинного кримінального
законодавства України вина виражається в двох формах: умисел та необережність. При цьому кожна із
вказаних форм також має свої різновиди. Так, умисел
поділяється на прямий і непрямий [2, ч. 1 ст. 24], а
необережність – на протиправну самовпевненість та
протиправну недбалість [2, ч. 1 ст. 25]. Зрозуміло, що
кримінальні правовідносини та податкові є відмінними й характеризуються різними підходами у тому
числі й до регулювання відповідальності. Однак, ми
вважаємо, що визначати лише умисну форму вини
при вчиненні порушень податково-правових норм не
логічно.
Схожу позицію обстоює Д. А. Кобильнік, вказуючи: порушення податкового законодавства можуть
бути скоєні із необережності, за відсутності умислу
платника. У зв’язку із цим потребують також вирішення низка цілком логічних, на наш погляд, питань:
по-перше, чи підлягатимуть відповідальності особи
за порушення податкового законодавства, вчинені з
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необережності; по-друге, передбачає чи ні законодавець можливість порушення податкового законодавства з необережності, і які наслідки такого порушення [1, с. 52]. Погоджуємося з міркуваннями науковця
з приводу того, що наявність чи відсутність вини
суттєво впливає на правове становище платника податків. Тож винність має стати важливим і необхідним елементом у контексті залучення саме до фінансової відповідальності [1, с. 53].
М. О. Федоров, розглядаючи фінансові правопорушення, вважає винність обов’язковою його складовою. При цьому науковець вважає, що цей елемент
має настільки важливе значення для регулювання
фінансових правовідносин й відносин фінансовоправової відповідальності, зокрема, що пропонує
розглядати саме як принцип винної відповідальності.
На переконання вченого, суть зазначеного принципу
у публічному регулюванні розкривається через сукупність відтворених у юридичних нормах основоположних ідеологічних, політичних, етичних і ціннісних ідей, концепцій, понять та інститутів, що відображають гуманістичний світогляд, відповідно до
якого лише осудна фізична особа, яка досягла належного віку, винувато (умисно або через необережність) вчинила суспільно неприйнятне, шкідливе або
суспільно небезпечне діяння, передбачене чинним
законодавством як правопорушення, виступає
суб’єктом правопорушення та підлягає публічноправовій відповідальності [7, с. 206–207]. Як вбачається, наведений підхід може бути розглянуто у різних площинах. Так, на перший погляд, для держави
у податково-правовому регулюванні головним є своєчасне й у повному обсязі виконання податкового
обов’язку й насичення дохідних частин бюджетів, а
отже – не має значення, з яких причин цей обов’язок
не буде виконано. У той же час, коли йдеться про
порушення прав та законних інтересів платників посадовими особами контролюючих органів, то питання вини таких осіб є принциповим, з огляду на необхідність (в залежності від наявності або відсутності
вини таких осіб) відшкодування шкоди зобов’язаним
суб’єктам податкових відносин.
Вважаємо, що в сучасних умовах динаміки податкових відносин цілком логічним є позиція, за якої
вина встановлюється обов’язковим компонентом
податкового правопорушення й має значення як для
платників податків, так і посадових осіб контролюючих органів. Однак, акцентуємо увагу на необхідності узгодження відповідних нормативних приписів
і як наслідок – якісно регламентованого правового
механізму притягнення до відповідальності суб’єктів
податкових правовідносин за вчинення податкових
правопорушень.
Оновлену концепцію вини у податковому праві
досліджує й Р. Ф. Ханова, завертаючи увагу саме на
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певні процесуальні аспекти. Так, правниця відзначає,
що результати нових перевірок мають оформлюватися за правилами, що набрали чинності з 1 січ.
2021 р., зокрема, з обов’язковим зазначенням у податковому повідомленні-рішенні обставин щодо наявності вини в діях платника податків з огляду на
впровадження нових законодавчих підходів до визначення суб’єктивної сторони податкового правопорушення [8]. Р. Ф. Ханова цілком слушно підкреслює,
що установлення вини у вчиненні податкового правопорушення можливе в разі доведення цього контролюючим органом. А отже, необхідною підставою для
притягнення особи до фінансової відповідальності
за вчинення такого правопорушення є доведення
контролюючим органом у визначених п. 109.3 ст. 109
ПКУ випадках вини платника, яка означає, що особа
мала та може дотримуватися закріплених ПКУ правил і норм. У ст. 112 ПКУ закріплено підстави, за
яких особа вважається винною, до яких віднесено:
а) установлення можливості дотримання особою
правил і норм, за порушення яких Кодексом передбачена відповідальність, але невжиття цією особою
достатніх заходів щодо їх дотримання; б) доведення
контролюючим органом того, що вчиняючи дії або
допускаючи бездіяльність, за які передбачена відповідальність, платник податків діяв нерозумно, недобросовісно та без належної обачності.
Ми повною мірою підтримуємо висловлені міркування. Окремо зазначимо, що чинне податкове
законодавство України не містить визначення таких
категорій, як «розумність», «добросовісність» та
«належна обачність». На наш погляд, вони є оціночними, а отже – їх змістове наповнення певною мірою
залежатиме від переконання посадової особи, яка
буде надавати відповідну оцінку діям конкретного
платника податків. Крім того, необхідно зважати на
синтаксичну конструкцію, викладену у ст. 112 Податкового кодексу України. Законодавець побудував
норму таким чином, що розумність, добросовісність
та належна обачність (або ж їх відсутність) в діях
платника податків мають бути доведені у сукупності.
У постанові Верховного Суду від 17 грудня
2020 р. у справі № 826/6821/13-а надано певне тлумачення вказаних категорій. Не вдаючись детально
в обставини справи, зазначимо позицію Суду. Так,
Суд вказує: належна податкова обачність є законною
передумовою отримання податкової вигоди, з якої
випливає, що сумлінним платникам податку необхідно подбати про підготовку доказової бази, яка б підтверджувала прояв належної обачності під час вибору контрагента. При цьому платник податків під
час вибору контрагента та укладенні з ним договорів
має керуватись належною обачністю, оскільки від
цього залежить подальше фактичне виконання таких
договорів, отримання прибутку та права на отриман-

ня певних преференцій. Хоча чинним законодавством і передбачено свободу у виборі напрямків реалізації такої діяльності, її форми, але підприємницька діяльність побудована в першу чергу на
добросовісному виконанні суб’єктом господарювання своїх обов’язків, взятих на себе зобов’язань і дотриманні встановлених державою правил поведінки.
Одним із проявів дотримання суб’єктом господарювання принципу добросовісності є розумна обачність, яка реалізується, зокрема, під час належного
та розумного вибору контрагентів. Оскільки підприємницька діяльність здійснюються суб’єктом господарювання на власний ризик, у господарських правовідносинах учасники господарського обороту мають
проявляти розумну обачність … [5]. На підставі аналізу викладених положень констатуємо, що добросовісність розкривається через розумну обачність й
навпаки – розумна обачність виступає своєрідною
складовою принципу добросовісності. Як вбачається, такий підхід може створювати відповідну термінологічну плутанину при правозастосуванні, що не
є позитивним.
З огляду на те, що наразі законодавець передбачає вину як для зобов’язаних учасників податкових
відносин (передусім, платників податків), так і для
уповноважених – посадових (службових) осіб контролюючих органів, зупинимося на розгляді того, які
наслідки для учасників податкових відносин спричинятиме встановлення вини в рішеннях, діях або
бездіяльності контролюючих органів. Згідно з ст. 114
Податкового кодексу України [4] особа, чиї права та/
або законні інтереси порушено, має право на відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю контролюючих
органів, їх посадових (службових) осіб. При цьому
шкода, заподіяна протиправними рішеннями, діями
чи бездіяльністю контролюючих органів, їх посадових (службових) осіб, відшкодовується державою за
рахунок коштів державного бюджету незалежно від
вини контролюючого органу, його посадових (службових) осіб. Виходячи з цього припису, можемо зробити висновок, що вина контролюючого органу не
пот ребує доведення, на відміну від вини
зобов’язаних учасників податкових відносин.
У п. 114.2. ст. 114 Податкового кодексу України
закріплено, що шкода, заподіяна протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю контролюючих
органів, їх посадових (службових) осіб, що визнаються податковими правопорушеннями відповідно
до цього Кодексу, відшкодовується в повному обсязі
в порядку, передбаченому законодавством про відшкодування шкоди [4]. При цьому законодавець надає особі, чиї права порушені, за наявності обставин,
передбачених пунктом 128.2 статті 128 цього Кодексу, право заявити вимоги про відшкодування шкоди,
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заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю контролюючих органів, їх посадових
(службових) осіб, у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої станом на дату визнання
таких рішень, дій чи бездіяльності незаконними, у
порядку, передбаченому законодавством. У такому
разі доведенню підлягає лише протиправність рішень, дій чи бездіяльності стосовно особи.
А у п. 114. 4 цієї ж статті зазначено: шкода, заподіяна платнику податків внаслідок податкового правопорушення контролюючого органу, відшкодовується за рішенням суду [4]. Також підкреслимо, що
законодавець деталізував, що саме може включати в
себе шкода, заподіяна протиправними рішеннями,
діями чи бездіяльністю контролюючих органів, їх
посадових (службових) осіб, зокрема, йдеться про:
(а) вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна платника податків, визначена відповідно до вимог законодавства;
(б) додаткові витрати, понесені платником податку внаслідок протиправних рішень, дій чи бездіяльності контролюючих органів, їх посадових (службових) осіб (штрафні санкції, сплачені контрагентам
платника податку, вартість додаткових робіт, послуг,
додатково витрачених матеріалів тощо);
(в) документально підтверджені витрати,
пов’язані з адміністративним та/або судовим оскарженням (крім сум, що підлягають відшкодуванню в
порядку розподілу судових витрат згідно із процесуальним законодавством) незаконних (протиправних)
рішень, дій або бездіяльності контролюючих органів,
їх посадових (службових) осіб (юридичний супровід,
не пов’язаний із захистом, наданим адвокатом, відрядження працівників або представників платника
податку, залучення експертів, отримання необхідних
доказів, виготовлення копій документів тощо). Сума
такого відшкодування не повинна перевищувати 50
розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої
на 1 січня календарного року, в якому приймається
відповідне судове рішення або рішення іншого органу,
у передбачених законом випадках [4, п. 114.3 ст. 114].
Як вбачається, законодавець встановлює два різних правових механізми щодо відшкодування шкоди,
заподіяної платнику податків посадовими (службовими) особами контролюючого органу. З одного
боку, йдеться про відшкодування шкоди за цивільним
законодавством або ж відшкодування відповідної
фіксованої суми за чітко визначені податкові правопорушення – за Податковим кодексом України. Фактично, у цій ситуації маємо справу з встановленням
позасудового та судового порядку відшкодування
шкоди платникам податків, яка заподіяна рішеннями,
діями та / або бездіяльністю контролюючих органів.
На нашу думку, такий підхід має певний сенс, оскільки йдеться про встановлення своєрідних диспозитив-
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них важелів для платників податків й певна свобода
вибору, яким чином врегульовувати спірні відносини.
Ще однією новелою податкового законодавства
України є закріплення триваючого порушення податкового законодавства та порушення, вчиненого
повторно. На наше переконання, вказані нововведення потребують подальшої деталізації. Так, у ст. 111
Податкового кодексу України закріплено, що особа
вважається такою, що вчинила правопорушення повторно, якщо вона була притягнута до відповідальності у встановленому цим Кодексом порядку [4, п.
111.4]. У цій ситуації виникає питання щодо процедури визначення повторності, оскільки у вищенаведеній нормі ПК України не вказано жодної темпоральної прив’язки до визначення повторності. Зокрема, йдеться про те, що законодавцем наразі не
визначено, протягом якого строку суб’єкт податкових
правовідносин повинен вчинити ще одне податкове
правопорушення для того, аби воно вважалося повторним. Приміром, це має бути протягом календарного року, протягом 1095 календарних днів чи протягом якогось іншого строку чи такий строк має обраховуватись з певної дати (наприклад, винесення
податкового повідомлення-рішення)? Або ж законодавець визнаватиме повторними лише однакові порушення, чи однотипні, або ж взагалі немає значення, які саме правопорушення були вчинені. На наш
погляд, це питання є принциповим для притягнення
порушника до відповідальності за повторні правопорушення у сфері оподаткування, оскільки у низці
статей ПК України встановлено підвищений розмір
штрафів за такі порушення податкового законодавства. Вважаємо за доцільне внести відповідні зміни
до п. 111.4 ст. 111 Податкового кодексу України.
Триваюче правопорушення становить собою безперервне невиконання норм Податкового кодексу
України платником податків, який вчинив певні дії
чи допустив бездіяльність і не вчиняв подальших дій
для його усунення до моменту виявлення такого
правопорушення контролюючим органом [4,
п. 111.5]. За такого підходу порушення податкового
законодавства не вважатимуться завершеними на
момент дії та/ або бездіяльності всупереч вимогам
податкового законодавства, а буде вважатися таким,
що триває до тих пір, поки несплачені податки не
будуть сплачені до бюджетів або ж не будуть вчинені певні дії, які передбачалися податковим законодавством. У цьому контексті постає цілком логічне питання, яким чином в цій ситуації співвідноситься
строки давності та вчинення податкового законодавства суб’єктом податкових правовідносин. Як вбачається, в такій ситуації відповідальність за податкове
правопорушення застосовуватиметься без урахування строків давності, які передбачені чинним подат-
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ковим законодавством. Це обумовлено тим, що не
буде моменту початку відліку строків давності,
оскільки не буде моменту вчинення такого правопорушення, від якого починався б відлік строків давності. На нашу думку, запропонований законодавцем
підхід потребує удосконалення.
Показово, що у листі Державної фіскальної служби України від 11.09.2015 р. № 33814/7/99-99-17-0301-17 триваюче правопорушення розглядається таким чином: особа, яка вчинила які-небудь встановлені дії або бездіяльність, і далі перебуває в стані
безперервного продовження цих дій (бездіяльності).
Ці дії безперервно порушують закон протягом якогось часу. Іноді такий стан триває протягом значного
часу, і весь час винний безперервно скоює правопорушення у вигляді невиконання покладених на нього
обов’язків. При цьому у вищевказаному листі підкреслено, що триваючі правопорушення припиняються, якщо факт цих правопорушень виявив компетентний орган під час проведення перевірок, зокрема, йдеться про: відсутність обліку доходів і витрат,
для яких установлено обов’язкову форму обліку (обліку результатів підприємницької діяльності відповідно до вимог чинного законодавства), бухгалтерського обліку об’єктів оподаткування, ведення його
з порушенням НП(С)БО, інші правопорушення,
пов’язані з нарахуванням податків, які можливо установити тільки в процесі документальної перевірки
на підставі первинних документів [3].
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Як вбачається, визначаючи триваюче податкове
правопорушення, також необхідно звернути увагу на
особливості правозастосування таких норм у подальшому. Наявність певної варіативності поведінки
суб’єктів податкових відносин у правових приписах
ми вважаємо позитивним, оскільки це виступає своєрідним проявом диспозитивності у податковому
регулюванні, за допомогою цього обирається найбільш оптимальний варіант поведінки в конкретній
ситуації в межах правового поля. Разом із тим, нечіткість та недосконалість правової норми – це зовсім інше явище, яке створюватиме зовсім інші правові наслідки, передусім, для зобов’язаних суб’єктів
податкових відносин.
Висновки. Таким чином, на підставі викладеного зазначимо, що впровадження відповідальності за
податкові правопорушення до контролюючих органів, а також відповідних механізмів заподіяної шкоди
платникам податків не лише дозволяє захистити права та інтереси платників податків, а й сприятиме
підвищенню рівня правової культури й податкової
дисципліни. Стосовно вини як суб’єктивної сторони
податкового правопорушення вважаємо, що запропонований законодавцем підхід потребує удосконалення. Крім того, потребують детальної регламентації
положення стосовно притягнення до відповідальності за триваючі порушення податкового законодавства,
а також порушення, вчинені повторно.
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В статье рассмотрен современное подход законодателя к определению понятия нарушения налогового законодательства и характеристики его состава. Отмечена нецелесообразность закрепления только умышленной формы
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NEW APPROACHES TO THE DEFINITION OF VIOLATION OF TAX LEGISLATION
Problem setting. With the adoption of the Law of Ukraine “On Amendments to the Tax Code of Ukraine to improve
tax administration, eliminate technical and logical inconsistencies in tax legislation” of 16 January 2020, many provisions
of which entered into force on January 1. 2021, the approach to defining the concept of violation of tax legislation and
the characteristics of its composition was changed. In particular, guilt is established as a mandatory feature of a tax offense,
liability is established not only for taxpayers, but also for regulatory authorities and their officials (officials).
Analysis of recent research. Questions about the nature of the tax offense, its composition and characteristics were
the subject of research by such scientists as: P. Duravkin, D. Kobylnik, A. Kotenko, M. Kucheryavenko, R. Khanova.
However, given the changing legislative approach to the definition of tax offenses and the characteristics of its composition, there is a need to study them.
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The purpose of the article is to consider the novelties of the tax legislation of Ukraine to determine the violation of
tax legislation.
Article’s main body. The article considers the modern approach of the legislator to the definition of the concept of
violation of tax legislation and the characteristics of its composition. Emphasis is placed on the inexpediency of fixing
only an intentional form of guilt in committing violations of tax law.
Conclusions. It is noted that currently the legislator provides for two different legal mechanisms for compensation
for damage caused to the taxpayer by officials of the controlling body. It is emphasized that such an approach is one of
the manifestations of permissive rule in tax and legal regulation. The necessity of making changes to the Tax Code of
Ukraine to improve the definitions of ongoing and repeated tax offenses is argued.
Keywords: tax offense, subjective side, guilt, ongoing offense, repeated offense, liability.
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ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ:
ДОСВІД УКРАЇНИ
У статті зосереджено увагу на розгляді складових спеціального фонду бюджету. Підкреслено, що наразі до
складу спецфонду виокремлюють більше десяти фондів, до числа яких відносять Державний дорожній фонд, Державний фонд поводження з радіоактивними відходами, Державний фонд розвитку водного господарства та ін.
Здійснено аналіз правового регулювання кожного з вищевказаних фондів як складових спеціального фонду бюджету.
Ключові слова: вертикальна структура бюджету; спеціальний фонд бюджету, елементи спеціального фонду
бюджету.

