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Однією з основних засад сучасного майD
нового обороту є принцип належного
виконання зобов’язань, сутність якого

полягає в тому, що виконання має бути проD
ведене учасниками відносин належним чиD
ном відповідно до умов договору та вимог заD
конодавства, а за відсутності таких умов і виD
мог – відповідно до звичаїв ділового обороту
або інших вимог, що звичайно ставляться
(ст. 526 Цивільного кодексу (далі – ЦК) УкD
раїни, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу
(далі – ГК) України). Саме в результаті наD
лежного виконання найбільшою мірою заD
довольняються інтереси кредитора [1, c. 103].
Одним із важливих елементів цього принциD
пу є те, що мають бути вчинені саме ті дії, які
є предметом зобов’язання. 

Особливості предмета виконання визнаD
чаються специфікою конкретного правовідD
ношення, підставами виникнення зобов’язанD
ня та ступенем нормативної врегульованості.
Але, враховуючи переважно еквівалентноD
відплатний характер матеріальних взаємодій
у сучасному майновому обігу, більшість із
них включає до свого складу зобов’язання, за
яким боржник повинен передати (сплатити)
гроші, а кредитор вправі вимагати такої дії.
Такі зобов’язання мають назву грошових,
вони найбільш поширені у цивільних і госпоD
дарських відносинах. Більше того, чинне укD
раїнське законодавство приділяє особливу
увагу регулюванню грошових зобов’язань,
часто конкретизуючи щодо них певні заD
гальні правила, які стосуються предмета виD
конання (статті 524, 533–537 ЦК України, 
ст. 198 ГК України). 

Питанням відповідальності за невикоD
нання грошових зобов’язань присвячене таD
кож спеціальне правове регулювання (ст. 625,
ч. 2 ст. 1214 ЦК, ч. 6 ст. 231 ГК), що свідчить
про виключне значення цього відношення.
Тому питання визначення юридичного змісD

ту грошового зобов’язання, відповідальності
за його порушення, встановлення початковоD
го та кінцевого термінів як регулятивного,
так і охоронного правовідношення досить
актуальні. 

У нашій доктрині загальній проблемаD
тиці щодо підстав і часу виникнення матеріD
альних зобов’язальних відносин присвячено
чимало праць. Це, насамперед, роботи І. ЕнD
гельмана, О. Сергеєва, В. Грибанова, О. БеD
ляневич, І. СпасибоDФатєєвої, О. Рожнова,
Д. Маріц. Конкретика грошових зобов’язань
висвітлювалася у працях О. Подцерковного,
В. Вітрянського, Д. Добрачова та інших. РаD
зом із тим слід констатувати, що єдиної конD
цепції щодо належності виконання обов’язD
ків, предметом яких є сплата грошових кошD
тів, наразі не напрацьовано. Особливо це відD
чувається при аналізі сучасної літератури та
прикладів правозастосовної практики, що
стосуються підстав, строків і порядку застоD
сування правових наслідків неналежного виD
конання грошових зобов’язань. Строкатість
чинного законодавства, різнобій у судовій
практиці також свідчать про проблемність
питання. 

Метою цієї статті є системне дослідження
юридичної сутності грошового зобов’язанD
ня на етапі його виконання та наслідків,
що настають після порушення, пошук
шляхів удосконалення законодавства щоD
до особливостей правового регулювання
цих питань. 

У зобов’язальних правовідносинах боржD
ник має здійснити певні дії на користь креD
дитора; для виконання грошового обов’язку
така дія полягає у сплаті коштів. НевиконанD
ня у визначений строк (термін) такого обоD
в’язку є порушенням права кредитора. ОсD
танній, у свою чергу, має контролювати хід 
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виконання обов’язку, тому вважається, що
він повинен знати про порушення цивільноD
го права з моменту його прострочення. Тому
потребує додаткового аналізу визначення
моменту порушення суб’єктивного права. Від
усвідомлення того, коли відбулося порушенD
ня права або інтересу, залежить і можливість
застосування передбачених законом чи догоD
вором санкцій, і початок перебігу строку для
судового захисту. Втім, аби визначитися з
поняттям «прострочення» слід встановити
коли і з якої правової підстави виникло зоD
бов’язання, що в подальшому виявилося поD
рушеним, яким був строк його виконання. 

Моменти початку та закінчення виконанD
ня регулятивного обов’язку щодо сплати гроD
шей, як правило, відомі контрагентам від поD
чатку правовідношення, оскільки строк як
умова, що характеризує зміст зобов’язання, пеD
реважно визначається сторонами договору чи
нормативно. Як варіант такого регулювання
слід розглядати і передбачений у ч. 2 ст. 530
ЦК України випадок, коли строк визначаєтьD
ся вимогою кредитора, яку останній вправі
пред’явити коли йому заманеться. Тоді період
належного виконання почнеться від часу отD
римання вимоги та спливе через тиждень. 

Існують і більш складні правові інструменD
тарії щодо визначення темпоральних чинD
ників грошового зобов’язання. Наприклад,
продавець, який отримав попередню оплату
товару та не поставив його своєчасно, на виD
могу продавця повинен повернути кошти [2,
c. 83], навіть попри те, що у нього з’явилася
можливість виконати товарний обов’язок із
простроченням (ч. 2 ст. 693 ЦК України).
При цьому не передання продавцем товару у
обумовлений строк призводить до однакоD
вих наслідків у разі вимоги покупця незаD
лежно від того, чи була вчинена попередня
оплата на виконання договірного обов’язку,
чи така дія, не будучи для покупця обов’язD
ковою, відбулася за ініціативою останнього.
Адже відповідно до ст. 531 ЦК України боржD
ник, як правило, може виконати зобов’язанD
ня достроково (у даному випадку здійснити
попередню оплату). Таке виконання є належD
ним, а тому кредитор має його прийняти. Тож
цілком логічно, що чинне українське законоD
давство не співвідносить появи встановленоD
го ним нових грошових зобов’язань щодо поD
вернення попередньої оплати з підставами
отримання передоплати. В описаній ситуації
для виникнення регулятивного зобов’язання
щодо повернення коштів потрібен певний
фактичний склад (сукупність юридичних
фактів у певній послідовності) – отримання
попередньої оплати товару продавцем, проD
строчення ним товарного обов’язку, пред’явD
лення вимоги покупця про повернення гроD
шей. У такому випадку грошове зобов’язанD
ня, в якому боржником буде продавець, почD
неться від отримання вимоги і триватиме сім
днів [3, c. 118]. 

Грошовий обов’язок повернути гроші виD
никає також, коли закон кваліфікує кошти
як безпідставно збережені чи набуті. В такоD
му разі встановити «нормальний» період для
виконання грошового зобов’язання дещо важD
че. Стаття 1212 ЦК України не вказує, проD
тягом якого часу необхідно виконати обов’яD
зок повернення такого майна, у тому числі тоD
ді, коли воно свого часу було набуте правоD
мірно, але підстава такого набуття згодом
відпала. На нашу думку, за таких обставин на
практиці слід керуватися поняттям розумD
ності даного строку. 

Правові підстави виникнення регулятивD
них грошових зобов’язань можуть бути різD
ним: договір, вимога вірителя, складна сукупD
ність юридичних фактів тощо, але їх зміст заD
лишається однаковим – боржник має своD
єчасно заплатити гроші, а кредитору налеD
жить право вимагати такої поведінки. Отже,
строк виконання зобов’язання є його умовою
[4, c. 40]. На відміну від інших зобов’язальD
них відносин, в яких, власне, може існувати
багато способів порушення, невиконання гроD
шового зобов’язання практично завжди поD
лягає у недотриманні боржником часової склаD
дової його змісту, тобто простроченні. У таD
кому разі настають несприятливі для боржD
ника правові наслідки, встановлені договоD
ром або актом законодавства. 

Несплата грошей у встановлений строк
тягне ті самі загальні санкції, що і порушенD
ня будьDякого іншого зобов’язання. До боржD
ника можуть бути застосовані такі засоби відD
повідальності, як неустойка, стягнення нанеD
сених збитків, розірвання договору тощо.
Крім того, українське законодавство, враховуD
ючи особливий статус грошових зобов’язань,
передбачило і спеціальну відповідальність у
вигляді інфляційних нарахувань, відсотків
річних (ч. 2 ст. 625 ЦК), відсотків за користуD
вання чужими (неповернутими) коштами
(ст. 536 ЦК), спеціальної неустойки (ч. 6 
ст. 231 ГК). Всі зазначені негативні наслідки
невиконання грошового обов’язку реалізуD
ються у межах охоронного правовідношенD
ня, що виникає від часу порушення та має поD
зовну забезпеченість, тобто може бути реаліD
зоване примусово за допомогою юрисдикD
ційних органів. 

На перший погляд, така велика кількість
загальних і спеціальних санкцій до неналежD
ного грошового боржника має свідчити про
посилену турботу законодавця про стабіліD
зацію майнового обороту шляхом правового
забезпечення своєчасності та належності
розрахунків. Але це не зовсім так. ЗапроваD
дивши спеціальні способи відповідальності
за порушення грошового зобов’язання, закон
не надав їм сутнісного тлумачення. Тому у праD
возастосовній практиці сьогодні немає єдносD
ті щодо застосування тих чи інших видів відD
повідальності. Так, є приклади, коли за одне
й те саме прострочення грошового обов’язку
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одночасно застосовуються два способи одD
ного й того ж виду відповідальності (пеня і
штраф)1 або, навпаки, коли в задоволенні суD
дової вимоги про застосування відповідальD
ності відмовляється у зв’язку з тим, що певна
санкція «не підходить» до даного правопоруD
шення2. 

Правильне тлумачення змісту конкретD
ного правила поведінки має вирішальне знаD
чення для встановлення обсягу та тривалості
матеріального відношення. Один із загальноD
правових принципів регулювання товарних
відносин передбачає: якщо закон визначає
якесь відношення як зобов’язальне, то його
порушення обов’язково потягне передбачену
відповідальність. Утім, ця, здавалося б, непоD
хитна теза, на жаль, не завжди знаходить своє
відображення у правозастосовній практиці.
Фактично отримуємо численні рішення судів,
які, констатуючи невиконання грошового
обов’язку, не вважають за потрібне чи можD
ливе застосувати засоби відповідальності до
порушника. Найбільш поширеними підстаD
вами для відмови у притягненні до відповіD
дальності грошового боржника є: 

•• зобов’язання щодо сплати коштів є спеD
цифічним, «незвичайним», не грошовим у
розумінні ст. 625 ЦК України, а тому відповіD
дальність за порушення грошового обов’язку
до цих відносин не застосовується; 

•• зобов’язання щодо сплати коштів є гроD
шовим, але оскільки воно виникло не з догоD
вору, при його порушенні не може застосовуD
ватися передбачена законодавством відповіD
дальність; 

•• штрафна відповідальність за вказане
порушення може застосовуватися тільки
тоді, коли вона встановлена у договорі. 

Зобов’язання, за яким одна особа має
сплатити кошти, а інша вправі їх вимагати, є
грошовим. Ніяким іншим воно бути не може.
Втім, у судових рішеннях часто вживається
фраза на кшталт такої: за своєю суттю обов’яD
зок щодо повернення грошових коштів, отD
риманих, наприклад, як передоплата, не можD
на розцінювати як грошове зобов’язання в

розумінні ст. 625 ЦК України. На жаль, таD
кий підхід сьогодні досить поширений у суD
довій практиці. Але він не ґрунтується на праD
вових актах. ПоDперше, норма ст. 625 ЦК УкD
раїни не визначає поняття «грошове зобоD
в’язання», а лише встановлює наслідки такоD
го порушення. Із даної норми вбачається, що
вона має імперативний характер і застосоD
вується при будьDякому порушенні грошовоD
го обов’язку, незалежно від його сутті та підD
став виникнення. ПоDдруге, цивільні та госпоD
дарські правові норми, що дають визначення
грошового зобов’язання, теж не проводять їх
штучного розподілу залежно від певних обсD
тавин, як це пропонує зробити правозастоD
совний орган. Зобов’язання є грошовим, якD
що до його змісту входить обов’язок боржниD
ка передати кошти та право кредитора вимаD
гати виконання цієї дії (ч. 1 ст. 173 ГК УкD
раїни, ч. 1 ст. 509 ЦК України). При цьому,
власне, однаковий зміст мають усі грошові
регулятивні зобов’язання: сплатити за товар,
роботу чи послугу (у тому числі в порядку
передоплати або частинами), за користуванD
ня чужим майном (у тому числі грошима),
повернення передоплати, а також чужих кошD
тів, отриманих у строкове використання тоD
що. В усіх цих зобов’язаннях існує однакоD
вий обов’язок передати гроші кредиторові.
Глави цивільного та господарського кодекD
сів, що регулюють відповідальність, також не
роблять застережень щодо застосування праD
вових наслідків при порушенні якихось окD
ремих зобов’язань, виділяючи їх за сутністю.
Зокрема, положення глави 51 ЦК України та
глави 26 ГК України стосуються всіх (у тому
числі грошових) обов’язків. Якщо ж закон
вважає за необхідне якимось чином виокреD
мити відповідальність за правопорушення у
певному правовідношенні, він прямо вказує
на це (наприклад, ч. 2 ст. 231 ГК України
формулює інший, ніж загальний, спосіб приD
тягнення до відповідальності учасників госD
подарських відносин, де стороною є суб’єкт,
що належить до державного сектора екоD
номіки). Таким чином, позиція, згідно з якою
порушення окремих, особливих за суттю гроD
шових зобов’язань не призводить до виникD
нення відповідальності, не має під собою праD
вового підґрунтя. 

Підлягає критичній оцінці також теза про
незастосовність відповідальності у разі позаD
договірного виникнення грошового зобов’яD
зання. В будьDякому випадку такий висновок
не випливає з чинного законодавства. Та й
судова практика, попри свою неодноманітD
ність, теж переважно дотримується тієї точки
зору, що порушення зобов’язання, яке виD
никло, скажімо, із безпідставного набуття
грошей, тягне відповідальність, встановлену
у ч. 2 ст. 625 ЦК України. Отже, відповідальD
ність за невиконання грошового обов’язку не
залежить від того, чи був такий обов’язок поD
годжений сторонами, чи виник, скажімо, із акD

1Згідно з положенням ст. 230 ГК України пеня
та штраф є елементами одного й того ж виду госD
подарських санкцій – штрафних (ч. 2 ст. 217 ГК).

2У постанові Вищого господарського суду від
22.08.2013 р. по справі № 910/2589/13 заслуговує
на увагу фраза: «Щодо вимог позивача про стягD
нення з відповідача 41705,94 грн неустойки на підD
ставі ч. 6 ст. 231 ГК України, то суди відмовили у
цій частині позовних вимог з посиланням на те, що ні
в договорі, ні чинним законодавством не передбаD
чено стягнення неустойки у розмірі облікової ставD
ки Національного банку України за несвоєчасне
повернення надміру сплачених за договором кошD
тів», у якій в одному реченні одночасно наведена
норма, що передбачає відповідальність за невикоD
нання грошового зобов’язання, і заперечення її
існування.
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та законодавства. Так, обов’язок повернути
попередню оплату, про який йдеться у ч. 2 
ст. 693 ЦК України, є договірним, хоча стоD
рони про це не домовлялися. Дійсно, сучасна
правова наука на базі аналізу діючих актів
розрізняє правові поняття «умова договору»
й «умова, встановлена сторонами». Перше –
більш містке. Умови майнового договору моD
жуть встановлюватися не тільки його учасD
никами. Іноді вони мають імперативний хаD
рактер (наприклад, коли ціна правочину реD
гульована). Існує також третій спосіб становD
лення змісту договору. Законодавець надає
одній із сторін право за певних обставин встаD
новити умову угоди, здійснивши конкретний
односторонній вчинок. Скажімо, ст. 309 ГК
України надає вантажовідправнику право
змінити умови перевезення шляхом одерD
жання назад зданого до перевезення вантаD
жу, заміни вказаного в перевізному докуменD
ті одержувача вантажу, розпорядження ванD
тажем у разі неприйняття його одержувачем.
Тому обов’язок перевізника вчинити певну
дію виникатиме тільки після пред’явлення
вимоги вантажовідправником. Для виникD
нення такого зобов’язання згода перевізника
не потрібна. Але права й обов’язки, що склаD
датимуть зміст такого нового зобов’язання,
становитимуть істотні умови договору. Це
стосується і грошового зобов’язання щодо
повернення попередньої оплати продавцем,
який не передав своєчасно товар. Воно виниD
кає із односторонньої дії покупця, але є склаD
довою частиною договору. 

Не витримує критики теза про незастосуD
вання штрафних санкцій, якщо вони не обуD
мовлені у договорі. Якби це було так, то зоD
бов’язання, що виникли не з договору, взагаD
лі не мали б захисної властивості. В українсьD
кому законодавстві зазначається, що штрафD
на відповідальність (неустойка) може встаD
новлюватися як договором, так і законом.
Більше того, ГК взагалі встановлює пріориD
тет нормативного визначення неустойки: якD
що розмір штрафних санкцій законом не виD
значено, санкції застосовуються в розмірі, пеD
редбаченому договором (ч. 4 ст. 231). Таким
чином, відмова у судовому стягненні штрафD
них санкцій може бути лише тоді, коли вони не
встановлені ні законом, ні договором [5, c. 874]. 

Слід зазначити, що при законодавчій неD
визначеності правової сутності окремих наD
слідків невиконання грошового зобов’язання
[6, c. 260] отримуємо ситуацію, за якої в укD
раїнському законодавстві існують норми, які
зовсім не мають практичного застосування
або застосовуються юрисдикційними оргаD
нами всупереч їх правовій сутності. Так, важD
ко зрозуміти, чому пряма норма закону (ч. 6
ст. 231 ГК України) практично не використоD
вується як засіб відповідальності. Чим тільD
ки не називали передбачений у ній наслідок:
і оплатою відсотків за користування чужими
коштами, і різновидом наслідку, передбаченоD

го у ст. 625 ЦК України, але тільки не штрафD
ною санкцією, встановленою законом за неD
виконання грошового обов’язку. Тільки коD
ментована у цій статті ситуація відповідає
правилу, коли порушення грошового зобоD
в’язання полягає у неповерненні коштів. ІнD
шого зобов’язання подібного змісту годі й
шукати. Таким чином, якщо дотримуватися
позиції, згідно з якою невиконання обов’язку
повернути чужі кошти та штрафна санкція,
що обчислюється протягом тривалості коD
ристування ними, ніяк між собою не співвідD
носяться, неодмінно має дійти висновку, що
правило ч. 6 ст. 231 ГК України є «мертвим».
Бо тоді в природі товарного обігу практично
не виявиться відносин, порушення яких поD
тягло б подібні наслідки. 

Ми далекі від думки, що розробники ГК
України мали на меті саме такий (символічD
ний) стан даного нормативного припису. НаD
впаки, цілком очевидно, що вони, запроваD
джуючи спеціальне правило для певного коD
ла відносин сподівалися на належну його
дієвість. Тим більше, що закон не передбачає
можливості зведення ефекту його застосуD
вання до нуля. 

У правовій літературі та судовій практиці
часто відбувається змішування або навіть
ототожнення двох різних за сутністю охоронD
них зобов’язань, що виникають із приводу
оплати відсотків за користування чужими
коштами, та спеціальної неустойки за поруD
шення грошового зобов’язання. Насправді,
відповідальність за невиконання грошового
зобов’язання (несплату коштів) та за подальD
ше неправомірне користування ними є різD
ними за підставами виникнення і часовими
координатами. 

Штрафна санкція згідно з ч. 6 ст. 231 ГК
України є наслідком невиконання грошового
обов’язку – сплатити кошти (позовна давD
ність за даною вимогою становить один рік).
Натомість відповідальність у вигляді сплати
відсотків (ст. 536 ЦК України) настає за поD
дальше використання чужих коштів і позовD
не домагання триває протягом трьох років.
Таким чином, санкція, передбачена у ч. 6 
ст. 231 ГК є різновидом пені, що встановлюD
ється за невиконання грошового зобов’язанD
ня: вона застосовується, якщо сторони не
встановили інший розмір у межах, визначеD
них Законом України «Про відповідальність
за невиконання грошового зобов’язання».
При цьому тривалість періоду нарахування
штрафних санкцій у вигляді відсотків у силу
припису спеціальної норми ч. 4 ст. 232 ГК відD
різняється від загальної для неустойки (півD
річної) та становить весь період правопоруD
шення (на нашу думку, такий підхід не є виD
правданим). У той самий час відповідальність
за ст. 536 ЦК не має характеру неустойки. 

Вважаємо, що проблема з невиправданим
ототожненням зазначених санкцій значною
мірою зумовлена одноманітним нормативD
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ним підходом щодо визначення розміру різD
них грошових обов’язків: в обох випадках
розмір санкції обчислюється у відсотках від
грошового боргу, а її база пов’язується з триD
валістю користування чужими коштами. Це
є певним недоліком та, на жаль, він навряд
чи може бути усунений. Звісно, можна було
б піти на скасування деяких видів відповіD
дальності як таких, що певною мірою дублюD
ють існуючі. Але за умови недостатньої дисD
ципліни ринкових відносин правова доктриD
на та законодавство наразі рухаються в наD
прямі посилення відповідальності за невикоD
нання зобов’язань, передусім грошових, заD
проваджуючи нові самостійні види санкцій.
У той самий час способів обчислення їх розD
міру не так вже й багато: фіксована сума, раD
зовий відсоток від невиконаного обов’язку,
такий самий відсоток за кожен день простроD
чення. Для грошових зобов’язань останній
варіант є найбільш ефективним. За таких обD
ставин правозастосовному органу при розD
гляді спорів необхідно ретельно з’ясовувати
сутність, підстави та строки дії застосовуваD
ної санкції. 

Висновки 

Регулятивні грошові зобов’язання мають
однакову юридичну сутність і зміст: право
вірителя вимагати гроші й обов’язок боржD
ника їх сплатити, незалежно від підстав виD
никнення та змісту зустрічного зобов’язанD
ня. Від моменту порушення грошового зоD
бов’язання виникає охоронне відношення, до
складу якого входять домагання про застосуD
вання засобів відповідальності. Оскільки заD
кон не диференціює грошові зобов’язання за
якимись ознаками, при будьDякому їх поруD
шенні порядок застосування відповідальносD
ті, передбаченої у договорі чи законі, є однаD
ковим. У разі прострочення зобов’язання (у тоD
му числі грошового) до боржника можуть
застосовуватися засоби відповідальності різD
них видів (правової природи). Застосування
за одне й те саме порушення (прострочення)
санкцій одного виду не допускається. 

Проведений аналіз дозволяє запропонуD
вати внесення змін до чинного українського
законодавства. Зміст ч. 4 ст. 232 ГК України
невиправдано змішує штрафну відповідальD
ність за порушення грошового зобов’язання
з відповідальністю за користування чужими
коштами. Крім того, встановлення іншого

строку нарахування штрафних санкцій, ніж
передбачений у ч. 6 ст. 232 ГК шестимісячD
ний, зводить правило ч. 6 практично тільки
до регулювання санкцій за невиконання неD
грошових зобов’язань, що є недоцільним. 
З урахуванням викладеного пропонуємо норD
му ч. 4 ст. 232 ГК вилучити. У той самий час
її текст майже дослівно1 можна вставити як
ч. 3 до ст. 536 ЦК України. 

Абзац 3 ч. 2 ст. 231 ГК України фактично
запроваджує подвійну відповідальність одD
ного й того самого виду – штрафні госпоD
дарські санкції за те саме порушення. Адже,
починаючи з 31Dго дня прострочення за це
порушення одночасно нараховується і пеня, і
штраф. Такий підхід навряд чи узгоджується
з загальноDправовим принципом не притягD
нення до подвійної відповідальності за один
і той самий делікт. Пропонуємо викласти цю
норму у такій редакції: «за порушення строD
ків виконання зобов’язання стягується пеня
у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт,
послуг), з яких допущено прострочення виD
конання, за кожний день прострочення, а за
прострочення понад тридцять днів за вибоD
ром кредитора замість пені може стягуватися
штраф у розмірі семи відсотків вказаної варD
тості». Такий підхід, безумовно, сприятиме
формуванню належної договірної та судової
практики при застосуванні санкцій за невиD
конання грошових зобов’язань. 
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1За винятком слова «неправомірне», бо корисD
тування коштами, які отримали статус «чужих»,
завжди є неправомірним. 
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Поняття особистих паперів фізичної особи
охоплює документи, фотографії, щоденD
ники, інші записи, особисті архівні матеD

ріали тощо. У разі передання до фонду бібліотек
або архівів з дотриманням прав фізичних осіб
особисті папери стають об’єктом права на вільне
ознайомлення та використання, зокрема шляхом
опублікування. Фізична особа має право ствоD
рювати особисті папери, використовувати їх і на
власний розсуд розпоряджатися ними. Право на
розпорядження поширюється також на ті осоD
бисті папери, які є власністю фізичної особи, за
винятком передбачених законом випадків, будьD
яке втручання з боку третіх осіб поза волею фіD
зичної особи не допускається. 

Дослідженням регулювання особистих неD
майнових прав, пов’язаних з особистими папеD
рами, займалися О. Красавчиков, М. Малєін, 
Л. Красавчикова, М. Єгоров, М. Нохріна, 
Т. Дробишевська, Р. Стефанчук, О. Кохановська,
І. СпасибоDФатєєва, Ю. Заіка, І. Венедіктова, 
С. Шимон, О. Кулініч, Н. Коробцова, С. СліпD
ченко, О. Доценко та інші вчені. Проте у вітчизD
няній цивілістиці недостатньо уваги приділено
питанню узгодження права особи на недоторD
канність особистої документації з правом інших
осіб на проведення наукових досліджень. ПоD
требує додаткового вивчення й реалізація права
на ознайомлення з особистими документами,
переданими до фонду бібліотек або архівів. Це
зумовлює і необхідність вирішення низки важD
ливих наукових та практичних завдань: 

•• визначення цінності особистого докуменD
та, що поєднує в собі записи про повсякденне
життя з результатами творчої діяльності; 

•• з’ясування правильності твердження про
необґрунтованість ототожнення особистих маD
теріалів та об’єктів авторського права; 

•• усунення перешкод для ознайомлення з 
незаконно вилученим і повернутим до приватD
ної збірки особистим документом; 

•• визнання особистого немайнового права на
користування досягненнями науки, витворами
мистецтва і літератури. 

Метою цієї статті є знаходження оптимального
співвідношення між правом особи на недоторD
канність особистої документації і правом інших
осіб на проведення наукових досліджень.

Сучасні дослідники торкалися окремих асD
пектів вказаної проблеми. Було досліджено поD
няття та види особистих немайнових прав у
цивільному праві України, розглянуто особисті
немайнові права фізичних осіб як інститут циD
вільного права України [1; 2]. Здійснено також
класифікацію охоронюваних законом інтересів
у приватному праві [3].

Проте у сфері здійснення права особи на неD
доторканність особистої документації продовD
жує існувати низка обставин, які ускладнюють
ознайомлення з особистими паперами і провеD
дення наукових досліджень. Таке положення,
що залишилося поза увагою сучасних дослідD
ників, потребує обговорення і розв’язання. ЗоD
крема, йдеться про: 

•• подолання формалізму в процесі провеD
дення оцінки особистого документа, що поєдD
нує в собі записи про повсякденне життя з реD
зультатами творчої діяльності; 

•• сучасну оцінку незавершених творів, що
збереглися в чернетках, що породило ситуацію, 
за якої твори літератури, науки чи мистецтва
фактично перетворювалися на об’єкти права на
недоторканність особистої документації; 

•• ознайомлення з особистими документами,
повернутими спадкоємцям після незаконного
вилучення, стосовно яких власниками прийнято
рішення про надання їм статусу інформаційних
ресурсів з обмеженим доступом; 

•• спірність твердження про неможливість
конструювання особистого немайнового права
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на користування досягненнями науки, витвораD
ми мистецтва та літератури. 

Термін «особиста документація» означає
сукупність документів, в яких закріплено інD
формацію особистості про обставини, пов’язані
з особистим життям людини. Під словом «докуD
мент» розуміють форму відображення, пошиD
рення, використання і зберігання інформації,
яка надає їй юридичної сили і матеріалізується
лише у писемній формі мовлення [4, с. 276].
Твір – це сукупність ідей, думок, образів, які в
результаті творчої діяльності автора отримали
своє вираження в доступній для сприйняття
людськими почуттями конкретній формі, що
припускає можливість їх відтворення. При цьоD
му творчість слід розглядати як діяльність люD
дини, яка створює щось якісно нове і відмінне
своєю неповторністю, оригінальністю та уніD
кальністю [5]. 

Л. Красавчикова, досліджуючи питання
кваліфікації листів як творів літератури, запеD
речувала можливість ототожнення запису сіD
мейних витрат, що оповідає про прозу життя, із
найпрозаїчнішим, але дійсно творчим витвором
літератури [6, с. 99]. Позиція російської дослідD
ниці видається спірною, особливо коли йдеться
про оцінку особистого документа, що поєднує в
собі записи про повсякденне життя з результаD
тами творчої діяльності. Таким є, наприклад,
лист Афанасія Фета до Льва Толстого, до якого
додавався вірш «Среди звезд», про який Лев
Миколайович згодом писав: «…на том же листD
ке, на котором написано это стихотворение, изD
литы чувства скорби, что керосин стал стоить
12 коп…» [7]. Зазначені різні види інформації
знаходяться на одному матеріальному носії
(«на том же листке»), що ускладнює розмежуD
вання і характеристику відомостей в такого роD
ду особистих документах. Тож слід визнати, що
для усунення небезпеки ігнорування видатних
витворів мистецтва через формальні деталі, заD
писи про прозу життя, поєднані й пов’язані з
результатами творчої діяльності, можна отоD
тожнювати з творами літератури під час провеD
дення оцінки відповідного особистого документа. 

Також видається хиткою висловлена в літеD
ратурі точка зору, відповідно до якої право на
особисті документи стає тотожним авторськоD
му праву на твори науки, літератури й мистецD
тва лише тоді, коли особисті документи піднімаD
ються до рівня вимог, що ставляться до наукоD
вих чи мистецьких творів [6, с. 99]. Особистий
документ може містити фрагмент, наділений
беззаперечною науковою, художньою чи істоD
ричною цінністю і водночас нерозривно пов’яD
заний із суто буденними записами, що становD
лять решту його тексту. За таких обставин заD
значена точка зору на питання кваліфікації осоD
бистих документів, як творів літератури виD
дається невірною. У випадку оцінки особистого
документа, що поєднує в собі записи про повD
сякденне життя з результатами творчої діяльD
ності, доцільним було б визнати його твором
літератури. Категорична відмова в такому виD

знанні на підставі того, що весь текст особистоD
го документа не піднімається до рівня відповідD
них літературноDмистецьких чи наукових виD
мог і містить оповідь про прозу життя, не є
правильною. 

Під особистим життям як об’єктом особисD
того немайнового права, передбаченого ст. 301
Цивільного кодексу України, слід розуміти таD
ке немайнове благо, яке становить собою суD
купність фактів (процесів, подій, явищ, дій), які
відбуваються (виникають) у житті конкретної
людини в теперішній момент часу відокремлено
(автономно) від вторгнення будьDкого в них,
спрямовані на задоволення її приватних соціD
альних (а не біологічних) інтересів [8]. 

М. Єгоров вважає необхідним розрізняти
авторське право на щоденники, листи, записки,
нотатки і т. ін., яке не встановлює заборони
третім особам знайомитися із вмістом авторсьD
кого твору, що міститься у відповідних осоD
бистих документах, і право на недоторканність
особистої документації громадян, яке перекриD
ває для всіх третіх осіб доступ до останньої [9, 
с. 133–134]. У літературі висловлювалася таD
кож точка зору, що особистий характер осоD
бистих матеріалів виключає обґрунтованість
ототожнення їх з об’єктами авторського права,
які з самого початку призначаються для широD
кої публіки. Особисті матеріали можуть бути
дійсно творчими, але це лише окремі особлиD
вості і не більше [6, с. 102]. 

Втім, з об’єктами авторського права можуть
бути ототожнені, наділені особистим характеD
ром документи на зразок адресованого Павлові
Тичині листаDвірша Олени Журливої 1924 р.
[10, с. 16–17]. Свого часу було відмовлено у
публікації невиданих листів Катерини ІІ до
Потьомкіна на підставі того, що ці документи
нібито не мали жодного стосунку до літератури
чи історії. Однак згодом було визнано історичну
цінність листів цариці. Швидкі переходи від
інтимних звірянь до політичних передавали
майже нероздільне поєднання особистих моD
тивів з економічними й політичними [11]. 

З огляду на зазначені факти сучасної укD
раїнської дійсності слід поставити під сумнів
твердження про нетотожність права автора на
особисті документи і суб’єктивного авторськоD
го права на твори науки, літератури і мистецтва
[6, с. 99]. Об’єктом права на недоторканність
особистої документації може бути і твір літераD
тури, науки чи мистецтва, а особиста докуменD
тація може в певних випадках бути ототожнеD
ною з об’єктами авторського права. 

Відповідно до ст. 20 «Доступ до інформаD
ції» Закону України «Про інформацію» від
02.10.1992 р. № 2657DXII інформація за порядD
ком доступу поділяється на відкриту та інфорD
мацію з обмеженим доступом. Як випливає із 
ч. 2 ст. 20 Закону, будьDяка інформація є відкриD
тою, крім тієї, що віднесена законом до інфорD
мації з обмеженим доступом. Згідно із ст. 21
інформацією з обмеженим доступом є конфіD
денційна, таємна та службова інформація. КонD
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фіденційною є інформація про фізичну особу, 
а також інформація, доступ до якої обмежеD
но фізичною або юридичною особою, крім суD
б’єктів владних повноважень. Конфіденційна
інформація може поширюватися за бажанням
(згодою) відповідної особи у визначеному нею
порядку відповідно до передбачених нею умов, а
також в інших випадках, визначених законом.
Також за ч. 2 ст. 11 Закону України «Про інфорD
мацію» до конфіденційної інформації про фіD
зичну особу належать, зокрема, дані про її націоD
нальність, освіту, сімейний стан, релігійні переD
конання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місD
це народження. Закон України «Про НаціональD
ну програму інформатизації» від 02.12.2012 р.
№ 74/98DВР (ст. 1) містить визначення поняття
інформаційного ресурсу. Інформаційний ресурс –
сукупність документів у інформаційних систеD
мах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо). 

Можлива ситуація, за якої спадкоємці, яким
було повернуто незаконно вилучені особисті
документи, самостійно прийняли рішення про
надання їм статусу інформаційних ресурсів з
обмеженим доступом. Такі особисті документи
можуть бути наділеними науковою, художньою
чи історичною цінністю. Наприклад, це можуть
бути конфісковані при арешті унікальні щоденD
никові записи, що відображають важливі істоD
ричні події [12].  

Ми вважаємо за доцільне підтримати висD
ловлену в літературі точку зору, відповідно до
якої публічні архіви повинні намагатися (і поD
винні бути в змозі) набути приватні збірки
(наприклад, ділові, родинні архіви чи архіви
об’єднань громадян або релігійних груп), які
становлять загальний інтерес, для того, щоб відD
крити ці документи громадськості [13, с. 143].
Узгодження інтересів дослідників і заінтересоD
ваних осіб, з одного боку, та осіб, які прагнуть
конфіденційності, з іншого, можливе за умови
знаходження суспільного консенсусу в питанні
необхідності відкриття історичної правди, поD
сприяти чому можуть гарантовані державою заD
хист приватності і нерозголошення певних віD
домостей, що містяться в особистих докуменD
тах, а також публічні субсидії для власників
приватних архівів у разі надання ними певним
особистим документам статусів відкритих реD
сурсів або передачі їх до публічних архівів. 

Надзвичайно важливим є питання визнанD
ня особистого немайнового права на користуD
вання досягненнями науки, витворами мисD
тецтва і літератури [14, с. 52]. Деякі дослідники
заперечують можливість конструювання подібD
ного особистого немайнового права [15, с. 81–82].
На їх думку, якщо під цим правом розуміти виD
могу до держави забезпечувати умови для заD
гальнодоступності культурної діяльності, кульD
турних цінностей і благ, то така вимога не забезD
печена санкцією і тому не може бути визнана
суб’єктивним правом громадянина. Має місце
лише відповідний інтерес, який держава в міру
можливості забезпечує. З метою залучення до
культури, громадянин може прочитати книгу,

вступити до навчального закладу культурного
профілю або відвідати різні заклади культури,
вступити до фольклорного ансамблю, тим чи
іншим чином збирати інформацію про народні
легенди, казки, пісні, тости і т. ін., подорожувати
країною тощо. У всіх цих випадках залучення до
культури є метою суспільних відносин, як майD
нових, так і немайнових. Тому право на користуD
вання досягненнями культури не може вважатиD
ся якимось особливим суб’єктивним правом. 

Обставина, відповідно до якої вимога до
держави забезпечувати умови для загальнодосD
тупності культурної діяльності (діяльності зі
збереження, створення, поширення і освоєння
культурних цінностей), культурних цінностей і
благ тощо не є забезпеченою санкцією і тому не
може бути визнаною суб’єктивним правом гроD
мадянина, свідчить про необхідність реформуD
вання нормативноDправової бази в цьому наD
прямі, а не про відмову від визнання зазначеного
особистого немайнового права. Що ж стосуєтьD
ся «відповідного інтересу», який держава в міру
можливості забезпечує, то мова в даному виD
падку йде не про інтерес, а про одне з найважлиD
віших природних прав людини, що потребує заD
безпечення його реалізації відповідними гаранD
тіями. Крім того, формулювання «в міру можD
ливості» є надто розпливчатим для розв’язання
розглянутого раніше комплексу проблем, адже,
як справедливо зауважує О. Кохановська, «щоD
до державних інформаційних ресурсів… доступ
до таких ресурсів має бути вільним в рівному
ступені для будьDяких осіб (окрім ресурсів з 
обмеженим доступом)… особи, які запитують
інформацію, не повинні обґрунтовувати неD
обхідність отримання ними такої інформації»
[16, с. 342]. Відповідно, забезпечення зазначеD
ного права державою не можна визнати ефекD
тивним. 

Висновки 

З нашої точки зору, посприяти розв’язанню
питань, пов’язаних із узгодженням права особи
на недоторканність особистої документації і праD
ва на проведення наукових досліджень в конD
тексті забезпечення практичної реалізації права
на ознайомлення з особистими документами, 
переданими до фонду бібліотек або архівів, моD
жуть такі заходи:

у разі оцінки особистого документа, що
містить записи про повсякденне життя, поD
єднані й пов’язані з результатами творчої діяльD
ності, пропонується ототожнювати його із твоD
ром літератури; 

для розв’язання спору про оцінку незаверD
шеного твору, що зберігся в чернетках, пропоD
нується розглядати його у правовому режимі
«твір літератури – об’єкт права на недоторD
канність особистої документації»; 

під час проведення науковоDісторичної чи
літературної експертизи пропонується розглядаD
ти листиDвірші або віршовані листи як об’єкти
авторського права; 
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публічні архіви повинні намагатися (і поD
винні бути в змозі) набути приватні збірки, які
становлять загальний інтерес, для того, щоб
відкрити ці документи громадськості; 

для відкриття громадськості документів, які
становлять загальний інтерес, пропонується
запровадження системи державних гарантій неD
розголошення певних відомостей, що містяться
в особистих документах, а також запровадженD
ня публічних субсидій для власників приватD
них архівів в разі надання ними певним особисD
тим документам статусів відкритих ресурсів
або в разі передачі їх до публічних архівів; 

визнання особистого немайнового права на
користування досягненнями науки, витворами
мистецтва і літератури. 

Пошук шляхів подолання конфлікту між
правом особи на недоторканність особистої доD
кументації і правом інших осіб на проведення
наукових досліджень має важливе значення
для подальших досліджень питань, пов’язаних з
особистими немайновими правами особи, а таD
кож для практики, сприяючи усуненню небезD
пеки ігнорування видатних витворів мистецтва
й ознайомленню з особистими документами, що
перебувають у приватних збірках. 
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Стаття надійшла до редакції 18.12.2013 р. 

Theoretical and legal analysis of the right of the inviolability of private papers and its coordination with the
rights of other entities to conduct research is given. Structural elements of the phenomenon and the views of scholars
are reviewed. The ways of improving of the efficiency of the right to review the personal documents transmitted to
fund libraries or archives are proposed. 

В статье представлен теоретико�правовой анализ права личности на неприкосновенность личной до�
кументации и его согласования с правом других лиц на проведение научных исследований, рассматриваются
структурные элементы явления и мнения ученых, предлагаются способы улучшения эффективности ре�
ализации права на ознакомление с личными документами, переданными в фонд библиотек или архивов. 
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Новелою чинного Цивільного кодексу
(далі – ЦК) України стала легалізація
договору охорони, який законодавець

розглядає як один із спеціальних видів збеD
рігання. Відповідно, на будьDякий вид спеціD
ального зберігання, в тому числі на договір
охорони, повинні поширюватися загальні поD
ложення договору зберігання. Одним із пробD
лемних питань відповідальності за договоD
ром зберігання є відповідальність професійD
ного зберігача за виконання договірних зобоD
в’язань, у тому числі відповідальність за відD
сутності вини. Проте це положення не завжD
ди враховується при розробленні та прийнятD
ті як законодавчих, так і підзаконних нормаD
тивних актів, що призводить до виникнення
певних правових колізій, необхідність вивD
чення яких зумовлює актуальність нашої наD
укової розвідки. 

Теоретичні питання, пов’язані з проблемаD
ми виконання договору охорони та відповіD
дальністю сторін, досліджувалися такими вітD
чизняними вченими, як С. Довбій, Ю. Заіка,
Ю. Кириченко, О. Пунда й іншими, але наD
разі у вітчизняній цивілістиці відсутні праці,
у яких би комплексно висвітлювалася наукоD
воDпрактична проблематика цивільноDправоD
вої відповідальності охоронця за договором
охорони. 

Метою цієї статті є з’ясування особливостей
цивільноDправової відповідальності суб’єкD
тів охоронної діяльності за невиконання або
неналежне виконання цивільноDправових
зобов’язань за договором охорони.

У цивілістичній науці домінуючою є конD
цепція складу цивільного правопорушення
як юридичної підстави цивільної відповіD
дальності, в яку традиційно включають: заD
подіяну шкоду, протиправну поведінку (дію
чи бездіяльність особи), причинний зв’язок

між протиправною поведінкою та шкодою, а
також вину правопорушника [1, с. 7; 2, с. 215;
3, с. 293]. 

Законодавець визначив форму вини у виD
гляді умислу або необережності, що відповіD
дає принципу провини як основної умови таD
кої відповідальності. Наведене положення
формулює і загальне правило про те, що циD
вільноDправова відповідальність настає за наD
явності вини правопорушника. Особа є невиD
нуватою, якщо доведе, що вона вжила всіх
залежних від неї заходів щодо належного виD
конання зобов’язання (ч. 1 ст. 614 ЦК). 

Вина юридичної особи формується з виD
ни її рядових працівників (недбалість медD
сестри; свідоме відступлення робітника від
виробничої технології) і (або) органу (керівD
ника) юридичної особи, який видав незаконD
не розпорядження, і (або) вини всього колекD
тиву, коли незаконні розпорядження керівD
ника, сприйняті колективом, стали щоденD
ною незаконною практикою його діяльності
[4, с. 619]. 

Підстави звільнення від цивільноDправоD
вої відповідальності знайшли своє закріпленD
ня у ст. 617 ЦК України. Проте для настання
окремих видів цивільноDправової відповідальD
ності достатньо і так званого усіченого склаD
ду цивільного правопорушення. 

Особливістю цивільноDправової відповіD
дальності є те, що за певних умов вона може
настати і без вини (або незалежно від вини),
якщо це прямо передбачено законом чи догоD
вором. Саме такий приклад відповідальності
боржника за прострочення містить ч. 2 ст. 612
ЦК: «… боржник, який прострочив виконання
зобов’язання, відповідає перед кредитором…
за неможливість виконання, що випадково
настала після прострочення». Отже, неможD
ливість виконання боржником зобов’язання,
що випадково (тобто без вини сторін) настаD
ла після прострочення, не звільняє боржника
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від відповідальності за допущене ним простD
рочення виконання зобов’язання [3, с. 293]. 

ЦивільноDправову відповідальність без
вини традиційно розуміють як забезпечений
державним примусом обов’язок відповідальD
ної особи відшкодувати випадкову (тобто таD
ку, що ґрунтується на принципі ризику) майD
нову (матеріальну) та/або моральну шкоду
потерпілому [5, с. 71]. 

За підставами виникнення прав та обоD
в’язків, за порушення яких вона настає, циD
вільноDправова відповідальність поділяється
на договірну і позадоговірну (деліктну). ЮриD
дичне значення такого поділу полягає у тоD
му, що форми та розміри договірної відповіD
дальності визначаються не лише законом (як
у позадоговірної відповідальності), а й умоD
вами договору. Це дозволяє сторонам передD
бачити й інші форми відповідальності (ніж та,
що передбачається законом), а також встаD
новлювати відповідальність, у тому числі за
правопорушення, за які законодавством така
відповідальність не встановлена. Проте відпоD
відно до викладеного це правило є диспозиD
тивним і тому може бути змінено сторонами.
Тому важливе значення має правильне виD
значення правової природи наслідків поруD
шення договору (з урахуванням їх неоднорідD
ності та встановлення законодавством різних
підстав їх застосування) [6, с. 231].  

Договір охорони передбачений у ЦК (глаD
ва 66 «Зберігання») як один із спеціальних
видів зберігання. Законодавством визначено,
що зберігання здійснюють як непрофесійні,
так і професійні зберігачі. Ці суб’єкти на загальD
них підставах несуть відповідальність за втраD
ту (нестачу) або пошкодження речі, прийняD
тої на зберігання (ч. 1 ст. 950 ЦК). Разом із
тим законодавець розмежовує відповідальD
ність між професійним і непрофесійним збеD
рігачами. 

Професійний зберігач відповідає за втраD
ту (нестачу) або пошкодження речі, якщо не
доведе, що це сталося внаслідок непереборD
ної сили або через такі властивості речі, про
які зберігач, приймаючи її на зберігання, не
знав і не міг знати, або внаслідок умислу чи
грубої необережності поклажодавця (ч. 2 
ст. 950 ЦК). При застосуванні конкретної
норми цивільного права необхідно чітко усвіD
домити її значення та зміст [7, с. 404]. Аналіз
диспозиції наведеної статті свідчить, що циD
вільноDправову відповідальність професійноD
го зберігача законодавець значно підвищив,
оскільки непрофесійний зберігач відповідає
виключно за наявності своєї вини, а профеD
сійний – і без наявності вини (незалежно від
її наявності), наприклад – через випадок (каD
зус), який стався. Іншими словами, законодаD
вець передбачає підвищену відповідальність
професійного зберігача за договором (звільD
няє його від відповідальності лише непереD
борна сила; властивості речі, про які він не
знав і не міг знати; вина поклажодавця як

умисна, так і необережна). Інші ж обставини,
внаслідок яких річ, що охоронялася, загинуD
ла чи була пошкоджена (а саме – казус, виD
падок), не є підставою для звільнення проD
фесійного охоронця від відповідальності.
Проте це законодавче положення не завD
жди погоджується при розробленні як інших 
законодавчих, так і відомчих нормативних
актів. 

У Законі України «Про охоронну діяльD
ність» від 22.03.2012 р. № 4616IDV зазначено,
що «у договорах про надання послуг з охороD
ни майна та фізичних осіб відповідно до поD
ложень ЦК України визначаються умови відD
шкодування суб’єктом охоронної діяльності
шкоди, заподіяної через неналежне виконанD
ня ним своїх зобов’язань» (п. 2 ст. 8); у ст. 15
цього Закону також наголошується на циD
вільноDправовій відповідальності персоналу
охорони лише за невиконання або неналежне
виконання покладених на нього обов’язків. 

Дублюють вказану законодавчу норму і
нещодавно прийняті Ліцензійні умови проD
вадження охоронної діяльності (наказ МВС
України від 15.04.2013 р. № 565), у п. 2.3.5
яких суб’єкта її надання зобов’язують вказуD
вати в договорах охорони відповідно до поD
ложень ЦК України умови відшкодування
шкоди, завданої через неналежне виконання
ним своїх зобов’язань перед замовником. ВиD
кладене свідчить, що законодавець не поклаD
дає на суб’єкта охоронної діяльності та його
персонал відповідальності за шкоду, заподіD
яну без їх вини, наприклад унаслідок казусу.
Тому можна вести мову про певну колізію
правових норм, оскільки, договір охорони є
спеціальним видом зберігання і відповідно
до ст. 955 ЦК на нього поширюються загальD
ні положення про зберігання, у тому числі
про підвищену відповідальність професійноD
го зберігача [8, с. 38].  

Законодавець передбачає обов’язок збеD
рігача брати речі на зберігання. Якщо збеD
рігач відмовляється від прийняття речей на
зберігання неправомірно, то логічно, щоб він
за таке діяння поніс визначену відповідальD
ність. Але така відповідальність порушника
цивільним законодавством не встановлена і
не конкретизована. Частина 1 ст. 940 ЦК УкD
раїни містить лише положення про те, що проD
фесійний зберігач, який зберігає речі на склаD
дах (у камерах, приміщеннях) загального коD
ристування, не має права відмовитися від укD
ладення договору зберігання за наявності у
нього такої можливості. При цьому зберігач
звільняється від обов’язку прийняти річ на
зберігання, якщо у зв’язку з обставинами, які
мають істотне значення, він не може забезпеD
чити її схоронності (ст. 940 ЦК України). За
таких умов виникає закономірне питання щоD
до підстав і меж цивільноDправової відповіD
дальності зберігача за неправомірну відмову
від укладання договору. Стаття 611 ЦК не
може бути застосована (оскільки зобов’язанD
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ня між сторонами ще не виникало). За наявD
ності завданих збитків відповідальність має
передбачати відшкодування шкоди в натурі
або повне відшкодування заподіяних збитків
(ст. 453 ЦК України). 

Якщо відмовою зберігача збитки замовD
нику не завдані, то стосовно професійного збеD
рігача відповідальність може бути адміністD
ративна у вигляді позбавлення ліцензії (за
умови, що такі незаконні відмови неоднораD
зові). З приводу цивільноDправової відповіD
дальності (як професійного, так і непрофесійD
ного зберігача), то, враховуючи доктрину циD
вільного права щодо складу цивільного праD
вопорушення, відсутність збитків призводить
до відсутності правопорушення, якщо інше
не передбачене законом. Такі правові наслідD
ки повинні наставати і відносно договору
охорони. Якщо речі, які надаються для охоD
рони можуть бути як рухомими, так і нерухоD
мими, а загальні умови зберігання повинні
поширюватись і на його спеціальні види, то поD
винна мати місце і відповідальність суб’єкта
охоронних послуг за безпідставну відмову
від їх надання. 

Крім того, обставина, яка звільняє зберіD
гача від обов’язку прийняти річ на зберіганD
ня, «якщо у зв’язку з обставинами, які мають
істотне значення, він не може забезпечити її
схоронність» ( ст. 940 ЦК), не єдина, оскільки
зберігач може відмовитися від прийняття
речі на зберігання у зв’язку з тим, що відпоD
відно до законодавства не має відповідних
повноважень (чи права) здійснювати зберіD
гання такої речі. Наприклад, особа звернулаD
ся з пропозицією зберігання речі, обмеженої
у цивільному обігу; технічна можливість заD
безпечити зберігання є, але, як правило, зберіD
гати таку річ може лише власник. 

Пропонуємо доповнити ч. 1 ст. 940 ЦК
словами: «… за наявності у нього «такого праD
ва» і можливості»; ч. 2 – «зберігач звільD
няється від обов’язку прийняти річ на зберіD
гання, якщо за нормами чинного законодавD
ства він не має права здійснювати зберігання
такої речі». 

У ЦК доцільно передбачити у ч. 3 ст. 940 
такого змісту: «Положення цієї статті можуть
поширюватися і на спеціальні види зберігання». 

Логічно, також, доповнити ст. 978 ЦК ч. 2
такого змісту: «Суб’єкт, який надає охоронні
послуги, за наявності у нього відповідних
прав і можливості, не має права відмовити
замовнику у наданні таких послуг». 

Особливість відповідальності охорони пеD
ред замовником, якщо послуги з охорони наD
даються Державною службою охорони або
відповідним підрозділом МВС України, пеD
редбачена в окремих відомчих нормативних
актах системи МВС. 

Прикладом невідповідності окремих норм
відомчих нормативних актів загальним поD
ложенням ЦК України є норми, які містить
Інструкція з організації охорони установ банD

ків Державною службою охорони при МВС
України (наказ МВС України від 23.08.2005 р.
№ 700), у п. 1.3 якої передбачено: «За домовD
леністю з керівником організація охорони
установи банку або окремих його приміщень
здійснюється ДСО з майновою відповідальD
ністю або без неї». Відповідно, можлива констD
рукція договору охорони, яка виключатиме
відповідальність сторони за договором, наD
віть якщо вона не виконала обов’язки, передD
бачені у договорі чи виконала їх неналежним
чином (невиконання, наприклад, обов’язків
власника щодо укріпленості об’єкта). Такі
умови у міжнародному праві мають назву
«виключні обмовки» (exemption clauses) [9,
с. 115] або клаузули невідповідальності чи
клаузули егзонерації [10, с. 3]. Під exemption
(exclusion) clauses розуміють умови договоD
ру, спрямовані на виключення чи обмеження
відповідальності або легального обов’язку, що
інакше б (авторське – в звичайних умовах)
виникли [11, с. 1]. 

У ЦК України не міститься детальна реD
гламентація обмовок, які скасовують чи обD
межують відповідальність, а також не розгляD
даються наслідки їх здійснення. Проте в заD
гальній нормі ч. 3 ст. 614 ЦК встановлюється
нікчемність укладеного заздалегідь правочиD
ну, яким скасовується чи обмежується відпоD
відальність за умисне порушення зобов’язанD
ня. Заборон щодо закріплення положення
про «виключні обмовки» відносно порушення
зобов’язання з необережності чинне цивільD
не законодавство не містить, тому такі констD
рукції «виключних обмовок» або «обмовок
про виключення відповідальності» можуть
передбачатися та діяти на практиці. Так, окD
ремі автори зазначають, що при забезпеченні
особистої безпеки особи (договір тілоохоронD
ництва) можуть існувати ситуації, коли зобоD
в’язання не виконується внаслідок непрофеD
сіоналізму персоналу охорони, у зв’язку з чим
підохоронному суб’єкту буде заподіяна смерть
або спричинена шкода здоров’ю. За існуванD
ня зазначених конструкцій договору відповіD
дальність суб’єкта охоронної діяльності виD
ключається. Таким чином, особа, яка бажає
замовити охоронні послуги, свідомо наражаD
тиметься на ризик [12, с. 74]. 

Аналіз питання відповідальності сторін
договору свідчить, що чинне законодавство
передбачає різну відповідальність суб’єктів
залежно від їх традиційного кількісного криD
терію поділу на фізичних та юридичних осіб. 

Загальні положення Закону «Про охоD
ронну діяльність» відносно відповідальності
професійного зберігача (суб’єкта охоронної
діяльності) не відповідають не лише спеціD
альній нормі, що міститься в ЦК України, а й
положенням ст. 1209 ЦК України. Частина 1
цієї статті визначає «виготовлювач товару,
що є нерухомим майном; виконавець робіт (поD
слуг) зобов’язаний відшкодувати шкоду, завD
дану фізичній або юридичній особі внаслідок
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конструктивних, технологічних, рецептурD
них та інших недоліків товарів, робіт (послуг),
а також недостовірної або недостатньої інD
формації про них». Відшкодування шкоди не
залежить від їх вини, а також від того, чи пеD
ребував потерпілий із ними у договірних відD
носинах. Згадані суб’єкти звільняються також
від відшкодування шкоди у випадках, якщо
вони доведуть, що шкода виникла внаслідок
непереборної сили, або внаслідок порушення
потерпілим правил користування чи зберіD
гання товару (результату робіт, послуг). Тобто
якщо, наприклад, сигналізація на об’єкті не
спрацювала через технічні недоліки заводсьD
кого характеру, охорона повинна нести відD
повідальність як за випадок. Якщо ж суб’єкт
охоронної діяльності виставив недостатню
кількість постів охорони (через що певна часD
тина території залишилася поза увагою охоD
рони) в результаті чого була скоєна крадіжка
з об’єкта, то прорахунок охорони за своєю
суттю виступатиме як «конструктивний» неD
долік наданої послуги. Про ці колізії охоронD
ного законодавства ми вже зазначали [8, с. 38].  

У Правилах організації охорони повітряD
них суден та об’єктів на авіапідприємствах циD
вільної авіації України, затверджених накаD
зом Державної служби України з нагляду за заD
безпеченням безпеки авіації від 30.03.2005 р.
№ 230 встановлений момент, коли повинна
надаватись охорона і, відповідно, прийматись
об’єкт під охорону. Зрозуміло, що з відпоD
відною відповідальністю (наприклад, щодо
повітряного судна (далі – ПС) підрозділи
САБ повинні забезпечувати охорону «під час
стоянки ПС, коли на них не здійснюється
технічне обслуговування або ремонт» – п. 3.1
Правил). Об’єкт приймається під охорону,
про що робиться відповідний запис в журD
налі прийманняDздавання повітряних суден
під охорону п. 5.12. Проте умови та розмір відD
повідальності суб’єкта охорони Правила встаD
новлюють побічно, покладаючи обов’язок на
суб’єктів здійснювати охорону та нести відпоD
відальність, встановлюючи умови надання таD
кої охорони. 

Висновки 

За порушення умов договору охорони до
порушника застосовуються різноманітні виD
ди юридичної відповідальності, провідне місD
це серед яких посідає цивільноDправова відпоD
відальність. 

Інститут відповідальності професійного
зберігача є особливим у цивільному праві, осD
кільки прямо передбачає відповідальність збеD
рігача і за відсутності вини. 

Оскільки законодавець вважає договір
охорони різновидом договору зберігання, то,
відповідно, спеціальні норми, що регламенD
тують цивільноDправову відповідальність охоD
ронця у низці підзаконних і відомчих нормаD
тивних актів, не повинні суперечити загальD
ним засадам цивільної відповідальності проD
фесійного зберігача. У зв’язку з цим пропонуD
ємо привести Закон України «Про охоронну
діяльність» і підзаконні акти відповідних віD
домств, які визначають порядок та умови наD
дання послуг з охорони, у відповідність із норD
мами ЦК України. 
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Some theoretical questions of civil liability of subject of guard activity are considered. On the basis
of analysis of legislation collisions between legal norms and legislative blanks are educed. Brought in
suggestion on addition of Civil Code of Ukraine by new norms and to bringing regulations normative�
ly�legal acts over in accordance with a current legislation. 

В статье рассматриваются некоторые теоретические вопросы гражданско�правовой 
ответственности субъектов охранной деятельности, формулируются предложения по допол�
нению ГК Украины новыми нормами и приведению подзаконных нормативно�правовых актов в
соответствие с действующим законодательством. 
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Современное гражданское право устаD
новило общие правила ипотеки, но, как
показывает сравнительный анализ,

для нормального функционирования междуD
народных ипотечных отношений не всегда
удается на законодательном уровне точно опD
ределить предмет ипотеки с целью закреплеD
ния гарантий инвесторов при реализации прав
и законных интересов участников этих отD
ношений. Особую сложность представляет
сравнительный анализ регулирования ипоD
течных отношений по законодательству отD
дельных стран СНГ, предметом ипотеки коD
торых является недвижимое имущество. 

Целью данной статьи является необходиD
мость определения особенностей законоD
дательного подхода Украины и АзербайджаD
на к нормативному регулированию предмеD
та ипотеки недвижимости и особенностей
ее осуществления с целью единообразного
правового регулирования. 

В юридической науке общепризнано, что
ипотека – важнейший институт цивилизоD
ванной рыночной экономики. Ипотечные отD
ношения имеют многовековую историю [1, 
с. 37], но перспективный потенциал сравниD
тельного анализа дает возможность развить
опыт нормативного регулирования в разных
странах, что позволяет законодательно закреD
пить и ввести в широкий оборот отношения
по ипотечному кредитованию. 

Исследования проблем определения предD
мета ипотеки по договору были предметом
дискуссий и научных исследований таких
ученых и юристовDпрактиков, как М. АгарD
ков, Ю. Басин, М. Брагинский, В. ВитрянсD
кий, Б. Гонгало, А. Диденко, Л. Ефимова, Н. ЕрD
пылева, Г. Жумабеков, О. Иоффе, Е. КизлоD

ва, И. Пучковская, Ф. Карагусов, Р. КишкимD
баева, Р. Майданик, Ш. Менглиев, Н. НовоD
селова, С. Сарбаш, С. Скрябин, М. СулеймеD
нов, Е. Суханов, Г. Шершеневич и др. 