Постановка проблеми. Бюджет має горизонтальну та вертикальну структуру. Так, ст. 9 і 10 Бюджетного кодексу України передбачають, що до складу відповідного бюджету входять доходи та видатки
останнього. Згідно зі ст. 13 цього ж Кодексу складовими частинами бюджету виступають загальний та
спеціальний фонди, тобто законодавець закріплює
вертикальну структуру бюджету (як державного, так
і місцевих) [2, с. 49].
Аналіз останніх досліджень. Дослідженню вертикальної структури бюджету, складових його спеціального фонду свого часу були предметом наукових
досліджень таких науковців, як: В. Демянишин,
О. Дмитрик, Н. Нечипорук, В. Піхоцький та ін. У той
же час на сучасному етапі розвитку бюджетних правовідносин в Україні це питання залишається поза
увагою науковців. Отже, метою статті є аналіз правового регулювання елементів спеціального фонду
бюджету.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до
бюджетного законодавства України у складі спеціального фонду державного бюджету наразі виокремлюють більше десяти фондів, до числа яких відносять Державний дорожній фонд, Державний фонд
поводження з радіоактивними відходами, Державний
фонд розвитку водного господарства та ін. Розглянемо їх більш докладно.
Державний дорожній фонд має доволі тривалу
та складну історію формування. Деякі аспекти його
формування та діяльності урегульовано Законом
України «Про джерела фінансування дорожнього
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господарства України» [7] та постановою Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду» [11].
Наразі згідно з ч. 3 ст. 242 Бюджетного кодексу України [1] кошти державного дорожнього фонду спрямовуються на: (1) фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного
значення та інших заходів, визначених п. 1 ч. 4 ст. 3
Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» (з них не менше 5 відсотків коштів - на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання штучних споруд); (2) фінансове
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах (у вигляді субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам) (з них не
менше 5 відсотків коштів - на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання штучних споруд); (3)
виконання боргових зобов’язань за запозиченнями,
отриманими державою або під державні гарантії, на
розвиток мережі та утримання автомобільних доріг
загального користування; (4) фінансове забезпечення
заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху
відповідно до державних програм.
До джерел формування державного дорожнього
фонду віднесено:
1) доходи державного бюджету: акцизний податок з вироблених в Україні пального і транспортних
засобів (крім акцизного податку, визначеного п. 6 ч. 1
© Токарєва К. О., 2021
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ст. 66 БКУ); акцизний податок з ввезених на митну
територію України пального і транспортних засобів;
ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби
та шини до них; плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів, вагові або габаритні параметри
яких перевищують нормативні; плата за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування державного значення; 50 відсотків надходжень
від адміністративно-господарських штрафів за порушення законодавства про автомобільний транспорт, передбачені абз. 14 -16 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про автомобільний транспорт»; 50 відсотків
надходжень від адміністративних штрафів за правопорушення, передбачені 122-2 та ч. 2 ст. 132-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
2) державні запозичення, залучені згідно з п. 1
ч. 3 ст. 15 цього Кодексу для реалізації інвестиційних
проектів на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування;
3) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.
Відповідно до ч. 4 ст. 242 Бюджетного кодексу
України кошти державного дорожнього фонду, сформовані за рахунок джерел, визначених п. 1 ч. 2 цієї
статті, за виключенням коштів, що спрямовуються
на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії,
на розвиток мережі та утримання автомобільних
доріг загального користування й розподіляються
таким чином:
60 відсотків – на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та інших заходів, визначених п. 1 ч. 4
ст. 3 Закону України «Про джерела фінансування
дорожнього господарства України» (з них не менше
5 відсотків коштів – на будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання штучних споруд);
35 відсотків – на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого
значення, вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах (у вигляді субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам) (з них не менше 5 відсотків коштів – на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання штучних споруд);
5 відсотків – на фінансове забезпечення заходів
із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно
до державних програм.
При цьому, якщо загальний обсяг фактичних
надходжень джерел, визначених п. 1 ч. 2 ст. 242 Бюджетного кодексу України [1], перевищує загальний
обсяг відповідних показників, визначених законом
про Державний бюджет України, таке перевищення

коштів розподіляється в порядку, встановленому
абзацами другим - п’ятим цієї частини статті, та використовується з урахуванням вимог ч. 4 ст. 23 цього
Кодексу. Подальший розподіл зазначених коштів за
напрямом, визначеним п. 2 ч. 3 цієї статті, здійснюється відповідно до вимог ч. 2 ст. 103-1 цього Кодексу в порядку, встановленому ч. 6 ст. 108 цього Кодексу.
Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів
затверджується Кабінетом Міністрів України (ч. 5
ст. 242 Бюджетного кодексу України). Так, Постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 р.
№ 36 «Деякі питання дорожнього господарства» [4]
затверджено перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування
державного значення у 2020 році та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання
автомобільних доріг загального користування державного значення», а також внесено зміни до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018–2022 роки.
Показово що вищевказана державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на
2018–2022 роки [8] затверджена з метою відновлення і розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення для інтеграції їх до
європейської транспортної системи та підвищення
на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності
та економічності перевезень.
У цій Програмі також акцентовано увагу на тому,
що саме у зв’язку із запровадженням з 1 січня 2018 р.
державного дорожнього фонду у складі спеціального фонду державного бюджету, надходження до якого передбачається збільшити, планується виконати
основну частину робіт з відновлення і розвитку мережі доріг саме за кошти державного бюджету. Так,
виникла нагальна необхідність у формуванні чітких
стратегічних напрямів відновлення і розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення з урахуванням маршрутного принципу
та соціально-економічних пріоритетів розвитку регіонів та держави в цілому [8].
До основних завдань віднесено: (а) нове будівництво автомобільних доріг державного значення;
(б) реконструкція автомобільних доріг загального
користування державного значення; (в) капітальний
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ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення; (г) поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування
державного значення; (д) забезпечення гарантійного
строку експлуатації збудованих, реконструйованих
та капітально відремонтованих автомобільних доріг
загального користування державного значення не
менш як 10 років [6].
Однак навряд чи можна стверджувати, що цілі,
встановлені цією Програмою (станом на квітень
2021 року) досягнені, з огляду на недостатність фінансування в умовах соціально-економічної кризи,
яка набула свого загострення ще й у зв’язку з пандемією Covid – 19, хоча для виконання наведених завдань в межах Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки
передбачено залучення не лише коштів державного
бюджету, а й кошти відповідних місцевих бюджетів,
кошти міжнародних фінансових організацій та інвесторів.
Ще одним фондом, який створюється у складі
спеціального фонду Державного бюджету України є
Державний фонд поводження з радіоактивними відходами (ст. 243 Бюджетного кодексу України).
Законодавець закріпив такі джерела формування
Державного фонду поводження з радіоактивними
відходами, як-то: 1) надходження від сплати екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/
або за тимчасове зберігання радіоактивних відходів
їх виробниками понад установлений особливими
умовами ліцензії строк ( п. 7-4 ч. 3 ст. 29 Бюджетного
кодексу України; 2) інші надходження, передбачені
законом.
У ч. 3 ст. 243 Бюджетного кодексу України [1]
закріплено, що кошти Державного фонду поводження з радіоактивними відходами спрямовуються на
фінансове забезпечення бюджетних програм, у межах яких виконуються роботи з проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації, зняття з експлуатації або закриття об’єктів, призначених
для поводження з радіоактивними відходами, які
передані ліцензіатами у власність держави, включаючи сховища для довготривалого зберігання/захоронення радіоактивних відходів, які утворилися після
переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій, та здійснюються інші
заходи, пов’язані з поводженням з радіоактивними
відходами, які передані ліцензіатами у власність
держави.
Показово, що відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів Державного фонду поводження з
радіоактивними відходами» від 25 квіт. 2018 р.
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№ 330 (далі – Постанова № 330) [10] встановлено
більш розширений перелік заходів, на фінансове забезпечення яких спрямовуються кошти Фонду. Приміром, йдеться про: проектування, будівництва, прийняття в експлуатацію, експлуатації, ремонту, реконструкції комплексу виробництв із дезактивації,
перевезення, переробки, зберігання та захоронення
радіоактивних відходів та об’єктів інфраструктури,
що з ним пов’язані;
проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації, зняття з експлуатації або закриття (консервації), ремонту, реконструкції сховищ радіоактивних відходів, в тому числі призначених для
довготривалого зберігання радіоактивних відходів,
які утворилися після переробки відпрацьованого
ядерного палива українських атомних електростанцій, та об’єктів інфраструктури, що з ними пов’язані;
виконання комплексу пошукових, оціночних, науково-методичних, дослідницьких і проектних робіт
з вибору майданчиків з метою розміщення геологічного сховища для захоронення довгоіснуючих та
високоактивних радіоактивних відходів;
утримання в екологічно безпечному стані територій, на яких розташовані сховища радіоактивних
відходів;
проведення інженерно-вишукувальних робіт,
проектування, проведення експертиз проекту, будівництва, прийняття в експлуатацію, експлуатації, ремонту, реконструкції, зняття з експлуатації, консервації або закриття об’єктів, установок та обладнання,
призначених для поводження з радіоактивними відходами;
вилучення радіоактивних відходів з аварійних,
законсервованих, а також діючих сховищ і пунктів
тимчасового зберігання та перевезення їх у сховища,
які розташовані у зоні відчуження;
ремонту, модернізації, закупівлі та виготовлення
обладнання, установок, машин і механізмів, транспортних засобів, необхідних для поводження з радіоактивними відходами;
радіаційного моніторингу за станом радіоактивних відходів, радіаційною обстановкою у сховищах
радіоактивних відходів, в тому числі об’єктів технологічно пов’язаної з ним інфраструктури, які призначені для поводження з радіоактивними відходами, та
навколишнього природного середовища;
дезактивації територій, обладнання, установок,
матеріалів, спецодягу, засобів індивідуального захисту та інших об’єктів поводження з радіоактивними відходами та ін. Перелік напрямків фінансування
відкритий [10, п. 6].
Головним розпорядником коштів досліджуваного Фонду є Державне агентство України з управління
зоною відчуження (ДАЗВ) – центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
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координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра екології та природних ресурсів та який
реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового)
відселення, подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської
АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, а також здійснює державне
управління у сфері поводження з радіоактивними
відходами на стадії їх довгострокового зберігання і
захоронення (поводження з радіоактивними відходами) [9].
Згідно з п. 3 Постанови № 330 [10] розпорядниками коштів Фонду є бюджетні установи, що належать до сфери його управління і виконують роботи
та заходи з поводження з радіоактивними відходами,
а одержувачами коштів Фонду є суб’єкти господарювання, що належать до сфери управління ДАЗВ і
виконують роботи та заходи, які реалізуються за
рахунок коштів, акумульованих в цьому Фонді [10,
п. 4]. Розподіл коштів Фонду між розпорядниками та
одержувачами здійснюється ДАЗВ за погодженням з
Міндовкілля [10, п. 5].
Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Фонду здійснюється в установленому законом
порядку. Остаточні розрахунки за товари, роботи і
послуги здійснюються згідно з умовами договору на
підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг з наданням
завірених копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактично понесені витрати,
зазначені в актах приймання-передачі поставлених
товарів, виконаних робіт і наданих послуг.
На наш погляд, виокремлення Державного фонду
поводження з радіоактивними відходами у складі
спеціального фонду державного бюджету є своєчасним та вкрай актуальним з огляду на сучасну екологічну тенденцію в Україні, а також закордоном. У
цьому контексті вбачається доцільним запозичення
європейської практики щодо встановлення додаткових податкових платежів, зборів, зокрема, які надходитимуть до цього фонду бюджету й спрямовуватимуться на фінансування робіт та заходів з поводження з радіоактивними відходами.
Державний фонд розвитку водного господарства також є доволі новою складовою спеціального
фонду Державного бюджету України. Джерелами
його формування є:
1) доходи державного бюджету, визначені пунктом 13-3 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України;
2) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.
Порядок використання коштів державного фонду
розвитку водного господарства регламентовано По-

становою Кабінету Міністрів України від 23 трав.
2018 р. № 401 «Деякі питання використання коштів
у сфері управління водними ресурсами» [3]. Відповідно до вказаного акту кошти фонду використовуються для розвитку та утримання водогосподарськомеліоративного комплексу, підвищення ефективності використання водних ресурсів. Зокрема, такі
кошти спрямовуються на фінансове забезпечення
заходів з:
(а) експлуатації водогосподарського комплексу;
(б) будівництва та реконструкції меліоративних
систем;
(в) захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;
(г) централізованого водопостачання сільських
населених пунктів, які користуються привізною водою;
(д) модернізації та розвитку водогосподарського
комплексу [3, п. 2].
Згідно з п. 3 Постанови № 401 [3] головним розпорядником коштів досліджуваного фонду є Міндовкілля. Відповідальним виконавцем бюджетних програм, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів
фонду, є Держводагентство. До розпорядників коштів фонду віднесено: Держводагентство, бюджетні
установи та організації, що належать до сфери його
управління і здійснюють заходи з розвитку водного
господарства. А одержувачами коштів фонду є державні підприємства, що належать до сфери управління Держводагентства і здійснюють заходи з розвитку
водного господарства. З огляду на наведене, констатуємо, що законодавець чітко окреслив коло
суб’єктів, які можуть брати участь у відносинах
щодо управління коштами Фонду, що є позитивним.
Зазначимо, що кошти фонду розподіляються на
підставі пропозицій, для розгляду пропозицій щодо
розподілу коштів фонду Держводагентство утворює
комісію із залученням представників Міндовкілля та
затверджує її персональний склад. Засідання комісії
є правоможним, якщо в її роботі бере участь дві третини членів комісії. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість присутніх на засіданні членів комісії й оформлюється
протоколом [3, п. 4]. Показово, що аналізований нормативно-правовий акт не містить жодних вимог стосовно того: а) хто, окрім представників Міндовкілля,
може входити до комісіі; б) яким вимогам мають
відповідати особи, які входять до такої комісії (кваліфікаційні, професійні тощо). На наш погляд, цей
аспект потребує відповідного урегулювання.
Згідно з п. 5 кошти Фонду розподіляються (перерозподіляються) між адміністративно-територіальними одиницями у розрізі розпорядників коштів
фонду нижчого рівня та одержувачів відповідно до
пріоритетів, визначених у сфері розвитку водного
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господарства на відповідний бюджетний період, на
підставі узагальнених розрахунків і обґрунтувань
підприємств, установ та організацій, які належать до
сфери управління Держводагентства, та використовуються за відповідними бюджетними програмами.
Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів фонду здійснюється в установленому законом
порядку. При цьому передбачається попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти. Таке право регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від 4 груд. 2019 р.
№ 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками
(одержувачами) бюджетних коштів попередньої
оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за
бюджетні кошти» [5]. Однак є певні особливості
реалізації зазначеного права.
Так, у п. 1 Постанови № 1070 [5] закріплено, що
розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів (крім
закордонних дипломатичних установ) у договорах
про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні
кошти можуть передбачати попередню оплату в разі
закупівлі:
товарів, робіт і послуг за поточними видатками –
на строк не більше трьох місяців;
товарів, робіт і послуг за капітальними видатками та державними контрактами (договорами); періодичних видань - на строк не більше 12 місяців;
товарів, робіт і послуг, що закуповуються за зовнішньоекономічними контрактами (договорами),
укладеними на виконання міжнародних зобов’язань;
товарів, робіт і послуг, що закуповуються для забезпечення національної безпеки та оборони держави;
товарів, робіт і послуг, що закуповуються для забезпечення участі України у міжнародних, національних
та всесвітніх виставкових заходах, – на строк не
більше 24 місяців.
При цьому розмір та строк попередньої оплати в
межах вищевказаних строків, кількість платежів з
попередньої оплати в межах строку, а також положення щодо здійснення в поточному бюджетному
періоді попередньої оплати тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом
поточного чи наступного бюджетного періоду, визначаються головним розпорядником бюджетних коштів
виходячи із необхідності, що обґрунтовується, зокрема: реальним станом поставки товару, виконання
робіт, надання послуг, помісячним розподілом бюджетних асигнувань, сезонністю робіт, циклом виробництва. А розпорядники бюджетних коштів – закордонні дипломатичні установи у договорах про
закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти
передбачають попередню оплату відповідно до рішення Міністерства закордонних справ. Наведене є
яскравим проявом диспозитивності в межах імпера-
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тиву бюджетно-правового регулювання. Законодавець передбачає відповідне право для учасників бюджетних правовідносин, у той же час для його реалізації необхідне дотримання чітких імперативних
вимог.
Щодо попередньої оплати товарів, робіт та послуг, законодавцем встановлено, що попередня оплата розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів за капітальними видатками та державними
контрактами здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт, постачальникам
товарів і надавачам послуг (крім нерезидентів) на
небюджетні рахунки, відкриті на їх ім’я в органах
Державної казначейської служби у встановленому
законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, постачальниками товарів і надавачами послуг виключно з
таких рахунків на цілі, визначені договорами про
закупівлю товарів, робіт і послуг, з наданням підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів [5, абз. 1 п. 2].
У такий спосіб законодавець передбачає відповідне
цільове спрямування бюджетних коштів, а також
певним чином захищає такі кошти від незаконного
та (або ) нецільового витрачання.
До того ж, у п. 6 Постанови № 1070 закріплені
рекомендації для розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів при укладанні договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг, зокрема:
нездійснення попередньої оплати виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг, якими
порушено умови договорів щодо попередньої оплати
товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, укладених із розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів у мережі безпосереднього головного розпорядника бюджетних коштів;
повернення після закінчення строку, визначеного
у договорі про закупівлю товарів, робіт і послуг, виконавцями робіт, постачальниками товарів і надавачами послуг невикористаних сум попередньої оплати та застосування штрафних санкцій у разі невчасного повернення таких коштів;
спрямування сум попередньої оплати за капітальними видатками та державними контрактами виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам
послуг (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки,
відкриті на їх ім’я в органах Державної казначейської служби у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, постачальниками товарів і
надавачами послуг виключно з таких рахунків на
цілі, визначені договорами про закупівлю товарів,
робіт і послуг, з наданням підтвердних документів
органам Державної казначейської служби для здійснення платежів [5].

ТОКАРЄВА К. О. Елементи спеціального фонду бюджету: досвід України

В цілому наведені положення є цілком логічними. Разом із цим виникає питання щодо того, яку
правову природу мають вказані рекомендації. Справа в тому, що за своєю суттю рекомендації мають
необов’язковий характер, однак в цій ситуації вони
викладені у тексті нормативно-правового акта. У
разі, якщо розпорядник бюджетних коштів не буде
дотримуватись таких рекомендацій, чи буде він вважатись таким, що порушив бюджетно-правовий припис? На наш погляд, це питання також потребує
певної конкретизації.
Висновки. На підставі проведеного аналізу констатуємо, що в сучасних умовах розвитку бюджет1.

но-правових відносин існує потреба у внесенні
певних змін до чинного бюджетного законодавства
для підвищення його якості та одностайності правозастосування. Зокрема, в контексті правового регулювання складових спеціального фонду бюджету
необхідно: чітко визначити процедуру відбору проектів (напрямків), які будуть фінансуватися за рахунок коштів відповідного фонду; застосовувати заходи бюджетно-правового впливу за нецільове використання коштів фонду, оскільки однією з
особливостей елементів спеціального фонду бюджету є наявність чітко визначеного цільового призначення.
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В статье сосредоточено внимание на рассмотрении составляющих специального фонда бюджета. Подчеркнуто, что сейчас в составе спецфонда выделяют более десяти фондов, к числу которых относят такие, как:
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ELEMENTS OF THE SPECIAL BUDGET FUND:
THE EXPERIENCE OF UKRAINE
Problem setting. The budget has a horizontal and a vertical structure. Yes, Art. 9 and 10 of the Budget Code of
Ukraine stipulate that the relevant budget includes revenues and expenditures of the latter. According to Art. 13 of the
same Code, the components of the budget are general and special funds, i.e. the legislator establishes the vertical structure
of the budget (both state and local) [2, p. 49].
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Analysis of recent research. The study of the vertical structure of the budget, components of its special fund at one
time were the subject of research by such scientists as: V. Demyanyshyn, O. Dmytryk, N. Nechyporuk, V. Pihotsky and
others. At the same time, at the present stage of development of budgetary legal relations in Ukraine, this issue remains
out of the attention of scientists. Thus, the purpose of the article is to analyze the legal regulation of the elements of the
special fund of the budget.
Article’s main body. The article focuses on the consideration of the components of the special budget fund. It was
emphasized that now more than ten funds are allocated as part of the special fund, which include such as: the State Road
Fund, the State Fund for Radioactive Waste Management, the State Fund for the Development of Water Resources, etc.
The analysis of the legal regulation of each of the above funds as components of a special fund budget.
Conclusions and prospects for the development. Based on the analysis, we state that in the current conditions of
development of budgetary and legal relations there is a need to make certain changes to the current budget legislation to
improve its quality and unanimity of law enforcement. In particular, in the context of legal regulation of the components
of the special fund of the budget it is necessary to: clearly define the procedure for selecting projects (areas) that will be
financed from the relevant fund; apply measures of budgetary and legal influence for misuse of the fund, as one of the
features of the elements of the special fund of the budget is the presence of a clearly defined purpose.
Keywords: vertical budget structure; special budget fund, elements of the special budget fund.
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ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ДОГОВІРНОГО ПРАВА В ІСТОРІЇ
МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Стаття присвячена розвитку і становленню базової галузі міжнародного права – договірному праву. Досліджено етапи формування інституту договірного права впродовж різних періодів історії, визначено особливості
договору на кожному етапі становлення.
Ключові слова: договірне право, міжнародно-правовий договір, трактат, періоди права міжнародних договорів, міжнародна угода.