Следует отметить, что в Украине вопрос
об ипотеке регулируется рядом нормативноD
правовых актов, основным среди которых
является Закон Украины «Об ипотеке». Во
всех странах ипотека регулируется общими
положениями Гражданского кодекса и спеD
циальным законом об ипотеке, хотя специD
альное правовое регулирование предусмотD
рено только в Гражданском кодексе АзерD
байджанской республики. 

В то же время в ст. 300 «Виды залога»
Гражданского кодекса Азербайджанской ресD
публики (далее – ГК АР) [2] ипотека указана
в качестве разновидности залога. Вообще,
глава 12 ГК АР, как видно уже из ее названия
(«Право вещного обеспечения. Право залога
и ипотеки»), почемуDто рассматривает залог
и ипотеку не как соотношение общего и частD
ного. Эта глава состоит из трех параграфов:
«Общие положения», «Залог» и «Ипотека».
При этом в первом параграфе каждый раз исD
пользуются оба термина, что свидетельствуD
ет о различном регулировании этих видов
вещного обеспечения. Такой подход нельзя
считать правильным ни с теоретической, ни
с практической точки зрения. Теоретически
ипотека, вне всякого сомнения, – разновидD
ность залога. А в практическом аспекте изоD
лирование этих двух институтов может приD
вести к повторению в законе идентичных
норм для каждого из них, что просто неудобD
но и нерационально. Неудачный подход ГК
АР был отчасти исправлен в принятом в
2005 г. Законе АР «Об ипотеке». Согласно
подпункту 1.0.1 ст. 1 этого Закона «ипотека,
являясь способом обеспечения исполнения
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обязательства, представляет собой залог неD
движимых, а также движимых вещей, права
собственности на которые регистрируются 
в официальном реестре» [3]. В то же время
сохранение в ГК АР § 3 Главы 12 («ИпотеD
ка») привело к дублированию законодательD
ного регулирования института ипотеки, а
значит, создало риск конфликта норм ГК АР
и Закона АР «Об ипотеке». Учитывая то, что
последний был принят позже, в случае такоD
го конфликта до недавних пор следовало
применять именно его положения. Но после
вступления в силу Конституционного ЗакоD
на АР «О нормативноDправовых актах» все
обстоит иначе. Согласно ст. 2.5 этого КонстиD
туционного Закона ГК АР имеет приоритет
перед другими законами [4, с. 435–436]. 

К примеру, в России особенностью ипоD
течного кредитования является то, что осD
новными кредиторами ипотечных кредитов
являются универсальные коммерческие банD
ки, в то время как в западных странах ипоD
течными кредиторами, как правило выступаD
ют специализированные ипотечные кредитоD
ры. В этом есть свои плюсы и минусы [5, с. 16]. 

В Казахстане выдачей ипотечных кредиD
тов занимаются как банки, так и специализиD
рованные организации – Казахстанская ипоD
течная компания. Интересен в этом смысле
опыт Украины, законодательство которой
предусматривает возможность доверительD
ной собственности на ипотечные активы [6,
с. 203]. 

В этой связи следует отметить, что укаD
зом Президента Азербайджанской РеспубD
лики от 22.12.2005 г. утверждено Положение
об Азербайджанском ипотечном фонде при
Национальном Банке АР (далее – АИФ).
Основная цель АИФ состоит в создании меD
ханизмов обеспечения населения в АР жильем
посредством долгосрочного ипотечного креD
дитования, содействии привлечения в ипотечD
ное кредитование отечественных и иностD
ранных финансовых ресурсов [7, с. 159]. 

Ипотечные правоотношения, несмотря
на акцессорный характер, необходимо отноD
сить к отдельному виду обязательственных
правоотношений. Ипотечное акцессорное праD
воотношение характеризуется, воDпервых,
конкретным составом своих участников, воD
вторых, точной фиксированностью их взаD
имного поведения в отдельном договоре, а вD
третьих, обеспечивается силой государственD
ного принуждения [5, с. 8]. 

Ипотека, как и залог, является дополниD
тельным (акцессорным) обязательством заD
логодателя (должника) перед залогодержаD
телем (кредитором) для обеспечения исполD
нения основного имущественного права. 

В юридической литературе выделяют слеD
дующие принципы ипотеки: гласность, пубD

личность, специальность, достоверность, старD
шинство, бесповоротность, неприменимость
погасительной давности к занесенным в ипоD
течную книгу правам [8, с. 318]. 

Кроме приведенных, в юридической лиD
тературе предлагается ипотечными принциD
пами считать принцип фиксации прав, принD
цип долгосрочности, принцип возвратности,
принцип обязательности [9, с. 144]. 

ПоDвидимому, следует вышеуказанные
принципы ввести как норму закона в законоD
дательство стран, которые предусматривают
специальное регулирование ипотечных взаD
имоотношений. 

Положение ГК АР, согласно которому к
недвижимым вещам относятся земельные
участки, участки недр, обособленные водные
объекты и все, что прочно связано с землей, то
есть объекты, перемещение которых без неD
соразмерного ущерба их назначению невозD
можно, в том числе леса, многолетние насажD
дения, здания, сооружения, согласовывается
с ГК Украины и Казахстана. 

В украинском и казахстанском законодаD
тельстве ипотека недвижимого имущества
(ипотека) определяется как вид залога, при
котором заложенное недвижимое имущество
или доля в нем остаются во владении и польD
зовании залогодателя или третьего лица.
При этом недвижимое имущество (недвижиD
мость) – земельные участки, а также здания,
сооружения и иное имущество, прочно свяD
занное с землей, то есть объекты, перемещеD
ние которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно [10]. 

В соответствии со ст. 1 Закона Украины
«Об ипотеке» от 05.06.2003 г. ипотека опреD
деляется как вид обеспечения выполнения
обязательства недвижимым имуществом, коD
торое остается во владении и пользовании
ипотекодателя, согласно которому ипотекоD
держатель имеет право в случае невыполнеD
ния должником обеспеченного ипотекой обяD
зательства получить удовлетворение своих
требований за счет предмета ипотеки в преD
имущественном порядке перед другими креD
диторами этого должника. 

Из этого следует, что определения ипотеD
ки по законодательству стран различаются.
В действующем азербайджанском законодаD
тельстве ипотека определена как ограниD
чение вещных прав на недвижимые вещи, а
также на движимые вещи, подлежащие региD
страции в официальном реестре. Это опредеD
ление дает основания отнести ипотеку к каD
тегории ограниченных вещных прав, в частD
ности, сервитута, что не совсем правильно,
поскольку сущность ипотеки сводится именD
но к обеспечению исполнения обязательств.
В этой связи, с целью унификации законодаD
тельства трех стран, предлагаем принять поD
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нятие ипотеки в ГК АР в следующей редакD
ции: «Ипотека – вид залога, при котором заD
ложенное имущество остается во владении и
пользовании залогодателя или третьего лица. 

Предметом ипотеки по законодательству
АР могут быть предприятия, строения, здаD
ния, сооружения, квартиры в многоквартирD
ном доме, транспортные средства, космичесD
кие объекты, товары в обороте и другое не
изъятое из гражданского оборота имущество. 

Ипотека обладает несомненным преимуD
ществом перед другими способами исполнеD
ния обязательств, прежде всего потому, что
договор ипотеки обеспечивает наличие и
сохранность имущества на тот момент, когда
должнику придется рассчитаться с кредитоD
ром. Причем стоимость недвижимости, как
правило, возрастает пропорционально уровD
ню инфляции [5, с. 13].  

Соответственно, предметом ипотеки, в
соответствии с законодательством АР, моD
жет быть недвижимая вещь, находящаяся в
собственности ипотекодателя, в том числе
недвижимая вещь, строительство которой не
завершено, а также движимая вещь, права
собственности на которую зарегистрироваD
ны в официальном реестре. 

В соответствии со ст. 575 ГК Украины
ипотекой является залог недвижимого имуD
щества, которое остается во владении залогоD
дателя или третьего лица. Как следует из ЗаD
кона Украины «Об ипотеке», законодатель
часто употребляет такие понятия, как «предD
мет» и «объект» ипотеки, однако не разделяD
ет их. В этом случае целесообразно соглаD
ситься с В. Олейником, который считает, что
недвижимое имущество является «предмеD
том» ипотеки, а слово «объект» целесообразD
но использовать для определения того или
иного недвижимого имущества в смысле элеD
мента гражданских прав» [11, с. 72]. Уместно
также утверждение Л. Фоменко, что интеD
ресным нюансом Закона Украины «Об ипоD
теке» являются особенности конкретизации
предмета ипотеки [12, с. 16]. 

В соответствии со ст. 6. Закона АР «Об
ипотеке» предметом ипотеки может быть неD
движимая вещь, находящаяся в собственносD
ти ипотекодателя, в том числе недвижимая
вещь, строительство которой не завершено, а
также движимая вещь, права собственности
на которую зарегистрированы в официальD
ном реестре. 

Гражданское законодательство Украины
устанавливает, что предметом ипотеки моD
жет быть недвижимое имущество: строения,
сооружения, жилье, предприятие как целостD
ный имущественный комплекс, а также имуD
щество, отнесенное законом к недвижимому.
Кроме того, предметом ипотеки могут быть
земельные участки, принадлежащие граждаD

нам на праве частной собственности, и мноD
голетние насаждения. Указанное следует из
ст. 79 Земельного кодекса Украины, которая
определяет земельный участок как часть
земной поверхности с определенными преD
делами, право собственности на которую озD
начает право собственности не только на поD
верхностный (почвенный) слой, а также на
водные объекты, леса, многолетние насаждеD
ния на ней, а также распространяется на проD
странство, находящееся над и под поверхноD
стью участка на высоту и на глубину, необD
ходимые для сооружения жилых, производD
ственных и других зданий и сооружений. 

Законодательство анализируемых стран
прямо предусматривает условия граждансD
кого оборота. По общему правилу, предмеD
том ипотеки могут быть один или несколько
объектов недвижимого имущества (ст. 5 ЗаD
кона Украины «Об ипотеке»). Если иное не
установлено ипотечным договором, недвиD
жимое имущество передается в ипотеку вмесD
те со всеми его принадлежностями и на услоD
виях, которые определены в ГК Украины и
нормами Закона Украины «Об ипотеке». 

Законодательство анализируемых стран
прямо исключает из предмета ипотеки объD
екты изъятые из гражданского оборота. НаD
пример, законодательством Украины устаD
новлены определенные ограничения относиD
тельно некоторых объектов. В частности, ЗаD
коном Украины «Об ипотеке» запрещается
ипотека: части объекта до выделения ее в наD
туре и регистрации права собственности на
нее как на отдельный объект недвижимости;
имущества, находящегося в общей собственD
ности без нотариально удостоверенного соD
гласия всех совладельцев; имущества, изъяD
того из оборота; имущества, на которое в соD
ответствии с законом не может быть обращеD
но взыскание; объектов права государственD
ной собственности, не подлежащих приваD
тизации; памятников культурного наследия,
занесенных в Перечень памятников культурD
ного наследия, не подлежащих приватизаD
ции (ст. 14 Закона Украины «Об ипотеке»). 

Аналогичные по сути ограничения предD
мета ипотеки закреплены и в ст. 576 ГК УкD
раины. Позиция законодательства по вопроD
су недопустимости ипотеки указанных объD
ектов дает основание рекомендовать банD
ковским учреждениям акцентировать внимаD
ние на том, какие объекты недвижимости не
могут быть предметом ипотеки, что должно
учитываться при заключении ипотечных доD
говоров. В то же время специальные ограниD
чения, по нашему мнению, должны находитьD
ся в специальном законодательстве. 

Другой характерной чертой действующеD
го законодательства Украины являются норD
мы Закона «Об ипотеке», регулирующие осоD
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бенности ипотеки объектов права государD
ственной или коммунальной собственности
(ст. 14), особенности объектов незавершенD
ного строительства (ст. 16). Специальный
порядок предусматривается для ипотеки зеD
мельных участков (ст. 15 Закона Украины
«Об ипотеке»). 

В соответствии с п. 2 ст. 6 Закона АР «Об
ипотеке» не допускается ипотека вещи, изъяD
той из гражданского оборота, а также ипоD
тека вещи, на которую по закону не может
быть обращено взыскание и которая не может
быть отчуждена. В то же время в соответD
ствии со ст. 33 Закона Украины «Об ипотеке»
предметом ипотеки не могут быть: нациоD
нальные культурные ценности, находящиD
еся в государственной собственности и внеD
сенные или подлежащие внесению в ГосуD
дарственный реестр национального культурD
ного наследия (Законы Украины «О НациоD
нальном архивном фонде и архивных учрежD
дениях», «О музеях и музейном деле»); объекD
ты государственной собственности, приватиD
зация которых запрещена законодательными
актами, а также имущественные комплексы
государственных предприятий и их струкD
турных подразделений, находящихся в проD
цессе корпоратизации. (Законы Украины 
«О приватизации государственного имущестD
ва», «О перечне объектов права государстD
венной собственности, не подлежащих приD
ватизации»); имущество благотворительных
организаций (ст. 19 Закона Украины «О блаD
готворительности и благотворительных орD
ганизациях»); имущество высших учебных
заведений государственной и коммунальной
собственности, обеспечивающее их уставную
деятельность (ст. 63 Закона Украины «О высD
шем образовании») [13, с. 647]. 

Согласно ст. 3 Закона Украины «Об ипоD
теке» ипотека возникает на основании: доD
говора, закона, решения суда. Взаимные права
и обязанности ипотекодателя и ипотекодерD
жателя возникают с момента государственD
ной регистрации ипотеки в соответствии с
Законом Украины «Об государственной реD
гистрации вещных прав на недвижимое имуD
щество и их отягощений». К ипотеке, котоD
рая возникает на основании закона или реD
шения суда, применяются правила ипотеки,
возникающей на основании договора, если
иное не установлено законом. 

Договорная ипотека является результаD
том согласования субъектов ипотечных отD
ношений. Взаимные права и обязанности у
сторон по ипотечному договору возникают
не с момента государственной регистрации
ипотеки, а с момента его нотариального удоD
стоверения. Например, в случае ипотеки, возD
никающей на основании закона или решения
суда, со дня совершения соответствующей

сделки, на основании которой возникает
ипотека, или со дня вступления в законную
силу решения суда [13, с. 646]. ГосударственD
ная регистрация прав на ипотеку является
правоудостоверяющим, а не правопорождаD
ющим фактом существующих взаимоотноD
шений. 

В статье 33 Закона Украины «Об ипотеD
ке» предусмотрено, что в случае невыполнеD
ния или ненадлежащего выполнения должD
ником основного обязательства ипотекодерD
жатель (в данном случае – кредитор) вправе
удовлетворить свои требования по основноD
му обязательству путем обращения взыскаD
ния на предмет ипотеки. Обращение взыскаD
ния на предмет ипотеки осуществляется на
основании решения суда, исполнительной
надписи нотариуса или согласно договору об
удовлетворении требований ипотекодержаD
теля [14, с. 99]. 

Подытоживая проведенный анализ опреD
деления предмета ипотеки в законодательD
стве Украины и Азербайджана, можно сдеD
лать следующие выводы. 

1. Особенности законодательного подхоD
да к правовому регулированию отношений
ипотеки отражаются в двухуровневом его реD
гулировании, а именно на уровне общих норм
ГК и специальных норм действующего закоD
нодательства, которые определяют особенD
ности его реализации. 

2. Ипотека устанавливается в целях обесD
печения обязательства, что обуславливает ее
несамостоятельное значение (относительно
обеспечиваемого обязательства), акцессорD
ным (по основному обязательству) обеспечеD
нием которого ипотека служит. 

3. Содержание ипотеки составляет неD
посредственное господство лица над вещью.
Ипотека может возникать вследствие прямоD
го указания закона (законная ипотека) и на
основании договора ипотеки (договорная
ипотека). 

4. Гражданское законодательство устаD
навливает, что право залога не только обесD
печивает выполнение основного обязательD
ства, но и определяет возможные способы осуD
ществления ипотекодержателем защиты его
прав и интересов в основном обязательстве. 

5. Свидетельство о приобретении недвиD
жимого имущества является основанием для
регистрации в установленном законом поD
рядке права собственности покупателя на
приобретенную недвижимость. 

6. Действия по продаже предмета ипотеD
ки и заключения договора куплиDпродажи
осуществляются ипотекодержателем от своD
его имени, на основании ипотечного договоD
ра, содержащего предостережение об удовD
летворении требований ипотекодержателя,
что предусматривает право ипотекодержатеD
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ля на продажу предмета ипотеки, без необхоD
димости получения для этого любого отдельD
ного полномочия ипотекодателя. 
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Основним видом похідних творів чинD
не законодавство України визначає пеD
реробку (Закон України «Про авторD

ське право та суміжні права»). Так, відповідD
но до ст. 1 зазначеного Закону похідний твір –
це твір, що є творчою переробкою іншого 
існуючого твору без завдавання шкоди його
охороні (анотація, адаптація, аранжування,
обробка фольклору, інша переробка твору)
чи його творчим перекладом на іншу мову
(до похідних творів не належать аудіовізуальD
ні твори, одержані шляхом дублювання, озвуD
чення, субтитрування українською чи іншиD
ми мовами інших аудіовізуальних творів). 

Переробка як об’єкт авторського права
давно привертає увагу науковців. Так, правоD
ву характеристику переробкам надавали у
своїх дослідженнях О. Ієвіня, В. Поточнова,
А. Штефан, С. Сударіков та інші. Проте питанD
ня щодо ступеня можливого запозичення для
того, щоб твір вважався новим, хоч і залежD
ним від первісного, є досі дискусійним. Не
всім поширеним на цей час різновидам переD
робки надана юридична кваліфікація. Поза
увагою дослідників досі залишаються літеD
ратурні римейки, сиквели, приквели тощо.
Немає одностайності у наукових позиціях
щодо правової природи пародій. 

Метою цієї статті є надання правової хаD
рактеристики переробки як похідного твоD
ру й аналіз її основних різновидів із поD
зицій авторського права. 

Літературознавці визначають переробку
як різновид інтертекстуального твору. У пеD
реробці, на відміну від перекладу, відсутні
інформаційноDрепрезентативні настанови,
відбуваються зміни на змістовому, стильовоD
му, жанровому, композиційному рівнях, у

кількості й особливості персонажів, образної
системи, внаслідок чого виникає новий твір
за мотивами оригіналу [1, с. 201]. 

Одним із найпоширеніших видів переD
робки є адаптація – спрощення літературD
ного твору шляхом трансформації його внутD
рішньої будови та функцій, пристосування
для сприймання дітьми або недостатньо підD
готовленими читачами з урахуванням специD
фіки психології сприймання досвіду, соціолоD
гії, нейрофізіології й антропології. ПриклаD
дом адаптації в українській літературі можна
назвати «Раблезів «Гаргантюа і ПантагрюD
ель» І. Сидоренко. Інколи цей прийом виD
користовується для інтеграції відомих хуD
дожніх структур в інше семантичне поле –
пристосування літературного твору до сцеD
нічних потреб, або до специфіки кінематоD
графії [2, с. 33]. 

Адаптацією є, наприклад, така робота, коD
ли роман переписується або редагується (адапD
тується) для того, щоб його читали діти. Але
просте скорочення не слід вважати переробD
кою, що підлягає правовій охороні. Так, приD
кладом невизнання простого скорочення пеD
реробкою є судова справа британського суду
по справі Macmillan v. Cooper, коли Тайна раD
да дослідила питання про те, чи утворює ориD
гінальний твір адаптація для школярів пеD
рекладу твору Плутарха «Життя ОлександD
ра», у ході якої було відібрано 20 тис. слів із
40 тис. слів початкової версії. Дійшли висновD
ку, що авторське право по відношенню до таD
кої адаптації може виникнути лише за умови,
що праця, вміння та засоби, які були на неї виD
трачені, були б достатні для того, щоб надати
готовому результату вибірки певну якість або
властивість, відсутні у первісному матеріалі,
що відрізняло би обидві версії. Найбільш ваD
гомою підставою на користь того, що така адапD
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тація не є оригінальним твором і відповідно
охоронюваним об’єктом, було те, що редактоD
рами тексту керувало виключно бажання виD
далити з оригінального тексту фрагменти неD
пристойного змісту, а також описи, які за своD
їм характером не були придатні для завдань
шкільної освіти. Такого роду переробка не виD
магала «глибоких знань, оригінальних ріD
шень, літературної майстерності, навіть смаку
під час роботи з текстом». Іншими словами,
скорочення первісного твору не надавало йоD
му неповторного, особливого характеру, неD
обхідного для визнання переробки оригінальD
ним твором [3, с. 167]. 

Досить поширеною є адаптація для вивD
чення іноземних мов. Відомі твори скорочуD
ються, спрощуються для сприйняття тими,
хто володіє мовою на початковому рівні. До
тексту твору, як правило, пропонуються пиD
тання для перевірки засвоєння тексту, відпоD
відні вправи, що стосуються тексту твору.
Такі методичні розробки, які використовуD
ють текст адаптованого твору, також є похідD
ними творами. Але такі адаптації не є мехаD
нічними скороченнями; щоб підготувати такі
тексти необхідно мати певний методичний
рівень, виявити творчій підхід, щоб спрощенD
ня тексту не спотворило оригінал і сприймаD
лося читачем. 

О. Ієвіня вважає, що при адаптації твір
переходить з одного жанру до іншого (наD
приклад, за кінематографічної чи телевізійD
ної адаптації романів, розповідей, драматичD
них творів тощо) або змінюється без зміни жанD
ру (наприклад, якщо збільшується кількість
задіяних осіб телевізійного твору), або відбуD
вається пристосування чи полегшення твоD
ру для сприйняття малопідготовленими чиD
тачами, пристосування літературноDхудожD
нього твору для осіб, які починають вивчати
іноземну мову [4, с. 47]. 

Не можна погодитися з тим, що кінемаD
тографічну чи телевізійну адаптацію роману
можна вважати зміною жанру. Це скоріше пеD
рехід з одного виду мистецтва в інший. 

Сценарій, на думку В. Поточнової, – це
літературний твір, який є основою створюваD
ного відеофільму [5, с. 72]. Вона поділяє сцеD
нарії відеофільмів на два види: ті, що створюD
ються на основі готового, вже існуючого ліD
тературного твору (екранізація романів, поD
вістей тощо); нові твори, створені спеціально
для зйомки на їх основі відеофільму (режиD
серський сценарій). 

С. Сударіков відносить до літературних
творів і режисерські сценарії, лібрето, тексти
до музичних творів, статті в газетах і журнаD
лах, щоденники, листи [6, с. 173]. Питання з
приводу віднесення режисерського сценарію
до об’єктів авторського є дискусійним. ОспоD
рюється творчий характер режисерського сцеD

нарію, що створюється режисеромDпостановD
ником на основі літературного (авторського)
сценарію. Він є детальним творчим планом поD
становки фільму, що містить точне розбиття
на кадри із вказівкою планів і їх метражу,
знімальних кольорів, музичного й образоD
творчого рішень. В. Поточнова вважає, що
режисерський сценарій має бути визнаний
об’єктом авторського права, оскільки є резульD
татом творчої роботи [5, с. 74]. 

На нашу думку, режисерський сценарій є
похідним драматичним твором, створеним
на основі літературного твору. 

Переробкою, внаслідок якої з’являється
інший об’єкт авторського права, можна вваD
жати створення кінофільмів за мотивами комD
п’ютерних ігор. Так, відома кіноепопея «ОсеD
ля зла» є кіноадаптацією комп’ютерної гри,
яку розробила японська компанія Capcom.
Компанія «Constantin Film» придбала у 1997 р.
права у Capcom на створення фільму. З цього
можна зробити висновок, що основна сюжетD
на лінія (інваріантне ядро), або фабула, і перD
сонажі вважались охоронюваними у відповідD
них країнах, оскільки у протилежному випадD
ку згода розробників комп’ютерної гри на
створення екранізації не була б потрібна. 

Застосовується також використання перD
сонажів із комп’ютерних ігор для створення
кінофільмів. Так, відомий персонаж серії комD
п’ютерних ігор Tomb Raider компанії Square
Enix Лара Крофт стала головною героїнею кіD
нофільму «Лара Крофт: розкрадачка гробD
ниць». Але навряд чи зазначені кінофільми
можна вважати похідними від комп’ютерних
ігор творами. У таких випадках можна вести
мову лише про створення «за мотивами», виD
користання теми, персонажів. Але створені у
даному випадку сценарії та кінофільми є цілD
ком самостійними творами. 

У наведених прикладах у результаті пеD
реробки відбувається створення нового об’єкD
та авторського права: кінофільму, комп’юD
терної гри. Тому такі переробки літературних
творів можна умовно назвати «міжвидовиD
ми» (шляхом зміни форми твору з’являється
новий твір, що відноситься до іншого об’єкта
авторського права). Внаслідок міжвидових
переробок повністю змінюється форма певD
ного твору, а зміст, як правило, залишається
незмінним. Факт використання певного твоD
ру (наприклад, при створенні літературної
версії кінофільму) є наявним, а тому не потреD
бує проведення експертизи. 

Натомість при адаптації літературного твоD
ру для певного роду реципієнтів – дітей, осіб,
які вивчають іноземну мову тощо, не відбуD
вається перехід з одного виду мистецтва до
іншого. Літературний твір залишається літеD
ратурним твором. Але й у цьому випадку
зміст залишається здебільшого незмінним,
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змінюється лише форма. Тому питання про
те, чи є створений твір похідним, не потребує
доказування. Як правило, при такого роду
адаптаціях не змінюється навіть назва твору. 

Питання про те, чи є створений твір саD
мостійним або похідним, є спірним, коли внаD
слідок переробки запозичуються елементи
внутрішньої форми літературного твору, але
не повністю, а в певній частині. Внаслідок таD
кої переробки змінюється жанр літературноD
го твору (наприклад, повість переробляється
на драму або поему тощо). Такі переробки
умовно можна назвати «міжжанрові». При
такого роду переробках не завжди можна одD
нозначно стверджувати, чи є створений твір
самостійним або похідним. З одного боку,
новий твір, який створено внаслідок переробD
ки, повинен бути новим відносно літературD
ного твору, який слугував основою для його
створення; з іншого – такий твір не може буD
ти повністю оригінальним, оскільки тоді його
не можна вважати переробкою і, відповідно,
похідним твором. При створенні таких переD
робок, можуть використовуватись елементи
внутрішньої форми твору (персонажі оригіD
нального літературного твору, фабула, систеD
ма образів тощо). При цьому зовнішня форD
ма (мова, стиль, словниковий склад) змінюD
ються. 

Відбувається переробка також при ствоD
ренні пародій. Пародія – це інтертекстуальD
ний жанр фольклору та художньої літераD
тури, гумористичний чи сатиричний твір, в 
якому у формі жарту, шаржу імітують творD
чу манеру, стилістику, образний лад, компоD
зиційну структуру, іноді кон’юнктурні акценD
ти чи словесні недоладності текстів будьDякоD
го письменника чи літературного напряму
задля досягнення сатиричноDкомічного ефекD
ту, висміювання тенденцій, що не відповідаD
ють канону, тощо [7, с. 182]. 

Чи завжди пародія буде похідним твоD
ром, чи можуть певні пародії претендувати на
самостійність? Слід зазначити, що не можна
оцінювати всі пародії рівною мірою. БезуD
мовно, при пародії запозичуються, як правило,
фабула, персонажі, тема, ідея, але не завжди
однаковою мірою. Іноді пародії стають більш
відомими, ніж твори, на основі яких вони
створені і, якби не праці літературознавців,
пересічний читач навіть не знав би, що певний
твір є пародією і який роман чи повість поD
кладено в його основу. 

На сьогодні поняття «літературний ри�
мейк» не є усталеним у літературознавстві.
Літературознавчі словники не надають виD
значення терміну «римейк». Однак не можна
заперечувати, що таке явище існує. ПроблеD
ма полягає у тому, що при юридичній кваліD
фікації римейків на предмет їх віднесення до
похідних творів правознавці не можуть викоD

ристовувати якийсь загальноприйнятий терD
мін, бо сучасне літературознавство його ще
на визначило. 

Створення римейку іноді має на меті приD
стосувати певний твір до сприйняття його
сучасниками або мешканцями іншої країни,
іншого культурного ареалу тощо. Іноді автор
надає римейку своє бачення літературного
твору та втілює його у новій формі. Римейк,
як правило, відрізняється від пародії більD
шим ступенем запозичення сюжету та систеD
ми образів. Тому римейк доцільно вважати
похідним твором за умови певного рівня йоD
го самостійності. Отже, можна стверджуваD
ти, що створення римейку завжди потребує
згоди автора оригінального твору. 

А. Штефан відносить до переробок також
анотацію (коротку узагальнюючу характеD
ристику книги або її частини, статті тощо, яка
містить стислу інформацію про зміст твору,
відомості про автора та читацьке призначенD
ня), огляд (стисле систематизоване виклаD
дення змісту одного або декількох творів,
об’єднаних однією темою), реферат (коротD
ке викладення змісту твору з висновками або
кількох творів, що стосуються певної пробD
леми, теми) [8, с. 71]. Безумовно, якщо при
створенні зазначених переробок не зроблено
творчого внеску, не надано певного аналізу
твору чи наукової статті, а праця полягала лиD
ше у скороченні, то такі переробки не будуть
об’єктами авторського права. 

Слід погодитися з думкою С. Сударікова,
який вважає, що не всі огляди, реферати,
дайджести і, тим більше, анотації можна вважаD
ти похідними творами. Зазвичай вони створюD
ються з науковою, дослідницькою, полемічною,
критичною й інформаційною метою. ОскільD
ки багато оглядів, рефератів або дайджестів
можуть містити уривки з реферованих твоD
рів, їх аналіз, порівняння з іншими джерелаD
ми, доцільно вважати їх самостійними твораD
ми за умови зазначення авторів цих творів і
джерел запозичення. Разом із тим складно
вважати анотації творами, навіть похідними
[6, с. 144]. 

Похідними літературними творами за
певних умов можуть бути також усні твори:
лекції, доповіді, промови, проповіді тощо. ОсD
кільки при читанні лекції використовується
матеріал підручників, наукових статей, публіD
цистики тощо, то лекція у будьDякому разі є
похідним твором. Якщо використовуються
уривки чи цитати, а не розділ підручника чи
наукова стаття в цілому, то порушення авD
торського права не буде. 

Висновки 

Найпоширенішим способом переробки є
його адаптація твору, яка може відбуватись у
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межах одного виду мистецтва, одного жанру,
коли її метою є пристосування до сприйнятD
тя певними читачами (дітьми, особами, які
вивчають іноземну мову тощо); при адаптаD
ції може відбуватися перехід одного виду
мистецтва в інший (екранізація літературноD
го твору), в інший жанр (перетворення ромаD
ну на драму). У першому випадку внаслідок
адаптації буде створюватися новий самостійD
ний твір лише у разі, якщо пристосування є не
механічним скороченням чи спрощенням, а
має ознаки творчого внеску переробника (суD
проводжується поясненнями, коментарями,
питаннями, завданнями тощо); у другому –
при переході твору до іншого виду мистецтва
повністю змінюється форма певного твору, а
зміст, як правило, залишається незмінним.
Так, режисерський сценарій є похідним драD
матичним твором, створеним на основі сценаD
рію, написаного за літературним твором. При
адаптації, внаслідок якої змінюється жанр
твору, можуть використовуватися елементи
внутрішньої форми твору (персонажі оригіD
нального літературного твору, фабула, систеD
ма образів тощо). При цьому зовнішня форD
ма (мова, стиль, словниковий склад) змінюD
ються. Таким шляхом створюється, наприD

клад, пародія. За умови достатнього ступеня
самостійності, наявності творчого внеску авD
тора переробками можуть вважатися також
римейки, сиквели, реферати, огляди, дайD
джести, анотації, лекції, промови тощо. 
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Питання захисту комерційної таємниці
в чинному законодавстві України є 
досить невизначеним, що зумовлює

певні питання при здійсненні підприємницьD
кої діяльності суб’єктами господарювання. 
З активним розвитком ринкових відносин,
розширенням можливостей для підприємD
ницької діяльності, розвитком інноваційних
технологій і програм, розробкою спеціальних
процесів у різних сферах виробництва дуD
же гостро постає питання захисту комерційD
ної таємниці для кожного окремого суб’єкD
та господарювання. 

Дослідженню визначеної проблематики
присвятили свої праці Л. Работягова, Р. СмолеD
нюк, Г. Швець, О. Орлюк, Г. Андрощук, О. БутD
нікDСіверський та інші провідні науковці.

Проблема правового захисту комерційної
таємниці в Україні, безумовно, існує, що зуD
мовлюється кількома обставинами: посиленD
ням конкуренції, відсутністю у суб’єктів госD
подарювання достатніх правових підстав для
ефективного захисту своїх інтересів. 

Із розвитком економічних відносин питанD
ня захисту комерційної таємниці як складової
права інтелектуальної власності набуло особD
ливого значення, оскільки таємна комерційна
інформація є важливим аспектом для її воD
лодільця та потребує надійної охорони. СисD
тема захисту комерційної таємниці – це суD
купність заходів, необхідних для збереженD
ня інформації, що в певному розумінні є секD
ретною та має комерційну цінність. Такі захоD
ди спрямовані на реалізацію та відновлення
порушених інтересів власника права інтелекD
туальної власності на комерційну таємницю.

Метою цієї статті є визначення умов охоD
роноздатності та способів (заходів), неD
обхідних для ефективного правового заD

хисту комерційної таємниці в умовах ринD
кової конкуренції. 

Предметом дослідження є аналіз чинноD
го в Україні законодавства про захист коD
мерційної таємниці, поняття комерційної
таємниці та визначення ефективних практичD
них заходів для захисту комерційної таємниці
при здійсненні підприємницької діяльності.

У Цивільному кодексі (далі – ЦК) УкраD
їни законодавець закріпив визначення поD
няття комерційної таємниці (ст. 505) – це
інформація, яка є секретною в тому розумінD
ні, що вона в цілому чи в певній формі та суD
купності її складових є невідомою та не легD
кодоступною для осіб, які, як правило, мають
справу з видом інформації, до якого вона наD
лежить, у зв’язку з цим має комерційну цінD
ність і була предметом адекватних існуючим
обставинам заходів щодо збереження її секD
ретності, вжитих особою, яка законно контD
ролює цю інформацію. У випадках, коли закон
не передбачає вільного доступу до інфорD
мації, власник комерційної таємниці на свій
розсуд визначає, яка інформація, котрою він
володіє, є комерційною таємницею. 

Детальний аналіз поняття, що розглядаD
ється, дозволяє виділити основні ознаки, які
є умовами охороноздатності інформації як
комерційної таємниці [1]: 

•• інформація є таємною, невідомою та не
легкодоступною для осіб, які мають справу з
таким видом інформації; 

•• вона має комерційну цінність; 
•• особа, яка законно контролює інформаD

цію, повинна вживати адекватних заходів щоD
до збереження її секретності. 

Статтею 420 ЦК України визначено, що
комерційна таємниця є об’єктом інтелектуD
альної власності. Відповідно майнові права
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інтелектуальної власності на комерційну
таємницю належать особі, яка правомірно
визнала інформацію комерційною таємниD
цею, якщо інше не встановлено договором. 

До майнових прав інтелектуальної власD
ності на комерційну таємницю, зокрема, наD
лежать: 

•• право на використання комерційної таD
ємниці; 

•• виключне право дозволяти використанD
ня комерційної таємниці; 

•• виключне право перешкоджати непраD
вомірному розголошенню, збиранню або виD
користанню комерційної таємниці; 

•• інші майнові права інтелектуальної власD
ності, встановлені законом (ст. 506 ЦК УкD
раїни). 

Якщо звернутися до міжнародних правоD
вих актів, що стосуються питання захисту
комерційної таємниці, то заслуговують на
увагу положення Угоди про торговельні аспекD
ти прав інтелектуальної власності (ТРІПС),
згідно з якими, за дотримання інших умов,
термін дії права на комерційну таємницю не
обмежений. Цей термін триває стільки, скільD
ки така інформація відповідає умовам наданD
ня їй правової охорони. Слід зазначити, що
такий підхід є більш вдалим для захисту коD
мерційної таємниці порівняно з патентною
охороною, термін якої обмежується двадцятьD
ма роками у більшості країн, у тому числі в
Україні. 

Комерційна таємниця має таку властиD
вість, як універсальність, тобто під визначенD
ня комерційної таємниці можуть бути підвеD
дені найрізноманітніші відомості, пов’язані з
виробництвом, технологічною інформацією,
управлінням, фінансами, іншою діяльністю
підприємця. 

Охорона комерційної таємниці має свої
особливості, що полягають в її безстрокоD
вості, універсальності об’єкта, спрощеній проD
цедурі набуття та збереження прав на таємD
ницю. Правова охорона прав суб’єкта на коD
мерційну таємницю передбачається Законом
України «Про захист від недобросовісної
конкуренції» від 07.06.1996 р. № 236/96DВР
та статтями 231, 232 Кримінального кодексу
(далі – КК) України. Проте правовий меD
ханізм захисту інформації, що становить коD
мерційну таємницю, є досить невизначеним. 

На сьогодні жоден нормативноDправовий
документ в Україні не визначає перелік відоD
мостей, що є комерційною таємницею. Однак,
якщо не враховувати цю прогалину, ситуація
є доволі пристойною. Український законодаD
вець закріпив деякі положення в інших закоD
нах, які передбачають можливість вільного
доступу до певної інформації. Так, ст. 17 ЗаD
кону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприD

ємців» від 15.05.2003 р. № 755DIV встановлеD
но перелік відомостей, які мають міститися в
Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб і фізичних осіб – підприємців, а відпоD
відно до ст. 20 цього Закону відомості, які
містяться в зазначеному Реєстрі, є відкритиD
ми та загальнодоступними, за винятком іденD
тифікаційних номерів фізичних осіб – платD
ників податків. 

Законодавство про інтелектуальну власD
ність передбачає право будьDякої особи на
ознайомлення з матеріалами заявки на видаD
чу патенту (наприклад, ч. 3 ст. 23 Закону УкD
раїни «Про охорону прав на винаходи і коD
рисні моделі» від 15.12.1993 р. № 3687DXII). 

Відповідно до ч. 3 ст. 78 Закону України
«Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р.
№ 514DVI публічні акціонерні товариства зоD
бов’язані мати власну вебDсторінку в мережі
Інтернет, на якій розміщується значний обD
сяг інформації. Така інформація також не
може належати до комерційної таємниці. 

Якщо закон не передбачає вільного досD
тупу до інформації, власник комерційної
таємниці на свій розсуд визначає, яка інфорD
мація, котрою він володіє, є комерційною
таємницею. Але при цьому слід враховувати
зазначені ознаки комерційної таємниці. Як
комерційна таємниця може кваліфікуватись
інформація про технічні рішення, що не відD
повідають вимогам, що ставляться до об’єкD
тів інтелектуальної власності. 

БудьDякий досвід організації виробницD
тва та праці, що має комерційну цінність, може
захищатись як комерційна таємниця. 

Право на комерційну таємницю не потреD
бує засвідчення свідоцтвом, патентом чи іншим
правоохоронним документом. Достатньо саD
мого факту збереження інформації в секретD
ності та наявності її комерційної цінності. 

У Паризькій конвенції про охорону проD
мислової власності від 20.03.1883 р., а саме в
ст. 10 bis «Недобросовісна конкуренція» наD
дається охорона закритій інформації за угоD
дою про торговельні аспекти прав інтелектуD
альної власності (TRIPS). 

У статтях 16–19 Закону України «Про заD
хист від недобросовісної конкуренції» місD
тяться норми щодо заборони неправомірного
збирання, розголошення та використання
комерційної таємниці. Вчинення зазначених
дій тягне за собою накладення АнтимоноD
польним комітетом України штрафів згідно з
цим Законом, а також адміністративну, циD
вільну та кримінальну відповідальність у виD
падках, передбачених законодавством. 

Загалом, законодавство України передбаD
чає кримінальну (статті 231, 232 КК УкраD
їни), адміністративну (ст. 1643 Кодексу УкD
раїни про адміністративні правопорушення),
цивільноDправову та іншу відповідальність
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за порушення законодавства у сфері захисту
комерційної таємниці. Так, згідно із ст. 21
Закону України «Про захист від недоброD
совісної конкуренції» за вчинення суб’єктаD
ми господарювання дій, що підпадають під
визначення недобросовісної конкуренції, орD
гани Антимонопольного комітету України
можуть накладати штраф у розмірі до п’яти
відсотків доходу (виручки) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єкта
господарювання за останній звітний рік, що
передував року, в якому накладається штраф,
а у випадках, коли доходу (виручки) немає або
відповідач не надав відомостей про розмір
доходу (виручки) – до десяти тисяч неопоD
датковуваних мінімумів доходів громадян. 

Більше того, як випливає з ч. 3 ст. 162
Господарського кодексу (далі – ГК) України,
особа, яка протиправно використовує коD
мерційну інформацію, що належить суб’єкту
господарювання, зобов’язана відшкодувати
завдані йому такими діями збитки відповідD
но до закону. Згідно із ст. 36 ГК України віD
домості, пов’язані з виробництвом, технолоD
гією, управлінням, фінансовою й іншою діD
яльністю суб’єкта господарювання, що не є
державною таємницею, розголошення яких
може завдати шкоди інтересам суб’єкта госD
подарювання, можуть бути визнані його коD
мерційною таємницею [2].  

Заслуговує на увагу й те, що комерційна
таємниця – це певна сукупність відомостей,
знань, тобто вид інформаційного ресурсу, отD
же, важливе значення для її регулювання має
на сьогодні Закон України «Про інформаD
цію» від 02.10.1992 р. № 2657DXII. 

О. Воронова зазначає, що відповідно до 
ч. 1 ст. 28 Закону України «Про інформацію»
режимом доступу до інформації є передбачеD
ний правовими нормами порядок одержанD
ня, використання, поширення та зберігання
інформації. Згідно із ст. 30 Закону України
«Про інформацію» комерційна таємниця є
інформацією з обмеженим доступом. КорисD
туючись правом, закріпленим у ч. 5 ст. 30 ЗаD
кону України «Про інформацію», підприємD
ство у своїх нормативних документах визнаD
чає порядок одержання, використання, поD
ширення та зберігання комерційної таємниD
ці. О. Воронова вважає, що положення про
комерційну таємницю та конфіденційну інD
формацію підприємства та правила їх збеD
рігання як нормативний документ, поDперD
ше, дає визначення комерційної таємниці
підприємства та встановлює перелік відоD
мостей, що до неї належать; поDдруге, встаD
новлює основи правового режиму доступу до
комерційної таємниці підприємства; поDтреD
тє, визначає способи, заходи, умови та методи
захисту комерційної таємниці, функції підD
розділів і посадових осіб із захисту комерD

ційної таємниці; поDчетверте, називає основD
ні напрями контролю за дотриманням встаD
новленого на підприємстві порядку захисту
його комерційної таємниці; поDп’яте, визнаD
чає підстави та зміст відповідальності за поD
рушення режиму захисту комерційної таємD
ниці підприємства [3]. 

Згідно із ст. 30 Закону України «Про інD
формацію» за режимом доступу інформація
поділяється на відкриту та інформацію з обмеD
женим доступом, яка, у свою чергу, за правоD
вим режимом поділяється на конфіденційну
та таємну. При цьому конфіденційна інфорD
мація – це відомості, які знаходяться у воD
лодінні, користуванні або розпорядженні окD
ремих фізичних чи юридичних осіб і пошиD
рюються за їх бажанням відповідно до передD
бачених ними умов. До таємної належить
інформація, що містить відомості, які стаD
новлять державну й іншу передбачену закоD
ном таємницю, розголошення якої завдає
шкоди особі, суспільству та державі. 

На думку С. Ємельянова, існує певна неD
однозначність у тлумаченні цього поняття,
бо як вид інформації комерційна таємниця наD
лежить до таємної (секретної), а за суб’єктом
власності та режимом правового захисту – 
до конфіденційної інформації. Також він вваD
жає, що вказаний недолік зумовлений тим,
що, поDперше, законодавець в основу такого
поділу інформації поклав різні критерії: у
першому випадку – це шкода суб’єкту, у друD
гому – право власності. ПоDдруге, законодаD
вець не врахував, що комерційна таємниця є
як, власне інформацією, так і правовим реD
жимом захисту (обмеження доступу), не вкаD
зав при цьому особливостей правового режиD
му комерційної таємниці [4]. 

Слід зазначити, що ст. 30 Закону України
«Про інформацію» не дає можливості чітко
визначити, до якої категорії інформації з обD
меженим доступом належить комерційна
таємниця. Але там прописані ознаки, які хаD
рактеризують конфіденційну інформацію: 

•• це відомості, які перебувають у володінні,
користуванні або розпорядженні особи; 

•• особа самостійно відносить інформацію
до категорії конфіденційної та встановлює
для такої інформації систему (способи) заD
хисту; 

•• ця інформація не порушує передбаченої
законом таємниці. 

Розглядаючи обрану проблематику в асD
пекті використання та необхідності комерD
ційної таємниці в підприємницькій діяльD
ності, повернімося до одного з основних заD
конодавчих актів, що регулюють конкурентD
ну діяльність в Україні – Закону України
«Про захист від недобросовісної конкуренD
ції». Згідно з цим Законом недобросовісниD
ми вважаються дії, пов’язані з: 
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of informative resources, of necessary for effective legal defense of commercial secret in the conditions
of market competition. 

Статья посвящена определению условий охраноспособности и способов, необходимых для
эффективной правовой защиты коммерческой тайны в условиях рыночной конкуренции. 

•• неправомірним використанням ділової
репутації суб’єкта господарювання (паразиD
тування), порівняльна реклама; 

•• створенням перешкод суб’єктам госпоD
дарювання у процесі конкуренції та викорисD
танням неправомірних переваг у конкуренD
ції (дискредитація суб’єкта; купівляDпродаж
товарів, виконання робіт, надання послуг із
примусовим асортиментом; схилення постаD
чальника до дискримінації покупця; схиленD
ня до розірвання договору з конкурентом); 

•• неправомірним збиранням, розголошенD
ням і використанням комерційної таємниці,
у тому числі спонукання до розголошення коD
мерційної таємниці. 

Для ефективного захисту комерційної
таємниці при здійсненні підприємницької
діяльності кожному окремому суб’єкту госD
подарювання необхідно розробляти власні
положення про комерційну таємницю, в яких
мають передбачатися загальні відомості у
сфері захисту інформації, визначатися принD
ципи та процедури доступу до такої інфорD
мації, порядок прийому, реєстрації носіїв
інформації, що містять комерційну таємниD
цю, систематично відновлюватися та вдоскоD
налюватися механізм забезпечення схоронD
ності комерційної таємниці та порядок поD
ширення інформації. Також доцільно вклюD
чати норми про нерозголошення комерційD
ної таємниці до трудового договору (контD
ракту), з одночасним розробленням і підпиD
санням працівником окремої інструкції щоD
до дотримання режиму нерозголошення коD
мерційної таємниці підприємства. 

Висновок 

На сьогодні основними регулюючими коD
дифікованими нормативноDправовими актаD
ми у сфері охорони комерційної таємниці в
Україні є ЦК та ГК України. 

У ЦК України визначено поняття коD
мерційної таємниці – це інформація, яка є
секретною в тому розумінні, що вона в цілоD
му чи в певній формі та сукупності її складоD
вих є невідомою та не легкодоступною для
осіб, які звичайно мають справу з видом інD
формації, до якого вона належить, у зв’язку з
цим має комерційну цінність і була предмеD
том адекватних існуючим обставинам захоD
дів щодо збереження її секретності, вжитих

особою, яка законно контролює цю інфорD
мацію (ст. 505). 

Можна з упевненістю стверджувати, що
склад та обсяг відомостей, які становлять коD
мерційну таємницю, порядок їх захисту, виD
значаються самостійно її власником або кеD
рівником підприємства з дотриманням чинD
ного законодавства. Підприємство має право
розпоряджатися такою інформацією на власD
ний розсуд і здійснювати щодо неї будьDякі
законні дії, не порушуючи при цьому права
третіх осіб. 

Крім того, підприємство як власник відоD
мостей, які є комерційною таємницею, має праD
во призначати особу (осіб), яка буде володіти,
користуватися та розпоряджатися такою інD
формацією, визначати правила обробки інфорD
мації та доступу до неї, а також встановлювати
інші умови щодо комерційної таємниці. 

Проте слід зазначити, що не будьDякій інD
формації підприємство може надати статус
комерційної таємниці, обмеживши таким чиD
ном доступ до неї третіх осіб і, перш за все, конD
тролюючих органів. 

Потреба в оновленні та вдосконаленні
чинного законодавства про комерційну таємD
ницю, безумовно, існує. Необхідним кроком
стало б розроблення та прийняття спеціальD
ного закону України про комерційну таємD
ницю, де були б визначені основні положенD
ня щодо захисту комерційної таємниці. 

Для більш ефективного правового захисту
комерційної таємниці важливим елементом є
створення спеціальних державних структур,
які надавали б відповідну консультаційну,
роз’яснювальну допомогу при виникненні у
суб’єктів господарювання питань щодо пракD
тичних та ефективних способів захисту коD
мерційної таємниці у сфері їх діяльності. 
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Однією з основних проблем, що посідає
центральне місце на законодавчому та
практичному рівні при дослідженD

ні ринку фінансових послуг, є підвищення і
забезпечення ефективності регулювання та
нагляду за небанківськими фінансовими усD
тановами ринку. А також впровадження пруD
денційного нагляду як складової частини заD
гальної системи нагляду на ринку фінансоD
вих послуг. 

Метою цієї статті є – дослідження пруD
денційного нагляду за небанківськими фіD
нансовими установами на ринку фінансоD
вих послуг і визначення основних завдань
його впровадження. 

Вивченням пруденційного нагляду на
ринку фінансових послуг займалися Н. ЕрD
пильова, О. Лебедєв, В. Левченко, О. ПолюD
хович, Л. Савченко, І. Чайкін та ін. 

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р.
(далі – Закон № 2664) пруденційний нагляд
є складовою частиною загальної системи
нагляду, що проводиться органами, які здійсD
нюють державне регулювання ринків фінанD
сових послуг, і базується на регулярній оцінD
ці загального фінансового стану фінансової
установи, результатів діяльності системи й
якості управління нею, дотримання обов’язD
кових нормативів та інших показників і виD
мог, що обмежують ризики за операціями з
фінансовими активами. З теоретичної точки
зору О. Ненада розглядає пруденційний наD
гляд як систему нагляду та контролю за
фінансовим станом професійних учасників
ринку цінних паперів, що здійснюються НаціоD
нальною комісією з цінних паперів та фонD

дового ринку (далі – НКЦПФР) із метою заD
хисту як прав інвесторів, так і інтересів профD
учасників [1, с. 32]. 

Національна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг (далі – НКРФП) затверD
дила Концепцію запровадження пруденційD
ного нагляду за небанківськими фінансовиD
ми установами від 15.07.2010 р. № 585 (далі –
Концепція № 585), згідно з якою такий наD
гляд сприятиме оздоровленню та зміцненню
вітчизняного ринку небанківських фінансоD
вих послуг за рахунок запобігання системD
них ризиків. 

Концепція розроблена з метою впроваD
дження пруденційного нагляду за страховиD
ми компаніями, недержавними пенсійними
фондами та кредитними спілками. ОрієнтиD
ром для страхових компаній обрано систему
Solvency II, для кредитних установ – рекоD
мендації Міжнародної асоціації кредитних
спілок (WOCCU), а для пенсійних фондів –
рекомендації Міжнародної асоціації органів
нагляду за недержавними пенсійними фонD
дами (IOPS). 

Відповідно до Концепції пруденційний
нагляд – це система наглядових процедур
НКРФП за дотриманням фінансовою устаD
новою пруденційних правил, що дозволяє
зменшити наглядове навантаження на фінанD
сові установи, діяльність яких не несе загроD
зи невиконання зобов’язань перед існуючиD
ми клієнтами, та посилити наглядові зусилля
за установами, діяльність яких є чи може буD
ти загрозою для виконання таких зобов’яD
зань. Так, ч. 2 ст. 29 Закону № 2664 передбаD
чає, що основними напрямами пруденційноD
го нагляду є додержання встановлених критеD
ріїв і нормативів щодо: ліквідності; капіталу
та платоспроможності; прибутковості; якості
активів і ризиковості операцій; якості систем
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управління й управлінського персоналу; праD
вил надання фінансових послуг. 

У зазначеній Концепції ці критерії та норD
мативи є більш чіткими і деталізованими та
залежно від специфіки кожного окремого
сегмента ринку небанківських фінансових
послуг передбачають, що при здійсненні стра�
хової діяльності контролюються: належний
рівень статутного фонду й інших резервних
фондів; дотримання відповідного рівня чисD
тих активів і вимога щодо їх розрахунку на
підставі справедливої вартості активів; переD
вищення фактичного запасу платоспроможD
ності над розрахунковим нормативним; розD
міщення коштів страхових резервів в активи
визначених категорій, що відповідають вимоD
гам якості та диверсифікації; правильність
застосування методики розрахунку всіх виD
дів страхових резервів відповідно до облікоD
вої політики страхової компанії; максимальD
ний розмір ризику, який може утримувати
страховик щодо одного об’єкта страхування;
належний рівень фінансової стійкості (надійD
ності) перестраховиків шляхом встановленD
ня вимог до наявності відповідного рейтинD
гу, присвоєного міжнародними рейтинговиD
ми агентствами. 

При здійсненні діяльності на ринку кредит�
ної кооперації контролюються: дотримання
критеріїв і нормативів платоспроможності,
якості активів, ризиковості операцій та лікD
відності для забезпечення стабільної діяльD
ності фінансових установ; належний рівень
усіх видів капіталу, продуктивних і непроD
дуктивних активів кредитної спілки; дотриD
мання порядку формування резерву забезпеD
чення покриття втрат від неповернених поD
зичок; дотримання критеріїв якості системи
управління кредитної спілки. 

У системі недержавного пенсійного забез�
печення контролюються: дотримання належD
ного рівня власного капіталу адміністратора
недержавного пенсійного фонду (далі – НПФ);
дотримання вимог щодо диверсифікації акD
тивів НПФ; вимоги щодо якості активів НПФ;
дотримання правильності розрахунку чистої
вартості активів НПФ; дотримання правильD
ності розрахунку кількості та чистої вартості
одиниці пенсійних внесків. 

При здійсненні діяльності компаній із уп�
равління активами й осіб, які провадять діяль�
ність із управління пенсійними активами, відD
повідно до Концепції запровадження пруденD
ційного нагляду за діяльністю професійних
учасників фондового ринку контролюються:
належний рівень статутного капіталу та власD
ного капіталу компанії з управління активаD
ми (далі – КУА); дотримання відповідних
вимог щодо складу та структури активів інD
ституту спільного інвестування (далі – ІСІ)
та НПФ; дотримання вимог досягнення норD

мативів діяльності ПІФ під час розміщення
цінних паперів ІСІ; вимоги, що стосуються
наявності в КУА резервного фонду; вартість
чистих активів ІСІ; вартість активів НПФ;
дотримання вимог, що стосуються мінімальD
ного обсягу активів ПІФ; дотримання вимог,
що стосуються обсягу статутного капітаD
лу КІФ. 

На нашу думку, введенню пруденційного
нагляду на ринку фінансових послуг передуD
вало запровадження в певних аспектах таD
кого нагляду за банківською діяльністю. Така
точка зору зумовлена тим, що основне джеD
рело пруденційного регулювання банківсьD
кої діяльності – Інструкція про порядок реD
гулювання діяльності банків в Україні від
28.08.2001 р. – прийнята раніше за ст. 29 «ПруD
денційний нагляд» Закону України № 2664,
яка з’явилася в редакції закону в червні 2011 р. 

На сьогодні пруденційне регулювання
здійснюється в усіх секторах фінансових ринD
ків нашої країни. Так, на сайті НКРФП та
НКЦПФР систему органів (далі – наглядові
органи), які безпосередньо забезпечують реD
алізацію пруденційного нагляду в центральD
них апаратах, складають: Департамент метоD
дології, стандартів регулювання та нагляду
за фінансовими установами (відділ стандарD
тів оцінки ризиків, пруденційного та консоD
лідованого нагляду); Департамент страховоD
го регулювання та нагляду (відділ пруденD
ційного нагляду на ринку страхування); ДеD
партамент регулювання та нагляду за устаD
новами накопичувального пенсійного забезD
печення (відділ пруденційного нагляду за усD
тановами накопичувального пенсійного заD
безпечення); Департамент регулювання та
нагляду за кредитними установами та бюро
кредитних історій (відділ пруденційного наD
гляду за кредитними установами та бюро
кредитних історій); Департамент регулюванD
ня та нагляду за наданням фінансових послуг
фінансовими компаніями (відділ пруденційD
ного нагляду за фінансовими компаніями);
Комітет з питань моніторингу, пруденційного
та консолідованого нагляду й інформаційної
політики на фондовому ринку. 

Відповідно до Концепції № 585 основниD
ми цілями здійснення пруденційного нагляD
ду є: захист інтересів споживачів фінансових
послуг, запобігання настанню неплатоспроD
можності та забезпечення фінансової стійкосD
ті фінансових установ через застосування відD
повідних коригуючих заходів. Згідно з КонD
цепцією запровадження пруденційного наD
гляду за діяльністю професійних учасників
фондового ринку від 12.04.2012 р. основниD
ми цілями пруденційного нагляду є: забезпеD
чення реалізації єдиної державної політики,
захист активів інвесторів і, як наслідок, посиD
лення довіри інвесторів до фондового ринку
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України, запобігання настанню неплатоD
спроможності професійних учасників фондоD
вого ринку через застосування відповідних
заходів. Аналіз цих двох документів свідD
чить, що основними завданнями при впроD
вадженні пруденційного нагляду на ринку
небанківських послуг і фондовому ринку є: 

на підготовчому етапі є: вдосконаленння
існуючих форм звітності, які забезпечать надD
ходження даних, необхідних для ефективноD
го здійснення пруденційного нагляду (йдетьD
ся про впровадження фінансової звітності
відповідно до Міжнародних стандартів фіD
нансової звітності (їх застосування дозвоD
лить уніфікувати фінансову звітність учасD
ників ринку та зробить її більш прозорою,
зрозумілою, взаємопов’язаною, що, у свою
чергу, передбачає підвищені вимоги до повD
ноти розкриття інформації щодо фінансових
показників); посилення ролі та відповідальD
ності аудиторів (необхідність підвищення
вимог до аудиторів учасників фондового ринD
ку та небанківських фінансових установ);
гармонізація облікової політики (для гармоD
нізації та співставності інформації, яка місD
титься у фінансових звітах учасників ринків
фінансових послуг, що використовуються
для складання узагальнених звітів регулятоD
ра (НКРФП планує провести огляд застосоD
ваних облікових механізмів і надати рекоменD
дації щодо їх коригування; для небанківсьD
ких фінансових установ повинні бути розробD
лені методичні рекомендації щодо розкриття
у фінансовій звітності інформації щодо заD
гальних положень облікової політики); розD
виток національної системи підготовки актуD
аріїв і запровадження відповідальності актуD
арія; створення комплексної інформаційної
системи НКРФП і НКЦПФР, побудова ефекD
тивної автоматизованої системи прийому,
обробки й аналізу даних на всіх рівнях нагляD
ду; вдосконалення інституційної спроможD
ності регулятора, підготовка кадрів, залучення
фахівців іноземних регуляторів, проведення
навчальних заходів у рамках проектів міжнаD
родної технічної допомоги; 

на основних етапах реалізації: розробленD
ня та затвердження певних пруденційних
правил для страхових компаній, пенсійних
фондів, кредитних спілок і професійної діяльD
ності на фондовому ринку; встановлення виD
мог щодо системи управління у фінансовій
установі; розкриття інформації небанківсьD
кими фінансовими установами; виокремленD
ня установ для здійснення індивідуального
нагляду; запровадження інституту рекоменD
дацій і висвітлення найефективніших пракD
тик на ринку; оцінка ефективності впроваD
дження пруденційних заходів на фондовому
ринку; аналіз діяльності емітентів цінних паD
перів. 

На нашу думку, перелік цих завдань неD
обхідно доповнити певними пунктами. Так,
слід пам’ятати, що сучасна система ринку фіD
нансових послуг характеризується дворівнеD
вою системою органів регулювання: перший
рівень – це згадані нами органи державного
регулювання; другий рівень – саморегульоD
вані організації, створені шляхом об’єднання
фінансових установ і професійних учасників
ринку цінних паперів. Ми вважаємо, що не
можна не врахувати цей аспект і додатково
пропонуємо власні завдання впровадження
пруденційного нагляду, які мають бути зазнаD
чені у Концепції. До них відносяться: забезD
печення достатності капіталу фінансових усD
танов; уникнення створення системних риD
зиків при здійсненні операцій учасниками
ринку фінансових послуг; недопущення заD
грози активів клієнтів небанківських фінанD
сових установ; забезпечення ефективної взаD
ємодії державних органів із саморегулівними
організаціями, бо норми і правила, розробD
лені саморегулівними організаціями, потрібD
ні для доповнення та деталізації норм державD
ного регулювання; розроблення комплексу
заходів, спрямованих на зміцнення ролі об’єдD
нання професійних учасників фондового
ринку у здійсненні контролю на ринку цінних
паперів і зниження інвестиційних ризиків;
уніфікація принципів і стандартів діяльності
учасників ринку фінансових послуг; ствоD
рення системи публічного розкриття інфорD
мації професійними учасниками фондовоD
го ринку. 