Постановка проблеми. Міжнародний договір
– це угода двох або більше суб’єктів міжнародних
відносин щодо встановлення, зміни чи припинення
взаємних прав і обов’язків. У сучасності міжнародний договір є основним джерелом міжнародного
права, в його системі як галузь право міжнародних
договорів займає центральне місце. Міжнародні угоди регулюють відносини між державами, упорядковують їх, сприяють стабільності міжнародного правопорядку, забезпечують рівноправні відносини між
суб’єктами права. Роль договору постійно зростає, і
тому важливо дослідити, як формувалося договірне
право, щоб зрозуміти, як воно змінювалося впродовж
історії, і які чинники впливали на становлення основної галузі міжнародного права.
Мета даної роботи – дослідження міжнародного договору на різних етапах становлення міжнародного права, аналіз та порівняння форм, змісту,
функцій та значення договору в різні історичні періоди. Об’єктом даного дослідження є міжнародний договір як ключове джерело міжнародного пра-
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ва. Предметом дослідження виступає еволюція
договірного права в історичному контексті міжнародного права.
Аналіз останніх досліджень. Міжнародне договірне право, з огляду на стрімке посилення ролі
міжнародних договорів, викликає посилену увагу
фахівців-юристів до дослідження, вивчення та аналізу його основних аспектів. Серед вітчизняних та
зарубіжних вчених, які зробили значний внесок у
дослідження права міжнародних договорів, можна
виділити таких, як В. Буткевич, Я. Броунлі, А. Талалаєв, О. Мережко, О. Назаренко, Ф. Мартенс,
В. Шуршалов, І. Лукашук, О. Задорожній та інші.
Виклад основного матеріалу. Договірне право
як галузь почало формуватися одним із перших,
оскільки регулювало сам процес створення норм
міжнародного права, питання їх дії, процедури та
механізми, які повинні застосовуватися для досягнення суб’єктами міжнародного права згоди в процесі нормотворчості [1, с. 234]. Право міжнародних
договорів виникло дуже давно, і науковцям зараз
© Окладна М. Г., Переродова А. О., 2021
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важко встановити, яка подія сприяла укладанню першого міжнародного договору. Проте безсумнівно
можна сказати, що міжнародні угоди почали укладатися ще в стародавній період. Саме тому доцільно
було б почати свою роботу з розгляду договору у
Стародавній період історії, який охоплював величезний проміжок часу (3000 р. до н.е – 476 р. н.е). Ця
епоха вважається початком періоду докласичного
міжнародного права.
Загальновідомо, що підписанню міжнародних
договорів передувало регулювання відносин за допомогою звичаїв і обрядів релігійного характеру,
проте перші договори укладають вже на ранніх
етапах і поступово обсяг питань, який підлягав договірному упорядкуванню, все більше розширювався. З точки зору історії міжнародного права період,
який охоплює три тисячоліття до н.е., визнаний як
найстаріший відомий людству період договірних
відносин. Деякі вчені називають першим міжнародним договором, укладену у 3100 р. до н. е. угоди
між правителями месопотамських міст Лагаш і
Умма. Також яскравим прикладом є договори між
правителями шумерських земель південного Межиріччя і єгипетської частини долини Ніла, регіонів
Китаю та Індії, Егейського та Середземного морів
[2, с. 71–72].
Зважаючи на характерні риси міжнародного права стародавніх часів, можна виділити ознаки міжнародних угод цього періоду. Міжнародне право
цього періоду мало переважно регіональний характер, тобто кожний регіон був унікальною системою
норм та рис. На це впливали в основному геоекономічні фактори: відмінності регіонів за природними
багатствами сприяли поділу державних утворень
цього часу на держави-гегемони та залежні від них
території. Таким чином договори стародавніх часів
не могли бути рівноправними.
Переважання звичаю як основного джерела впорядкування відносин вплинуло на те, що ще довгий
час певні види міжнародних відносин регулювалися
саме ним. Найбільше це стосувалося торгівлі, адже,
на той час, звичай був більш стабільним регулятором
й давав гарантії сторонам у сталості цих відносин.
Через те, що в стародавній період міжнародного
права переважав звичай як регулятор суспільних відносин, договори мали казуїстичний характер, тобто
укладались лише з конкретних питань між
суб’єктами.
Договори зазвичай поділялися на мирні, воєнні,
союзні (і в основному включали в себе ряд суміжних
питань). Прикладом договору, який включав ряд
різних питань, є угода, укладена у 13 ст. до н.е. між
фараоном Єгипту і царем хетів. Це був „...договір
миру та братерства, що дає мир… навіки”. Також він
передбачав надання допомоги не тільки у війні із

зовнішніми ворогами, а й у разі повстання рабів.
Була передбачена і взаємна видача політичних біженців [3, c. 84]. Угоди у стародавній період як правило
були двосторонніми й в усній формі, проте, хоча й
рідко, але все ж таки зустрічалися багатосторонні.
Наприклад, 646 р. до н. е. було укладено договір між
китайськими царствами Сун, Лу, Вей, Чжен, Сюй,
Цао і Ци про утворення військового союзу проти нападів кочовиків. До того ж, в якості суб’єктів міжнародного права на той час виступали не самі держави, а князі, фараони, царі.
Важливою рисою міжнародного права стародавнього періоду був тісний зв’язок з релігійними віруваннями, які справили помітний вплив на формування і функціонування договорів. Саме релігія забезпечувала дотримання зобов’язань визначених в
угодах. Якщо договір укладався за певною процедурою обрядів, клятв, молитов, то це означало, що він
підпорядковується безпосередньо вищим силам, і
його неможливо було порушувати, тому що це викличе гнів богів й страшну кару. Це призвело до зародження в стародавньому періоді принципу – pacta
sunt servanda [4, c. 115–116]. Таким чином ще в стародавній період були закладені основи формування
договірного права як окремої галузі.
У Середньовіччі роль міжнародних угод посилюється: число договорів безперервно збільшується, і
вони охоплюють все більше коло питань. Однією з
причин цього явища був розпад Священної Римської
імперії й інших імперій, які грали провідну роль у
світі. Після їх падіння виникали десятки нових держав, які доволі швидко сформувалися і почали укладати різноманітні міжнародні трактати. В цей період
в основному підписувалися угоди про воєнні союзи
(союзний договір короля Англії Едварда III і короля
Португалії Альфонсо IV 1353 р.), мирні (договір між
республікою Генуя і королем Майорки 1181 р.), торгівельні (між Венеціанським дожем Морозіні і королем Тунісу і Тріполі 1251 р.), про дружбу (договір
про союз і дружбу між імператором Генріхом VII і
королем Франції Пилипом IV 1310 р) та інші. До того
ж, укладалися договори про шлюб, дарування, заповіт, усиновлення, поступово зростає кількість угод
про територіальні зміни і режими територій [5, c. 54–
55].
Крім основних питань, які врегульовували договори в Середньовіччі, можна виділити й їх інші
характері риси. Договірна практика перейшла від
усної форми укладання до письмової. Угоди найчастіше укладалися латиною і лише згодом перекладалися мовою кожної зі сторін [2, c. 101]. Особливістю
середньовічних міжнародного права було те, що в
підписанні міжнародних угод приймало участь велике коло суб’єктів (король, герцог, граф, сеньйор, імператор та інші). Якщо вони не підписувалися глаПраво та інновації № 2 (34) 2021
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вою держави, то для цього назначалися спеціальні
посли. Пізніше, після створення постійних урядів, їх
почали підписувати виключно посли. Зростала кількість багатосторонніх угод (союзний договір між
Тевтонським Орденом, князями Дорпата і Естонським рицарським Орденом 1304 р.). Договори зазвичай укладалися на строк від одного року і більше,
на 30-50 років та безстрокові. Але в Середньовіччі
вони продовжували бути нерівноправними щодо
суб’єктів, які їх укладали.
Активну роль в міжнародних відносинах середніх віків відігравала церква. Періодично скликалися собори, які вирішували важливі міжнародноправові питання. Це сприяло тому, що був офіційно
сформульований один з найважливіших міжнародно-правових принципів — принцип сумлінного
виконання міжнародних зобов’язань – расta sunt
servanda (Карфагенський собор 438 р.). Проте ще
довгий час засобом гарантій виконання договірних
зобов’язань була клятва, згодом додалося скріплення договору особистою печаткою, зберігалися звичаї застави людей, територій або цінностей. Став
популярним інститут гарантії договорів з боку третіх осіб, зазвичай таким гарантом виступав римський папа [5, c.56-57]. Він був також депозитарієм,
посередником при укладанні багатьох міжнародних
угод, суддею при порушенні зобов’язань сторонами
договору. Саме в Середньовіччі ратифікація склалася вже в повноцінний інститут міжнародного
права. Як зазначав В. А. Уляницький, спираючись
на Гуго Гроція, що саме з цього періоду правитель
був зобов’язаний схвалити договір, укладений його
уповноваженим за певною даною йому інструкцією
[6, c. 185].
Таким чином, в середні віки сфера застосування
договорів та обсяг питань, щодо яких укладалися
угоди, значно розширилися. Це беззаперечно справило величезний вплив на договірне право.
Важливою і однією з найбільш суттєвих подій,
яка вплинула не тільки на розвиток договірного права, а й взагалі мала визначальний характер для всього міжнародного права, було підписання Вестфальського мирного трактату. Ця угода була результатом
завершення Тридцятилітньої війни (1618–1648 рр.) і
ознаменувала перехід від середньовічного до класичного міжнародного права.
Вестфальський мир був підписаний 24 жовтня
1648 р. та складався з двох пов’язаних між собою
договорів: Оснабрюцького та Мюнстреського. Перший був підписаний у місті Оснабрюк, в якому переговори вели делегати Швеції та Священної Римської
імперії германської нації зі своїми союзниками; другий був укладений у місті Мюнстер, сторонами якого виступали Франція й Імператор, Римська курія та
інші держави. На жаль, детального аналізу цих до-
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говорів не було зроблено, адже й дотепер повного
перекладу тексту договору з латини українською чи
російською мовами не було опубліковано. Формально Вестфальський трактат вирішував три основні
питання: територіальних змін в Європі; політичного
устрою держав; релігійних відносин у Священній
Римській імперії. Проте фактично договір стосувався набагато більшого кола проблем.
Слід підкреслити, що серед інших міжнародноправових аспектів Вестфальський мир особливу
увагу приділив гарантіям його виконання, що справило великий вплив на розвиток права міжнародних
договорів. У трактаті зазначалося, що обидві сторони повинні неухильно захищати та відстоювати всі
положення угод, незалежно від релігії. Значний
внесок у створення інституту міжнародно-правових
гарантій та забезпечення сумлінного дотримання
принципів міжнародно-правових зобов’язань зробила католицька церква. Як зазначав А. Дмитрієв,
для досягнення цієї мети Рішельє запропонував
створити інститут міжнародно-правової гарантії,
відповідно з яким третя держава забезпечувала б
права будь-якої держави стосовно до іншої. Надалі
він трансформувався в інститут колективної гарантії всіх сторін договору стосовно до однієї з держав
[7, c. 116].
Таким чином, за часів існування Вестфальської
системи міжнародних відносин роль договорів невпинно зростала, і вони ставали ключовим джерелом
регулювання відносин між державами світу.
Як вже зазначалося раніше, хоча міжнародна
угода як один із засобів регулювання міжнародних
відносин й виникла та активно використовувалася
ще в стародавні часи, проте лише з ХІХ ст. цей важливий правовий інструмент набуває особливого статусу в міжнародній практиці [8, c.22]. Наприклад,
відомий французький юрист-міжнародник П. Ретер
виділив три основні історичні етапи розвитку права
міжнародних угод: 1) період з 1815 р. до Першої
світової війни; 2) період між Першою та Другою
світовими війнами; 3) період після Другої світової
війни. Тому доцільно було б розглянути кожний із
зазначених етапів становлення права міжнародних
договорів [9, c.3].
Віденська система міжнародних відносин (або як
її ще називають – Європейський концерт) – структура міждержавних відносин в Європі, яка склалась
після війн Наполеона І (1799-1815) і проіснувала з
серйозними модифікаціями до Першої світової війни. Цей етап ознаменувався визначальними змінами
в праві міжнародних договорів. По-перше, зростала
кількість багатосторонніх міжнародних угод, які почали оформлюватися в одному документі. По-друге,
поширювалася діяльність різних міжнародних конференцій та конгресів, на яких безпосередньо укла-
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далися угоди. По-третє, на основі багатосторонніх
міжнародних угод створювалися перші організації
міжурядового характеру. До того ж, відбулося
оформлення інституту депозитарію і визначення
його повноважень щодо держав учасниць [8]. Спочатку ХІХ ст. ідеї природного права поступово відходили на другий план й стрімко зростало значення
позитивістської правової концепції. Саме це сприяло
тому, що міжнародний договір стає основним джерелом міжнародного права. Важливими договорами
цього періоду були: Аахенський протокол 1818 р.,
Брюссельський договір 1890 р., Гаазькі конвенції
1899-1907 рр. та ін.. Наприклад, Гаазькі конвенції
1899 р. і 1907 р. стосувалися мирного врегулювання
міжнародних спорів і були укладені з цілю перегляду
загальних законів і звичаїв війни для введення в них
нових обмежень. Положення цих конвенцій вплинули на розвиток міжнародного гуманітарного права
[10].
Наступним етапом була Версальсько-Вашингтонська система міжнародних відносин, яка була
створена після закінчення Першої світової війни й
проіснувала з 1919 р. по 1939 р.. Її складав Версальський мирний договір, а також такі угоди, як СенЖерменський мирний договір з Австрією, Неїський
з Болгарією, Тріанонський з Угорщиною, Севрський
з Туреччиною, та інші трактати укладені на Вашингтонській конференції 1921-1922 рр.. На Паризькій конференції було створено першу міжнародну універсальну організацію – Лігу Націй, завданням якої було регулювання відносин держав в
різних сферах, попередження конфліктів задля збереження миру. До того ж, особливостями цього
періоду було те, що процедура укладання міжнародних договорів ставала простішою, було зроблено
спроби кодифікації й упорядкування міжнародних
угод, міжнародні організації самі почали укладати
угоди з державами. До визначальних документів
цього періоду можна віднести: Статут Ліги Націй
1918 р., Версальський мирний договір 1919 р. та ін..
За цього етапу відбулися важливі зміни в процедурі
укладання міжнародних угод і у праві міжнародних
договорів в цілому.
Із закінченням Другої світової війни пов’язують
початок сучасного міжнародного права, і найважливішою подією вважають створення Організації
Об’єднаних Націй 24 жовтня 1945 р., яка стала поштовхом до стрімкої еволюції міжнародного права.
Показовими в діяльності ООН стали успіхи в кодифікації міжнародного права під контролем Комісії
міжнародного права: були підготовлені проекти кодифікації морського, дипломатичного, консульського
права, і що найважливіше, права міжнародних договорів [11]. Також в цей період з’явилися нові форми і види міжнародних договорів (міждержавні уго-

ди за участю міжнародних організацій, міжвідомчі
та міжурядові угоди, відкриті, напіввідкриті та закриті договори, ін.), почали укладатися угоди універсального характеру, які стосувалися інтересів усіх
держав світу.
Крім того, стрімко збільшувалася роль міжнародних організацій щодо підписання договорів.
Комісія міжнародного права, скликана ООН, розробила і прийняла на конгресах низку найважливіших міжнародних угод. Було проведено ряд конгресів, які мали великий вплив на право міжнародних договорів: підписана Віденська конвенція про
право міжнародних договорів 1969 р., яка регламентує сучасний порядок їх укладання між державами. Можна виділити основні положення цієї
Конвенції: «застосовується до договорів між державами; кожна держава володіє правоздатністю
укладати договори; текст договору приймається за
згодою всіх держав, які беруть участь у його складенні; договір набирає чинності в порядку і в дату,
передбачену в самому договорі або погоджені між
державами, які брали участь у переговорах; кожен
чинний договір є обов’язковим для його учасників
і повинен добросовісно виконуватись (paсta sunt
servanda)» [12]. Ратифікація, тобто форма та питання обов’язковості вираження згоди сторонами,
які укладають договір, регулюється ст. 14 Віденської конвенції. Ратифікація здійснюється вищими
органами держави й є найавторитетнішою формою
вираження згоди на обов’язковість міжнародного
договору.
Висновки. Договір – це важливий та необхідний інструмент взаємодії та спілкування людей, він
встановлювати зв’язки між народами, допомагає
вирішувати конфлікти, державами, саме тому укладання договорів є значущим механізмом врегулювання людських відносин ще з давніх часів. Договірне право пройшло величезний проміжок часу
становлення та формування – від стародавнього
періоду до сучасності. В статті ми прослідкували,
як різні історичні періоди змінювалось право міжнародних угод, які події мали ключове значення для
встановлення і розвитку міжнародного права в цілому. Впродовж історії міжнародного права договір
зазнав низки трансформацій своїх форм, видів та
процедур укладання й постає перед нами таким,
яким ми знаємо його сьогодні. Договірна форма закріплення міждержавних відносин є основою стабільності та ефективності правопорядку в міжнародному праві. В теперішній час право міжнародних угод являє собою самостійну, розвинуту галузь
і систему норм міжнародного права. Воно є ключовою галуззю міжнародного права зі своїми інститутами, низкою основних принципів й продовжує
розвиватися стрімко та невпинно.
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ДОГОВОРНОГО ПРАВА
В ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Статья посвящена развитию и становлению базовой отрасли международного права – договорному праву.
Исследовано этапы формирования института договорного права в течение разных периодов истории, определены
особенности договора на каждом этапе становления.
Ключевые слова: договорное право, международно-правовой договор, трактат, периоды права международных
договоров, международное соглашение.
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STAGES OF THE FORMATION OF TREATY LAW
IN THE HISTORY OF INTERNATIONAL LAW
Problem setting. An international treaty is an agreement between two or more subjects of international relations
concerning the establishment, modification or termination of mutual rights and obligations. In modern time an international treaty is the universal and primary source of international law and, at the same time, the law of treaties as a branch
of international law occupies a central place in this system. The role of the treaty is constantly increasing, so it is important to study how treaty law was formed in order to understand how it has changed over history, and what factors have
influenced the formation of the main branch of international law.
Analysis of recent researches and publications. The law of international treaties causes increased attention of
lawyers to the study, research and analysis of its main aspects. Among the domestic and foreign scholars who have made
a significant contribution to the study of the law of treaties can be distinguished such as V. Butkevich, Y. Brownlie,
A. Talalaev, O. Merezhko, O. Nazarenko, F. Martens, V. Shurshalov, I. Lukashuk, O. Zadorozhniy and others.
Target of research. Study of international treaty at different stages of formation of international law, analysis and
comparison of forms, content, functions and significance of the treaty in different historical periods.
Article’s main body. The article is devoted to the development and formation of the basic branch of international
law – treaty law. It studies the stages of formation of the institute of treaty law during different periods of history, identifies the features of the treaty at each stage of formation.
Conclusions and prospects for the development. The agreement is an important and necessary instrument of interaction and communication between people, it establishes ties between peoples and states, helps to resolve conflicts, that
is why the signing of treaties is a significant mechanism for the regulation of human relations since ancient times. In this
article we have traced how different historical periods influenced the formation of international treaty law, which events
were of key importance for the development of international law in general. Throughout the history of international law,
the treaty has undergone a number of transformations of its forms, types and procedures of conclusion. The treaty form
of consolidation of international relations is the basis of stability and efficiency of the legal order in international law. At
the present time, the law of international treaties is a self-sufficient, developed branch and system of international law. It
is the key branch of international law with its institutions, low basic principles, and continues to develop rapidly and irreversibly.
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МЕТОДОЛОГІЧНИЙ МІФ СУЧАСНИХ А́ КТОРІВ
КОНСЦІЄНТАЛЬНИХ ВІЙН
У статті авторами розглянуто сучасні проблеми методології в розумінні феномена свідомості. Підкреслено,
що сама по собі природа свідомості визначається тим, що вона сама в своєму знанні вона вважає істинним. На
підставі ґрунтовного аналізу наукових здобутків в сфері феноменології авторами констатовано, що положення
про сучасну війну без супротивників наповнене суперечливими, неузгодженими між собою підставами. Таким
же міфом політтехнологів є твердження про природу національної самосвідомості як tabula rasa.
Ключові слова: філософія, консцієнтальна війна, а́ктори консцієнтальних війн, методологія.

Постановка проблеми. Теза про те, що сучасна
війна є «війна свідомостей» неминуче веде науку до
проблем методології в розумінні феномена свідомості. Це дослідження показує, що, як автори, так і послідовники концепції сучасних консцієнтальних війн
в цілому відтворюють ґрунтовно забуте (а в історії
філософії вже як двісті років подолане) його трактування як tabula rasa – чиста дошка, що з необхідністю
спотворює розуміння дійсного стану справ. У той же
час, методологія, розроблена німецькою класичною
філософією, що досягла свого завершення у «Феноменології духу» Гегеля, дозволяє розкрити справжню
сутність як сучасних, так і історично пройдених
форм національної свідомості. Все це дає можливість зняти деяку напруженість, яку створює в соціальній сфері саме формулювання тези про консцієнтальну природу сучасних війн.
Виклад основного матеріалу. У разі концепції
«воєн свідомостей» ми маємо справу з твердженням,
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що її а́ктори – діючі суб’єкти (уряди, які виражають
волю своїх народів; аналітики, що представляють
різні угрупування всередині держави і самі автори
або прихильники концепції цих воєн) цілеспрямовано займаються (а діапазон смислів поняття «заняття»
надзвичайно широкий) свідомістю передбачуваного
супротивника. Але для подібного заняття необхідно
про неї, про цю свідомість, мати хоч якесь уявлення,
хоч якесь знання. Як не згадати тут відмінність праці бджоли і архітектора К. Маркса [25, с. 189], яке,
втім, суть пара фраз гегелівського зауваження: що
«навіть злочинна думка лиходія величніша і возвишеніша всіх чудес світу» [24, с. 372]. Звідки ж вони
візьмуть це, хоч і попереднє, але все ж, знання? Природно припустити – з того, що вони знають про свою
власну свідомість.
Слід особливо підкреслити, що метод, який підлягає тут ретельному дослідженню, є методом конкретної філософської дисципліни – феноменології.
© Качурова С. В., качуров є. В., походзіло ю. М., 2021
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Ясно, що в її горизонтах зустрічаються дві свідомості. В. І. Коротких, слідом за Гегелем пропонує маркувати одне з них займенниками «wir», «für uns» і
інше свідомість – предмет дослідження, «сама свідомість», в тексті його «голос» відділяється за допомогою «es», «ihm» [22], свідомість феноменолога.
Ю. Р. Селіванов використовує словосполучення «феноменологічна свідомість» і «досліджувана свідомість», «звичайна свідомість» [28, с. 86]. Сам же
Гегель, друге інколи називає das natürliche Bewußtsein
[2, с. 70] – натуральна свідомість.
У сучасному гегелезнавстві, яке зосередилося на
проблемі відмінності методів Феноменології духу і
Науки логіки, зазвичай починають з аналізу другої
свідомості, свідомості як предмета [4]. Відзначимо,
що в цьому горизонті питань пропонуються цікаві
ідеї щодо справжньої структури елементів гегелівської системи, в тому числі, навіть йдуть врозріз з
уявленнями про свою систему самого Гегеля [3].
Складається враження, що ці питання досить далекі
від суто прикладної проблематики концепції консцієнтальних воєн. Але, як ми покажемо далі, насправді це не так.
Тут, зазвичай, увага акцентується або на одному,
або на двох моментах (здібностях) другої – натуральної свідомості. Навіть сам автор «Феноменології» у
введенні починає його характеристику з здатності
наносити «смертельний удар» з будь-якого предмету
свого знання, розсікаючи його, як би відразу ж на дві
частини: на те, яким він здається, і таким, яким він є
насправді (феномен і ноумен). «Свідомість відрізняє
від себе щось, з чим вона в той же час співвідноситься; або, як говорять, воно є щось для свідомості» [10,
11]. Це – найважливіший, але як з’ясується пізніше,
за рахунком – другий момент свідомості. Випереджаючи подальше дослідження, задамося вже зараз
питанням: чи не в цьому причина того, що коли
а́ктор консцієнтального впливу почне обдумувати
передбачувані наслідки його розрізнення предмета
цього впливу, то спочатку він обов’язково відчує
впевненість у результативності подібної акції (а розчарування настане лише потім)?
Далі виникає, як його називає Гегель, досвід свідомості, коли вона співвідносить зазначені дві сторони предмета (явище і сутність, кажимость і дійсність). Свідомість жадає знайти істину. Це, в свою
чергу обов’язково приводить її до того, що вона сама
починає розуміти, що те, що вона вважала існуючим
самим по собі, насправді, якщо і існує, то тільки для
неї. І їй нікуди подітися, крім як змінити своє знання,
зі зміною якого виникає новий предмет, а з ним виникає нова форма свідомості. Це, як з’ясується пізніше, найважливіший – третій момент свідомості.
Саме він стане підставою для подальшого феноменологічної та історичної відмінності форм свідомос-

тей (в тому числі і глобального розрізнення: сучасної
і історичної свідомості).
За Гегелем виходить, що з самого початку не існує «розсипу» різноманітних форм свідомості.
Вони – «перлини», які пронизує одна нитка, одна
доля. Це – одне і те ж свідомість на різних щаблях
розвитку. Тобто, борючись зі своїм предметом, кожна
форма свідомості, насправді, бореться сама з собою.
Як в знаменитому перському епосі «Шахнаме»: «Я
тут і не тут, я скрізь і ніде. І клянусь я собою, що ще
програєш ти бій. Чи несправжній Рустам. Справжній
Рустам в кривавому бою вразить себе сам» [31].
Є побоювання, що а́кторів консцієнтальних воєн
чекає доля як цього східного героя, так і персонажа,
іменованого «Письменник» з «Сталкера» А. Тарковського, який визнається з приводу своїх читачів:
«Адже я думав переробити їх, а переробили мене! За
своїм образом і подобою» [30].
Проте, тут Гегель чітко фіксує другий і третій
момент свідомості. А де ж перший? У чому його
суть? З чого починається досвід свідомості? Вище,
в передмові він досить виразно формулює цей момент. «Індивід (ще одне ім’я досліджуваного в «Феноменології» предмета) є абсолютна форма, тобто
безпосередня достовірність себе самого і, – якщо б
цьому вислову було надано перевагу, – він є тим самим безумовне буття» [11, с. 19]. Звернемо увагу на
епітети, якими щедро обдаровує свідомість Гегель:
«абсолютна форма і безумовне буття». Адже це характеристики Самого Творця! Більш того, якщо в
першому моменті свідомість поводиться як вільна
сутність, то ця свобода (божественність) автоматично поширюється на другий (поділу) і третій (істина)
моменти, про які йшла мова вище.
А це означає: свідомість творців концепції «консцієнтальних воєн» з мільярдів предметів світобудови
сама зупинила свою увагу на духовності свого народу (своєї країни, своєї культури і т. д.). Далі, вона
сама розділило «видиме від справжнього», запропонувавши ідею, що в сучасності справжньої небезпеки піддається не фізичне, економічне або політичне його «тіло», а його – свідомість. І, нарешті, вона
сама, публікуючи одне дослідження в слід за іншим,
перевіряє об’єктивність цієї тези на момент істинності саме, не помічаючи того, залишає одну систему
достовірності і створює нову. Основну думку «Феноменології» Гегеля можна сформулювати парадоксальним чином: свідомість несвідомо для себе робить досвід сходження від однієї своєї форми до іншої.
Ф. Енгельс по суті абсолютно правий, стверджуючи, що «суверенність мислення здійснюється в ряді
людей, мислячих надзвичайно несуверенно» [32,
с. 87]. Дійсно, так (згідно із зазначеними трьома
моментами) думає про свій предмет звичайна свідоПраво та інновації № 2 (34) 2021
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мість індивіда (одиничного або соціального – все
одно). У цьому вона – абсолютно суверенне. Природно, виникає питання: що це свідомість думає про
себе саму? Але перш ніж на нього відповісти, придивимося до другого учасника феноменологічної
дії – свідомості феноменолога, науки або того, що
Гегель маркує займенниками «wir», «für uns».
Зрозуміло, що і ця свідомість несе тягар усіх
трьох «свобод» свого предмета. Ніхто не змушував
філософію Нового часу зайнятися виключно природою пізнання. Просто власна необхідність її історії
від пізнання світу (античність) і бога (схоластика)
рано чи пізно повинна була привести науку до цього
питання. Це – наслідок першого моменту – тотальності історико- філософського процесу. Але другий
момент вимагає поділу в предметі. А якщо це не
гори, річки, долини і т. д., а сама свідомість, як тут
бути? Рішення цієї проблеми – ключ для розуміння
не тільки німецької класичної філософії, але і для
історичних подій, пов’язаних з політичними формами ідеологій, що розгорнулися після неї.
Справа в тому, що тут філософія змушена була
внести розподіл в саму досліджувану нею свідомість.
Тобто, слід, нарешті, визнати, що одна справа то, що
ми знаємо про неї, інше, то, що вона знає про себе
саму. Вона – суверен, вона – абсолют у всіх своїх
трьох моментах. Виникає питання: вона таке для нас
або для себе самої?
Сама по собі природа свідомості визначається
тим, що вона сама в своєму знанні вона вважає істинним. Німецька конструкція в цьому сенсі точніше
вказує на суть, ніж російська чи латинська. Е. Гуссерль саме це має на увазі, переміщаючи увагу читача на другу частину німецького Bewusstsein, на
«sein» – буття [14, с. 199]1. Філософська свідомість в
феноменології зайнята звичайною свідомістю. Вона
бачить в ньому те ж саме, що і в собі – самість. Тільки останнє захоплено своїм предметом і тим, що
воно в ньому вважає істинним. Якщо це дані відчуттів, то це – чуттєва свідомість. Якщо ж вона «по той
бік» відчуттів вважає справжньою гру сил, то це –
міркування. Якщо ж вона справжнє переміщує в
себе, вона – самосвідомість і т. д.
Тобто, вона знає про себе щось прямо протилежне свідомості феноменолога. Навіть не просто знає,
а зобов’язана знати щось інше. Її суверенність є її «в
собі», так вважає свідомість феноменолога, тоді як
«для неї» вона виступить з усіма своїми «болячками». Відповідно його система достовірності максимально проста. Візьміть визначення матерії П. Гольбаха або В. Леніна, які говорять про те, що ззовні, до
«Поскольку же всякое сознание есть «сознание о»
(«Bewusstseins von»), постольку изучение сущности сознания включает в себя изучение смысла сознания и предметности сознания, как таковой».
1
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і незалежно від нашої свідомості існує якась реальність, яка дана лише у відчуттях; що воно саме є
лише гола форма; що цю реальність можна «відображати» в теорії і «змінювати» на практиці тощо
[12, с. 75; 23, с. 131]. Чи варто ілюструвати нескінченними прикладами, що під цим визначенням готова підписатися будь-яка свідомість, яка не пройшла
шлях освіти «Феноменології Духа»? «Вона знає про
предметні речі на противагу самій собі, а про саму
себе – на противагу цим речам» [11, с. 19] – ось вихідний пункт цієї свідомості.
Одностороннє визнання з боку філософського
свідомості буденного (звичайну свідомість), дає
можливість стверджувати, що і те, і інша свідомість суть одна і та ж свідомість. У той же час
абсолютно інше розуміння себе самого і реальність
з боку буденної свідомості дає момент протилежності. У цьому місці Гегель відтворює відкритий
Кантом апріорний синтез самосвідомості, і це синтез в свою чергу залучає обидві свідомості в рух,
який він називає «досвідом». Саме завдяки йому
виникають сходи основних форм свідомості. «Вражати», «знищувати», «очищати» і навіть змінювати
ззовні кожну з цих форм неможливо. Крім того,
ідея того, що «Феноменологія» є одночасно сходами методологій дослідження реальності, адже кожна форма має своє уявлення про цю реальність, на
жаль, до сих пір не потрапила в центр філософських досліджень.
Тут ми наближаємося до головної проблеми нашого дослідження: до питання про те, яку саме методологічну позицію зайняли автори словосполучення «консцієнтальна війна»? Ось як, посилаючись на
образи «ст рілки» (Е. Гусс ерль), «потоку »
(У. Джеймс), «дзеркала» (Г. П. Щедровицький),
Ю. В. Громико визначає свій предмет: «Основна
характеристика свідомості полягає в тому, що свідомість взагалі порожня, що механізми свідомості неможливо прив’язати до якихось морфологічним елементам ... вона є потік, який набуває характеристику
того ландшафту, через який протікає» [13]. Що з
цього випливає ? Висновок напрошується сам собою.
Все це – ґрунтовно призабута концепція мислення як
tabula rasa (чиста дошка).
На перший погляд здається, що Д. Локк цю парадигму інтерпретації свідомості (як tabula rasa) протиставляє парадигмі вроджених ідей Р. Декарта. Насправді ж, якщо згадати, що дійсно перший основоположення всякої науки сам Декарт, автор
«першооснова філософії» (1644 р.), визначає не через «cogito ergo sum» (я мислю, значить я існую), а
через «de omnibus dubitandum!» (Піддавай все сумніву!), то стає ясно, що методологічна позиція розуміння мислення як чистої дошки в обох напрямках
філософії Нового часу ідентична.
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На наш погляд, І. Кант не зовсім правий, приписуючи собі новизну завдання дослідження апріорних синтетичних суджень. З самого початку Новоєвропейська філософія намагалася зрозуміти їх «походження» в нашій свідомості. Це – ті самі закони
науки, які Декарт називав виразні, ясні ідеї (лат. Ideae
innatae), а Бекон – аксіоми (The opening axioms).
Звернення до цього «невдалого» досвіду дослідження свідомості (адже він закінчився агностицизмом)
зараз необхідно з таких причин:
по-перше, не будь його, німецька класична філософія не змогла б знайти нове рішення проблеми, без
результатів розуміння якої, пізнання феномена сучасних війн (не консцієнтальних, а як з’ясується пізніше, насправді – субконсцієнтальних) було б неможливим;
по-друге, сучасні новітні проекти із зазначеної
проблематики, просто ігнорують вже виконану історією роботу, а даремно [15];
по-третє, сучасні а́ктори консцієнтальних воєн,
формулюючи в якості основного завдання «поразки»
свідомості супротивника поділяють основну помилку позиції як раціоналістів, так і емпіриків. Тільки
тоді це був методологічно необхідний досвід з негативним результатом, зараз же він стає міфом, в
який вірять і вимагають на його реалізацію бюджетного фінансування.
Звичайно, образ манкурта – людини зі «стертою»
пам’яттю, що перекочував з романів Ч. Айтматова [5,
с. 200] в свідомість а́кторів консцієнтальних воєн,
здається дуже переконливим. Тільки ось Канту, при
більш уважному вивченні здатності пізнання, вдалося виявити інше. Сама назва його основної роботи,
що вийшла в Ризі у 1781 році вже говорить багато
про що. Ю. В. Перов слушно зауважує, що спочатку
слово «критика» не містила заперечення (від грецького «крінайн» – розрізняти, судити, оцінювати).
Більш того, він стверджує, що «критика і критерії –
терміни етимологічно явно близькі» [26, с. 70]. Проте, у І. Канта тут присутнє яскраво виражене заперечення. Він критикує уявлення (міф) про розум – свідомості як чистої дошки та пасивної матерії,
податливою до всілякого зовнішнього впливу. Не
відразу, а майже в середині своєї першої «Критики»,
він змушений сформулювати положення про трансцендентальну єдність апперцепції, як про властивість нашої свідомості скрізь і в усьому бути самою
собою [16, с. 100]. Ця єдність покладається І. Кантом
в основу як теоретичного і практичного, так і естетичного і релігійного розуму.
Разом із цим, слід підкреслити, що потім це формулювання «боком» виходить для самої системи
трансцендентальної філософії І. Канта. При цьому
І. Фіхте фактично звинуватив філософію свого вчителя у відсутності системності. Його питання звуча-