Зазначені нами мета та завдання пруденD
ційного нагляду визначаються функціями,
які виступають їх формами реалізації через
прийняття нормативних актів [2, с. 129]. Так,
до основних функцій пруденційного нагляду
відносяться: мінімізація ризиків у діяльності
небанківських фінансових установ; захисна
функція, що забезпечує інтереси вкладників
(інвесторів – фізичних та юридичних осіб) у
разі банкрутства фінансової установи; забезD
печення підтримки для фінансових установ у
разі виникнення кризових ситуацій [3, с. 131]. 

Викладене дозволяє визначити пруден�
ційний нагляд як захід впливу на діяльність
суб’єктів ринку фінансових послуг, що реD
алізується органами, які здійснюють державD
не регулювання, та має на меті забезпечення
стабільного і належного функціонування ринD
ку фінансових послуг, а також захист прав
споживачів фінансових послуг шляхом встаD
новлення звітності, моніторингу та реагуванD
ня відповідних органів влади на порушення
норм законодавства та надання звітності. 

Пруденційний нагляд передбачає обов’язD
кове звітування учасників ринку перед регуD
лятором про дотримання ними необхідних
показників. На нашу думку, несвоєчасне відоD
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браження та можливість подання обов’язкоD
вої фінансової звітності, приховування істотD
них даних, неповнота звітності й інформаD
тивна закритість є приводами для накладенD
ня адміністративноDгосподарських санкцій
та як ознака наявності в установи більш серD
йозних проблем. На сьогодні рівень розкритD
тя інформаціі. небанківськими фінансовими
установами перед споживачами та наглядоD
вими органами не дозволяє прии.мати зваD
жені рішення про користування фінансовиD
ми послугами. Інформація, яка міститься у
звітності та розкривається суб’єктами нагляD
ду, повинна бути повною для визначення 
фінансового стану таких установ. Фінансова
обізнаність населення щодо стану небанківD
ського фінансового сектора та перспектив
його розвитку, діяльності фінансових устаD
нов, ризиків і переваг, пов’язаних із наданD
ням ними фінансових послуг, недостатня для
прийняття обґрунтованих рішень щодо виD
бору фінансові послуги, оцінки рівня власD
них ризиків і своїх майбутніх зобов’язань. 

Фінансова звітність є структурованим віD
дображенням фінансового стану та фінансоD
вих результатів діяльності суб’єкта господаD
рювання. Метою такої звітності є надання 
інформації про фінансовий стан, фінансові
результати діяльності та грошові потоки суD
б’єкта господарювання, яка є корисною для
широкого кола користувачів при прийнятті
ними економічних рішень. Тому ми пропоD
нуємо встановити вимоги до фінансових усD
танов, піднаглядних НКРФП, розкривати
інформацію про себе та про послуги, які наD
даються, шляхом розміщення такої інфорD
мації в єдиній загальнодоступній інформаD
ційній базі даних на сайті наглядового органу
та на власних вебDсайтах у мережі інтернет з
певним змістом, який необхідно визначити в
законі, та в порядку, встановленому наглядоD
вим органом, а саме: повне найменування та
місцезнаходження фінансової установи; пеD
релік фінпослуг, які вона надає із визначенD
ням їх вартості; порядок сплати податків і
зборів за рахунок споживачів та інвесторів;
правові наслідки та порядок здійснення розD
рахунків із споживачами внаслідок достроD
кового припинення надання фінансової посD
луги; інформація про засновників установи,
склад наглядової ради та виконавчого органу;
відомості про ліцензії й отримані дозволи;
річна фінансова звітність; порушення проD
вадження у справі про банкрутство, введення
процедури санації та рішення про ліквідацію фіD
нансової установи; додержання нормативів.
Така інформація повинна подаватися як
кожного року, так і в менший період часу, а
за відсутності оприлюднення відомостей або
несвоєчасне їх подання до суб’єктів ринку
фінансових послуг НКРФП застосовуються

певні заходи впливу: адміністративноDгоспоD
дарський штраф, зупинення дії установи або
анулювання ліцензії. 

Звітність як основний елемент нагляду є
обов’язковою для всіх фінансових установ і
регулюється певною системою нормативноD
правових актів: для страховиків – ПорядD
ком складання звітних даних страховиків від
03.02.2004 р. (далі – Порядок № 39); для неD
державних пенсійних фондів – Порядком
складання, формування та подання адміністD
ратором недержавного пенсійного фонду звітD
ності з недержавного пенсійного забезпеченD
ня від 27.10.2011 р. (далі – Порядок № 674);
для кредитних спілок – Порядком складанD
ня та подання звітності кредитними спілD
ками й об’єднаними кредитними спілками 
до НКРФП від 25.01.2003 р. (далі – Порядок
№ 177). 

Розглянемо окремі аспекти щодо інфорD
мації, яку містить звіт окремих суб’єктів ринку
фінансових послуг. Так, Порядок № 39 
визначає процедуру складання, термін поD
дання до НКРФП звітних даних щодо здійсD
нення страхової діяльності. Форми звітних
даних складаються у вигляді документів, у
електронній і паперовій формах. ЕлектронD
на форма звітності складається та подається
страховиками через вебDінтерфейс на офіційD
ному сайті НКРФП у режимі онDлайн. Звітні
дані страховика, що надаються у паперовій та
електронній формах, повинні бути достовірD
ними та повними (п. 2.1). За строками склаD
дання звітність поділяється на проміжну та
річну (п. 2.2). Проміжна складається щоD
квартально наростаючим підсумком із початD
ку звітного періоду за станом на останній
день кварталу. Щокварталу страховик склаD
дає такі форми звітності: загальні відомості
про страховика; звіт про доходи та витрати
страховика; звіт про страхові платежі та виD
плати за структурними підрозділами страхоD
вика; пояснювальна записка до звітних даD
них страховика; проміжна фінансова звітD
ність (п. 2.3). Річна звітність складається страD
ховиком за станом на 31 грудня року, за який
подаються дані. Весь цей пакет документів
подається до НКРФП. 

Що стосується кредитних спілок, то відD
повідно до Порядку № 177 звітність, яку поD
дає кредитна спілка до НКРФП, включає: річD
ну фінансову звітність та звітні дані (п. 2).
Річна звітність включає: баланс, звіт про фіD
нансові результати, про рух грошових кошD
тів, про власний капітал (п. 2.1). Звітні дані
включають: загальну інформацію про креD
дитну спілку, звітні дані про фінансову діяльD
ність, про склад активів і пасивів, про доходи
та витрати, розрахунок необхідної суми реD
зерву покриття втрат від неповернених креD
дитів кредитної спілки, звітні дані про креD
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дитну діяльність кредитної спілки, про залуD
чені кошти від юридичних осіб (п. 2.2.1).
Звітні дані подаються в електронній і папеD
ровій формах (п. 2.2.3). 

Звітність недержавних пенсійних фондів
здійснюється на підставі Порядку № 674, яку
адміністратор складає та подає до НКРФП в
електронній і паперовій формах (п. 2.5). ЕлектD
ронна форма звітності складається та поD
дається адміністратором через вебDінтерфейс
на офіційному сайті НКРФП у режимі онD
лайн (п. 2.6). Звітність у паперовій формі
формується у вигляді друкованих таблиць,
які за складом інформації відповідають електD
ронній формі цієї звітності (п. 2.7). До складу
звітності про діяльність недержавного пенD
сійного фонду входять: фінансова звітність,
загальні відомості про недержавний пенсійD
ний фонд, звіт про склад, структуру та чисту
вартість активів фонду, звіт про зміну чистої
вартості пенсійних активів фонду, звітні дані
персоніфікованого обліку учасників фонду,
звітні дані про реалізацію пенсійної схеми,
про результати діяльності корпоративних і
професійних НПФ, звіт про склад і структуD
ру активів НПФ, про договори, що були укD
ладені за цінними паперами українських еміD
тентів, які входять до складу активів НПФ,
інформація щодо зміни чистої вартості одиD
ниці пенсійних внесків (п. 3.1). АдміністраD
тор оприлюднює інформацію про діяльність
НПФ згідно з вимогами до складу інформаD
ції, яка підлягає оприлюдненню, встановлеD
ними НКРФП. 

На нашу думку, перелік інформації, який
міститься у звіті зазначених фінансових усD
танов, необхідно також доповнити інформаD
цією про скарги та заходи впливу, що застоD
совувалися до установ, про систему ризиків,

пов’язаних із тим чи іншим видом діяльності,
а також інформацію щодо показників втрати
коштів споживачів ринку фінансових послуг. 

Висновки 

При реалізації пруденційного нагляду неD
обхідно застосовувати принцип пропорційD
ності, що полягає в необхідності застосуванD
ня наглядових вимог до учасників ринку фіD
нансових послуг виходячи з їх розміру, сфери
діяльності, характеру проведених операцій і
ризиків, притаманних цим операціям. Також
при впровадженні системи пруденційного
нагляду має бути передбачена можливість
індивідуального підходу до оцінки ризиків
окремих учасників ринку або їх активів. ВажD
ливе значення має встановлення вимоги до
фінансових установ, піднаглядних НКРФП,
розкривати інформацію про себе та про посD
луги, які ними надаються, шляхом розміщенD
ня такої інформації в єдиній загальнодоступD
ній інформаційній базі даних на сайті нагляD
дового органу та на власних вебDсайтах у меD
режі інтернет з певним змістом, який необD
хідно визначити в законі та відповідно до поD
рядку, встановленого наглядовим органом. 
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This article analyzes the issue of prudential supervision in the financial services. We study basic
tasks such supervision at certain stages of its implementation, and system state agencies to ensure its im�
plementation.  

В статье анализируются вопросы осуществления пруденциального надзора на рынке 
финансовых услуг, исследуются основные задачи такого надзора на определенных этапах его
внедрения и система государственных органов, обеспечивающих его реализацию. 
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Капітальне будівництво є підгалуззю екоD
номіки України, щодо якої на державноD
му рівні мають проводитися заходи стиD

мулюючого впливу, адже її належне функціонуD
вання забезпечує не тільки розвиток економіD
ки, а й вирішення багатьох соціальноDекономічD
них проблем. При відповідному розвитку відD
бувається завантаження виробничого потенціD
алу як у суміжних галузях, так і у тих, що пряD
мо не пов’язані з будівельною галуззю. ВиріD
шення проблем створення робочих місць є одD
ним з наслідків нормальної роботи будівельноD
го комплексу. Завершені будівельні роботи є
основою для забезпечення стабільної роботи інD
ших підприємств, установ та організацій, чим
здійснюється стимулюючий вплив на всю сфеD
ру матеріального виробництва країни. МатеріD
альну базу для вирішення соціальноDекономічD
них проблем суспільства також закладають заD
вершені будівельні роботи. Незважаючи на страD
тегічну важливість капітального будівництва для
розвитку сучасного суспільства і держави, воно
тривалий час знаходилось у занепаді. Численні
державні програми щодо його розвитку не справD
ляли значного впливу на стимулювання розвитD
ку капітального будівництва. Лише з 2011 р. можD
на спостерігати певне пожвавлення та зростанD
ня кількісних показників щодо створення заверD
шеної будівельної продукції. Незважаючи на це,
кількість збиткових будівельних підприємств у
нашій країні залишається значною, отже, можD
на констатувати, що в основному вони реалізуD
ють стратегію виживання, а не економічного зросD
тання. Будівельна галузь залишається без наD
лежної державної уваги. 

Однією з форм реалізації державою еконоD
мічної політики є цільові програми економічноD
го, науковоDтехнічного і соціального розвитку
держави. ПрограмноDцільовий державний вплив
при правильному впровадженні на практиці

дозволяє концентрувати доволі обмежені дерD
жавні ресурси на пріоритетних напрямах розD
витку, здійснювати комплексний підхід до
розв’язання проблем не тільки капітального
будівництва, а й інших галузей економіки. 
Потенціал цього виду господарськоDправового
засобу державного впливу на будівельну гаD
лузь залишається реалізованим не достатньою
мірою. Відбувається це в тому числі і через неD
достатнє розроблення на теоретичному рівні
загальних доктринальних господарськоDправоD
вих положень цієї категорії. Тому наукове доD
слідження теоретичних засад щодо програм
державного цільового розвитку капітального
будівництва є необхідною передумовою для заD
безпечення ефективності їх запровадження на
практиці. 

Правові засоби державного впливу на сфеD
ру капітального будівництва в Україні досліD
джувалися на дисертаційному рівні. У контекD
сті господарськоDправового забезпечення якосD
ті будівельних робіт їх розглянула Н. ТрофуD
ненко. Проблеми правового регулювання підD
рядних відносин з капітального будівництва за
державні кошти ґрунтовно досліджували І. БаD
насевич та Г. Гриценко. З позицій адміністраD
тивноDправового регулювання проаналізувала
вплив держави на будівельну діяльність в УкраD
їні І. Миронець. Проте державні цільові програD
ми не розглядались з позицій господарськоD
правових засобів, здатних оптимально впливаD
ти на розвиток капітального будівництва. ДосліD
дження цього питання є необхідним як з поD
зицій розвитку теорії для подальшого теоретичD
ного осмислення проблем господарськоDправоD
вих засобів впливу на сферу економіки, так і для
практичного застосування при впровадженні
цільових державних програм розвитку капіD
тального будівництва в Україні. Наведене і зуD
мовлює актуальність теми даного дослідження. 
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Метою цієї статті є визначення державної
цільової програми як господарськоDправовоD
го засобу, здатного вирішувати завдання заD
безпечення оптимального розвитку капітальD
ного будівництва в Україні. 

Для реалізації зазначеної мети необхідно
дати визначення державної цільової програми,
розглянути види державних цільових програм,
які можуть бути запроваджені у капітальному
будівництві, запропонувати напрями оптиміD
зації капітального будівництва в Україні за доD
помогою державних цільових програм. 

Поняття державної цільової програми місD
титься у Законі України «Про державні цільові
програми» від 18.03.2004 р. № 1621DIV, згідно із
ст. 1 якого державна цільова програма – це
комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів,
які спрямовані на розв’язання найважливіших
проблем розвитку держави, окремих галузей
економіки або адміністративноDтериторіальних
одиниць, здійснюються з використанням кошD
тів Державного бюджету України та узгоджені
за строками виконання, складом виконавців, реD
сурсним забезпеченням. Законодавець вихоD
дить з того, що для реалізації заходів програми
необхідно застосовувати кошти Державного
бюджету України, що і відображено у нормаD
тивному визначенні цієї категорії. На нашу думD
ку, в умовах обмеженості фінансових ресурсів
необхідно здійснювати пошук способів залуD
чення до участі у вирішенні проблем розвитку
держави та суспільства приватних коштів. ЗаD
значений нормативноDправовий акт приймався,
коли не існувало законодавчої основи для викоD
ристання приватних ресурсів поряд з державD
ними у вирішенні завдань суспільного розвитD
ку. З прийняттям Закону України «Про дерD
жавноDприватне партнерство» від 01.07.2010 р.
була запроваджена правова основа для залученD
ня ресурсів не тільки держави, а й приватних
суб’єктів. Слід зазначити, що таке спільне інвесD
тування за окремими напрямами проводилось у
рамках підготовки нашої країни до чемпіонату
Європи з футболу у 2012 р. В рамках проекту
було освоєно у будівництві 108 млрд грн, з яких
лише 47 млрд грн були коштами держави. Тому
доцільно передбачити у визначенні державної
цільової програми можливість використання
приватних ресурсів на умовах державноDприD
ватного партнерства. Також визначення не враD
ховує, що цільові програми мають вирішувати
завдання не тільки держави, а й суспільства. 

Фахівці у галузі державного управління наD
водять свої визначення досліджуваної у цій
статті категорії. Так, С. Чистов, А. Никифоров,
Т. Куценко державні цільові програми вважаD
ють документом, у якому міститься визначений
за ресурсами, виконавцями та строками здійсD
нення комплекс заходів, спрямованих на досягD
нення цілей [1]. Г. Аcланян розглядає їх як клюD
човий інструмент державної політики, спрямоD
ваний на досягнення цілей [2, с. 2–5]. БезумовD
но, державні програми можна розглядати і як

документ, і як інструмент політики, залежно від
цілей дослідження. Проте, незважаючи на кут
зору, під яким розглядають цю категорію, осD
новним є передбачення у програмі найбільш
ефективних шляхів розв’язання конкретних
соціальноDекономічних проблем, що існують у
суспільстві. Тому визначення державної цільоD
вої програми має містити вказівку на цю ознаку. 

Одним із основних завдань при викорисD
танні державних коштів у капітальному будівD
ництві є досягнення запланованих показників
ефективності подальшого використання закінD
ченого будівництвом об’єкта, оскільки саме це заD
безпечує можливість реалізації нових проектів
у капітальному будівництві. Наприклад, реалізаD
ція цільової програми підготовки до ЄвроD2012
сприяла зростанню капітального будівництва,
оскільки з Державного бюджету було надано
значні грошові кошти для проведення відповідD
них робіт та приділялась належна увага. В той
самий час, після закінчення чемпіонату не всі
збудовані у рамках підготовки до нього об’єкти
ефективно експлуатуються і не є прибутковими
у запланованих обсягах. Так, на розвиток аероD
порту «Бориспіль» було виділено 6,7 млрд грн,
але термінал D, на спорудження якого витрачеD
но 4,8 млрд грн, не виправдав сподівань щодо
обсягів його завантаження. Львівський аероD
порт імені Данила Галицького, реконструкцію
якого також проводили за рахунок коштів ДерD
жавного бюджету, нині завантажений на 8 відD
сотків річної проектної потужності. Натомість
аеропорт у Харкові, який будувався із залученD
ням не тільки державних коштів, але й приватD
них інвесторів, нині не є збитковим. Загальні інD
вестиції у його реконструкцію становили близьD
ко 2,4 млрд грн, з них близько 860 млн грн –
приватні кошти. У першому кварталі 2013 р.
збільшення пасажиропотоку у ньому становило
46 відсотків. Таким чином, визначення державD
ної цільової програми має містити положення про
використання для її реалізації не тільки коштів
Державного бюджету, але й приватних коштів
на умовах державноDприватного партнерства. 

Відповідно до законодавства державні цільоD
ві програми поділяються на загальнодержавні
та інші. Загальнодержавні програми економічD
ного, науковоDтехнічного, соціального, націоD
нальноDкультурного розвитку, охорони довкілD
ля – це програми, які охоплюють усю територію
держави або значну кількість її регіонів, мають
довгостроковий період виконання і здійснюD
ються центральними та місцевими органами виD
конавчої влади. Їх реалізація на практиці справD
ляє опосередкований стимулюючий вплив на
підгалузь капітального будівництва. НаприD
клад, модернізація та розвиток будьDякої галузі
економіки буде передбачати необхідність проD
ведення на відповідних підприємствах робіт за
однією із форм капітального будівництва: новоD
будова, переобладнання, капітальний ремонт,
технічне переоснащення. Це, у свою чергу, приD
зводить до автоматичного підвищення попиту
на кінцеву продукцію будівельників, а отже,
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сприяє розвитку капітального будівництва. ТоD
му можна запроваджувати поділ державних
програм цільового розвитку на такі, що опосеD
редковано здійснюють позитивний вплив на
розвиток капітального будівництва, та такі, що
безпосередньо стосуються капітального будівD
ництва. Останні також можна поділити, застоD
совуючи певні критерії. 

Залежно від виду капітального будівницD
тва, на які спрямовується регулюючий вплив
держави, можна виділити програми з розвитку
промислового, транспортного, житлового, сільD
ськогосподарського будівництва та роботи з
капітального будівництва у сфері ЖКГ, тощо.
За часом реалізації програми можуть поділятиD
ся на короткострокові (термін їх реалізації до 
2Dх років), середньострокові (2–5 років), довгоD
строкові (вище 5 років). За способом фінансуD
вання їх можна поділити на фінансовані за
кошти: Державного бюджету; місцевого бюджеD
ту; змішані, які використовують кошти перших
двох; змішані, із залученням державних коштів
бюджетів різних рівнів і коштів приватних
партнерів у рамках державноDприватного партD
нерства. За формами капітального будівництва:
спрямовані на завершення недобудованих і 
законсервованих об’єктів; спрямовані на проD
ведення нового будівництва; спрямовані на
проведення реконструкції; спрямовані на проD
ведення переоснащення діючих підприємств;
спрямовані на розширення існуючого об’єкта. 

Як справедливо зазначає Ю. Атаманова, «при
опрацюванні програм соціальноDекономічного
розвитку держави за орієнтир та одночасно як
критерій доцільності й ефективності запроваD
дження конкретних заходів має використовуD
ватися інноваційний результат» [3, с. 333]. КаD
пітальне будівництво не є винятком і вимагає заD
стосування для оптимізації такого підходу. За
рівнем інноваційної складової можна також
виділити програми з розвитку та впровадження
у будівельну діяльність енергозберігаючих і
екологічних технологій, новітніх технологій виD
конання будівельних робіт, запровадження виD
користання нових будівельних матеріалів, впроD
вадження сучасних способів управління будіD
вельним підприємством та організації виконанD
ня будівельних робіт, новітні способи підготовD
ки проектної документації і проведення пошуD
кових робіт. 

В Україні приймалась значна кількість дерD
жавних цільових програм, які мали б позитивно
впливати на розвиток капітального будівницD
тва нашої країни. Але, на жаль, відчутного вплиD
ву на розвиток капітального будівництва вони
не справили. Особливо це стосується державD
них цільових програм, які приймались до 2009 р.
Фактором, що нівелював значний потенціал цьоD
го господарськоDправового засобу впливу на
економіку, є відсутність стратегічного напряму
розвитку економіки в цілому та капітального
будівництва тощо. Стратегічне бачення завдань,
які мають вирішуватись у масштабі держави, за
часів СРСР дозволило у короткі строки знизиD

ти проблему із забезпеченням громадян житD
ловою площею. У середині ХХ ст. було прийняD
то програму з прискореного будування житлоD
вих будинків. Звісно, комфортність такого житD
ла була мінімальною, але в короткий термін поD
будували значну кількість житлової площі, що
дало можливість переселити людей з бараків і
комунальних квартир. Саме стратегічна проD
грама визначала тактику у досягненні поставD
леної мети. Запроваджувалися типові проекти,
які дозволяли уніфікувати всі процеси, нові тиD
пові технології, які почали використовувати
будівельні організації, надавалась необхідна буD
дівельна техніка і створювались будівельні 
підприємства, здатні виконувати ці завдання
(будівельноDмонтажні підприємства, які здійD
снювали виготовлення панельних блоків на підD
приємстві та подальший їх монтаж на будівельD
ному майданчику). Постійне державне фінанD
сування забезпечувало необхідний темп капіD
тального будівництва. І хоча ми не закликаємо
до повернення планового господарства, але поD
зитивні моменти запровадження державних ціD
льових програм нашого минулого необхідно виD
користовувати і в сучасних умовах. 

Ще одним фактором, який негативно вплиD
ває на виконання державних цільових програм, 
є «відсутність реального правонаступництва
щодо Державних програм, що були започаткоD
вані попереднім складом політичного керівницD
тва з боку нових складів Уряду та парламентсьD
кої більшості» [4, с. 219]. Недофінансування дерD
жавних цільових програм свідчить про непроD
думаність фінансової складової на етапі підгоD
товки програми і також є фактором, що заважає
виконувати роботи з капітального будівництва.
Попри те, що у будівельній галузі з 2010 р. споD
стерігається певне зростання (у тому числі і
завдяки уваги з боку Уряду до фінансування дерD
жавних цільових програм), збитковими у 2011 р.
було близько 40 % будівельних підприємств і за
1 півріччя 2012 р. цей показник зріс майже до
48 % [5]. Чітке окреслення пріоритетів розвитD
ку економіки та капітального будівництва, виD
значення державноDприватного фінансування
проектів, їх послідовне запровадження дасть
можливість запровадити щодо будівельних вітD
чизняних підприємств стратегію їх розвитку. 
Це, у свою чергу, сприятиме зростанню кількості
прибуткових підприємств у будівельній галузі.

Напрямом, необхідним для належного заD
провадження державних цільових програм, є
детальне опрацювання всіх складових цього доD
кумента. Для цього необхідно залучати наукоD
вий потенціал країни. Державні цільові програD
ми щодо розвитку капітального будівництва маD
ють органічно поєднувати в собі не лише фіксаD
цію основного змісту обраної економічної моD
делі, констатацію її основних змістовних чинD
ників і цілей, що мають бути досягнуті при її
формуванні, а й перелік тих засобів, завдяки
яким держава активно впливає на економічні
процеси і реалізує себе як суб’єкта організаційD
ноDгосподарських відносин [6, с. 26]. Необхідно
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також передбачати чіткі цифрові та конкретні
показники, які мають бути досягнуті при реD
алізації програми, та конкретні строки їх досягD
нення. Всі проекти мають передбачати прямий
зв’язок між виділеними з бюджету коштами та
досягнутими результатами, а також подальшою
долею збудованих за ці кошти об’єктів. Тобто
проект має передбачати подальшу ефективну
експлуатацію закінчених будівництвом об’єкD
тів. Принаймні, вони не повинні бути збитковиD
ми. Необхідно запровадити й жорсткий контD
роль за тим, щоб цей засіб не використовувався
для підтримки за рахунок державних коштів
будівельних підприємницьких структур, які
пов’язані з певними політичними колами та не
здатні ефективно реалізовувати будівельні проD
екти. Завдяки державним цільовим програмам
не повинні створюватися незаконні конкурентD
ні переваги, що знижують або взагалі усувають
конкуренцію. 

Таким чином, можна зазначити необхідD
ність подальших теоретичних досліджень щодо
підвищення ефективності державних соціальD
ноDекономічних програм з розвитку капітальD
ного будівництва, пошук напрямів використанD
ня для цього державноDприватного партнерства.
На підставі викладеного доходимо таких вис�
новків.

1. Державна цільова програма – це компD
лекс взаємопов’язаних, науково обґрунтованих
завдань і заходів, які запроваджуються на сисD
темній основі для отримання позитивних, конD
кретно визначених за кількісними та якісними
показниками результатів, необхідних для розD
в’язання найважливіших проблем розвитку
держави та суспільства, окремих галузей екоD
номіки або адміністративноDтериторіальних одиD
ниць, здійснюються з використанням коштів
Державного бюджету України, коштів місцевих
бюджетів, приватних осіб на умовах державноD
приватного партнерства та узгоджені за строкаD
ми виконання, складом виконавців, ресурсним
забезпеченням і переліком засобів державного
впливу. 

2. Державні цільові програми у капітальноD
му будівництві можна поділяти на види за криD
теріями: вид капітального будівництва, де заD

проваджується державна цільова програма; час
реалізації; спосіб фінансування; форми капітальD
ного будівництва, щодо яких запроваджується
державна цільова програма; за рівнем інноваD
ційної складової, наявної у програмі. 

3. В Україні державні програми, спрямовані
на підтримку капітального будівництва, були
не послідовними, не проводились на системній
основі. Досвід останніх років засвідчує, що наD
лежна увага з боку Уряду сприяла покращенню
ситуації у капітальному будівництві, але доля
збиткових будівельних підприємств все ще заD
лишається значною. Для закріплення позитивD
них тенденцій необхідно запровадити стратегічD
не планування розвитку капітального будівD
ництва, яке має знаходити відображення у дерD
жавних цільових програмах розвитку цієї гаD
лузі. Також воно повинно проводитись у взаD
ємозв’язку з іншими соціальноDекономічними
програмами. 
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Із прийняттям і набранням чинності ЗакоD
ном України «Про регулювання містобуD
дівної діяльності» (далі – Закон) в Україні

розпочався новий етап розвитку містобудівної
сфери (12.03.2011 р.). Зазначеним Законом заD
проваджені принципово нові, демократичні підD
ходи до правового регулювання відносин у сфеD
рі містобудування. Він вважається одним із найD
більш прогресивних законів в Україні, оскільки
суттєво скорочує дозвільні процедури, послабD
лює державне регулювання, забезпечує перебуD
дову регуляторної політики у сфері містобудуD
вання. Закон розроблявся у тісній взаємодії та
співпраці з асоціаціями будівельників, створюD
вався з урахуванням реальних інтересів учасD
ників відносин у сфері містобудування, а тому
покликаний стати фундаментом так званого буD
дівельного буму в Україні. 

Метою цієї статті є розкриття найбільш сутD
тєвих реформ, запроваджених у вітчизняноD
му містобудівному законодавстві, зокрема,
декларативного принципу, поділу об’єктів буD
дівництва на категорії складності, визначенD
ня їх негативних і позитивних ознак, шляхів
удосконалення положень законодавства у
сфері містобудівної діяльності. 

Теоретичною основою дослідження є праці
Г. Гриценко, О. Рибака, В. Мамутова та інших. 

Мабуть найсуттєвішою реформою у сфері
містобудування стало впровадження деклараD
тивного принципу для отримання права на виD
конання будівельних робіт і прийняття в ексD
плуатацію закінчених будівництвом об’єктів
І–ІІІ категорій складності. Мета впровадження
декларативного принципу у будівництві – спроD
щення та скорочення дозвільних процедур. При
цьому сутність декларативного принципу поляD
гає у тому, що замовник бере на себе відповіD

дальність за організацію та здійснення будіD
вельних робіт, за достовірність відомостей, заD
значених ним у декларації. Позитивною ознакою
декларативного принципу є спрощення процедуD
ри та скорочення строків отримання докуменD
тів, що надають право на будівництво і прийD
няття об’єктів в експлуатацію. Зазначене дійсD
но сприяє зростанню темпів будівництва. Так,
за інформацією Міністерства регіонального розD
витку, будівництва та житловоDкомунального
господарства України і Державної архітектурD
ноDбудівельної Інспекції України, за рік дії ЗаD
кону Державна архітектурноDбудівельна ІнD
спекція України видала більше 72 тис. дозвільD
них документів на початок будівельних робіт
[1]. До впровадження реформ щорічно видаваD
лося близько 40 тис. дозволів на виконання
будівельних робіт. За підсумками 2012 р. зареD
єстровано та видано понад 100 тис. документів
дозвільного характеру [2], що свідчить про
значне пожвавлення діяльності у сфері будівD
ництва. Негативною ознакою декларативного
принципу є зменшення державного контролю
за будівництвом, а також те, що замовники будівD
ництва мають «спокусу» вчинення правопоруD
шень, одним із яких є зазначення у деклараціях
недостовірних відомостей. Прямим наслідком
цього є порушення вимог містобудівного закоD
нодавства під час будівництва, яке в подальшоD
му позначиться на якості будівельних робіт,
безпечності зведених таким чином будівель і
споруд, а може й взагалі призвести до порушенD
ня прав та інтересів інших осіб. Крім того, за
оновленими положеннями містобудівного заD
конодавства проведення перевірок на об’єктах,
які будуються на підставі декларацій, не обов’язD
кове та може бути здійснене тільки з підстав,
перелік яких є обмеженим і вичерпним. БільD
шість об’єктів будівництва І–ІІІ категорій складD
ності, на які припадає більшість об’єктів, залиD
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шаються поза сферою державного контролю.
Темпи реєстрації дозвільних документів, у свою
чергу, не дозволяють перевірити достовірність
даних у всіх поданих документах. ВпровадженD
ня декларативного принципу, який реалізовуD
вався би законно, без зловживань і правопоруD
шень, потребує відповідного стану розвитку
громадянського суспільства та відповідного
рівня розвитку правової свідомості громадян.
Обов’язком суб’єктів містобудівної діяльності 
у даному випадку є відповідальне ставлення 
до виконуваних ними робіт, їх відповідність заD
конодавству, адже за умов зменшення державD
ного контролю саме від сумлінності забудовників
залежить у подальшому безпека життєдіяльносD
ті та праці населення. 