ло просто: за допомогою якої форми пізнання Кант,
якщо скористатися сучасною мовою, «знешкодив»
консцієнтальний конфлікт цих форм, або ж зробив їх
дослідження? У чому її особливість, яка швидше за
все грає роль справжньої загальності?
Ми вважаємо, що Гегель дав найбільш повну
відповідь на ці питання. Тут він став інтелектуально
стрімко випереджати свого друга – Ф. Шеллінга, що
дозволило йому до 1807 року створити метод феноменології, що з’єднує непоєднуване – дві форми
свідомості: феноменолога і індивіда, які «стартують»
з різного і одночасно одного й того ж розуміння самих себе. І вираз «Я бачив розум на коні» висловлений Гегелем на адресу Наполеона (під час тріумфального в’їзду його в Ієну, після розгрому прусських військ) [8, с. 255], насправді наповнений
пекучої іронією. Розум (Світовий дух або Загальна
форма пізнання) якщо десь і мешкає, то тільки не «на
коні». Його абсолютне царство розташовується між
першими смислами, якими наповнені рукописах
(редагування першого видання «Феноменології»), які
клав в свої кишені філософ тоді, в жовтні 1806 року,
рятуючись втечею від французьких солдатів, або,
сподіваємося, між нами, які пишуть ці рядки і тими,
хто їх читає, точніше – всюди, де філософія зустрічається з дійсністю.
У зв’язку з цим, ще раз повернемося до метафори Ю. В. Громико, який розмірковував про свідомість, як потік, «який набуває характеристику того
ландшафту, через який протікає» [13]. З неї випливає, що свідомість сама по собі – ніщо, причому –
абсолютне небуття; ні власного змісту, ні власної
форми. Його визначеність дорівнює нулю. Про неї
навіть не можна сказати, що вона просто є, так як,
якщо скажеш, то замість неї будеш мати справу не з
ніщо, а з буттям (Парменід). У цьому контексті, на
наш погляд, доцільно зазначити, що навіть морські
організми в океанських западинах, витримуючи колосальний тиск, брак світла, їжі тощо, зберігають
себе самих – генну природу і відтворюють її в нащадках (згадаємо приклад, який привів Аристотель,
що якби мідна сокира сама утримувала свою форму,
то вона була б живою [6, с. 395]). А лев, поласувавши
антилопою, якби не «надав» їй свою визначеність, то
просто помер би від ... нетравлення шлунку.
Варіант, за якого в дійсності все виявляється
навпаки, що свідомість, протікаючи по ландшафту
світобудови його «автоматично» перетворює, наділяє, як сказав би Кант, своїм апріорним синтезом,
авторами ідеї консцієнтальних воєн навіть не розглядається! Тут нам залишається тільки черговий
раз підкреслити, що феномен свідомості в ієрархії
світових форм у прихильників даної концепції
(tabula rasa) ставиться нижче найпримітивніших
організмів.
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Етап раціоналізму і емпіризму був необхідний
історії філософії для подальшого подолання. Зараз
же концепція свідомості як чистої дошки потрібна
сучасним політтехнологам. Зайнявши з часів «Тез
про Феєрбаха» К. Маркса (1845 р.) позицію між теорією і практикою і, будучи одночасно ідеологами,
вони самим собі надають виправдовувальне право
створювати «не дуже точні» описи сучасних національних свідомостей, для подальшого «не дуже вдалого застосування».
Методологічно «зручну» форму зайняла ця свідомість не тому, що вона спочатку повна зла і підступності. Просто тут їй здається, що так простіше
всього вирішити всі онтологічні проблеми. Але в
силу початкового припущення про протилежності
себе і предмета вона, за висловом Гегеля, сама підклала собі «подушку для лінощів думки» [9, с. 43].
Як наслідок, вона весь час наштовхується на один і
той же парадокс і проробляє одне і те ж сальто- мортале, що скільки б вона не пізнавала предмет, його
«в собі» залишиться завжди «річчю в собі», так само,
як скільки б вона не перетворювала його «по своєму
образу і подобі», предмет все одно не стане відповідати задумом перетворювача.
Положення про сучасну війну без супротивників,
яке було наведене у першому дослідженні, наповнене суперечливими, неузгодженими між собою підставами. Точно таким же міфом політтехнологів є
твердження про природу національної самосвідомості як tabula rasa. Насправді, вона, як і будь – яка інша
свідомість, володіє настільки потужною трансцендентальною єдністю [17, с. 14–19], якій можуть позаздрити індивіди. Як не згадати тут лаконічне визначення духу, коли Гегель говорить, це дух є те, що
коли в одне зливаються ««я», яке є «ми», і «ми», яке
є «я»» [11, с. 97].
Стверджувати, що зовнішнім шляхом, потоками
цілеспрямованої інформації через соціальні мережі,
блогерів, телеканалів і т. д. можна вплинути на Панідею того чи іншого всесвітньо-історичного народу,
за допомогою якої цей народ сам перевіряє інформацію на відповідність дійсності (досвід істини), значить – створювати черговий міф. Різноманіття національних самосвідомостей ніколи не існувало як
факт. Насправді, зрозуміти досвід сходження форм
свідомостей в феноменології те ж саме, що зрозуміти долю національних самосвідомостей в історії.
Таким чином, метод «Феноменології духу» і «Філософії історії» в принципі збігаються.
Окремі форми свідомості в феноменології не існують один для одного (не розуміють і не цікавляться один одним) [19, с. 53]. Вони шикуються «сходинками». Їх єдність, послідовність та розвиток є тільки
для свідомості філософа. Тут, за словами Ю. Селіванова, ми стикаємося з дуже цікавим явищем, коли з
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одного боку буденна свідомість вторгається в філософське, змушуючи його йти за своїм досвідом, з
іншого – філософія, утримуючи розвиток форм свідомості, вторгається в онтологію цих форм [28, с.
112]. У філософії історії ми маємо справу з точно
таким же взаємопроникненням філософії та історії.
Без «сходинок» світових форм свідомостей і їх досвіду сходження від однієї сходинки до іншої, тут так
само не обійтися.
Вельми показово, що коли був виданий у 1913 р.
перший російський переклад «Феноменології духу»
Гегеля під редакцією Е. Л. Радлова, одна дуже важлива фраза з передмови мовою оригіналу звучала
так: «Umgekehrthat das Individuumdas Recht zu fodern,
daß die Wissenschaft ihm die Leiter wenigstens zu
diesem Standpunkt ereiche, ihmin ihm selbst den
selbenaufzeige» [2, с. 26]. Але спочатку вона була
переведена як: «Наоборотъ, индивид имеетъ право
требовать, чтобы наука дала ему по крайней мере
проводника (курсив наш) к этой точке зрения, чтобы
она ему в нем самом указала ее» [10, с. 11]. Потім
довелося вже за друкованим текстом вручну виправляти іменник «провідник» на «сходи».
Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі використовують метафору різоми – кореневища, бульби і протиставляють
її метафорі «деревини». Вони прагнуть з її допомогою розрізнити дві історичні епохи: модерну і постмодерну [1]. Дійсно, в бульбі елементи однорідні,
тоді, як в дереві стовбур не є корінь, гілки – не стовбур, квітка – не гілки і т. д. На наш погляд, останній
образ ще більш відповідає думці Гегеля: надати індивіду «сходи». Цей образ – суть «прямолінійний
рух, що, можна звернути увагу, підкреслюється в
суцільний цифровий нумерації глав тексту «Феноменології» [29, с. 99]. Перекладачів «Феноменології»
Гегеля збило з пантелику не просто співзвуччя німецького die Leiter – сходи і der Leiter – провідник
(керівник). Ні. Вони, будучи самі залучені в ідеологію партійності [6], відчули в тексті Гегеля наявність
не тільки сходової діалектики переходів, а й спроби
поглянути на суть справи ще й інакше, з точки зору
діалектики рефлексії [18, с. 182]. Це – з одного боку.
З іншого ж, вони вдивлялися в теперішнє (адже минуло сто років!) і навіть зазирали в майбутнє, коли
ця рефлексія «у всій красі» розгорне всю свою міць.
Більш того, той сам факт, що у К. Д. Аменицької,
К. М. Милорадович, а також у інших перекладачок
«Феноменології» Гегеля виникла спокуса при перекладі відтворити метафору провідника пов’язує розуміння ролі свідомості феноменолога з тисячолітньою церковною традицією тлумачення аналогічного фрагмента з Євангелія від Іоанна гл.16. ст. 13.
«Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить вас на
всяку істину» [7]. Справа в тому, що «провідник» в
синодальному перекладі звучить як «наставник».
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Але ж ідеологія партійності, коли партія для народу,
а вождь для партії суть провідники-наставники (найбільш свідома частина будь-якого революційного
руху), – феномен, що охопив собою всю культурноісторичну площину ХХ століття! Може є певний
сенс додати метафори Ж. Дельоза і Ф. Гваттарі – дерева-сходи (модерну) і сучасної різоми (постмодерну), ще й метафорою провідника-наставника Данте
по всіх колах пекла – Вергілія? В іншому випадку аж
надто різким буде виглядати перехід від історичного
ланцюга подій до різом «рівного існування» сучасності.
Висновки. Історично можна простежити «сходинки» розвитку подібних єдностей національних
самосвідомостей, тоді як в сучасності можливо їх
існування або у вигляді «уламків», або у вигляді «повторів» цих сходинок. Повсюдно посилюється фено-
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мен міжнародного права і навздогін йому спрямовуються феномени біпатризму, фемінізму, ЛГБТ і т. д.
– це вирок Всесвітньої історії, яка може отримати
друге народження тільки у вигляді філософії. І наш
сучасник по своєму правий, говорячи що «світ існує
для того, щоб увійти в книгу» [21, с. 370].
У різомі сучасних національних свідомостей йде,
швидше за все, боротьба за мало не біологічне виживання. І для майбутнього філософа історії вона, як
предмет, нічого крім байдужості не викличе за визначенням. Дане дослідження показує, що навіть не
цілісна, а лише часткова експлікація методу німецької класичної філософії «дозволяє застосовувати
його в феноменологичних дослідженнях будь – яких
форм свідомості, і тим самим перетворює науку феноменології духу з музейного експоната в діючу сучасну науку» [29, с. 36].
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METHODOLOGICAL MYTH OF MODERN ACTIONAL WAR ÁCTORS
Problem setting. The thesis that modern war is a “war of consciousness” inevitably leads science to the problems of
methodology in understanding the phenomenon of consciousness. This study shows that both the authors and the followers
of the concept of modern continental wars in general reproduce a thoroughly forgotten (and in the history of philosophy
has been overcome for two hundred years) its interpretation as tabula rasa - a blank slate that necessarily distorts the
understanding of the real state of affairs. At the same time, the methodology developed by German classical philosophy,
which culminated in Hegel’s “Phenomenology of Spirit”, reveals the true essence of both modern and historical forms of
national consciousness. All this makes it possible to remove some of the tension created in the social sphere by the very
formulation of the thesis about the consistent nature of modern wars.
Article’s main body. In the article the authors consider modern problems of methodology in understanding the
phenomenon of consciousness. It is emphasized that the very nature of consciousness is determined by the fact that it
itself in its knowledge it considers true. On the basis of a thorough analysis of scientific achievements in the field of
phenomenology, the authors state that the position on modern war without opponents is filled with contradictory,
inconsistent grounds. The same myth of political technologists is the statement about the nature of national selfconsciousness as tabula rasa.
Conclusions. Historically, it is possible to trace the “steps” of the development of such units of national selfconsciousness, while in modern times their existence is possible either in the form of “fragments” or in the form of
“repetitions” of these steps. The phenomenon of international law is intensifying everywhere, and the phenomena of
bipatrism, feminism, LGBT, etc. are following it – this is the verdict of World History, which can be reborn only in the
form of philosophy. And our contemporary is right, saying that “the world exists to enter the book” [22, p. 370].
Keywords: philosophy, continental war, áctors of continental wars, methodology.
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ЕКОНОМІко-правове регулювання господарської
діяльності ПРИ становленні Індустрії 4.0
У статті розглянуто сучасні зміни щодо регулювання господарської діяльності, які відбуваються при розбудові Індустрії 4.0. Представлено інноваційний підхід до використання сучасної пошукової системи Google Trends
із визначення інтересу до розвитку цифрової економіки у світі, результати опитування щодо розуміння поняття
Індустрія 4.0 та визначення думки про потенційний рівень зацікавленості господарюючих суб’єктів в Україні у
інвестуванні в економіку Індустрії 4.0 та можливого економіко-правового регулювання цього процесу.
Ключові слова: Індустрія 4.0, Google Trends, цифрова економіка, опитування,

Постановка проблеми. Розвиток цифрової економіки з урахуванням досвіду європейських держав
[11] передбачає всебічний аналіз регулювання господарської діяльності щодо застосування технологій
Індустрії 4.0. Умови розвитку цифрової економіки та
суспільства України з урахуванням досвіду держав
світу передбачають ґрунтовний аналіз економікоправового регулювання господарської діяльності
щодо використовування новацій Індустрії 4.0.
Актуалізація процесів підсилюється практичними
діями різних стейкхолдерів, зокрема, наприклад, фахівців НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» щодо відкриття
3-го Центру Індустрії 4.0, де відбулось об’єднання
навколо її тем різних факультетів – теплоенергетичного, приладобудівного, інформатики та обчислювальної техніки, електроенергетики та автоматики, радіотехніки із залученням факультету менеджменту та
маркетингу [2], що підкреслює потребу у економікоправовому супроводженні цього процесу
Мета дослідження – розробка теоретичних положень та практичних рекомендацій для визначення змін
у економіко-правовому регулюванні дій господарюючих суб’єктів із розбудови технологій Індустрії 4.0.
Об’єктом даного дослідження є система економіко-правових відносин, що регулює процеси становлення господарювання Індустрії 4.0.
© Внукова Н. М., 2021

Аналіз останніх досліджень. У галузі застосування діджиталізації для підвищення рівня комунікації при наданні, зокрема, і освітніх послуг, висновки
міжнародних колективів вчених щодо поєднання перетворень, які відбуваються як в технічній сфері, так
і людського капіталу, вимагають пошуку додаткових
ресурсів для їх здійснення, а рахуючи їх обмежений
рівень, необхідний вибір оптимального способу фінансування інновацій [10], що вимагає визначення
рівня зацікавленості цим процесом. Рекомендації
щодо розвитку підприємств в умовах Індустрії 4.0 на
основі їх інтелектуалізації надано дослідниками Інституту економіки промисловості НАН України [1].
OECD (2014) провів дослідження щодо розвитку
цифрової економіки і нових бізнес моделей [9]. Цифрова економіка через інформаційно-комп’ютерні
технології (ІКТ) має широке розповсюдження, яке
сприяло підвищенню продуктивності, збільшенню
охоплення ринку та зменшення операційних витрат,
сприяння розробці нових продуктів та послуг, що
також матиме значний вплив на нові моделі оподаткування.
Оцінюючи тенденції розвитку Індустрії 4.0, які
випливають з динаміки змін на світових ринках, експерти відзначають, що саме 2020 рік вніс чимало
визначальних зламів у тенденції розвитку Індустрії
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4.0: це прискорення діджиталізації, зростання частки
кастемізованої продукції (як приклад, Amazon планує пошив індивідуальних футболок) та ін.. Серед
трендів помітними є більш колаборативні ланцюги
постачань, ще краща простежуваність продукції, яка
має захищати імідж брендів, все більше розповсюдження в управлінських стратегіях компаній антикризових стратегій покращеної стійкості (resielence).
Тема стійкості промисловості до нових загроз звучить також в матеріалах Глобального саміту промисловості, який, між тим розглядає можливість бачити
нові 4.0 індустріальні стартапи [7]. Суттєву роль у
цьому відіграють ті стартапи, які діють в екосистемі,
адаптованій до їхніх потреб, отже, вони стають
більш важливими у створенні цифрових бізнес-моделей. Ці моделі, в свою чергу, дозволяють їм отримати конкурентну перевагу в нестабільних ринкових
умовах [11].
Промислова революція – Індустрія 4.0 потребує
оцінки нових можливостей регулювання норм господарської діяльності, враховуючи сутність індустрії
4.0 та її основних компонентів, спрямованих на створення інтелектуальних ланцюжків доданої вартості
на основі систем, що самоорганізуються і самооптимізуються. Це потребує використання сучасних
інформаційних та комунікаційних технологій, які все
більше інтегруються у виробничі процеси. Для цього ключове значення мають нові цифрові канали
клієнтського доступу [11].
У Німеччині вже 2021–2022 року можуть
з’явитися перші підприємства, що працюватимуть на
принципах Індустрії 4.0 з використанням інструментів цифрового моделювання, хмарних технологій,
обробки великих даних, автономних роботів та ін. [5].
Польські дослідники [12], вивчаючи еволюцію та соціально-економічні результати промислових революцій, вважають, що результати сучасної четвертої промислової революції для соціально-економічного розвитку будуть відомі тільки у майбутньому.
Виклад основного матеріалу. На попередньому
етапі дослідження Індустрія 4.0 певним чином може
ототожнюватися з цифровою економікою, яка має
більш поширене трактування і рівень зацікавленості.
Автором використано пошуковий інструмент
Google Trends − сервіс, що дозволяє визначити інтереси цільових груп в різних країнах світу, що дуже
важливо саме в умовах діджитализації технологічних
процесів, що характерно для Індустрії 4.0 [10], зокрема, у даному дослідженні – це «цифрова економіка» українською мовою, та у перекладі англійською «digital economy».
Визначення рівня пошукових запитів відбувалось в категорії «весь світ», незважаючи на різні
мови, та у таких часових періодах – поточний
день, останні 12 місяців та п’ять років з інтервалом перший раз до 29 березня 2021 року та другий
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раз до 22 травня 2021 року. У табл.1 наведено результати здійсненого пошуку.
Таблиця 1
Порівняльний аналіз пошукових запитів у Google
Trends за ознакою «весь світ» терміну «цифрова економіка» двома мовами у різні часові періоди
Термін
різними
мовами
Цифрова
економіка

Digital
economy

Часовий період
29 березня 2021
року
22 травня 2021
року
Останні 12 місяців
Останні 5 років
29 березня 2021
року
22 травня 2021
року
Останні 12 місяців
до
29 березня 2021
року
Останні 12 місяців
до
22 травня 2021
року
Останні 5 років до
29 березня 2021
року
Останні 5 років до
22 травня 2021
року

Країни з найбільшою кількістю запитів
Україна
Україна (Пік 17
година)
Україна
Україна
О-в Св. Олени,
Китай, Нігерія,
Камерун, Малайзія
Камерун, Ефіопія, Нігерія,
Руанда, Сінгапур
Нігерія, Китай,
Сінгапур, Маврикій, Камерун
Нігерія, Камерун,
Руанда, Китай,
Сінгапур
Руанда, Камерун,
Китай, Нігерія,
Сінгапур
Руанда, Камерун,
Нігерія, Сінгапур, Малайзія

Джерело: розробка автора , окремі положення [4]
Як видно з табл. 1, зацікавленість цифровою
економікою у світі є відмінною щодо мови пошуку.
Українською мовою запити виключно значимі тільки
в Україні у всі розглянуті періоди і змінні дати пошуку. Між тим розгляд домінант поведінки зацікавлених сторін у світі показав, що здебільшого інтерес
до цього у країн Африки і Азії з певною зміною лідера пошуку. Плинність є дуже високою, наприклад,
Китай 29 березня був на другому місці, а 22 травня
при пошуку за останні 5 років його вже немає серед
п’ятірки лідерів. Зацікавленість англійською мовою
цифровою економікою потребує додаткового дослідження для управління міжнародною взаємодією
країн суб’єктів господарювання.
Отже, щоб визначити ставлення до напрямів змін
у господарській діяльності в умовах розбудови еко-
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номіки Індустрії 4.0 НДІПрЗІР НАПрН України
спільно з ХНЕУ ім. С. Кузнеця проведене опитування серед різних респондентів. У розробленій Google
формі наявні питання щодо віку (до 25 років, 25-40
і більше 40) і статі, чим займається особа (найманий
працівник, самозайнята, навчається та ін.), розуміння
поняття Індустрія 4.0 та базових технологій змін, які
ранжувались за 4 рівнями пріоритетності. Важливо
вирізнитися щодо впливу економіко-правової складової на розвиток господарської діяльності в умовах
Індустрія 4.0. За трьома рівнями шкали: високий,
середній, низький респондентами зауважено потенційний рівень зацікавленості господарюючих
суб’єктів в Україні щодо наявності ресурсів для
інвестування в економіку Індустрії 4.0. Також визначились респонденти із тим, наскільки потрібне правове та економічне регулювання цього процесу.
У опитуванні взяли участь більше 40 осіб, які
представляли різні вікові групи: до 25 років більше
51 %, від 25 до 40 років – 36 %, більше 40 років –
13%. За гендерною ознакою переважали жінки –
74%, чоловіки – 26%. Представлено 9 напрямів діяльності, але не всі відповіли на це питання, між
тим, є різні групи респондентів: підприємці, наймані працівники (фахівці), здобувачі вищої освіти
різних рівнів, зокрема, зайняті у господарській діяльності, службовці, самозайняті особи, викладачі і
науковці та ін.
Перспективним для управління процесом змін є
визначення щодо того, як оцінили респонденти рівень зацікавленості господарюючих суб’єктів, які
вони представляли, інвестувати в Україні в економіку Індустрії 4.0 за віком, статтю та напрямом зайнятості. Результати опитування представлені у табл. 2
та табл. 3.
Таблиця 2
Оцінка розподілу рівня зацікавленості господарюючих суб’єктів в Україні інвестувати в економіку
Індустрії 4.0 за віком та статтю
Вік
До 25 років

Стать
Чоловіки
Жінки

25-40 років

Чоловіки
Жінки

Більше 40
років

Жінки
(100%)

Який рівень зацікавленості господарюючих
суб’єктів в Україні
інвестувати в економіку
Індустрії 4.0
Середній (50%),високий
(50%)
Низький (31%), середній
(44%), високий (25%).
Середній (75%),високий
(25%)
Низький (45%), середній
(10%), високий (45%).
Середній (66%),високий
(34%)

Джерело: власне дослідження

Як видно з табл.2, особи до 25 років, зокрема,
чоловіки вважають порівну середнім та високим зацікавленість господарюючих суб’єктів інвестувати в
економіку Індустрії 4.0, між тим жінки більш консервативні, і майже третина вважають таку зацікавленість низькою, щодо осіб у найбільш активному віці
25-40 років, то чоловіки залишились без низьких
оцінок, але зменшили перевагу як високу до 25%,
жінки посилили консерватизм щодо низької зацікавленості, але так само суттєво збільшений прогноз
щодо високої (45%), між тим жінки після 40 років
оцінюють зацікавленість інвестувати тільки як середню і високу. Якщо в цілому оцінювати за сукупністю
опитаних, то майже 30% все ж таки оцінюють рівень
зацікавленості інвестувати в економіку Індустрії 4.0
як низький, що є негативною тенденцію, але позитивним можна розглядати, що є певна група осіб, яка
вважає, що зацікавленість є високою, і таких 40%.
Отже, можна визначитися, до якого напряму зайнятості належить ця група (табл.3)
Таблиця 3
Оцінка розподілу рівня зацікавленості господарюючих суб’єктів в Україні інвестувати в економіку
Індустрії 4.0 за напрямом зайнятості
Напрям
зайнятості
Викладач
Здобувач
вищої освіти
Підприємець
Само зайнята
особа
Найманий
працівник

Який рівень зацікавленості
господарюючих суб’єктів в
Україні інвестувати в економіку
Індустрії 4.0
Низький (18%), середній (36%),
високий (46%).
Низький (8%), середній (58%),
високий (34%).
Низький (100%),
Високий (100%).
Низький (57%), високий (43%).