Практика застосування декларативного принD
ципу свідчить про недостатню готовність сусD
пільства до такого демократичного інституту.
Навіть великі розміри штрафів за недостовірні
відомості у деклараціях не можуть утримати
суб’єктів містобудування від зловживання деD
кларативним принципом. Сума накладених штраD
фів за правопорушення у сфері містобудівної
діяльності у 2012 р. зросла в 1,6 раза у порівD
нянні з 2011 р. Ми поділяємо точку зору Г. ГриD
ценко про те, що суттєве зменшення контролю
за будівництвом з боку держави може мати неD
передбачувані та негативні наслідки [3]. 

Можна вважати, що внесені Законом УкD
раїни «Про внесення змін до деяких законоD
давчих актів України з питань регулювання
містобудівної діяльності» від 20.11.2012 р. 
№ 5496DVI зміни до Закону, згідно з якими вкаD
заний Закон доповнено ст. 391 (якою встановD
лена можливість скасування реєстрації деклаD
рації у разі виявлення у ній недостовірних відоD
мостей), свідчать про необхідність більш серD
йозного механізму запобігання правопорушенD
ням ніж штраф, та усвідомлення законодавцем
такої необхідності. Штраф на сучасному етапі
не є достатньою мірою для утримання суб’єкD
тів містобудування від зловживання деклараD
тивним принципом. 

Можливість скасування реєстрації деклаD
рацій, які подані з порушенням вимог законоD
давства, містять недостовірні дані, є об’єктивною
необхідністю. Тривалий час на законодавчому
рівні не було закріплено можливості та механізD
му їх скасування, незважаючи на непоодинокі
факти виявлення в деклараціях недостовірних
відомостей, фактів порушення вимог містобуD
дівного законодавства під час будівництва об’єкD
тів на підставі декларацій. Безумовно, це не
стимулює законність у сфері містобудування,
створює підґрунтя для збільшення кількості
правопорушень, здійснення господарської діD
яльності у сфері містобудування із порушенD
ням встановлених вимог. Декларативний принD
цип покликаний спростити дозвільні процедуD
ри в будівництві, а не створити можливості для
незаконного будівництва й експлуатації об’єктів. 

Проблемним питанням із впровадженням
декларативного принципу залишається співвідD

ношення його із Законом України «Про доD
звільну систему у сфері господарської діяльD
ності». У нормативноDправових актах, якими
врегульоване питання реєстрації декларацій,
вказано, що вони мають подаватися відповідно
до цього Закону у дозвільний центр за місцезнаD
ходженням об’єкта (постанова Кабінету МіністD
рів України «Деякі питання виконання підгоD
товчих і будівельних робіт» від 13.04.2011 р.).
Однак декларації не входять до переліку докуD
ментів дозвільного характеру, наведеного у ЗаD
коні України «Про Перелік документів дозвільD
ного характеру у сфері господарської діяльD
ності» від 19.05.2011 р. Разом із тим Закон УкраD
їни «Про дозвільну систему у сфері господарсьD
кої діяльності» від 06.09.2005 р. визначає праD
вові й організаційні засади функціонування
дозвільної системи у сфері господарської діяльD
ності, встановлює порядок діяльності дозвільD
них органів, уповноважених видавати докуменD
ти дозвільного характеру, та державних адмініD
страторів. У даному випадку виникає правова
колізія, адже замовникам необхідно подавати
документ, який за своєю суттю не є документом
дозвільного характеру, в порядку, передбаченоD
му виключно для документів дозвільного хаD
рактеру. Вказане зумовлене тим, що чинним заD
конодавством не визначений статус декларації
про початок виконання будівельних робіт, про
готовність об’єкта до експлуатації як документа. 

На нашу думку, за умов визначення ЗакоD
ном України «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності» можливості набуття
права на здійснення певної діяльності на підD
ставі декларації без отримання документа дозD
вільного характеру, декларація за своєю сутD
ністю не є документом дозвільного характеру.
Комплексний аналіз норм чинного законодавD
ства свідчить, що реєстрація декларацій не поD
требує обов’язкового дотримання процедури,
встановленої Законом України «Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності», її поD
дання та реєстрація можуть здійснюватися неD
залежно від положень вказаного закону. 

Викладене свідчить про доцільність внесенD
ня відповідних змін до Порядку виконання буD
дівельних робіт, затвердженого постановою від
13.04.2013 р. № 466, Порядку прийняття в ексD
плуатацію закінчених будівництвом об’єктів,
затвердженого постановою від 13.04.2013 р. 
№ 461 в частині здійснення подання та реєстD
рації декларацій із дотриманням Закону УкраD
їни «Про дозвільну систему у сфері господарD
ської діяльності». 

Питання, що розглядається, потребує поD
дальшого вдосконалення, а положення постаD
нов Кабінету Міністрів України, якими визнаD
чено порядок подання та реєстрації декларацій,
мають бути приведені у відповідність із вимогаD
ми законів. 

Запровадження поділу об’єктів будівництва
за категоріями складності стало ще однією важD
ливою частиною реформ у сфері містобудування.
Поділ об’єктів будівництва на категорії складD
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ності здійснено, у тому числі, з метою наступноD
го врегулювання питань видачі документів, що
надають право на виконання будівельних робіт
у контексті нового для українського містобуD
дівного законодавства декларативного принциD
пу. З метою реалізації нововведення встановлеD
но, що всі об’єкти будівництва за складністю
архітектурноDбудівельного рішення та/або інD
женерного обладнання поділяються на I, II, III,
IV та V категорії складності. 

Віднесення об’єкта будівництва до тієї чи
іншої категорії складності здійснюється проD
ектною організацією та замовником будівницD
тва. Таким чином, законодавець поклав обов’яD
зок щодо визначення категорії складності рівD
ною мірою на замовника будівництва та проD
ектну організацію. Однак така норма є досить
спірною. Так, у складі проектної організації є
архітектори, інженериDпроектувальники, які
мають відповідну освіту, володіють необхідниD
ми знаннями та навичками, що застосовуються
ними для визначення категорії складності. ЗаD
мовники ж будівництва, як правило, не мають
відповідних знань, відповідної освіти та не моD
жуть на рівні із проектувальниками брати участь
у визначенні категорії складності об’єкта. Роль
замовника у цьому процесі деDфакто обмежена
лише наданням проектувальнику вихідних даD
них для проектування. 

Можна припустити, що, покладаючи обоD
в’язок віднесення об’єкта до тієї чи іншої катеD
горії складності одночасно на проектну органіD
зацію та замовника будівництва, законодавець
намагався забезпечити права замовника, його
можливість певною мірою контролювати проD
цес розробки проектної документації. У зв’язку
із зазначеним актуальним питанням є конфлікт
інтересів, який може виникнути між проектною
організацією та замовником будівництва, наD
приклад, у разі незгоди замовника із запропоD
нованою проектувальником категорією складD
ності. Вказане питання чинним законодавством
не врегульоване. 

Крім того, чинним законодавством не пеD
редбачена відповідальність замовника будівD
ництва за визначення категорії складності з поD
рушенням законодавства, державних будівельD
них норм стандартів і правил. Отже, замовник і
проектувальник несуть солідарний обов’язок
щодо визначення категорії складності об’єкта
будівництва, але не несуть солідарної відповіD
дальності. На практиці це призводить до того,
що у випадку заниження категорії складності
об’єкта будівництва механізм притягнення заD
мовника до відповідальності за подібне правопоD
рушення у більшості випадків відсутній. МожD
ливість притягнення замовника до відповідальD
ності у такому випадку існує у разі, коли замовD
ник і проектувальник є однією й тією ж самою
особою. 

Безумовно, притягти замовника будівницD
тва, який не має спеціальних знань для визнаD
чення категорії складності об’єкта будівництва,
до відповідальності проблематично, оскільки

відкритим залишається питання: яким чином
замовник може перевірити правильність визнаD
ченої проектувальником категорії складності. 
У зв’язку з цим покладення визначення категоD
рії складності на замовника будівництва втраD
чає свою доцільність. Ми вважаємо за доцільне
віднести питання визначення категорії складD
ності об’єкта будівництва до компетенції саме
проектувальників, бо фактично роль замовниD
ків будівництва у цьому процесі є невизначеною. 

Категорія складності об’єкта відіграє важлиD
ву роль у чинному містобудівному законодавстD
ві. Від неї залежить порядок отримання та вид
документа, що надає право на будівництво, поD
рядок прийняття об’єкта в експлуатацію. 

Категорія складності об’єкта безпосередньо
пов’язана із декларативним принципом, адже
він стосується об’єктів будівництва І–ІІІ каD
тегорій. 

Визначну роль відіграє категорія складD
ності і для визначення розміру штpафних санкD
цій за порушення вимог містобудівного законоD
давства. Так, залежно від категорії складності
обчислюється розмір штрафу за такі правопоD
рушення, як самочинне будівництво, експлуD
атація об’єктів, не прийнятих в експлуатацію,
наведення недостовірних відомостей тощо. При
цьому чим більшою є категорія складності, тим
більший розмір штрафу. В контексті цього наD
явність чіткого порядку визначення категорії
складності відіграє ще більшу роль. З одного
боку, накладення штрафу залежно від категорії
складності є цілком обґрунтованим, адже чим
складнішим є об’єкт будівництва, чим більшою
категорія складності – тим більший розмір
штрафу за правопорушення під час будівницD
тва такого об’єкта; з іншого – такий порядок наD
кладення штрафів значно ускладнює застосуD
вання санкцій, адже для накладення штрафу за
самочинне будівництво орган державного архіD
тектурноDбудівельного контролю має знати каD
тегорію складності об’єкта, що в багатьох виD
падках неможливо у зв’язку з відсутністю проD
ектної документації та недостатньою врегульоD
ваністю питання визначення категорії складD
ності об’єктів самочинного будівництва. 

Багато дискусій точиться навколо Порядку
віднесення об’єктів будівництва до IV і V катеD
горій складності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. 
№ 557, яким встановлено, що у разі виявлення
факту самочинного будівництва орган державD
ного архітектурноDбудівельного контролю саD
мостійно визначає категорію складності об’єкD
та, за необхідності залучає до проведення ексD
пертизи експертну організацію чи експерта, що
має відповідний сертифікат. 

Однак вказаний порядок стосується порядD
ку віднесення об’єктів тільки до IV і V катеD
горій складності, у зв’язку з чим виникають
сумніви щодо правомірності його застосування
до об’єктів інших категорій складності. Крім тоD
го, судова практика свідчить про неоднозначне
ставлення судів до цього положення, вважаD
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ючи, що інспекції держархбудконтролю не моD
жуть самостійно визначати категорію складносD
ті всіх об’єктів. У рішенні Київського апеляційD
ного адміністративного суду від 04.10.2012 р. у
справі про скасування постанови про накладенD
ня штрафу вказано, що посадові особи інспекD
цій мають право самостійно визначати лише
об’єкти IV та V категорії складності. 

Недостатня врегульованість питання виD
значення категорій складності органами державD
ного архітектурноDбудівельного контролю ствоD
рює ситуацію, за якої не всі випадки виявлення
фактів порушень вимог законодавства можуть
мати наслідком притягнення суб’єкта до відпоD
відальності та накладення штрафу. Це, у свою
чергу, не тільки не сприяє встановленню законD
ності у містобудівній сфері, а й створює підD
ґрунтя для збільшення кількості порушень 
і зловживань із боку суб’єктів містобудування. 
У зв’язку з цим правове регулювання процедуD
ри накладення штрафів, розмір яких залежить
від категорії складності об’єктів, потребує поD
дальшого вдосконалення. 

Необхідним є закріплення на рівні повноваD
жень органів державного архітектурноDбудіD
вельного контролю обов’язку визначення катеD
горії складності у разі виявлення фактів самоD
чинного будівництва, що сприятиме належноD
му притягненню до відповідальності порушниD
ків вимог законодавства. 

Висновки 

Із прийняттям Закону України «Про регуD
лювання містобудівної діяльності» та нормаD
тивноDправових актів на його основі в Україні
розпочалося реформування відносин у сфері
містобудівної діяльності (впровадження деклаD
ративного принципу у будівництві, скорочення
строків видачі/реєстрації документів, що надають
право на виконання будівельних робіт, поділ
об’єктів будівництва на категорії складності).
Наслідками реформ стало полегшення отриманD
ня та скорочення дозвільних процедур, унасліD
док чого в України спостерігається зростання
активності на ринку будівництва. Однак нововD
ведення потягли за собою і певне зростання праD
вопорушень, практичні проблеми під час реD

алізації деяких норм, насамперед щодо наклаD
дання штрафів. 

Ми поділяємо думку О. Рибака про те, що
подальший розвиток законодавства у сфері
містобудівної діяльності має відбуватися, зокD
рема, у напрямі врахування співвідношення
приватних і публічних інтересів у сфері містоD
будування, забезпечення реальних та дієвих ваD
желів для притягнення до відповідальності за
правопорушення у сфері містобудування, пеD
редбачення належного обсягу заходів державD
ного контролю та нагляду [4]. 

Практика застосування оновленого законоD
давства свідчить про необхідність його подальD
шого вдосконалення з урахуванням практичD
них проблем. Потребує подальшого уточнення
та конкретизації статус такого документа, як
декларація. Нагальною є потреба у розробленні
та прийнятті порядку скасування реєстрації
декларацій, внесення до них змін і доповнень, у
тому числі, у зв’язку із допущеними замовникаD
ми технічними помилками й описками. ПотреD
бує вдосконалення і процедура визначення каD
тегорії складності об’єктів будівництва, перш за
все, під час вирішення питання про накладення
штрафів за правопорушення у сфері містоD
будівної діяльності. 
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СоціальноDекономічні перетворення, що
відбуваються в Україні, розвиток ринD
кових відносин, підвищення вимог до

майбутніх фахівців морської транспортної гаD
лузі, орієнтованих на нові реалії життя, інтеD
лектуально та духовно розвинених, із глибоD
кими знаннями іноземної мови та соціокульD
турних відмінностей вимагають високої якосD
ті підготовки фахівців у вищих навчальних
закладах (далі – ВНЗ) водного транспорту.
Адже освіта є одним із ключових інструменD
тів в інноваційному розвитку, а також мехаD
нізм підвищення національної конкурентоD
спроможності на світовій арені.

До складу української системи морської
освіти, підготовки, оцінки компетентності та
дипломування моряків, а також визначення
придатності членів екіпажів для роботи в моD
рі входять Координаційна рада з питань підD
готовки та дипломування моряків, три міD
ністерства, три центральних органи державD
ної влади, що здійснюють функції державноD
го нагляду та контролю, Інспекція з питань
підготовки та дипломування моряків і ствоD
рені при них державні кваліфікаційні комісії,
12 вищих навчальних закладів, 27 ліцензоваD
них закладів професійноDтехнічної освіти, 
50 навчальноDтренажерних закладів, 42 закD
лади охорони здоров’я, що проводять медичD
ний огляд моряків і видають їм відповідні свіD
доцтва, капітани 8 морських портів та їх 
дипDломноDпаспортні відділи, мережа наукоD
воDдослідних інститутів і конструкторських
бюро у сфері суднобудування [1]. 

Метою цієї статті є аналіз проблеми праD
цевлаштування випускників ВНЗ водного
транспорту та формулювання пропозицій
щодо шляхів її вирішення. 

Україна – морська держава, але її статус
підтримується виключно за рахунок українD
ських моряків. Оскільки держава не може
надати всім морякам роботу за фахом, УкD
раїна залишається серед лідерів у рейтингу 
державDпостачальників плавскладу для міжD
народного судноплавства, посідаючи, за різD
ними даними, 3–5 місце у світі за командD
ним складом і 1–2 місце – за top officers (капіD
тан, старший помічник капітана, старший меD
ханік) [2]. 

Один із сегментів світового ринку праці
формують моряки України. Ознаками цього
сегмента є високий професіоналізм, витриD
валість і комунікабельність, що свідчить про
високий рівень підготовки українських моD
ряків, їх конкурентоспроможність на світоD
вому ринку праці, але через нестачу вітчизD
няного флоту більшість випускників морсьD
ких вишів змушені шукати роботу на суднах,
які плавають під прапором інших країн, а тоD
му серйозною проблемою залишається пиD
тання соціального захисту цих моряків. Адже
більшість соціальних відрахувань (у тому чисD
лі податків із заробітної плати) здійснюється
у «країні прапору», а державний бюджет та
Пенсійний фонд України недотримують значD
ні кошти. Одним із напрямів вирішення цієї
проблеми стало б прийняття закону «Про
міжнародний реєстр (регістр) суден України»
та внесення відповідних змін до Кодексу торD
говельного мореплавства. Мета такого кроку –
залучити судна під український прапор, виD
рішити проблему відновлення українського
морського торговельного флоту та працеD
влаштування, подальшого підвищення кваD
ліфікації рядового та командного складу. 
Робити це потрібно одночасно з внесенням
змін до Податкового кодексу та Кодексу торD
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говельного мореплавства; необхідно передD
бачити пільговий режим оподаткування для
судновласників, які здійснюватимуть переD
везення під Державним прапором України,
адже розмір сукупного оподаткування судD
ноплавної діяльності, який нині діє в УкраD
їні, є одним із найбільших у світі. 

Іншим шляхом вирішення проблеми праD
цевлаштування моряків і випускників ВНЗ
водного транспорту має стати робота над
удосконаленням системи підготовки та дипD
ломування моряків в Україні (приведення її у
відповідність із міжнародними стандартами
та вимогами). Так, Координаційна рада з пиD
тань підготовки та дипломування моряків
затвердила Зведений план подальших заD
ходів з імплантації в національну систему підD
готовки та дипломування моряків вимог МіжD
народної конвенції з підготовки та дипломуD
вання моряків і несення вахти 1978 р. (далі –
Конвенція ПДНВ) на період 2012–2013 рр.,
яким передбачено внесення змін у чинне заD
конодавство з питань підготовки та диплоD
мування моряків, розроблення нових станD
дартів і норм. Адже досі немає національної
програми розвитку морської освіти та працеD
влаштування моряків, яка б допомогла збеD
регти і розвинути кадровий потенціал, підвиD
щити його конкурентоспроможність на міжD
народному ринку праці. 

Прийняття на основі Морської доктрини
галузевої програми розвитку для суднобудуD
вання та судноремонту допомогла б відроD
дженню суднобудівної промисловості, виD
значила б стратегічні цілі держави в перспекD
тивних галузях суднобудування та суднореD
монту, а саме – будування пасажирських суD
ден, науковоDдослідних суден спеціального
призначення, танкерів тощо. В умовах руйD
нування транспортних господарських зв’язD
ків і переходу на ринкові відносини сформуD
валася штучна заборгованість судноплавних
компаній. Відсутність в Україні державної
стратегії розвитку морської галузі та належD
ного державного контролю в Україні за судноD
плавною галуззю призвела до втрати націоD
нального морського вантажного і пасажирсьD
кого флоту. На сьогодні більша частина украD
їнського флоту застаріла, що зумовлює поD
стійні проблеми з ремонтом. 

Основним стримуючим фактором розвитD
ку національної суднобудівної промислоD
вості є: недосконалість організації ринку фіD
нансовоDкредитних послуг, оскільки судноD
будівним заводам недоступні кредити з низьD
кими відсотковими ставками; відсутність внутD
рішнього ринку суднобудування, державноD
го замовлення з боку держави; неефективне
управління галуззю; низька технологічність
виробництва; відсутність державної підтримD
ки, зокрема надання прямих субсидій і пільD
гових режимів оподаткування; відсутність
належного інституційного середовища (трансD
портної логістики, морського права, практиD
ки фрахтування суден). 

Для відродження суднобудування, у тому
числі працевлаштування моряків, необхідно
стимулювати суднобудування через застосуD
вання податкових пільг для підприємств, заD
проваджувати механізм надання державних
гарантій під кредити комерційних банків. 

Висновки 

Розвиток національного торгового флоD
ту, відродження національного суднобудуD
вання та відновлення національного судноD
плавства через створення міжнародного реєстD
ра суден сприятиме входженню України на
світовий ринок морської торгівлі, збільшенD
ню надходжень до держбюджету та вирішенD
ню соціальної проблеми працевлаштування
моряків, у тому числі випускників українсьD
ких ВНЗ водного транспорту. 
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Нині дедалі більших обертів набирає розD
виток інформаційного суспільства, з’явD
ляються спеціалізованих роботи з інфорD

маційного права, відбувається теоретична підD
готовка виокремлення інформаційного права
від адміністративного з подальшим розвитком
першого як самостійної та самодостатньої галуD
зі права. Набувають поширення науково обґрунD
товані думки щодо необхідності розроблення
окремої наукової спеціальності Вищої атесD
таційної комісії (далі – ВАК) України – інфорD
маційне право. 

Разом із цим відбувається концептуалізація
нової парадигми інформаційного права, яка предD
ставлена роботами не тільки класиків із правоD
вої інформатики, а й, передусім, тих дослідниD
ків, які прагнуть вийти на міждисциплінарний
рівень розуміння інформаційних феноменів,
осягнення сутності та парадоксальності інфорD
маційних правовідносин. На цьому тлі заслугоD
вують на увагу роботи, безпосередньо приD
свячені різним аспектам систематизації інфорD
маційного законодавства. Однак, занурюючись
у методологічний шар дослідження, слід виD
знати певну диспропорцію в методологічних
прийомах, які застосовує сучасне покоління
правників. 

Слід зазначити, що українські науковці є
гордістю інформаційноDправової науки. Такі
прізвища, як М. Швець, Р. Калюжний, В. ЦимD
балюк мають бути вписані в аннали української
інформаційної науки [1]. Саме ці вчені заклали
підвалини й активно пропагують не тільки
інформаційне право, а й правову кібернетику,
активно підтримують на цьому шляху предD
ставників наукової школи В. Ліпкана, які проD
тягом декількох років підготували ряд дисерD
таційних робіт і монографічних досліджень із
даної тематики [2–7]. 

Узагальненим авторським лейтмотивом баD
чення проблем у сфері інформаційного права
можна визнати концептуальні положення робіт

В. Цимбалюка, зокрема, стосовно розмежуванD
ня таких термінів, як «правова інформатика» й
«інформаційне право». На прикладі дослідженD
ня джерел суспільних відносин стосовно розD
витку інформатики, формування під її масовим
впливом такого соціальноDтехнічного та соціD
альноDтехнологічного явища, як інформатизаD
ція В. Цимбалюк аргументовано пояснює приD
роду структуризації інститутів інформаційного
права, розглядаючи його як комплексну галузь
права, що поступово інтегрує (через комплексD
не застосування методів інших галузей права)
на засадах теорії гіперсистем через предмет сусD
пільних відносин – інформацію – три провідні
його умовні складові (підсистеми, що поступоD
во набувають ознак спеціальних підгалузей цьD
ого права): 

мас�медіа права (гуманітарна, семантична
складова); 

інформатизаційного права (інфраструктурD
на, інженерноDтехнічна складова); 

права інформаційної безпеки (забезпечуD
вальна складова). 

Між цими трьома провідними складовими
інформаційного права поступово формуються
й інші спеціальні комплексні інститути права за
напрямами інформаційної діяльності: освітнє
право; архівне право; бібліотечне право тощо.
Ключовим критерієм формування таких інстиD
туцій права у загальній системі інформаційного
права є філософський закон діалектики: пеD
рехід кількісних чинників у якісні – інституD
ціоналізація суспільних відносин щодо інфорD
мації через прояв її як предмета діяльності певD
них суб’єктів суспільних відносин. При цьому
інформація набуває ознак суспільного ресурсу,
без чого не може забезпечуватися подальший проD
грес людства в умовах поступового вичерпуD
вання природних ресурсів. 

Важливо, що ці ідеї знаходять свій розвиток
у різноманітних інтерпретаціях у працях інших
ученихDінформаціологів: І. Арістової, І. БереD
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зовської, В. Гавловського, В. Гурковського, М. ГуD
цалюка, М. Дімчогло, О. Золотаря, Л. Капінус,
В. Кір’ян, О. Климентьєва, Б. Кормича, О. КоD
хановської, Г. Красноступа, О. Логінова, Г. ЛинD
ника, Є. Макаренко, Ю. Максименко, А. МаруD
щака, П. Матвієнко, Д. Перова, І. Сопілки, В. СтоD
єцького, К. Татарникової, А. Туніка, К. ЧереD
повського, О. Чуприни й ін. [7–17]. 

Одним із засновників сучасної концепції
інформаційного права є В. С. Цимбалюк, який
здійснює системне наукове дослідження актуD
альної теми, пов’язаної із систематизацією інD
формаційного законодавства України у такому
її прояві, як наукова кодифікація. 

Ми поділяємо думку вчених, що в Україні
виникла потреба у переосмисленні призначенD
ня права в інформаційній сфері на тлі зароD
дження нових галузевих, міжгалузевих інстиD
тутів, комплексних і спеціальних галузей права
під впливом стрімкого розвитку ІТDекономіки –
промислового виробництва різноманітних інD
формаційних технологій і послуг, що надаютьD
ся з їх використанням, як основи інноваційного
зростання суспільних благ. 

До наукових розвідок В. Цимбалюка зазнаD
чена проблематика досліджень знайшла відобD
раження в роботах наукової школи В. Ліпкана,
представники якої вивчали окремі аспекти цієї
теми. Заслуговують на увагу спеціальні досліD
дження В. Залізняка (щодо систематизації інD
формаційного законодавства); М. Дімчогло (щоD
до консолідації інформаційного законодавстD
ва); К. Череповського (щодо інкорпорації інD
формаційного законодавства); В. Баскакова
(щодо адміністративноDправового режиму інD
формації з обмеженим доступом); П. Матвієнко
(щодо адміністративної відповідальності за поD
рушення комерційної таємниці). 

Мета цієї статті – зосередити увагу на тих моD
ментах, які, на нашу думку, недостатньо виD
світлюються сучасними дослідниками, тим саD
мим розширити теоретичні обрії сучасних
досліджень і змістовно доповнити концепD
ції інформаційного права важливими компоD
нентами. 

Сучасним дослідженням притаманна термі�
нологічна неточність, описовість і поверховість
визначення ключових категорій інформаційно�
правових досліджень. Це зумовлено недостатнім
і не завжди коректним застосуванням методоD
логічного інструментарію при формулюванні
важливих категорій і понять теорії інформаційD
ного права: «інформаційний простір», «інфорD
маційна сфера», «інформаційні правовідносиD
ни», «інформаційний кодекс» тощо. Зокрема, при
визначенні поняття інформаційна сфера автори
вказують на доктринальне розуміння інфорD
маційної сфери суспільства як загального, авD
тономного, означеного об’єкта правовідносин,
суспільної сфери, що визначається у просторі,
часі та колі осіб, які задовольняють свої потреD
би й інтереси, пов’язані з інформацією, її ствоD

ренням, поширенням, отриманням (доступом),
зберіганням. 

Натомість, ми хотіли б дещо заперечити таD
кому довільному тлумаченню. Адже за теорією
семантичної валентності можна вважати, що атD
рибутивний компонент «інформаційний» встуD
пає у поєднання із словом «простір» у його треD
тьому словниковому значенні. Разом із тим
жодний із дескрипторів не містить згадки на сиD
нонімію «простору» і «сфери». Відповідно, поD
няття «сфера» трактується як багатозначне, наD
самперед, математичне, а потім уже загальнонаD
родне: замкнута поверхня, всі точки якої рівноD
віддалені від центра; предмет, що має форму
кулі; поверхня такого предмета; район дії, межа
поширення чогоDнебудь; сфера фізичного або
духовного життя, діяльності людини чи сусD
пільства; галузь знання, виробництва, мистецD
тва; сукупність умов, середовище, в якому щоD
небудь відбувається [18, с. 1220].  

За аналогією з попереднім терміном зазнаD
чимо, що у поняття «сфера» семантична ваD
лентність поєднання зі значенням «інформаційD
на» є дещо ширшою, оскільки охоплює третє та
четверте значення. Аналіз нормативних актів
дає можливість установити більшу кількість
випадків вживання словосполучення «інфорD
маційна сфера» (153 порівняно із 113 словоспоD
лучення «інформаційний простір»). Хоча нині
не зафіксовано жодного закону України, в назві
якого містився б термін «інформаційна сфера». 

Шляхом логічного зіставлення семантики
порівнюваних термінів можна констатувати, що
поняття «простір» більше тяжіє до категорії теD
риторіальної поширеності, а поняття «сфера» є
дещо обмеженим через певну метафоричність, з
опиранням на переносне значення галузей людD
ської діяльності. На цю обставину звертає уваD
гу І. Сопілко, вказуючи, що в ракурсі диференD
ціації понять «інформаційний простір» і «інD
формаційна сфера» перше з них вживається у
разі необхідності вказівки на межі поширення
юрисдикції або інтересів держави, а друге – на
позначення діяльнісноDякісних показників суD
б’єктів інформаційної діяльності в умовах глоD
балізації інформаційного суспільства. НаприD
клад, якщо йдеться про засоби масової інфорD
мації та правове регулювання їх діяльності, то
це можна віднести до інформаційної сфери, а
якщо перевести русло у розповсюдження інD
формації, генерованої ЗМІ, то слід вести мову
про інформаційний простір (як національний,
так і світовий). 

При формулюванні положень стосовно КоD
дексу України про інформацію (ІнформаційноD
го кодексу України) автори не застосовують
положення кореляційного регресійного ана?
лізу, які мали б бути важливою методологічною
базою аргументації поділу його на три частини. 