Джерело: власне дослідження
Як видно з табл.3, майже всі викладачі є оптимістами (82%), і розглядають як середній і високий рівень зацікавленості інвестування. Щодо здобувачів
вищої освіти, то майже 60% зайняли серединну позицію, і майже не визначились, між тим повна протилежність оцінювання підприємців, які повністю зневірились і оцінили у 100% низький рівень інвестування, між тим самозайняті особи навпаки у 100%
високий рівень інвестування, це свідчить про необхідність залучення до проєктів Індустрії 4.0 саме
само зайнятих осіб, що і відбувається, і створення їм
умов для їхнього інвестування. Щодо найманих працівників у них думки асиметричні , майже 50% на
50% щодо низького і високого рівня зацікавленості
в інвестуванні, це можна пояснити скоріше за все
умовами праці і їх сферою економічної діяльності.
Право та інновації № 2 (34) 2021
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Відносно відзначення того, що є Індустрією 4.0,
то майже 60% допускають, що це індустріальна революція, між тим тільки 3% вважають це віртуалізацією світу. Отже, можна відзначити тільки початок
змін у загальному сприйманні Індустрії 4.0.
За пріоритетністю базових технологій змін за
першим пріоритетом більше всіх набрала технологія
інтернету речей (35%), але за другим пріоритетом її
обрали тільки 10%, а за третім і четвертим порівну.
За другим пріоритетом найбільше зауважено на аналітику великих даних. За пріоритетністю базових
технологій змін за першим пріоритетом більше всіх
набрала технологія складних інформаційних систем
і інтернету речей
Для визначення ставлення до напрямів розвитку
господарської діяльності в умовах розбудови економіки Індустрії 4.0 щодо просування реформ і їх супроводження в описаній вище анкеті НДІ ПЗІР запитувалось, наскільки потрібне правове і економічне регулювання цього процесу.
Питання, яке стосувалось потреби у правовому і
економічному регулюванні цього процесу, негативних відповідей не одержало, але переважав у 10%.
попит на правове регулювання перед економічним.
Наскільки потрібне правове регулювання цього процесу – відповіді на 98 % були позитивні (дуже потрібне – 54% і потрібне 44 %).
Вченими інституту економіки промисловості
НАН України відзначено, що розвиток інтелектуалізованих виробництв Індустрії 4.0 не потребує відмови від традиційних підприємств ІІІ-IV технологічних укладів, втім в умовах глобальних прибуткових
орієнтирів та Індустрії 4.0 перетворення набувають
особливих рис, а саме віртуалізація та діджиталізація дозволяє виробництвам швидко та якісно змінюватися за короткий проміжок часу (такі приклади є у
Харкові). Вченими обґрунтовано, що для цього необхідно, по-перше, об’єднати ключових учасників модернізації промисловості в напрямі Індустрії 4.0 на
основі їх інтелектуалізації шляхом створення на дер-

1.

2.
3.
4.
5.
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жавному рівні національних платформ – центрів
розвитку інтелектуалізації підприємств та відповідних регіональних центрів на рівні регіонів [1]. Автор
вважає, що таким прикладом можуть бути кластерні
ініціативи. По-друге, сконцентруватися на таких лініях поглиблення інтелектуалізації як розвиток людського капіталу; трансформація національних виробництв в інтелектуальні з використанням досягнень як Індустрії 3.0, так і 4.0 шляхом державного
стимулювання інтелектуалізації, прямої підтримки і
розвитку провідних галузей промисловості країни
[1], і нових освітніх технологій.
Висновки. Для регулювання господарської діяльності в умовах розбудови Індустрії 4.0 потрібні розробки у сфері права, які мають враховувати перетворення в Індустрії 4.0 щодо змін індустріальної революції, швидкої віртуалізації світу, в також індивідуалізації
замовлень, що вже починає запроваджуватися у господарській діяльності. Отже, результати опитуванні свідчать про необхідність подальшого проведення аналітичної і організаційної діяльності щодо підвищення
рівня зацікавленості різних категорій суб’єктів господарювання у розбудові Індустрії 4.0.
Розвиток цифровізації економіки показав, що
споживачі все більше відступають від місця знаходження продавця, модерні бізнес моделі вкорочують
транзакції та зменшують витрати за рахунок зростання доступу клієнтів до інформації, ведеться піднесення мережевих платформ та ін. Все це посилює
швидкий рух перетворень. Між тим для національної
цифрової економіки потрібні зміни не тільки у системі послуг та сервісів, але й у домінуванні перетворень у базових галузях техніки, машинобудування та ІКТ. Все це треба супроводжувати ґрунтовними
розробками як правового, так і економічного характеру. Не менш важливою є потреба у зміні рівня зацікавленості до інвестування в технології Індустрії
4.0 різними стейкхолдерами для підвищення конкурентоздатності національної цифрової економіки.
реалізації її інноваційних проєктів.
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ECONOMIC AND LEGAL REGULATION OF ECONOMIC ACTIVITY
IN THE FORMATION OF INDUSTRY 4.0
Problem setting. The development of the digital economy, taking into account international experience, provides a
comprehensive analysis of the regulation of economic activity in relation to the application of Industry 4.0 technologies.
Conditions for the development of the digital economy and society provide a thorough analysis of economic and legal
regulation of economic activity on the use of innovations in Industry 4.0. Actualization of processes is enhanced by the
practical actions of various stakeholders, which emphasizes the need for economic and legal support of this process.
Therefore, there is a need to develop recommendations for identifying changes in the economic and legal regulation of
the actions of economic entities to develop technologies in Industry 4.0.
Analysis of resent researches and publications. OECD conducted a study on the development of digital economy
and new business models (2014), Polish scientists R. Pukala, M. Ratajczak, Wozniak Jechorek B. consider the problems
of communication in the context of digitalization and startups, recommendations for enterprise development in Industry
4.0 on the basis of their intellectualization provided by researchers of the Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine N. Bryukhovetskaya and O. Chorna. Plakitkin by Yu. and L. consider programs
of Industry 4.0 and digital economy.
Target of research. Development of theoretical provisions and practical recommendations for determining changes
in the economic and legal regulation of the actions of economic entities to develop technology 4.0 Industry.
Article’s main body. The current changes in the regulation of economic activity that occur during the development
of Industry 4.0 are considered. An innovative approach to the use of modern search engine Google Trends to determine
the interest in the digital economy in the world, the results of a survey to understand the concept of Industry 4.0 and
determine the potential level of interest of businesses in Ukraine to invest in the industry 4.0
Conclusions and prospects for the development. To regulate economic activity in the context of the development of
Industry 4.0 requires developments in the field of law, the results of the survey indicate the need for further analytical and
organizational activities to increase the interest of different categories of businesses in the development of Industry 4.0.
Keywords: Industry 4.0, Google Trends, digital economy, survey.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ІНДУСТРІЇ 4.0
У статті зосереджено увагу на розгляді правового регулювання туристичної галузі в умовах розвитку економіки Індустрії 4.0. Підкреслено, що чинний Закон України «Про туризм» не відповідає сучасним реаліям та потребує внесення комплексних змін. Проаналізовано проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму». На підставі його
аналізу запропоновано створити Фонд розвитку туристичної галузі у складі спеціального фонду місцевих бюджетів. Зазначено, що в умовах цифровізації створення Єдиного туристичного реєстру, а також порталу Єдиного
туристичного реєстру є позитивним кроком, однак питання щодо механізмів захисту даних, які надаються
суб’єктами туристичної діяльності до уповноважених органів державної влади та вносяться в такий реєстр, наразі потребує доопрацювання.
Ключові слова: господарська діяльність, туризм, цифровізація, економіка Індустрії 4.0.

Постановка проблеми. Однією з сучасних
тенденцій розвитку світової туристичної індустрії є
розвиток інтернет-технологій, іншими словами,
сучасний розвиток туризму відбувається в умовах
цифрової економіки. Туризм виступає невід’ємною
складовою економічного розвитку України. Показово, що чинний Закон України «Про туризм» [7],
прийнятий ще у 1995 році,. не відповідає сучасним
реаліям та потребує внесення комплексних змін, які
б забезпечували інтереси та сучасні потреби
суспільства, враховували міжнародний досвід,
світові тенденції розвитку туризму та відповідали
запиту суб’єктів туристичної діяльності.
Аналіз останніх досліджень. Питання,
пов’язані із правовим регулюванням сфери туризму
були предметом наукових пошуків таких фахівців,
як-то: Н. У. Багаєва, А. О. Градинарова, Т. С. Орлова, М. В. Семенова та ін. У той же час, незважаючи
на інтерес науковців до вивчення вказаної проблематики, правові аспекти розвитку туристичної галузі в умовах розвитку економіки Індустрії 4.0 на© Токарєва к. О., врублевська-місюна К. М. , 2021

разі потребують детального дослідження. З огляду
на це, метою статті є аналіз правового регулювання туристичної галузі в умовах розвитку цифрової
економіки.
Виклад основного матеріалу. Законодавець
пропонує відповідні новації у контексті правового
регулювання туризму. Одним із таких прикладів
можна навести проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму» [4]. На підставі ґрунтовного
аналізу вказаного законопроєкту зазначимо, що у
ньому наявні як позитивні, так і дискусійні аспекти
правового регулювання туристичної галузі. Так, до
позитивних аспектів, на наш погляд, слід віднести
пропозицію щодо створення у складі місцевих бюджетів місцевих фондів розвитку туризму наповнення яких передбачається здійснювати за рахунок
туристичного збору, який є місцевим збором, та
кошти від якого станом на сьогодні надходять до
загального фонду місцевих бюджетів та розподіПраво та інновації № 2 (34) 2021
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ляються на потреби територіальної громади, тобто
розчиняються у загальному фонді місцевого бюджету та фактично не виконують свою основну функцію щодо розвитку туристичної інфраструктури
відповідної територіальної громади; грошових стягнень за порушення вимог законодавства в сфері
туризму; цільових та інших добровільних внесків
підприємств, установ, організацій та громадян. Кошти місцевих фондів розвитку туризму можуть
використовуватися виключно для реалізації пріоритетів країни в галузі туризму відповідно до затверджених в установленому порядку місцевих програм
розвитку туризму.
Ми підтримуємо доцільність створення такого
фонду, оскільки в сучасних умовах перед органами
державної влади та органами місцевого самоврядування постає завдання щодо підвищення доходності
сфери туризму, активізації використання туристичних ресурсів (як на рівні держави, так і на рівні конкретних регіонів), які можна віднести до переваг у
туристичній галузі. Для цього необхідна якісна регіональна політика у сфері туризму, побудована з урахуванням потенційних можливостей для розвитку
туризму, а також відповідне фінансове забезпечення
з боку держави та територіальних громад. З урахуванням викладеного, ми вважаємо, що необхідно
дещо інакше підходити до правового регулювання
фондів розвитку туризму у складі місцевих бюджетів. Зокрема, пропонуємо створити Фонд розвитку
туристичної галузі у складі спеціального фонду місцевих бюджетів й викласти ст. 12 проєкту Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про
туризм» та деяких інших законодавчих актів щодо
основних засад розвитку туризму» викласти в такій
редакції:
«Стаття 12. Фонд розвитку туристичної галузі
1. Фонд розвитку туристичної галузі утворюються виконавчими органами місцевого самоврядування
у складі спеціального фонду місцевих бюджетів за
рахунок:
коштів від сплати туристичного збору згідно із
законом;
частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну
порушенням
законодавства про туризм в результаті
господарської та іншої діяльності, згідно з чинним
законодавством;
добровільних внесків підприємств, установ,
організацій, громадян та
інших надходжень.
2. Кошти Фондів розвитку туристичної галузі
можуть використовуватися виключно для реалізації
пріоритетів країни в галузі туризму відповідно до
затверджених в установленому порядку місцевих
програм розвитку туризму.
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3. Порядок та напрямки використання коштів
Фонду розвитку туристичної галузі затверджується
відповідними місцевими радами.».
Для комплексного регулювання функціонування
такого Фонду відповідні зміни необхідно внести й до
Бюджетного кодексу України, зокрема: закріпити
статтю 711 «Фонд розвитку туристичної галузі», в
якій відобразити, що Фонд розвитку туристичної
галузі створюється у складі спеціального фонду місцевих бюджетів; визначити джерела формування
Фонду розвитку туристичної галузі; встановити, що
порядок та напрямки використання коштів Фонду
розвитку туристичної галузі затверджується відповідними місцевими радами. А також необхідно внести відповідні зміни до ст. 691 Бюджетного кодексу
України та ст. 22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Також в умовах цифровізації слід позитивно оцінити пропозиції законотворця створити єдиний туристичний реєстр, а також портал Єдиного туристичного реєстру. Відповідно до ст. 14 аналізованого законопроєкту зазначено, що портал Єдиного
туристичного реєстру забезпечує: 1) взаємодію із
заявником у форматі «запитання - відповідь» (з можливістю вибору інтерфейсу українською або англійською мовою); 2) подання документів у електронній
формі; 3) контроль за повнотою та достовірністю
відомостей, що заповнюються заявником; 4) перегляд стану розгляду поданих документів та інформування заявника в обраний ним спосіб про проходження етапів розгляду відповідних документів; 5) доступ
до відомостей та документів, визначених цим Законом; 6) оприлюднення результатів; 7) формування та
подання запитів в електронній формі про надання
витягів; 8) перегляд, копіювання та роздрукування
витягу з Єдиного туристичного реєстру; 9) оплату
надання відомостей з Єдиного туристичного реєстру
з використанням платіжних систем через мережу
Інтернет у режимі реального часу; 10) функціонування персонального кабінету; 11) доступ державних
органів, у тому числі судів, органів Національної
поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб до відомостей, що містяться у Єдиному туристичному реєстрі; 12) доступ
до інформації про туристичні ресурси дестинацій,
статистичні та аналітичні дані, тощо; 13) проведення
інших операцій, визначених цим Законом [4].
Разом із тим, у цьому контексті слід навести міркування Н. У. Багаєвої, яка зазначає, що в будь-якій
галузі, у тому числі й туристичній, існує такий ризик
цифровізації, як порушення правил кібербезпеки.
Сучасний стан туристичної галузі в значній мірі залежить від доступу до Інтернету, електронних транзакцій і послуг, що надаються через мережу, в цій
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зв’язку розширення використання цифрових рішень
є необхідною умовою адаптації туристичних підприємств до потреб бізнесу [1, с. 739]. На наш погляд,
особливо актуальним у цьому сенсі є питання захисту тих відомостей, які надаються суб’єктами туристичної діяльності до уповноважених органів влади.
Також позначимо, що наразі цифровізація туризму набуває різноманітні форми прояву, до яких відносяться: а) онлайн-покупка готових турів, сформованих туроператорами; б) розробка та впровадження
мобільних додатків, призначених в тому числі для
туристів тощо. В перспективі, як зазначають Т. В. Черевичко та Т. В. Темякова, цифровізація туризму
супроводжуватиметься подальшим процесом витіснення з туристичного ринку традиційних компаній з
оффлайн-офісами, розвитком проектування турів за
параметрами, індивідуально заданим кожним конкретним клієнтом, а, отже, переваги в конкурентній
боротьбі отримають ті туристичні організації, які
зможуть найкращим способом впровадити процес
кастомізації з надання відповідних послуг споживачам, перетворюючи їх з числа потенційних клієнтів
не просто в реальних, але і в лояльних і, отже, постійних, забезпечуючи собі виживання в довгостроковій перспективі на основі стабільно високих показників прибутку і рентабельності [10, с. 61]. Такий
підхід, на наше переконання, є цілком логічним з
огляду на функціонування різних видів господарської діяльності в умовах розвитку економіки Індустрії 4.0.
Повертаючись до розгляду проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» та деяких інших законодавчих актів щодо
основних засад розвитку туризму», вважаємо, що до
дискусійних або таких, що потребують доопрацювання, слід віднести такі положення:
(1) рецензованим проектом закону пропонується
замінити ліцензування туроператорської діяльності
на внесення відомостей про суб’єкта туристичної
діяльності до Єдиного туристичного реєстру шляхом
подання повідомлення про початок провадження діяльності. Як вбачається, такий підхід не є конструктивним.
Відповідно до ст. 12 Господарського кодексу
України ліцензування виступає одним із засобів державного регулювання господарської діяльності [3].
Його сутність полягає у встановленні низки умов,
яким має відповідати суб’єкт туристичної діяльності.
Таким чином, здійснюється своєрідний відбір
суб’єктів, які бажають займатися туристичною діяльністю, перевіряються їх професійні якості. Введення Єдиного туристичного реєстру може бути додатковим кроком для здійснення відповідного регулюючого впливу з боку держави на суб’єктів
туристичної діяльності, однак такий реєстр не пови-

нен замінювати ліцензування цього виду господарської діяльності.
(2) законопроектом також пропонується створення дієвого механізму держаного стратегічного планування у сфері туризму шляхом законодавчого закріплення єдиного стратегічного документу, що передбачав би стратегічні цілі за результатами аналізу
проблем, варіанти їх вирішення та конкретні заходи,
строки виконання, джерела фінансування, відповідальних виконавців та показники виконання, а також
створення додаткового механізму фінансування відповідних програм та заходів на місцевому рівні. Запропоновано розглядати Стратегію як основний програмний документ держави у галузі туризму, на підставі якого пропонується розроблення відповідних
регіональних та місцевих програм розвитку туризму.
На наше переконання, розроблення Стратегії слід
оцінити позитивно як документа, в якому держава
позначає для себе пріоритетні напрямки розвитку у
кожній конкретній сфері.
У той же час слід враховувати, що стратегія становить собою це загальний, недеталізований план,
охоплюючий довготривалий проміжок часу, спосіб
досягнення важливої мети [9]. Крім того, за невиконання приписів, викладених у такому документі
(або ж відхилення від них) для уповноважених на
реалізацію заходів, зазначених у стратегії, суб’єктів
не передбачено юридичної відповідальності, а отже –
це суттєво знижує вірогідність своєчасного втілення
у життя відповідних стратегічних положень. З огляду
на викладене вважаємо, що правові основи та засади
розвитку туризму мають визначатися безпосередньо
нормативно-правовими актами;
(3) певні термінологічні спостерігаються у ст. 1
законопроєкту. Так, в ній знайшли своє відображення визначення таких термінів, як:
«8) засіб тимчасового розміщення (готель,
хостел та інший засіб тимчасового розміщення) –
єдиний майновий комплекс, що використовується
для здійснення діяльності з надання послуг з
тимчасового розміщення;
3) готель – засіб тимчасового розміщення, в якому суб’єктом господарювання надаються основні та
додаткові готельні послуги. Види готелів і порядок
встановлення категорії готелям визначається Кабінетом Міністрів України;
23) хостел – засіб тимчасового розміщення, в
якому суб’єктом господарювання надаються послуги
з тимчасового розміщення, що передбачає надання
спального місця у номерах змішаного типу, або поділених на чоловічі та жіночі.»
Вказані категорії співвідносяться як ціле та
частина (складова), однак їх зміст розкривається порізному. Вважаємо за доцільне узгодити вказані
положення.
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(4) У ст. 4 «Види туризму та класифікація туристичних поїздок» наведено розподіл туризму на види
за декількома критеріями, що є позитивним. Разом із
цим зробимо деякі зауваження, зокрема: а) за типом
туристичного пакета одним із видів туризму є військовий туризм, який передбачає відвідування військових об’єктів, участь у програмах з військової
підготовки, проживання в армійських умовах, в тому
числі на території військових частин.
Згідно з приписами чинного законодавства України, а саме – Закону України «Про Збройні Cили
України» [6] та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку застосування зброї
і бойової техніки з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами Збройних Сил під час виконання
ними завдань у районі проведення антитерористичної операції у мирний час» [5] військовий об’єкт - ділянки місцевості, будівлі, споруди, які постійно чи
тимчасово використовуються з’єднанням, військовою частиною і підрозділом Збройних Сил для виконання завдань або розміщення та укриття особового складу, зберігання бойової техніки або військового майна; військові транспортні засоби, озброєння
та військова техніка, а також об’єкти, які підлягають
захисту і охороні (обороні) Збройними Силами. З
огляду на викладене, робимо висновок про особливий правовий режим та обмежений перелік суб’єктів,
які мають право знаходитись на їх території.
б) Як ми зазначили вище за текстом, наведення
відповідної класифікації туризму є позитивним, у
той же час у запропонованому законопроекті не знайшло відображення, яким чином здійснюватиметься
правове регулювання кожного з наведених у законо-
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проекті видів туризму. На нашу думку, це питання є
доволі принциповим, оскільки без встановлення засад регулювання кожного виду туризму запропонована класифікація взагалі втрачає сенс. Також серед
видів туризму за типом туристичного пакета виділяють діловий та науковий туризм. На наше переконання, виходячи з визначення цих видів туризму,
доцільно розглядати науковий туризм як підвид ділового туризму.
(5) У ч. 2 ст. 17 аналізованого законопроєкту закріплено умови, за наявності яких особа не може
бути керівником туроператора. Вбачаємо доцільним
відредагувати зміст вказаної норми з урахуванням
синтаксичних та лексичних вимог. Крім того, у п. 3
вказаної статті зазначено, що керівником туроператора не може бути особа, позбавлена права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком суду, що триває. Необхідно уточнити,
про які саме посади та діяльність йдеться. У ст. 22
законопроєкту йдеться про укладання договору на
готельне обслуговування. Запропонована норма є
необхідною, однак її зміст потребує перегляду та
узгодження відповідних положень, викладених у
різних частинах вказаної статті.
Висновки. На підставі викладеного вважаємо,
що проєкт Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про туризм» та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку
туризму» потребує доопрацювання та перегляду
його окремих положень для того, аби у подальшому була можливість комплексного регулювання
туристичної галузі в умовах розвитку цифрової
економіки.
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В статье сосредоточено внимание на рассмотрении правового регулирования туристической отрасли в условиях развития экономики индустрии 4.0. Подчеркнуто, что действующий Закон Украины «О туризме» не соответствует современным реалиям и требует внесения комплексных изменений. Проанализирован проект Закона
Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О туризме» и некоторые другие законодательные акты относительно основных принципов развития туризма». На основании его анализа предложено создать Фонд развития
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туристической отрасли в составе специального фонда местных бюджетов. Отмечено, что в условиях цифровизации создание Единого туристического реестра, а также портала Единого туристического реестра является
позитивным шагом, однако вопрос о механизмах защиты данных, которые предоставляются субъектами туристической деятельности в уполномоченные органы государственной власти и вносятся в такой реестр, пока нуждается в доработке.
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LEGAL REGULATION OF THE TOURISM INDUSTRY IN THE CONTEXT
OF DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF INDUSTRY 4.0
Problem setting. One of the current trends in the development of the global tourism industry is the development of
Internet technologies, in other words, the modern development of tourism takes place in a digital economy. Tourism is an
integral part of Ukraine’s economic development. It is significant that the current Law of Ukraine “On Tourism” [7],
adopted in 1995. does not correspond to modern realities and requires comprehensive changes that would meet the interests and modern needs of society, take into account international experience, global trends in tourism and meet the demands
of tourism entities.
Analysis of recent research. Issues related to the legal regulation of tourism have been the subject of scientific research by such specialists as: N. Bagaeva, A. Gradinarova, T. Orlova, M. Semenova ect. At the same time, despite the
interest of scientists in studying this issue, the legal aspects of the development of the tourism industry in the economic
development of Industry 4.0 currently require detailed study. Given this, the aim of the article is to analyze the legal
regulation of the tourism industry in the digital economy.
Article’s main body. The article focuses on the consideration of the legal regulation of the tourism industry in the
context of the development of the economy of industry 4.0. Analyzed the draft Law of Ukraine «On Amendments to the
Law of Ukraine» On Tourism «and some other legislative acts on the basic principles of tourism development». Based
on his analysis, it was proposed to create a Tourism Industry Development Fund as part of a special fund for local budgets.
It was noted that in the context of digitalization, the creation of the Unified Tourism Register, as well as the portal of the
Unified Tourism Register, is a positive step, however, the issue of data protection mechanisms that are provided by the
subjects of tourism activities to the authorized government bodies and are entered into such a register while it needs
improvement.
Conclusions. Based on the above, we believe that the draft Law of Ukraine “On Amendments to the Law of Ukraine”
On Tourism “and some other legislation on the basic principles of tourism development” needs to refine and revise its
individual provisions in order to further comprehensive regulation of the tourism industry in the development of the
digital economy.
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За ДСТУ 8302:2015 цю статтю слід цитувати:
Токарєва К. О., Врублевська-Місюна К. М. Правове регулювання туристичної галузі в умовах розвитку економіки Індустрії 4.0. Право та інновації. 2021. № 2 (34). С. 111–116.

116

Право та інновації № 2 (34) 2021

МОРОЗ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ
УДК 347.441.23
DOI 10.37772/2518-1718-2021-2(34)-15

СТРОК
ЯК ІСТОТНА УМОВА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ
У статті досліджується строк як істотна умова цивільно-правового договору. Проаналізовано визначення
строку. Досліджено строк дії договору і строк реалізації прав та виконання обов’язків. Досліджено законні, договірні та судові строки. Проаналізована класифікація строків за ступенем їх визначеності, зокрема виділяються
абсолютно визначені, відносно визначені та невизначені строки.
Ключові слова: строк дії договору, строк виконання обов’язків, цивільно-правовий договір.

Постановка проблеми. Зміни та перетворення,
які відбулися в економіці нашої країни зумовили
необхідність реформування та подальшого дослідження договірних відносин. Дані відносини виникають, змінюються та припиняються у часі. Укладення договору достатньо складний процес, при якому
виникають деякі питання, пов’язані зі строком дії
договору і строком реалізації прав та виконання
обов’язків.
Мета даної роботи — загальне дослідження та
аналіз строку як істотної умови цивільно-правового
договору. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання: 1) розглянути визначення
строку в цивільному праві; 2) встановити як визначається строк та термін; 3) дослідити строк дії договору і строк реалізації прав та виконання
обов’язків; 4) дослідити законні, договірні та судові
строки; 5) проаналізувати класифікацію строків за
ступенем їх визначеності (абсолютно визначені, відносно визначені та невизначені строки).
Об’єктом даного дослідження є система відносин, закріплена сукупністю правових норм, що регулює строк цивільно-правового договору. Предметом
дослідження являється система правових актів, які
регулюють відносини, що виникають при укладенні
цивільно-правових договорів.
Аналіз останніх досліджень. Вчені-цивілісти
досліджували договірні правовідносини у різних
аспектах. Дослідження в цій сфері провели М.І. Брагінський, В.В. Вітрянський, В.В. Луць та ін. Але
проблематика строку як істотної умови цивільноправового договору слабо висвітлена, є достатньо
актуальною та потребує подальшого дослідження.
Виклад основного матеріалу. Характеризуючи
основні напрямки та шляхи правового впливу на
© Мороз О. В., 2021

часові показники поведінки та діяльності учасників
правовідносин, П.М. Рабінович виявив такі методи
відповідного впливу, як фіксація часу (моменту) початку певної діяльності (регламентація своєчасності), встановлення часових – календарних або інших –
меж юридично значущої діяльності, вказівка моментів її початку і завершення (регламентація
тривалості, строків); встановлення часу, протягом
якого повинен бути досягнутий певний результат
(регламентація швидкості, темпу); вияв часового
«відрізку», після сплину якого відбуваються певні
зміни в юридичних правах і обов’язках суб’єктів
(регламентація юридичної значущості плину часу);
вказівка на факти, з настанням яких починається відрахунок строків, пов’язаних з певними юридичними
наслідками (регламентація моменту, що «породжує»
юридичну значущість плину часу) [1, с. 20].
В цій характеристиці чітко простежується
зв’язок норми права з часом, тобто правова норма,
регламентуючи ту чи іншу сферу впливу на часові
показники, визначає, в який момент і за яких обставин повинно здійснюватися передбачене нею правило поведінки [2, с. 17].
Визначення строку в цивільному праві наводили
деякі вчені. Так, зокрема, В.П. Нагребельний вказує,
що строки у праві це визначені законом, договором
або іншим юридичним актом періоди, встановлені
для здійсненні відповідних дій, реалізації прав або
виконання зобов’язань, з настанням чи закінченням
яких пов’язується певна дія або подія, що має юридичне значення [3, с. 674].
А.В. Жгунова визначає, що строк – це певний
відрізок часу, із закінченням або настанням якого
норми права пов’язують виникнення або припинення
правовідносин [4, с. 6]. В.В. Луць визначив строк як
Право та інновації № 2 (34) 2021

117

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

період або момент часу, з настанням або закінченням
якого пов’язані певна подія або дія (бездіяльність),
що мають юридичне значення [5, с. 15–16, 21].
Поняття строку та терміну закріплено і на законодавчому рівні у статті 251 ЦК України. Так, відповідно до ч. 1 ст. 251 ЦК України строком є певний
період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія,
яка має юридичне значення. Терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія,
яка має юридичне значення (ч. 2 ст. 251 ЦК України
[6]).
В.В. Луць вказав на необхідність розглядати
строки у цивільних правовідносинах в декількох
аспектах: 1) строк як момент виникнення (початку)
чи припинення правовідносин (в сучасній цивільній
науці цей аспект у більшості випадків, розглядається
вже як окрема часова категорія, що має назву “термін”); 2) строк як одна з умов, що визначає його
зміст; 3) строк як критерій правомірності поведінки
учасників правовідносин з точки зору його своєчасності [7, с. 39].
Т. М. Вахонєва зазначає, що строк може розглядатися як правова форма встановлення граничних
меж реалізації прав та виконання обов’язків учасниками цивільних правовідносин; як форма існування
та розвитку прав та обов’язків учасників цивільних
правовідносин; як часовий регулятор суспільних
відносин у сфері цивільного права; як дія чи подія,
що має юридичне значення та ін. [2, с. 21].
За способом позначення (обчислення) строки
поділяють на визначені: а) календарною датою (наприклад, строк передачі речі за договором купівліпродажу встановлений сторонами конкретною датою); б) спливом періоду часу; в) вказівкою на подію,
яка має неминуче настати (наприклад, до початку
навігації) [8, с. 242].
Ст. 252 ЦК України [6] визначає, що строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або
вказівкою на подію, яка має неминуче настати.
Найпоширенішим способом позначення строку
у законодавстві і на практиці є встановлення періоду
часу, який обчислюються роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Початковий і кінцевий моменти періоду можуть приурочуватися до певної
календарної дати або події, яка має обов’язково настати [9, 209]. В тих випадках, коли строк або термін
визначається вказівкою на подію, яка обов’язково
має настати, за часову категорію може бути взята
подія, настання якої є неминучим, на відміну від події, що використовується при укладенні умовних
угод [2, с. 44].
Частина 2 статті 677 ЦК України [6] вказує, що
строк придатності товару в договорі купівлі-продажу
визначається періодом часу, який обчислюється з дня
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його виготовлення і протягом якого товар є придатним для використання, або терміном (датою), до
настання якого товар є придатним для використання.
Таким чином, початок та закінчення cтроку придатності товару будуть визначатися календарними датами, що будуть складати термін придатності товару.
Як приклад визначення терміну шляхом вказівки
на подію можна навести договір страхування. За договором страхування одна сторона (страховик)
зобов’язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник
зобов’язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору (ст. 979 ЦК України
[6]).
Строки договору діляться на загальні строки існування договору і на строки виконання обов’язків.
Якщо загальний строк визначає тривалість існування
договору в часі, то строк виконання обов’язків, є однією з умов належного виконання, вони визначають
в який момент та або інша сторона договору повинна
виконати свій обов’язок [10, с. 116].
Згідно з ч. 1 ст. 631 ЦК України [6] строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору.
Договір набирає чинності з моменту його укладення (ч. 2 ст. 631 ЦК України [6]). Момент укладення договору визначається певними фактами, що мають юридичне значення. В.В. Луць до таких фактів
відносить оферту й акцепт, що в сукупності становлять фактичний склад, який є достатнім для визначення договору укладеним, якщо не виникло ніяких
ускладнень [11, с.45]. Момент укладення договору
визначено у статті 640 ЦК України. Так, відповідно
до ч. 1 вищевказаної стаття договір є укладеним з
моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї
пропозиції. У ч. 2 даної статті зазначено, якщо відповідно до акта цивільного законодавства для укладення договору необхідні також передання майна або
вчинення іншої дії, договір є укладеним з моменту
передання відповідного майна або вчинення певної
дії. Договір, що підлягає нотаріальному посвідченню, є укладеним з дня такого посвідчення (ч. 3 ст.
640 ЦК України [6]).
Отже, період між початком і закінченням дії договору буде мати назву строку договору, а момент
початку та закінчення дії такого договору буде мати
назву терміну, що в більшості випадків уточнюється
конкретною календарною датою. Окрім цього, моментом укладення договору, в даному випадку, є
сукупність певних дій (юридичних фактів), які визначають процедуру укладення договору та встанов-
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люють час настання тих чи інших правових наслідків. Дії, які визначають момент укладення договору,
здійснюються як в межах об’єктивного часу, так і
можуть здійснюватися в межах конкретно визначених (нормативним актом чи договором) строків. Мається на увазі, що визначення того чи іншого моменту є складним процесом встановлення часу, який
здійснює вплив на подальший розвиток правовідносин та встановлює передбачені законодавством або
договором правові наслідки. Хоча після визначення
моменту, з якого, наприклад, договір вважається
укладеним, можна встановити і термін (початковий
момент) дії договору [2, с. 26-27].
У ч. 3 ст. 251 ЦК України [6] закріплено, що
строк та термін можуть бути визначені актами цивільного законодавства, правочином або рішенням
суду. Тобто на законодавчому рівні існує поділ строків та термінів на: 1) строки та терміни визначені
актами цивільного законодавства (законні строки);
2) строки та терміни визначені правочином (договірні строки); 3) строки та терміни визначені рішенням
суду (судові строки).
Договірні строки – це строки, які встановлені
правочинами. При укладенні цивільно-правових договорів сторони можуть на власний розсуд встановлювати строки дії даних договорів, строки реалізації
особами своїх суб’єктивних прав та обов’язків, а
також моменти їх настання або виконання.
В.П. Грибанов, зазначав, що люди можуть
прив’язати ту чи іншу діяльність до певного моменту чи відрізку часу і тим самим встановлювати строки для здійснення тих чи інших дій [12, с. 9]. За допомогою договірних строків вирішуються питання,
що потребують індивідуального підходу, врахування
особливостей правовідносин, і тому ці строки можуть також за угодою сторін змінюватися, збільшуватися та скорочуватися [13, с. 224].
Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України [6] якщо у
зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк
(термін). Зобов’язання, строк (термін) виконання
якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче
має настати, підлягає виконанню з настанням цієї
події. Наприклад, ст. 663 ЦК України [6] визначено,
що продавець зобов’язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу.
Законні строки – це строки, які встановлені у законах чи інших нормативно-правових актах. Тобто
якщо строки не визначені, то сторони, як правило,
керуються для його визначення тими часовими критеріями, що визначені законом.
Так, якщо строк (термін) виконання боржником
обов’язку не встановлений або визначений моментом
пред’явлення вимоги, кредитор має право вимагати
його виконання у будь-який час. Боржник повинен

виконати такий обов’язок у семиденний строк від
дня пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайного
виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства (ч. 2 ст. 530 ЦК України [6]).
Судові строки – це строки, направлені на можливість особами реалізувати свої суб’єктивні права,
встановлені судом при розгляді справи в судовому
порядку.
Для належного виконання зобов’язання необхідно дотримання умови про строк виконання
зобов’язання. Як визначав В.С. Толстой, умова про
строк не є головною, оскільки поряд зі строками виконання зобов’язання стоїть його предмет, спосіб
виконання, місце виконання, які мають однакове
юридичне значення для кредитора, і невиконання
будь-якої з них є для нього рівноцінним невиконанню зобов’язання. Всі умови належного виконання
рівноцінні не тільки з точки зору кредитора, але і
самі по собі, оскільки неможлива передача предмета
поза місцем та часом [14, с. 71].
За ступенем визначеності строків вони поділяються на абсолютно визначені, відносно визначені
та невизначені строки.
Абсолютно визначені строки – строки, при яких
зазначається точний період часу, з настанням якого
пов’язуються певні юридичні наслідки. Дані строки
можуть визначатися вказівкою на тривалість строку
(наприклад, один місяць) та вказівкою на точні моменти початку та закінчення строку (наприклад, з
1 січня 2021 р. по 1 квітня 2021 р.). як приклад можна навести строк виплати ренти. Так, рента виплачується після закінчення кожного календарного кварталу, якщо інше не встановлено договором ренти
(ст. 738 ЦК України [6]).
Відносно визначені строки – це строки, позначені вказівкою на подію, яка має неминуче настати,
а також передбачені деякими нормами законів абстрактні строки.
Відносно визначені строки поділяють на два
види:
1) строки, пов’язані з подією, яка має неминуче
настати (проте точно невідомо, коли саме). Як приклад можна навести строк припинення договору
довічного утримання. Так, договір довічного утримання (догляду) припиняється зі смертю відчужувача (ч. 2 ст. 755 ЦК України [6]);
2) строки, виражені за допомогою оціночних понять таких як «розумні строки» (ч. 4 ст. 672, ч. 1
ст. 688, ч. 2 ст. 776 ЦК України), «негайно» (ч. 2
ст. 530, ч. 1 ст. 690, ч. 1 ст. 785 ЦК України), «своєчасно» (ч. 2 ст. 538 ЦК України. Так, товар, асортимент
якого не відповідає умовам договору купівлі-продажу,
є прийнятим, якщо покупець у розумний строк після
його одержання не повідомив продавця про свою відмову від нього (ч. 4 ст. 672 ЦК України [6]).
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Невизначені строки мають місце коли для здійснення певних дій не визначений будь-який часовий
орієнтир, хоча й передбачається. Наприклад, майно,
земельна ділянка або житло можуть бути передані в
найм без вказівки на конкретний строк їх використання. В основному невизначені строки зустрічаються у договірних зобов’язаннях, при укладенні договорів без вказівки строків його дії [2, с. 50]. Так,
якщо строк найму не встановлений, договір найму
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