Одним із ефективних методологічних приD
йомів є використання методів апроксимації
часових рядів юридичних даних за допомогою
зіставлення гармонічного й інших видів функ?
цій (ряду Фур’є). Так, пропонована різними
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авторами структура Кодексу України про інD
формацію має містити спеціальну частину. За
задумом В. Цимбалюка, у цій частині інституD
ційно комплексується специфіка правовідноD
син за об’єктною ознакою (основними видами
діяльності пов’язаної з інформацією) [19]. ОдD
нак надшвидкий розвиток інформаційного суD
спільства, поширення концепції еDврядування,
еDосвіти, еDбанкінгу, еDздоров’я, еDосвіти тощо,
створення в Україні першого технопарку Bionic
Hill є свідченням того, що спеціальна частина
має бути динамічним компонентом інформаD
ційного законодавства, в якому слід врахувати
найновіші зміни суспільних інформаційних відD
носин. 

Але, за підходу В. Цимбалюка, лінійна або
навіть поліномінальна апроксимуючі функції
стають непридатними для отримання прийнятD
ного результату у вигляді ефективного прогноD
зованого інформаційного розвитку держави й
ефективного правового регулювання інфорD
маційних правовідносин. Часовий ряд трансD
формації інформаційного суспільства станоD
вить синусоїду, яка коливається біля певного
середнього значення. Якщо не зважати на даD
ний факт, то пропонований кодекс може переD
творитися на пам’ятку інформаційного права,
джерело права – не більше. Адже ми будемо
позбавлені можливості правильно розподілити
ресурси на реалізацію державної інформаційної
політики. Саме в таких випадках слід проводиD
ти гармонійний аналіз часового ряду (аналіз
Фур’є), який дає можливість отримувати проD
гнозне рівняння, а за умови наявності трендоD
вої компоненти до рівняння доцільно додавати
параболічну складову. 

Продовжуючи висловлену тезу стосовно
відсутності методологічного обґрунтування поD
ділу даного Кодексу на частини, зазначимо неD
обхідність застосування методу авторегресій?
них моделей юридичних процесів, який би значD
но посилив саме аргументаційну базу досліD
дження. Адже автори у своїх дослідженнях здеD
більшого спираються на обрані ними суб’єкт –
об’єктні критерії, але не враховують трендів
розвитку інформаційного суспільства, не встаD
новлюють кореляції індикаторів розвитку інD
формаційного суспільства з ефективністю дерD
жавної інформаційної політики, а також правоD
вого регулювання суспільних інформаційних
відносин. 

Із методологічної позиції помилковими є
алгоритми дослідження, в яких відсутній до?
кладний розгляд аксіологічних, методологіч?
них, епістемологічних, ідеологічних (світо?
глядних) та антропологічних складових фор?
мування теорії кодифікації інформаційного
законодавства. Адже відсутність проголошеD
них значень екстремумів розвитку інформаD
ційного суспільства, коефіцієнтів ефективності
державної інформаційної політики, а також
правового регулювання інформаційної політиD
ки не дає можливості вбачати аксіоматично доD
веденою з наукових позицій доцільність ухваD

лення кодифікованого акта. Зазначення на коD
лізії або на кількість нормативних актів (4000),
або на визнання дослідниками чи експертами
необхідності ухвалення цього Кодексу у даній
площині ми не вважаємо серйозними аргуменD
тами саме в рамках методологічного обґрунтуD
вання нової теорії. 

У рамках формування нової парадигми маD
ла б знайти місце концепція не лише самого акD
та, а й необхідності теоретикоDконцептуальних 
і методологічних константних детермінант йоD
го ухвалення. Передусім, слід: 

•• розглянути цінності даного документа (ак�
сіологічний аспект); виявити його системоутвоD
рювальні властивості щодо інформаційного заD
конодавства в цілому (методологічний аспект); 

•• виявити роль наукових спільнот, насампеD
ред наукових шкіл, у формуванні інформаційної
парадигми, зокрема й їх безпосередньої участі 
у виробленні основних положень Кодексу УкраD
їни про інформацію (епістемологічний аспект); 

•• визначити роль Кодексу України про інD
формацію у формуванні нової кіберкультури,
кіберсвідомості, механізмах кіберсоціалізації та
засад інформаційної політики держави з метою
реалізації національних інтересів (світоглядний
та ідеологічний аспекти); 

•• зіставити позитивне право та природне,
адже право на інформацію має розглядатися як
природне право, так само, як і право на безпеку,
право на життя конкретної людини (антропо�
логічний аспект). 

У сучасних дослідженнях з інформаційноD
правової тематики спостерігається певна бід?
ність методологічного інструментарію: відD
сутність математичних моделей, певна слабкість
застосування методології міждисциплінарного
підходу, декларація застосування кібернетики,
натомість без подання конкретних прогностичD
них моделей. У переважній більшості досліD
джень наперед проголошене застосування сиD
нергетичного підходу зводиться, на жаль, до усD
падкування помилки багатьох правників, які
чомусь майже аксіоматично ототожнюють і реD
дукують синергетику із самоорганізацією. ТаD
кий підхід є свідченням поверхового розуміння
синергетики й її евристичних та прогностичних
можливостей щодо виявлення закономірностей
виникнення, функціонування та багатоваріантD
них альтернатив подальшого розвитку системи
суспільних інформаційних правовідносин, їх
флуктуацій і дивних атракторів, ентропійних
сплесків. Синергетика має знайти своє широке
застосування при моделюванні процесів розD
витку інформаційного суспільства та формулюD
ванні моделей правового регулювання інфорD
маційного простору в умовах невизначеності. 

Бурхливий розвиток інформаційного сусD
пільства не тільки спричинив розуміння і важD
ливість процесів інформатизації, а й висунув на
перше місце безпекові та гуманітарні процеси у
правовій сфері. Цим аспектам, на жаль, не приD
діляється увага, оскільки автори розглядають
інформаційну безпеку безвідносно до контексD
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ту розвитку інформаційного суспільства, наD
прямів реалізації державної інформаційної поD
літики, обмежуючись лише посиланням на певD
ні ідеї безпекоренесансу, викладені в наших пубD
лікаціях. 

Утім, системна роль Кодексу України про
інформацію як базового регулятора суспільних
відносин визначається тим, що, зDпоміж інших
завдань, він відіграє роль базового чинника у
правовій безпеці в інформаційній сфері. Через
це, на наше переконання, не повним є досліджен�
ня процесів правового регулювання інформаD
ційної сфери, а тим більше пропозиції щодо зміс�
ту Кодексу України про інформацію без дослі�
дження правового регулювання інформаційної
безпеки. 

Ми вважаємо за доцільне більш детально
дослідити зміст і роль Доктрини інформаційної
безпеки України, затвердженої указом ПрезиD
дента України від 08.07.2009 р. № 514/2009, не
лише як правового акта, а й передусім як конD
цептуального орієнтиру напрямів державної
політики інформаційної безпеки, співвіднести
державну політику інформаційної безпеки та
державну інформаційну політику. 

Заслуговує на увагу і той аспект, що автори
переважно обмежуються простим аналізом окD
ремих положень правових актів, оминаючи сисD
темні властивості їх впливу на суспільні інфорD
маційній відносини. Так, Доктрину інформаD
ційної безпеки України слід аналізувати разом 
і в контексті з новою редакцією Стратегії наD
ціональної безпеки України, затвердженою
Указом Президента України від 08.06.2012 р. 
№ 389/2012, – безпековий вимір аналізу; СтраD
тегією розвитку інформаційного суспільства в
Україні, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 15.05.2013 р. № 386Dр,
Концепцією розвитку електронного урядування
в Україні, схваленою розпорядженням КабінеD
ту Міністрів України від 13.12.2010 р. № 2250Dр
тощо – інформаційноDправовий вимір. Без цьоD
го вихолощується системний, передусім правоD
вий, зміст із такої важливої проблеми, як систеD
матизація інформаційного законодавства у виD
гляді кодифікації, а сам аналіз зміщується до
аналізу релевантних характеристик, детерміD
нованих баченням конкретного автора та його
здібностями або уподобаннями до тих чи інших
методологічних підходів.

Майже атрибутивною для сучасних до?
сліджень гуманітарних проблем правового
розвитку інформаційного суспільства стало
нехтування аксіологію, що унеможливлює
розгляд та застосування нових методологічних
підходів до вивчення різних просторів, у тому
числі інформаційного. Нині вже формуються
нові підходи до опанування просторових конD
цепцій; такі простори, як геополітичний, геостD
ратегічний, геоінформаційний і геоправовий
вже фактично є уконституйованими, але наукоD
ва рефлексія цих процесів ще відстає від реальD
них подій. Тому доцільно було б дослідити теD
орію багатомірних оціночних просторів, теорію

справедливості Роллза, функцію свободи, а таD
кож імперативний антагонізм позитивного та
природного права В. Ліпкана. 

На нашу думку, значно посилило б сучас?
ні дослідження використання закону нор?
мального розподілу Гаусса?Лапласа, Гаусса,
за допомогою яких описується широкий спектр
соціальних і правових явищ в інформаційній
сфері. Адже діяння суб’єктів інформаційних
правовідносин у просторі юридичної відповіD
дальності розподіляються саме за цим законом.
Те саме стосується і правила трьох сигм та
нерівності Б’єнеме?Чебишева. 

Значний методологічний потенціал зберігаD
ється і при використанні теорії юридичного
прогнозування, за допомогою якого стає можD
ливим формування прогнозних моделей правоD
вого впливу на нові відносини, що постійно виD
никають в інформаційному просторі. За інших
умов пропонований різними авторами проект
Інформаційного кодексу та інші документи, якиD
ми передбачається регулювати різноманітні асD
пекти інформаційних відносин, набудуть вельD
ми нестабільного характеру через часті зміни у
векторах розвитку інформаційного суспільства,
і появу нових інформаційних деліктів. 

Значним посиленням інформаційно?право?
вих досліджень, присвячених передусім аналізу
різних аспектів інформаційно?правової відпо?
відальності, є використання положень інфор?
маційної деліктології, яку розвивають учні наD
укової школи В. Ліпкана, зокрема Ю. МаксименD
ко. Адже на сучасному етапі, коли інформаційD
не право сформувалося як окрема галузь, делікD
тологічна його складова відіграє вирішальну
роль і має обов’язково враховуватися при розробD
ленні проектів Кодексу України про інформацію. 

Останній компонент є результуючою кон?
стантою попередніх: авторам не вистачає на?
укової сміливості логічно завершувати роботу
пропозицією щодо відокремлення інформацій?
ного права із спеціальності 12.00.07. Адже доD
веденість того факту, що інформаційне право є
самостійною галуззю науки, має власний предD
мет і метод правового регулювання, дає всі
підстави вести мову про формування не лише
нового наукового напряму, галузі права, а й про
нову наукову спеціальність. Тож нинішній підD
хід, за якого роботи з інформаційного права ще
досі захищаються в межах спеціальності 12.00.07,
є неправильним, застарілим і таким, що не відD
повідає дійсності та тенденціям розвитку інD
формаційного суспільства, потребам реалізації
національних інформаційних інтересів. 

Висновки 

Викладене може слугувати своєрідною матD
рицею сучасних інформаційноDправових досліD
джень. 

Ми не хотіли принизити високої якості й
оригінальності проаналізованих досліджень,
адже основним завданням було продемонструD
вати глибину, теоретичну та наукову значуD
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In the article are represented some elements of authors` conception about science algorithm of 
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В статье предложены к рассмотрению авторские результаты определения концептуальных
положений научного алгоритма кодификации информационного законодательства в информа�
ционном праве. 

щість і складності проблеми формування інфорD
маційного права, Кодексу України про інфорD
мацію тощо. Висловлені думки носять дискуD
сійних характер, вони є проблемоутворюючим
комплексом, що сформувався у нас під час ознаD
йомлення з науковою спадщиною розвідок з
інформаційного права, і відображають наше праD
гнення до формування нових горизонтів наукоD
вого пошуку, розширення обріїв наукового знанD
ня, досягнення омріяної мети – формування
ефективної інформаційної держави. 

Список  використаних  джерел 

1. Ліпкан В. А., Дімчогло М. І. Консолідація
інформаційного законодавства України / За ред. 
В. А. Ліпкана. – К., 2014. – 444 с. 

2. Ліпкан В. А., Баскаков В. Ю. АдміністративноD
правовий режим інформації з обмеженим доступом
в Україні / За ред. В. А. Ліпкана. – К., 2013. – 344 с. 

3. Ліпкан В. А., Довгань М. Ю. Адміністративна
відповідальність за порушення порядку державної
закупівлі товарів, робіт і послуг / За ред. В. А. ЛіпD
кана. – К., 2013. – 302 с. 

4. Ліпкан В. А., Кушнір О. В. Правові та оргаD
нізаційні засади взаємодії суб’єктів протидії торгівлі
людьми / За ред. В. А. Ліпкана. – К., 2013. – 376 с. 

5. Ліпкан В. А., Залізняк В. А. Систематизація
інформаційного законодавства України / За ред. 
В. А. Ліпкана. – К., 2012. – 304 с. 

6. Ліпкан В. А., Максименко Ю. Є., Желіховсь�
кий В. М. Інформаційна безпека України в умовах
євроінтеграції. – К., 2006. – 280 с. 

7. Ліпкан В. А., Харченко Л. С., Логінов О. В.
Інформаційна безпека України. – К., 2004. – 136 с. 

8. Арістова І. В. Державна інформаційна поD
літика: організаційноDправові аспекти / За ред. 
О. М. Бандурки. – Х., 2000. – 368 с. 

9. Баскаков В. Ю. Захист інформації з обмежеD
ним доступом в умовах боротьби з організованою
злочинністю // Боротьба з організованою злоD
чинністю і корупцією (теорія і практика). – 2011. –
№ 24. – 263–269 с. 

10. Капінус Л. І. Проблеми визначення поняття
права на доступ до інформації // Правові та
політичні проблеми сучасності: Матеріали наук.D
практ. конф., Луцьк, 22 квітня 2012 р. – К., 2012. –
С. 27–30. 

11. Кір’ян В. О. Категорія «інтерес» – основа
рефлексії інформаційного суспільства // ПідприD
ємництво, господарство і право. – 2013. – № 7. – 
С. 11–14. 

12. Ліпкан В. А., Капінус Л. І. Доступ до інфорD
мації з обмеженим доступом: проблеми виробленD
ня уніфікованих дефініцій // Публічне право. –
2013. – № 4. – С. 45–53. 

13. Сопілко І. М. Інформаційні правовідносини
за участю органів державної влади України. – К.,
2013. – 212 с. 

14. Сопілко І. М., Пономаренко А. В. Захист авD
торського права в мережі Інтернет: проблеми теD
орії та практики. – К., 2013. – 116 с. 

15. Тунік А. В. Захист інформації про особу
(персональних даних) в окремих країнах ЄС //
Правова інформатика. – 2012. – № 1. – С. 54–59. 

16. Цимбалюк В. С. Інформаційне право (осноD
ви теорії і практики). – К., 2010. – 388 с. 

17. Чуприна О. В. Право на інформацію: адміD
ністративноDправовий аспект // ПідприємницD
тво, господарство і право. – 2012. – № 1. – 
С. 127–130. 

18. Великий тлумачний словник сучасної укD
раїнської мови. – К.; Ірпінь, 2003. 

19. Цимбалюк В. С. Інформаційне право: конD
цептуальні положення до кодифікації інфорD
маційного законодавства. – К., 2011. – 426 с. 



І Н Ф О Р М А Ц І Й Н Е П РА В О

1/2014

49

Трансформація інформаційної конфігуD
рації світу ставить перед дослідниками
нові завдання, що потребують розробD

лення нових підходів до питань розвитку інD
формаційного суспільства, визначення ролі
держави в цьому процесі. Потребують усвіD
домлення тенденції щодо урізноманітнення
видової картини ідентичностей, а також її саD
моорганізаційної природи, що позначається
на відповідній рефлексії в різних галузях 
наук. Тому природно відбувається певне дисD
курсивне нагромадження концептів «ідентичD
ність». На нашу думку, такий шлях слугує об’єдD
нанню дослідників у рамках контекстуалізаD
ції теорії ідентичності й операціоналізації її
здобутків для власних потреб та емпіричної
даності. 

У теоретикоDправових дослідженнях пробD
леми, що розглядаються, вирішуються через
формування нових наукових парадигм. ПаD
ростки формування неопарадигми, закладені
думкою про людиномірність правових сисD
тем, зумовили інтерес різних дослідників до
розвитку антропології права як посткласичD
ного дослідницького напряму, впровадженD
ня людиноцентристської ідеології в галузеві
науки; критичного підходу у праві до лібеD
ральних концепцій, передусім в інформаційD
ній сфері.

Важливим підґрунтям для імплементації
даної парадигми стали роботи провідних наD
укових шкіл із інформаційного права, основD
ними модераторами яких є І. Арістова, В. ЛіпD
кан, І. Сопілко, В. Цимбалюк, Р. Калюжний,
М. Швець [1–9]. Важливим джерелом для форD
мування зазначеного поняття є дослідження
В. Ліпкана та М. Дімчогло [2]. Натомість жоD
ден із українських дослідників не запропонуD
вав розгорнутої концепції інформаційної іденD
тичності, не дослідив її типи. 

Метою цієї статті є визначення типів інD
формаційної ідентичності. 

Що стосується інформаційних правовідD
носин, то до ідентичності слід апелювати як
до готової сутності, прагнучи надати певні споD
соби інтерпретації різностей і тотожності як
природно можливі. При цьому ідентичність
не вказує на певне стабільне ядро, яке зберіD
гається протягом інформаційного розвитку
того чи іншого суспільства. У сучасному світі
ідентичності стають більш множинними, баD
гатомірними, залежними від контексту, постійD
но перебувають у трансформативних змінах.

Ідентичність як інформаційна якість суD
б’єкта відображає його як включеність до суD
спільних інформаційних відносин, стан рефD
лексії, сприйняття своєї інформаційної інD
дивідуальності, схожості з іншими. Така схоD
жість, навіть, на нашу думку, інформаційна
тотожність (наприклад, в інформаційних поD
требах щодо доступу до інформації, необD
хідності задоволення своїх комунікативних
інтересів через соціальні мережі тощо) форD
мує уявлення інформаційного комфорту, певD
ної безпеки, підвищує відчуття інформаційної
рівності та гідності, утворює засади рівної взаD
ємної інформаційної відповідальності.

Відповідно, теорія ідентичності як родове
поняття утворює важливі передумови для
формування її важливого гносеологічного
компонента – теорії інформаційної ідентич�
ності, в рамках якої доцільно розглядати проD
цеси соціалізації людини в інформаційному
суспільстві, засвоєння нею інформаційної реD
альності та самопізнання через інформаційні
відносини, а також інформаційні дії, зумовD
лені рівнем інформаційної освіченості, інD
формаційної культури, що є наслідком комуD
нікативної взаємодії через інформаційні техD
нології та самопізнання системи інформаційD
них цінностей і життєвих концептів.

Отже, можна виділити такі типи інфорD
маційної ідентичності.

Державна ідентичність – ідентичність,
що зумовлює належність до певної держави

© І. Сопілко, 2014
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(громадянство) [10; 11]. Такий вид ідентичD
ності виділяють російські дослідники А. ХабіD
булін, Р. Рахімов [12, с. 6]; Л. Мамут розгляD
дає проблеми самоідентифікації держави
[13] тощо. Серед українських учених відпоD
відно до можливості екстраполяції та творчої
рефлексії стосовно предмета нашого досліD
дження заслуговують на увагу роботи В. ЛіпD
кана, в яких порушуються проблеми самоD
ідентифікації української нації в процесі безD
пекотворення [14], М. Рябчука, в яких доD
сліджується феномен постколоніального синD
дрому [15], М. Степико, в яких аналізуються
феномен і засади формування української
ідентичності [16]. 

Що стосується теми нашої статті, то в
рамках державної ідентичності остання іденD
тифікує інформаційну політику, яка детерD
мінована національними інтересами і таким
чином вирізняє її серед інших держав – учасD
ниць інформаційних відносин. Державна
ідентичність – це синкретичний феномен, що
містить у собі елементи культурної ідентичD
ності (виникають унаслідок дії етнокультурD
них чинників, сформованих протягом триваD
лого часу: історична пам’ять, інформаційна
культура, мова, релігія) і громадянської (баD
зується на домовленостях щодо норм соціD
альноDполітичного співіснування) [17]. 

Державна ідентичність як прояв інфорD
маційної ідентичності (іншими словами, опеD
раціоналізація концепції державної ідентичD
ності до інформаційної сфери) дає можлиD
вість виділити такі її елементи, притаманні
саме інформаційній сфері: 

•• розуміння й усвідомлення історичної,
інформаційної спільності національного інD
формаційного простору, законів та інституD
тів як інформаційного суспільства, так і дерD
жави, українського громадянства, належносD
ті до української інформаційної нації; 

•• інформаційна рівність громадян, що виD
ражена в системі гарантованих державою інD
формаційних прав і свобод, обов’язків людиD
ни та громадянина;

•• наявність і сформованість інформаційD
ної культури в правовій сфері, що знаходить
свій вияв у повазі до норм інформаційного
законодавства, наявність усвідомленого роD
зуміння інформаційної рівності як щодо досD
тупу до основних інформаційних прав, так і
рівності перед законом усіх учасників інфорD
маційних правовідносин [18–20];

•• дотримання ідеології розвитку сильної й
успішної, демократичної, соціально орієнтоD
ваної, інформаційноDрозвинутої держави, де
основні цінності формуються внаслідок враD
хування культурноDісторичної спадщини та
національної ідеї розвитку нації, детермінуD
ють українські національні інформаційні
інтереси [21];

•• національні інформаційні інтереси слід
трактувати як: усвідомлені особою і суспільD
ством, гарантовані державою цільові настаD
нови щодо необхідності прогресивного існуD
вання та стабільного, конструктивного, безD
печного розвитку нації як симбіотичного утD
ворення інформаційного та громадянського
суспільства; життєво важливі матеріальні,
інтелектуальні та духовні цінності українсьD
кої нації як носія інформаційного сувереніD
тету й єдиного джерела інформаційної влади
в Україні, визначальні інформаційні потреби
особи, суспільства і держави, реалізація яких
гарантує інформаційний суверенітет УкраD
їни, її прогресивний розвиток як успішного 
й ефективного громадянського суспільства 
з розвинутими інститутами інформаційноD
го суспільства;

•• довіра до інститутів інформаційного сусD
пільства, а також державних інститутів, що
формують і реалізують інформаційну поліD
тику; 

•• рівність інформаційних прав; 
•• спільність інформаційної культури, баD

жання та згода бути частиною інформаційD
ного і громадянського суспільства власної
держави.

Наслідуючи та екстраполюючи загальні
тенденції, що склалися в соціології та політоD
логії, визначимо тезу, згідно з якою конструD
ювання homo informaticus є більшою мірою
завданням державним і реалізується внасліD
док реалізації державної інформаційної поD
літики (далі – ДІП), поза якою громадянин
не може стати людиною інформаційною, не
зможе набути прав та інформаційних обоD
в’язків, бути повноправним учасником сусD
пільних інформаційних правовідносин. Адже
в межах ДІП саме держава визначає історичD
ний і просторовий ландшафт інформаційноD
го простору, утворюються законодавчі й ідеD
ологічні підвалини інформаційної культури,
інформаційної свідомості, інформаційного
праворозуміння, взаємодії різних інформаD
ційних груп усередині країни, інститутів інD
формаційного суспільства з державними
інститутами. Держава законодавчо формує
(тобто легітимує) інформаційну ідентичD
ність в рамках ДІП. Так само, як формуютьD
ся й інші види ідентичностей. Це знаходить
свій вияв у формуванні державою інфорD
маційної освіти, впровадженні еDврядування,
еDмедицини, еDфінансування, еDбанкінгу тоD
що. Держава фактично встановлює рамки,
норми та правила поведінки учасників інD
формаційних відносин, визначає цінності,
структурує інформаційні відносини.

Формами державної ідентичності є верD
бально та візуально фіксований її зріз, який
актуалізується в офіційних виступах, докуD
ментах, нормативноDправових актах, фотоD
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графіях, електронних джерелах інформації, 
у тому числі демотиваторах, спрямованих 
на подолання побоювання від вступу до глоD
бального інформаційного суспільства.

У рамках ДІП заслуговує на увагу форD
мування інформаційної ідентичності, через
що основними напрямами можна визнаD
ти такі:

•• декларовані цілі формування інформаD
ційного суспільства, розвитку різних його
складових, реалізації напрямів ДІП мають
співвідноситися та відповідати реальній здатD
ності держави до їх досягнення;

•• є узгоджений механізм державного упD
равління інформаційним простором; увага до
недержавних суб’єктів; залучення до активD
них учасників інформаційних відносин інD
ститутів громадянського суспільства; утвоD
рення балансу між вертикальними і горизонD
тальними управлінськими системами в інфорD
маційному просторі;

•• утворення фундаменту для інформаційD
но симетричної та пропорційної взаємодії
учасників інформаційних правовідносин, пеD
редусім конкретних громадян і держави; зоD
крема, актуальним є питання налагодження
взаємодії між інститутами громадянського й
інформаційного суспільства між собою, а таD
кож між цими та державними інститутами;

•• інформаційну освіченість, яка має стати
основою формування інформаційної неокульD
тури, сприяти розвитку духовності українсьD
кої нації;

•• стирання кордонів в інформаційній
сфері між регіональними та національними
акторами;

•• формування системи балансу між тією
частиною суспільства, яка має доступ до ІнD
тернету і в якої вже сформовані сталі навичD
ки та культура мережевого спілкування та
комунікацій, і тими, хто є споживачем телеD
візійної, здебільшого розважальної, продукD
ції (телешоу, телемуві).

Соціальна ідентичність – соціально завD
дана ідентичність, що зумовлена належністю
до певної соціальної групи. Найбільш яскраD
вим прикладом реалізації такої ідентичності
є соціальні мережі ВКонтакте, ОднокласниD
ки, LinkedIn тощо.

Особистісна ідентичність – персональна
ідентичність як цілісне уявлення суб’єкта
про самого себе, його місце в глобальному
інформаційному суспільстві [22]. Вона знаD
ходить свій вияв у наявності серед переважD
ної більшості сучасних громадян інформаD
ційного світу власних блогів і вебDсторінок.
Приклади реалізації особистісної інформаD
ційної ідентичності можна простежити у:
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn тощо.
Через ці інформаційні сервіси особи вважаD
ють себе включеними до глобального інфорD

маційного світу. Включеність до світу інфорD
маційних відносин нівелює інформаційну
нерівність, формує уявлення про тотожні інD
формаційні можливості учасників таких відD
носин. Адже будьDхто може прочитати твіт
президента або іншої відомої особи, як і про
будьDкого можна дізнатися багато інфорD
мації, відвідавши його сторінку на Facebook.

Інформаційна ідентичність дає можлиD
вість окремій людині не заблукати манівцяD
ми контраверсійних ідентичностей, які таD
кож можуть бути об’єднані в рамках одного
суспільства чи особистості. 

Особистісна ідентичність визначається
як почуття, стан і здатність людини до реаліD
зації своїх намірів, прагнень до інформаційD
ного самовдосконалення, процес розкритD
тя на індивідуальному рівні всіх потенцій
інформаційного буття. За цих умов інформаD
ційні права не лише розділяють людей, виD
членовують їх із тотожності, а й роблять їх
унікальними особистостями, активними учасD
никами історичної творчості. Інформаційні
права людини – це невід’ємна атрибутивна
якість особи; саме вони формують «спільну
мову людськості, прийнявши цю мову, всі
народи зможуть розуміти один одного та твоD
рити спільну історію у боротьбі за права люD
дини» [23, с. 241].

Для позначення особистісної ідентичD
ності деякі дослідники пропонують увести
неологізм «глокалізація», який є наслідком
об’єднання термінів «глобалізація» і «лоD
калізація». Це поняття характеризує сутність
процесу сучасної ідентифікації, коли сучасD
на людина розглядає себе як члена світового
співтовариства, але одночасно з цим зверD
тається до містечкової форми самообґрунтуD
вання, яка узгоджується з позиціями топоса,
локальної групи, професійного середовища
тощо. Побудова цілісної інформаційної іденD
тичності включає в себе всі структурні склаD
дові: чуждость, другость і власність, які апеD
люють до протистояння «Іншого» і «ЧужоD
го». Процес глокалізації – це встановленD
ня кордонів регіональної та індивідуальної
«Самотності» – при збереженні глобальних
зв’язків, формує захист від посягань на руйD
нування власної моделі ідентичності. ФорD
мування образу «Я» як інваріанта «Іншого»
породжує здатність до ідентифікації загрози
для внутрішніх і зовнішніх кордонів, що утD
ворює можливість спротиву руйнуванню ціD
лісного простору «власної» культури [24, с. 41].

Висновки

Поява інформаційної ідентичності є насD
лідком самоорганізації розвитку ідентичносD
ті загальнонаціональної та наднаціональної.
Таким чином, розмаїття ідентичностей слуD
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гує додатковим аргументом на користь того,
що сама ідентичність є не раз і назавжди даD
ною, а категорією змінюваною: як змінюютьD
ся оцінка людиною самої себе, її світосприйD
няття, визначення місця у світі, так само
змінюється й її ідентичність. Чим розумніD
шою та багатшою ментально і духовно є люD
дина, тим більше ідентичностей описують її
багатогранну особистість.

Викладене свідчить, що інформаційна
ідентичність є проявом багатомірності іденD
тичності, яка є поліструктурним процесом
людського становлення та розвитку, самопіD
знання, руху до прогресивного розвитку.

Формування системної концепції інфорD
маційної ідентичності, складовими компоD
нентами якої мають бути державна, суспільD
на й особистісна ідентичності, має ґрунтуваD
тися на спільному завданні щодо врахування
інтересів держави та потреб індивідів і соціD
альних груп, що формуються в новому глоD
бальному контексті, за умов формування ноD
вих цінностей, прагнення західних політиків
зіштовхнути нашу націю з ідеологем і постуD
латів, якими вона керувалась упродовж баD
гатьох століть.
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Незважаючи на існування досліджень,
автори яких пропонували науково
обґрунтовані висновки, праву на досD

туп до інформації в таких роботах приділено
мало уваги. В них висвітлювалися лише деD
які аспекти даного фундаментального права,
а в публікаціях, присвячених безпосередньо
праву на доступ до інформації, досліджуютьD
ся, переважно, практичні проблеми, пов’яD
зані з реалізацією права на доступ до неї та
практично не аналізуються теоретичні аспекD
ти цього права. 