вважається укладеним на невизначений строк (ч. 2
ст. 763 ЦК України [6]).
Висновки. Отже, вивчення та аналіз строків як
істотної умови цивільно-правового договору має
важливе науково-практичне значення, оскільки вони
упорядковують цивільний обіг, стабілізують цивільні відносини та забезпечують можливості належного
та своєчасного захисту цивільних прав.
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СРОК КАК СУЩЕСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
В статье исследуется срок как существенное условие гражданско-правового договора. Проанализировано
определение срока. Исследован срок действия договора и срок реализации прав и выполнения обязанностей.
Исследованы законные, договорные и судебные сроки. Проанализированная классификация сроков по степени
их определенности, в частности выделяются абсолютно определенные, относительно определенные и
неопределенные сроки.
Ключевые слова: срок действия договора, срок выполнения обязанностей, гражданско-правовой договор.
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TERM AS AN ESSENTIAL CONDITION OF A CIVIL LEGAL AGREEMENT
Problem setting. The changes and transformations that have taken place in the economy of our country have
necessitated the reform and further study of contractual relations. These relationships arise, change and end over time.
The conclusion of a contract is a rather complex process, which raises some issues related to the term of the contract and
the term of realization of rights and obligations.
The purpose of this work is a general study and analysis of the term as an essential condition of a civil contract. To
achieve this goal it is necessary to solve the following tasks: 1) consider the definition of the term in civil law; 2) establish
how the term and term are determined; 3) to investigate the term of the contract and the term of realization of rights and
fulfillment of obligations; 4) investigate legal, contractual and judicial terms; 5) to analyze the classification of terms
according to the degree of their certainty (absolutely definite, relatively definite and indefinite terms).
Analysis of recent researches and publications. Civil scientists have studied contractual relations in various aspects.
Research in this area was conducted by M. I. Braginsky, V. V. Vitryansky, V. V. Lutz and others. But the issue of term as
an essential condition of a civil contract is poorly covered, is quite relevant and needs further study.
Article’s main body. The article examines the term as an essential condition of a civil contract. The definition of the
term is analyzed. The term of the contract and the term of realization of rights and fulfillment of obligations have been
studied. Legal, contractual and judicial terms are investigated. The classification of terms by the degree of their certainty
is analyzed, in particular, there are absolutely definite, relatively definite and indefinite terms.
Conclusions. Thus, the study and analysis of terms as an essential condition of a civil law contract is of great scientific
and practical importance, as they regulate civil circulation, stabilize civil relations and provide opportunities for proper
and timely protection of civil rights.
Keywords: term of the contract, term of performance of duties, civil law contract.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ТЕРМІНУ «ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ»
КЕРІВНИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Стаття присвячена аналізу теоретичних та законодавчих визначень поняття «ділова репутація». У статті розглянуто значення ділової репутації для банків та посадових осіб комерційних банків. Проаналізовано критерії
небездоганної ділової репутації, запропоновано удосконалення чинного законодавства шляхом внесення змін до
Положення про ліцензування банків, в частині дій НБУ під час оцінки ділової репутації фізичної особи.
Ключові слова: комерційний банк, керівник, ділова репутація, ознаки небездоганної репутації, критерії
оцінки.

Постановка проблеми. При призначенні керівників комерційних банків слід ретельно вивчати ділову репутацію кандидатів, використовуючи однакові критерії оцінки та розуміння цього поняття.
Наявність різних визначень понять, не однаковість
застосування норм можуть призвести до появи негативних наслідків у сфері господарювання. Українське законодавство не містить єдиного унормованого
визначення «ділової репутації», та досі законодавець
має суперечки за якими критеріями оцінювати та які
рішення виносити, якщо репутація виявиться небездоганною. Отже, дана стаття має не лише теоретичне, а й практичне значення.
Мета. Визначити сутність ділової репутації, розглянути необхідність законодавчого закріплення такого поняття. Розглянути причини перевірки, оцінки
ділової репутації та/або професійної придатності
керівника комерційного банку. Проаналізувати Положення про ліцензування банків у частині критеріїв та оцінки ділової репутації фізичних осіб. Оцінити
зміни, які пропонує внести законодавець, про види
рішень НБУ після визнання ділової репутації керівника небездоганною.
Наукові дослідження. Питання ділової репутації
керівників комерційних банків останнім часом стало
центром уваги багатьох науковців та правників у
даній сфері. Відтак, за останні роки багато робіт
було присвячено аналізу положень про поняття, кри-
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терії та оцінку ділової репутації, її значення для
ефективного функціонування банку. Прикладами
авторів, які звертають свою увагу на дану проблему,
є М. К. Галянтич, Л. О. Красавчикова, Р. О. Стефанчук, О. В. Хортюк, Г. Ф. Шершеневич та інші.
Дослідженнями оцінки і формування ділової репутації присвячено також багато праць зарубіжних
учених, зокрема: К. Рогоффа, К. Т. Джексона,
Ч. Дж Фомбруна, Х. Клевес, Р. Врешньок та ін.
Виклад основного матеріалу. Розглядаючи
практику країн з розвинутою економікою, бачимо,
що в наш час ділова репутація комерційного банку є
дуже важливою. Ділова репутація повинна постійно
посилюватися для формування довіри з боку населення, з боку контролюючих суб’єктів та з боку ділових партнерів. Хороша репутація може замінити
певну інформацію, яка необхідна споживачам послуг
та партнерам, про діяльність комерційних банків.
Разом з підвищенням рівня довіри до комерційних
банків збільшується їх конкурентоспроможність, а в
умовах нестабільності та підвищеної ринкової конкуренції, що є особливо актуальним для України,
бути конкурентоспроможним суб’єктом є вкрай необхідним. Погіршення ділової репутації може також
призводити до реальних фінансових збитків. К. Рогофф, колишній головний економіст Міжнародного
валютного фонду, відзначає, що надто важким є питання, де й коли виникне нова хвиля кризи, проте не
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є проблемою визначити країни, що стануть найбільш
уразливими до неї – усе зводиться до довіри а отже,
і ділової репутації банків [7].
На сучасному етапі Україна залучена в процеси
світової глобалізації, однією з основних сфер яких є
фінансова, у тому числі діяльність банківської системи. У зв’язку з досить високим рівнем ризиковості банківської діяльності комерційні банки є
об’єктами посиленої контрольно-наглядової діяльності, зокрема, Національного банку України (далі –
НБУ). Цей критерій також достатньо відрізняє комерційні банки від інших господарюючих суб’єктів.
Так, зокрема, комерційні банки зобов’язані дотримуватися не тільки порядку ліцензування, реєстрації
банків та відкриття відокремлених підрозділів, але
й погодження набуття або збільшення істотної участі в банку та погодження призначення та визначення
професійної придатності та ділової репутації керівників банку.
Механізми захисту порушеної чи приниженої
ділової репутації існують, хоча й відсутнє точне визначення, що саме підлягає захисту. Зауважимо, що
в українському законодавстві немає єдиного унормованого визначення ділової репутації.
Науковці теж по різному тлумачать таке поняття,
як ділова репутація, окремі ототожнюють його з такими категоріями, як торговельна марка, імідж,
бренд, гудвіл, репутаційний капітал, інші розглядають їх як самостійні категорії тощо.
Зокрема, О.В. Хортюк указує, що «… імідж,
бренд, ділова репутація та гудвіл є самостійними
категоріями ... між якими простежується певний
взаємозв’язок» [9]. М. К. Галянтич зазначає, що ділова репутація – загальна думка про окрему особу,
групу або колектив людей, що склалася на підставі
оцінки якості продукції, роботи, вчинків, переваг та
недоліків будь-якої роботи [6, с.98]. Р. О. Стефанчук
розуміє ділову репутацію, як усталену оцінку фізичної особи в будь-якій сфері професійної чи іншої
суспільно-корисної діяльності [8].
Законодавець теж по різному тлумачить поняття
«ділова репутація». У ст. 2 Закону України «Про
банки і банківську діяльність» ділова репутація визначається, як відомості, зібрані Національним банком України, про відповідність діяльності юридичної
або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи та власників істотної участі у такій юридичній особі, вимогам закону, діловій практиці та
професійній етиці, а також відомості про порядність,
професійні та управлінські здібності фізичної особи
[1].
Відповідно до п. 26 ст.1 Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» – ділова репутація це сукупність
документально підтвердженої інформації про особу,

що дає можливість зробити висновок про відповідність її господарської та/або професійної діяльності
вимогам законодавства, а для фізичної особи – також
про належний рівень професійних здібностей та
управлінського досвіду, а також відсутність в особи
судимості за корисливі кримінальні правопорушення
і за злочини у сфері господарської діяльності, не
знятої або не погашеної в установленому законом
порядку [2].
Відповідно до постанови Пленуму Верховного
Суду України від 27.02.2009 №1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної
особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» (далі - постанова ВСУ) під діловою репутацією фізичної особи розуміється набута особою
суспільна оцінка її ділових і професійних якостей
при виконанні нею трудових, службових, громадських чи інших обов›язків [4]. Саме ця постанова
поставила крапку у суперечках про можливості фізичної особи мати ділову репутацію, до цього існували думки, що ділову репутацію може мати лише
юридична особа, або фізична особа – підприємець.
На даний час у верховній раді зареєстровано
Проект Закону «Про фінансові послуги та фінансові
компанії», у якому пропонується визначити ділову
репутацію, як відомості, зібрані Регулятором про
відповідність діяльності юридичної або фізичної
особи, у тому числі керівників юридичної особи та
власників істотної участі у такій юридичній особі,
вимогам закону, діловій практиці та професійній
етиці, а також відомості про порядність, професійні
та управлінські здібності фізичної особи [5].
Вважаємо, що термін «ділова репутація» означає
особисте немайнове благо, суспільна думка про особу, своєрідний «рейтинг» особи в суспільстві. Тобто
таке поняття тяжіє до понять «честь та гідність».
Узагальнюючи сказане про поняття ділової репутації, вважаємо доречним не закріплювати поняття
ділової репутації у законодавстві чи хоча б не надавати нові визначення, щоб не створювати спірні ситуації, бо з огляду на зазначене, поняття «репутація»
більше відноситься до філософського поняття, і тому
нормативне закріплення не є необхідністю і не впливає на рівень захисту права на ділову репутацію та
на право відшкодування моральної шкоди у зв›язку
з приниженням ділової репутації.
Необхідно розглянути питання про оцінку та випадки при яких потрібно оцінювати ділову репутацію.
Згідно з Положенням про ліцензування банків від
22.12.2018 № 149 НБУ оцінює ділову репутацію
при: погодженні статуту новоствореного банку –
щодо фізичних і юридичних осіб – засновників цього банку, фізичних і юридичних осіб, які набувають
істотної участі в ньому, а також керівників зазначеПраво та інновації № 2 (34) 2021
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них юридичних осіб; погодження набуття або збільшення істотної участі в банку – щодо фізичних і
юридичних осіб, які набувають або збільшують істотну участь у банку, а також керівників зазначених
юридичних осіб; погодження на посади керівників
банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту
(кандидатів на ці посади), моніторингу відповідності вимогам законодавства України керівників банку),
контролю за відповідністю вимогам законодавства
України власника істотної участі в банку – щодо
фізичних і юридичних осіб, які володіють істотною
участю в банку [3]. Тобто, особливо керівники банків
та відокремлених підрозділів повинні мати бездоганну ділову репутацію.
Небездоганну ділову репутацію можна класифікувати на такі види: пов’язана з дотриманням закону
та публічного порядку, пов’язана з виконанням фінансових зобов’язань, пов’язана з професійною діяльністю, пов’язана з обійманням посад або володінням істотною участю в банках або інших кредитних
установах. До першого виду можна віднести наявність в особи судимості, включення особи до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної
діяльності, позбавлення особи права обіймати певні
посади та ін. До другого- неналежне виконання особою обов’язків зі сплати податків, порушення особою зобов’язання фінансового характеру. До третього- надання недостовірної інформації НБУ, звільнення протягом п’яти років за грубе порушення
посадових обов’язків та ін. До четвертого- володіння
істотною участю в банку станом на будь-яку дату
протягом року, що передує даті рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про
відкликання в банку банківської ліцензії та ін [3].
Проаналізував ці положення пропонуємо НБУ,
створити реєстр осіб які мають небездоганну репутацію, для пришвидшення прийняття рішення і щоб
у жодному разі не допустити призначення таких осіб
з небездоганною репутацією на керівні посади.
Після оцінки ділової репутації НБУ приймає
одне з таких рішень: про визнання ділової репутації
особи небездоганною, отже особа вважається такою,
що не пройшла конкурс; або про незастосування до
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особи ознаки небездоганної ділової репутації [3].
Але законопроект, про який згадувалося вище, пропонує додати ще один варіант рішення: здійснити
самостійну перевірку відповідності власників істотної участі (за наявності) вимогам щодо ділової репутації [5].
Вважаємо доречним додати у чинне законодавство цей вид запропонованого рішення, бо збільшиться шанс отримання керівної посади осіб, які,
наприклад, подали недостовірні відомості про себе,
чи не виконали обов’язок по сплати зборів не через
умисел, а через неуважність.
Висновок. Таким чином, на основі вищевикладеного матеріалу можна зробити висновок, що ділова репутація фізичної особи керівника комерційного банку має велике значення для діяльності банку,
для довіри до банку з боку клієнтів та партнерів.
Вбачаємо за необхідне не приймати законопроект
«Про фінансові послуги та фінансові компанії» у
частині визначення ділової репутації і не надавати в
подальшому таке визначення у законодавстві, бо
воно тяжіє до філософського, що передбачає різні
погляди його трактування, тим більше є критерії за
якими ділова репутація визнається небездоганною.
Також пропонуємо НБУ, створити реєстр осіб які
мають небездоганну репутацію, для пришвидшення
прийняття рішення і щоб у жодному разі не допустити призначення осіб з небездоганною репутацією
на керівні посади. Крім цього вбачається за доцільне
вдосконалити чинне законодавство у положеннях,
про види рішень після оцінки НБУ ділової репутації
фізичної особи. Зокрема, необхідним, на нашу думку,
є до пункту 80 Положення про ліцензування банків
від 22.12.2018 № 149 додати підпункт 3 і викласти
його у такій редакції: «Національний банк під час
оцінки ділової репутації фізичної або юридичної
особи, щодо якої виявлено ознаку небездоганної ділової репутації, визначену в пунктах 63–65 глави 6
або в пунктах 67–70 глави 7 розділу II цього Положення, має право прийняти рішення про здійснення
самостійної перевірки відповідності власників істотної участі (за наявності) вимогам щодо ділової
репутації».
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Статья посвящена анализу теоретических и законодательных определений понятия «деловая репутация».
В статье рассмотрено значение деловой репутации для банков и должностных лиц коммерческих банков.
Проанализированы критерии небезупречной деловой репутации, предложено усовершенствование действующего законодательства путем внесения изменений в Положение о лицензировании банков, в части действий НБУ
при оценке деловой репутации физического лица.
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СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

MOROZOVA ALYONA
4-years student, group 3, International Law Faculty of Yaroslav Mudryi National Law University
LEGAL NATURE OF THE TERM “BUSINESS REPUTATION”
OF THE HEADS OF COMMERCIAL BANKS
Problem setting. Appointing the heads of commercial banks should carefully study the business reputation of
candidates, using the same criteria for evaluation and understanding of this concept. The presence of different definitions,
non-uniform application of norms can lead to negative consequences in the field of management. Ukrainian legislation
does not contain a single standardized definition of “business reputation”, and the legislator still has disputes over what
criteria to evaluate and what decisions to make if the reputation is impeccable.
Target research. To determine the essence of business reputation, to consider the need for legislative consolidation
of such a concept. Consider the reasons for checking, assessing the business reputation and / or professional suitability
of the head of a commercial bank. Analyze the Regulations on licensing of banks in terms of criteria and assessment of
business reputation of individuals. Assess the changes proposed by the legislator on the types of decisions of the NBU
after the recognition of the business reputation of the head is impeccable.
Analysis of recent research and publication. The issue of business reputation of commercial bank executives has
recently become the focus of many scholars and lawyers in this field. Thus, in recent years, many works have been devoted to the analysis of the provisions on the concept, criteria and assessment of business reputation, its importance for
the effective functioning of the bank. Examples of authors who pay attention to this problem are M.K. Haliantych,
L.O. Krasavchykova, R.O. Stefanchuk, O.V. Khortiuk, H.F. Shershenevich and others.
Many works of foreign scientists, in particular: K. Rogoff, K. T. Jackson, C. J. Fombrun, H. Cleves, R. Vreshnok and
others, are also devoted to the research of assessment and formation of business reputation.
Article’s main body. There is no single standardized definition of business reputation in Ukrainian law.
Scholars also interpret the concept of business reputation in different ways, some identify it with such categories as
brand, image, brand, goodwill, reputational capital, others consider them as independent categories. We believe that
regulatory consolidation is not a necessity and does not affect the level of protection of the right to business reputation
and the right to compensation for non-pecuniary damage in connection with the humiliation of business reputation.
When appointing managers, the NBU assesses the reputation of candidates. The law establishes the criteria of
impeccable reputation. in case of impeccable reputation, the NBU may apply or not apply to a person signs of impeccable
business reputation.
Conclusions and prospect of development. We do not need to provide a definition of “business reputation” in the
legislation.
We also propose that the NBU create a register of persons with an impeccable reputation to expedite decision-making
and to prevent the appointment of persons with an impeccable reputation to management positions. In addition, it is
considered appropriate to improve the current legislation in the provisions on the types of decisions after the assessment
of the NBU business reputation of an individual. In particular, in our opinion, it is necessary to add sub-item 3 to item 80
of the Regulation on banking licensing dated 22.12.2018 № 149 and to state it in the following wording: «when The
National Bank assessing the business reputation of a natural or legal person for which a sign of impeccable business
reputation is identified, as defined in paragraphs 63-65 of Chapter 6 or paragraphs 67-70 of Chapter 7 of Section II of this
Regulation, has the right to decide on self-assessment owners of significant participation (if any) in the requirements for
business reputation».
Key words: commercial bank, manager, business reputation, signs of a faulty reputation, evaluation criteria.
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