Останнім часом питання права на доступ
до інформації стало доволі популярним предD
метом дослідження, але й донині воно не стаD
ло парадигмальним. Про необхідність наукоD
вого аналізу права на доступ до інформації
свідчить інтерес до цієї проблеми таких вітD
чизняних учених, як В. Ліпкан, В. Залізняк,
В. Цимбалюк, М. Швець, Ю. Максименко
[1–4], та інших. Зазначеному питанню придіD
ляють увагу й російські науковці, серед яких
слід згадати І. Бачило, В. Копилова [5–6] та ін.

Метою цієї статті є визначення доцільD
ності застосування поняття «режим достуD
пу» чи «категорія доступу», дослідження
загальної характеристики права на доступ
до інформації як елемента правового стаD
тусу людини та громадянина. 

Сучасний стан соціального розвитку виD
значимо як етап контрольованого розвитку
інформаційного суспільства та створення
ефективної правової бази врегулювання різD
них аспектів інформаційних відносин, у яких
право на доступ до інформації є одним із осD
новних. Запровадження новітніх інформаційD

них технологій значно прискорює процес отD
римання, обробки, аналізу, зберігання, поD
ширення, захисту та інших дій, пов’язаних із
інформацією. Широкий і оперативний досD
туп до інформації підвищує ефективність її
використання, що, у свою чергу, стає неD
від’ємним елементом управління всіма інD
ститутами та процесами. 

Право фізичних осіб на доступ до інфорD
мації, як і інших суб’єктів права, реалізується
з урахуванням їх загального правового стаD
тусу, через який ми можемо визначити обсяг
їх прав, свобод та обов’язків, а також підстаD
ви та вид відповідальності за порушення праD
ва на доступ до інформації. 

Відповідно до Закону України «Про інD
формацію» (далі – Закон), здійснення права
на отримання (права на доступ до інформаD
ції) безпосередньо пов’язане з поняттям «реD
жим доступу» до інформації. Режим доступу
до інформації визначається як передбачений
правовими нормами порядок отримання, виD
користання, розповсюдження та зберігання
інформації [7, с. 27]. До внесення змін до згаD
даного Закону, це визначення було сфорD
мульоване таким чином: «режим доступу до
інформації – передбачений правовими норD
мами порядок одержання, використання, поD
ширення і зберігання інформації» [8, с. 20]. 
У чинній редакції Закону вже повністю відD
сутнє визначення «режиму доступу», тому
виникає потреба формулювання авторськоD
го, адаптованого поняття. Здійснити це, можD
на шляхом аналізу тих елементів, які були
закріплені в Законі, та методу екстраполяції. 

У редакції Закону 1992 р. одержання ін�
формації – це набуття, придбання, накопиченD
ня відповідно до чинного законодавства УкD
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раїни документованої або публічно оголошуD
ваної інформації громадянами, юридичними
особами або державою [8, с. 18], тобто суD
б’єктами інформаційних правовідносин. АнаD
ліз положення ст. 4 Закону в редакції від
10.08.2012 р. свідчить, що цей перелік дещо
змінено, а саме термін «громадяни» замінено
на «фізичні особи», що припускає участь іноD
земних громадян та осіб без громадянства у
правовідносинах; незмінними залишаються
юридичні особи. «Новими» суб’єктами висD
тупають об’єднання громадян (без точної
вказівки на природу цього утворення), а таD
кож суб’єкти владних повноважень. Для отD
римання певного уявлення про повноваженD
ня «нових» суб’єктів, слід визначитися з їх
природою. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про
громадські об’єднання» громадське об’єднанD
ня – це добровільне об’єднання фізичних
осіб (громадян, біпатридів та апатридів)
та/або юридичних осіб приватного права (у
формі товариств, установ та в інших формах,
встановлених законом) для здійснення та заD
хисту прав і свобод, задоволення суспільних,
зокрема економічних, соціальних, культурD
них, екологічних, та інших інтересів (у тому
числі інформаційних). На нашу думку, ці поD
ложення є дещо суперечливими, оскільки
об’єднання громадян виступає як юридична
особа, у зв’язку з чим необхідно сформулюD
вати визначення «об’єднання громадян», яке
б використовувалося в Законі «Про інфорD
мацію» та не суперечило положенню Закону
«Про громадські об’єднання». 

Під об’єднанням розуміється організація
людей на основі спільності мети, завдань;
спілка [9, с. 455]. Пропонуємо власне визнаD
чення поняття «об’єднання громадян» – це
добровільне об’єднання громадян України й
іноземних осіб, які об’єдналися з метою доD
сягнення певної мети в межах власної комD
петенції. 

Під суб’єктами владних повноважень роD
зуміють орган державної влади, орган місцеD
вого самоврядування, їх посадову чи служD
бову особу, іншого суб’єкта під час здійсненD
ня ними владних управлінських функцій на
основі законодавства, в тому числі на викоD
нання делегованих повноважень. 

На нашу думку, недоцільно виділяти сеD
ред суб’єктів інформаційних правовідносин
юридичних осіб і держави (як це було заD
кріплено в редакції Закону 1992 р.). ЗазначеD
не можна обґрунтувати тим, що як від юриD
дичної особи, так і від держави у відносини
вступає уповноважений представник відпоD
відно до своїх повноважень (директор підD
приємства, установи чи організації, президент
та ін.), тобто у будьDякому випадку основниD
ми учасникамиDсуб’єктами є фізичні особи. 

Визначаючи далі режим доступу до інD
формації, продовжимо аналіз його елементів
за Законом в редакції 1992 р. У словнику поD
няття «одержувати» є синонімом поняття
«отримувати», яке, у свою чергу, означає –
здобувати, діставати щоDнебудь певними зуD
силлями, будьDякими діями тощо [9, с. 459],
тобто передбачаються активні дії суб’єкта,
який має намір дізнатися певної інформації.
Одержання інформації – це набуття, придD
бання, накопичення відповідно до чинного заD
конодавства України документованої або пубD
лічно оголошуваної інформації громадянаD
ми, юридичними особами або державою [10]. 

Під документованою інформацією маєтьD
ся на увазі матеріальний носій із зафіксоваD
ною на ньому інформацією, реквізитами, що
дозволяють його ідентифікувати [11], з даD
ного визначення випливає, що інформація
може міститися на будьDякому матеріальноD
му носії та мати однакову юридичну силу. 
На підтвердження наведемо положення ЗакоD
ну України «Про електронний документ та
електронний документообіг» від 22.05.2003 р.,
згідно з яким юридична сила електронного
документа не може бути заперечена виключD
но через те, що він має електронну форму (ст. 8). 

На нашу думку, заслуговує на увагу поD
ложення, обґрунтоване О. Кохановською, стоD
совно того, що термін «доступ до інформації
та її матеріальних носіїв», який використоD
вується у законодавстві України, не можна
розуміти як передання права власності, не
можна підвести його і під поняття «користуD
вання», що було б логічним для тих, хто вбаD
чає у ньому одну з правомочностей права
власності. Доступ – це, передусім, викорисD
тання або звернення до інформації, можD
ливість одержання, оброблення інформації
та (чи) порушення її цілісності», а доступ до
секретних матеріалів розуміється у міжнаD
родних документах лише як ознайомлення
конкретної особи із секретними матеріалами
[12, с. 143]. 

Проаналізуємо словосполучення «пубD
лічне оголошення». Незважаючи на вживанD
ня цього терміна в старій редакції Закону,
він не визначався, тому доцільним було його
вилучення взагалі, як це і зроблено в редакції
2012 р. У Законі України «Про доступ до пубD
лічної інформації» також не міститься визнаD
чення перелічених правомочностей. 

У сучасній інтерпретації додається ще
одна правомочність – захист інформації, неD
обхідної для реалізації кожним своїх прав,
свобод і законних інтересів. У зв’язку з видіD
ленням цього права виникає потреба його
тлумачення та регламентації, передусім, виD
значення способів захисту. 

У Модельному законі про інформатизаD
цію, інформацію та захист інформації, а таD
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кож Законі України «Про доступ до пубD
лічної інформації» замість поняття «режим
доступу» міститься термін «категорії достуD
пу», але, на нашу думку, це недоречно. Адже
режим – це система заходів, правил, запроD
ваджуваних для досягнення певної мети [9, 
с. 585], а категорія – родове поняття, що озD
начає розряд предметів, явищ тощо або їх
важливу спільну ознаку [9, с. 297]. 

Таким чином, ми вважаємо, що доречD
ніше вживати поняття «режим доступу», під
яким слід розуміти законодавчо встановлену
систему заходів, правил, способів і порядок
отримання, обробки, аналізу, зберігання, поD
ширення, захисту та інших дій, пов’язаних з
інформацією. 

Для визначення статусу людини та гроD
мадянина у сфері права на доступ до інфорD
мації слід встановити його найбільш точну
юридичну характеристику, яка має такі стоD
рони: 

•• формальноDправову, пов’язану з визнанD
ням певного права та його реалізацією в меD
жах дії позитивного права певної держави; 

•• змістову, пов’язану з нормативноDправоD
вим закріпленням цього права та відповідD
них йому правових обов’язків; 

•• процесуальну, що регулює порядок реаліD
зації цього права та порядок реалізації відD
повідних йому обов’язків. 

Що стосується права на доступ до інфорD
мації, то сьогодні в Україні діє значна кільD
кість правових актів як таких, що загалом
регламентують питання створення та викоD
ристання відкритих інформаційних ресурсів,
так і нормативноDправових актів, що містять
окремі норми, які регулюють доступ до відD
критої інформації та відповідні права й обоD
в’язки фізичних і юридичних осіб [13, с. 127].  

Отже, у складі права на доступ до інфорD
мації можна виділити такі елементи (правоD
мочності), які можуть бути реалізовані всіD
ма без винятку суб’єктами зазначеного праD
ва [14]: 

•• право доступу до документів та інших
матеріалів, інформаційних ресурсів, інфорD
маційних систем; 

•• право на звернення за інформацією до
певних суб’єктів; 

•• право отримувати інформацію від конD
кретних суб’єктів; 

•• право фіксувати інформацію, у тому
числі за допомогою технічних засобів; 

•• право на відтворення інформації (отриD
маної у незаборонений законом спосіб); 

•• право на доведення інформації до конD
кретних суб’єктів через її опублікування, 
а також поширення через мережі обміну даD
ними (зокрема Інтернет), передачу через 
засоби масової інформації в режимі повідомD
лень; 

•• право на отримання консультації з пиD
тань доступу до інформації. 

Ми підтримуємо думку Є. Пілата стосовD
но того, що з метою створення дієвого мехаD
нізму реалізації права на доступ до інформаD
ції необхідно закріпити зазначені принципи
на рівні національного законодавства. У раD
зі внесення запропонованих змін потрібно
враховувати, що для деяких фізичних осіб
чинним законодавством вже встановлені спеD
ціальні гарантії з надання інформації. ІншиD
ми словами, для запобігання стихійному внеD
сенню змін в окремі нормативноDправові акD
ти пропонується до вирішення питання піD
дійти комплексно, перш за все розробивши
законодавчу стратегію розвитку інформаційD
ного законодавства України у сфері доступу
до інформації. 

Право громадян на інформацію є подвійD
ним: з одного боку, це право на отримання
інформації, з іншого – це право на збереженD
ня особистої інформації (право на приватD
ність). Саме з такого подвійного змісту права
на інформацію випливають практичні коліD
зії, що фіксуються в практичній діяльності
органів внутрішніх справ України [15, с. 233]. 

Контроль за режимом доступу до інфорD
мації здійснює держава за допомогою спеціD
альних органів, які визначаються Верховною
Радою України та Кабінетом Міністрів УкD
раїни. У межах реалізації права на доступ до
інформації окремі громадяни та громадсьD
кість мають право знайомитися з паперовиD
ми документами, архівами, відеоD, аудіоD,
фільмофондами, слайдами, фотографіями,
інформаційними ресурсами, що розміщені в
інформаційних системах загального корисD
тування, зокрема, в мережі Інтернет на офіційD
них сайтах державних органів та іншими
способами, які забезпечують можливість
сприйняття інформації вказаними суб’єктаD
ми. Кожна особа має право знайомитись із
зібраною про неї інформацією в органах дерD
жавної влади, органах місцевого самоврядуD
вання, установах, організаціях, якщо ці відоD
мості не є державною або іншою захищеною
законом таємницею. 

Проведений аналіз дозволяє зробити
висновок, що нагальною залишається потреD
ба чіткого визначення понять «режим» і «каD
тегорія» доступу. На нашу думку, доцільним
є використання поняття «режим». Під понятD
тям режиму доступу пропонуємо визначати
як законодавчо встановлену систему заходів,
правил, способів і порядок отримання, оброб�
ки, аналізу, зберігання, поширення, захисту
та інших дій, пов’язаних з інформацією. ВиD
значення правового статусу людини та громаD
дянина має першочергове значення при форD
мулюванні загальних питань права на доступ
до інформації. 
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Вумовах стрімкого розвитку процесів інD
форматизації та виникнення у зв’язку з
цим нового типу суспільних відносин,

тобто інформаційних, особливої соціальної
значущості набуває проблема правового реD
гулювання та визначення їх правової прироD
ди. Важливість такого регулювання зумовD
люється й визнанням пріоритетності забезD
печення реалізації прав і свобод людини в усіх
сферах її життєдіяльності, у тому числі інD
формаційній, як неодмінної ознаки демокраD
тичної правової держави, на чому наголошуD
ється в Конституції України. 

Першочергового значення набуває необD
хідність удосконалення правового регулюD
вання інформаційних відносин і швидкого реD
агування на динамічні зміни умов суспільноD
го життя в інформаційному просторі. 

Незважаючи на певну кількість розвідок,
присвячених інформаційному праву, у тому
числі інформаційним відносинам, найбільш
дискусійними залишаються ті, що спрямоD
вані на формування категорійноDпонятійноD
го апарату, що і визначає актуальність даної
наукової статті 

Застосування нами історіографічного, лоD
гікоDсемантичного, діахронного та синхронD
ного, історичного методів дослідження уможD
ливили дійти висновку, що в науковій літеD
ратурі недостатньо опрацьоване питання інD
формаційних відносин, через що воно досі не
є концептуалізованим в рамках інформаційD
ного права. Слід також зазначити, що відсутD
ність уніфікованого визначення інформаційD
них правовідносин на національному й універD
сальному рівнях, а також необхідність форD
мування консенсуального категорійноDпоD
нятійного апарату зумовило мету цієї статті.

Останнім часом питання інформаційних
відносин стало доволі популярним предмеD

том розгляду науковців, але не парадигмальD
ним. Про необхідність наукового аналізу суD
б’єктів інформаційних правовідносин свідD
чить інтерес до цієї проблеми таких вітчизняD
них учених, як В. Ліпкан, В. Баскаков, М. ДімD
чогло, В. Залізняк, В. Цимбалюк, М. Швець,
О. Золотар, Ю. Максименко [1–7] та інших.
Це питання не залишилося без уваги російD
ських науковців [8; 9]. 

Здійснюючи комплексний аналіз правоD
вої природи інформаційних відносин, неD
обхідно зупинитися (дещо фрагментарно,
оскільки більш ґрунтовне дослідження не є
завданням нашої статті) на визначенні їх
суб’єктів, об’єкту та змісту. 

Зазначаємо, що під суб’єктом розумієтьD
ся носій суб’єктивних прав та обов’язків, а у
сфері інформаційних правовідносин до них
належать – фізичні особи, юридичні особи,
об’єднання громадян, суб’єкти владних повD
новажень, хоча, на нашу думку, цей перелік
слід доповнити таким учасником, як держаD
ва, оскільки вона бере безпосередню участь у
даному виді правовідносин, на неї покладаD
ється визначення та здійснення напрямів інD
формаційної політики, саме держава (в особі
її уповноважених органів) створює нормаD
тивні базиси для інформаційних відносин,
забезпечення інформаційної безпеки тощо. 

Ми вважаємо некоректним твердження,
запропоноване Л. Коваленко при дослідженD
ні суб’єктів, стосовно того, що до числа гроD
мадян належать громадяни, юридичні особи,
інформаційні об’єднання, установи, підприємD
ства, органи державної влади та місцевого саD
моврядування, інші підприємства, установи,
організації, що запитують інформацію і коD
ристуються нею [10, с. 47]. Підтвердженням
є положення Закону «Про інформацію» від
02.10.1992 р. та загальноприйнятий поділ

© Д. Перов, 2014

УДК  340.111.5 : 316.774 

Дмитро Перов,
здобувач Юридичного інституту 
Національного авіаційного університету 

ПРАВОВА  ПРИРОДА  
ІНФОРМАЦІЙНИХ  ВІДНОСИН 

У статті аналізуються існуючі дефініції поняття «інформація», пропонується узагальне�
не визначення поняття «інформаційні відносини», досліджується правова природа інфор�
маційних відносин. 

Ключові слова: інформація, інформаційні відносини, суб’єкт інформаційних відносин,
об’єкт інформаційних відносин, зміст інформаційних відносин, правова природа інфорD
маційних відносин.



І Н Ф О Р М А Ц І Й Н Е П РА В О

1/2014

58

суб’єктів правовідносин на юридичних та
фізичних осіб. Також акцентуємо увагу на
тому, що існуючий перелік суб’єктів інфорD
маційних правовідносин різниться в редакD
ціях закону 1992 та 2012 рр. 

Заслуговує на увагу положення, запропоD
новане В. Копиловим, який, ґрунтуючись на
спеціально розробленій ним моделі інформаD
ційної сфери, виділяє основні групи суб’єктів
інформаційних правовідносин [9, с. 132]:

•• виробники, або творці інформації, у тоD
му числі автори; 

•• володільці інформації (інформаційних
об’єктів); 

•• споживачі інформації. 
Відповідно до положень Закону України

«Про інформацію» об’єктом інформаційних
відносин є інформація (документована або
публічно оголошувана інформація про події
та явища в галузі політики, економіки, кульD
тури, охорони здоров’я, а також у соціальній,
екологічній, міжнародній та інших сферах). 

Проблемним питанням правового регуD
лювання залишається неодностайність при
визначенні основного об’єкта інформаційних
правовідносин, а саме те, що поняття «інфорD
мація» сьогодні закріплене як базове в баD
гатьох галузях знань і наукових дисциплін,
перш за все в таких, як інформаціологія, праD
вова інформатика, соціологія; дедалі більшу
роль це поняття починає відігравати в юрисD
пруденції. Без усвідомлення поняття «інD
формація» неможливо достеменно визначиD
ти правову природу інформаційних правоD
відносин. Слід зазначити, що визначення поD
няття «інформація» потребує нового сучасD
ного підходу та переосмислення, у тому чисD
лі в юриспруденції. 

Категорія «інформація» та пов’язані з нею
відносини і процеси є предметом інформаційD
ної безпеки. При цьому лише інформація, пеD
редбачена законодавством, а також суспільні
відносини, що виникають з приводу збору,
обробки, зберігання та розповсюдження таD
кої інформації, можуть виступати предметом
інформаційної безпеки [11, с. 12]. 

Про спірність питання щодо об’єкта праD
вовідносин свідчить те, що деякі автори вваD
жають його необхідним елементом правовідD
носин, а інші – необхідною передумовою. ВиD
словлювалася думка й про те, що об’єкт може
бути елементом чи передумовою багатьох
видів правовідносин, але існують правовідD
носини, які не пов’язані з певним об’єктом
[12, с. 51]. Стосовно змісту, то, базуючись на
загальній теорії права, визначаємо його як
сукупність інформаційних прав та обов’язків
суб’єктів даного виду правовідносин. 

Особливості інформаційних відносин звоD
дяться до того, що ці відносини виникають,
розвиваються та припиняються в інформаD

ційній сфері під час обігу інформації; опосеD
редковують державну політику визнання,
дотримання та захисту інформаційних прав і
свобод людини та громадянина в інформаційD
ній сфері; характеризують особливості застоD
сування публічноDправових і цивільноDпраD
вових методів правового регулювання при
здійсненні інформаційних прав і свобод з ураD
хуванням специфічних особливостей і юриD
дичних властивостей інформації й інформаD
ційних об’єктів [9, с. 116]. 

Здійснивши контентDаналіз декількох докD
тринальних дефініцій, ми дійшли висновку,
що під інформаційними правовідносинами
слід розуміти різновид правових та інформаD
ційних відносин, які виникають між фізичниD
ми особами, юридичними особами, об’єднанD
нями громадян і суб’єктами владних повноваD
жень стосовно вільного отримання, викорисD
тання, поширення та зберігання відомостей,
необхідних для реалізації своїх прав, своD
бод і законних інтересів, здійснення завдань і
функцій, а також врегульовані нормами інD
формаційного, адміністративного й інших гаD
лузей права. 

Правове регулювання інформаційних відD
носин уможливлює виокремлення їх особлиD
востей і специфіки [9, с. 117]: 

•• у системі інформаційного права функD
ціонують нові терміни та поняття (інформаD
ція, інформаційні ресурси, електронний підD
пис тощо), які відображають трансформацію
права в умовах становлення інформаційного
суспільства; 

•• інформація має унікальні якості, невиD
черпність ресурсів є складовою суспільних
відносин, зумовлює право власності на інD
формацію – державне, корпоративне, індивіD
дуальне; 

•• інформаційноDправова діяльність країн,
юридичних і фізичних осіб здійснюється виD
ключно в інтересах держави й особи з переD
вагою інтересів держави (з цим положенням
ми не згодні, адже за Конституцією України
людина, її життя та здоров’я, честь і гідність,
недоторканність і безпека (у тому числі інD
формаційна) визнаються в Україні найвиD
щою соціальною цінністю. Слід також зазнаD
чити, що юридичні особи, які зареєстровані і
діють на території України, здійснюють свою
діяльність, як правило, з метою отримання
прибутку, повинні діяти в межах закону, тобD
то не завдавати шкоди державі, фізичним та
іншим юридичним особам, але жодним норD
мативноDправовим актом не передбачається
обов’язок юридичних осіб діяти в інтересах
держави); 

•• використання масивів даних чи інші виD
ди інформаційної діяльності реалізуються
через юридичних і фізичних осіб, які несуть
відповідальність за правопорушення відпоD
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відно до конституційного, інформаційного,
цивільного, адміністративного та кримінальD
ного законодавства; 

•• правове регулювання інформаційних
відносин у суспільстві має поширюватися й
на сферу доступу до кіберпростору через меD
режу Інтернет, впровадження мультимедійD
них технологій, бездротового зв’язку для 
поширення інформації. 

Специфіка інформаційних правовідноD
син пояснюється також їх «проникненням» 
у різні сфери суспільного життя. Так, робота
засобів масової інформації, крім загальних
нормативноDправових актів, регулюється таD
кож і спеціальними; те саме стосується бібD
ліотек та архівних фондів, діяльності інфорD
маційних агентств тощо. Це пояснюється
тим, що перелічені суб’єкти можуть виступаD
ти як збирачами інформації, так і розповсюD
джувачами, або зберігати її та забезпечуваD
ти доступ до неї. 

Деякі автори вважають, і ми з цим погоD
джуємося, що суспільні відносини в інфорD
маційній сфері недостатньо врегульовані з
точки зору права; рівень інформаційної граD
мотності населення України недостатній, а
темпи інформатизації нерівномірні в різних
сферах суспільного життя і, порівняно з 
розвинутими країнами світу, надто повільні
[4, с. 8]. Відсутність єдиної правової систеD
ми регулювання інформаційних відносин,
принципів і методики здійснення державної
інформаційної політики, ефективного управD
ління інформаційними ресурсами призвоD
дять до значного відставання України від темD
пів світового економічного та культурного
розвитку, гальмування процесів інтеграції 
до міжнародного співробітництва [13, с. 5]. 

У науковій доктрині не існує вичерпної
класифікації інформаційних правовідносин.
Багатогранність підходів до визначення клаD
сифікації та видів інформаційних правовідD
носин призводить до різного розуміння їх
сутності.

З метою всебічного дослідження пропоD
нуємо поділити інформаційні правовідносиD
ни на безпосередньо інформаційні та відносно�
визначені інформаційні правовідносини. БезD
посередньо інформаційні правовідносини –
це відносини, що виникають з приводу ствоD
рення інформації, визначення прав власності
на неї (з наданням права володіння, користуD
вання та розпорядження), а також її обігу
(передачі іншим суб’єктам, обробки, аналізу,
переробки, споживання) та захисту. 

Відносно�визначені інформаційні право�
відносини – це частина інших правових відноD
син (цивільних, адміністративних тощо), умовD
но відокремлених від однорідних, які реаліD
зуються з приводу неінформаційних об’єктів,
що впливає на обіг певної інформації [14, с. 30]. 

На сучасному етапі інформаційні відноD
сини в Україні врегульовані значною кільD
кістю нормативноDправових актів різної юриD
дичної сили. Разом із тим інформаційне заD
конодавство України не є ефективним, осD
кільки характеризується безсистемністю,
фрагментарністю, колізійністю норм права
та домінуванням підзаконних нормативноD
правових актів. Крім того, більшість нормативD
ноDправових актів, що регулюють інформаD
ційні відносини в Україні, прийняті ще до наD
брання чинності Конституції України 1996 р.,
унаслідок чого окремі норми не відповідають
конституційним положенням [1, с. 64]. 

Проблема систематизації інформаційноD
го законодавства була й залишається актуD
альною через необхідність упорядкування
значної кількості норм права, що регулюють
суспільні відносини щодо інформації як
суспільного ресурсу та вагомого чинника
безпеки людини, суспільства, держави. ОсD
новне призначення норм права – регулюванD
ня не лише традиційних правових відносин,
а й нових, зокрема інформаційних, що форD
муються та розвиваються під впливом здоD
бутків науковоDтехнічного прогресу в галузі
інформаціології, правової інформатики, теD
лематики, кібернетики, комп’ютерних наук
[15, с. 3]. 

Слід зазначити, що в Україні створено
достатню законодавчу базу для здійснення
державної інформаційної політики. ПроблеD
ма полягає в адаптації законодавства УкраD
їни в інформаційній сфері до нових умов суD
спільного розвитку, передусім пов’язаних із
побудовою інформаційного суспільства; в неD
достатньо ефективних механізмах впроваD
дження та реалізації цих законів [16, с. 151]. 

Здійснений нами аналіз нормативноDпраD
вового поля України свідчить, що в нашій
державі наявна низка законодавчих та інших
нормативноDправових актів спрямованих на
регулювання, захист і розвиток вітчизняного
інформаційного простору, але відкритою заD
лишається проблема неузгодженості терміD
нології в інформаційному законодавстві. НиD
ні використовується низка термінів, які неD
достатньо коректні та/або не мають чіткого
визначення свого змісту, що дозволяє почасD
ти використовувати їх довільно. Це такі терD
міни, як «інформація», «право на доступ до
інформації», «інформаційні правовідносиD
ни», «об’єкт» та «суб’єкт інформаційних правоD
відносин» та ін. 

На сьогодні актуальним постає питання
вдосконалення українського інформаційноD
го законодавства шляхом затвердження змін
до існуючих законів, а також прийняття ноD
вих законів в інформаційній сфері, зокрема
усунення існуючих прогалин шляхом прийD
няття Інформаційного кодексу України. 
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Правовідносини у сфері інформації стоD
суються життєвих інтересів практично всьоD
го населення нашої держави та потребують
глибоких наукових досліджень, всебічного,
повного й об’єктивного обґрунтування необD
хідних змін законодавства у цій сфері. 
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In the article the author analyzes the existing definitions of the term «informational function of the
state», own definition of «informational function of the state» was formulated, overall description of
the informational function of the state was done and its basic features were described. Offered direc�
tions of the informational function of the state were analyzed. 

В статье анализируются существующие дефиниции понятия «информация», предлагается
обобщенное определение понятия «информационные отношения», исследуется правовая приро�
да информационных отношений.
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Реалізація Україною взятих зобов’язань
щодо створення дієвої системи цивільD
ного демократичного контролю за діD

яльністю державних силових структур і, зоD
крема, Міністерства внутрішніх справ (даD
лі – МВС) України, передбачає підвищення
ефективності використання в цій сфері одноD
го з таких суб’єктів громадського контролю,
як засоби масової інформації (далі – ЗМІ). 

Із 1993 р. в Україні зареєстровано 290 інD
формаційних агентств, 30 482 друкованих
ЗМІ. Важливу роль відіграють також ІнтерD
нет видання. Кількість користувачів ІнтерD
нету в Україні – майже 14 млн осіб. До дерD
жавного реєстру внесено 1074 телерадіоорD
ганізацій і суб’єктів інформаційної діяльD
ності; 95 % населення забезпечено доступом
до цифрового телебачення. Такі властивості
ЗМІ, як оперативність, ефективність, екоD
номічна доцільність виділяють пресу, радіо
та телебачення в ряд найбільш перспективD
них засобів впливу на широкі верстви насеD
лення [1, с. 17–19], дають підстави вважати
їх одним із найбільш ефективних суб’єктів
контролю за діяльністю МВС України та йоD
го підрозділів. 

Впродовж 2011–2012 рр. лише в друкоD
ваних ЗМІ оприлюднено понад 16 500 маD
теріалів щодо роботи органів внутрішніх
справ. Слід зазначити, що в останні роки завD
дяки друкованим та електронним ЗМІ розD
крита низка резонансних злочинів і дорожD
ньоDтранспортних пригод, а особи, винні в їх
скоєнні притягнуті до кримінальної відповіD
дальності. За цією інформацією до юридичD
ної відповідальності притягнуті також праD
цівники органів внутрішніх справ, які не
вжили заходів для розкриття злочинів чи
приховали їх від обліку. Разом із тим у наукоD

вій юридичній літературі викладена й інша
позиція, автори якої не вважають ЗМІ суб’єкD
том громадського контролю, оскільки чинне
законодавство не відносить їх до громадсьD
ких формувань [2, с. 176]. Однак ми не можеD
мо з цим погодитись, оскільки ЗМІ посідаD
ють провідне місце серед інститутів громаD
дянського суспільства, виконують у ньому
важливу комунікативну функцію, забезпечуD
ють населення інформацією про діяльність
усіх його елементів та органів держави. НадаD
ючи суспільству інформацію про функціонуD
вання правової системи, стан законності в
діяльності органів виконавчої влади, висвітD
люючи тенденції забезпечення МВС УкраD
їни правопорядку та боротьби із злочинD
ністю, засоби масової інформації сприяють
реалізації превентивної функції права, вплиD
вають на формування правової свідомості
населення. Цей суб’єкт контролю відповідD
но до чинного законодавства й об’єктивних
потреб громадянського суспільства в інфорD
мації сформувався у багаторівневу систеD
му, що здійснює моніторинг і висвітлення
діяльності МВС України та всіх його струкD
турних і регіональних органів у межах териD
торії держави. 

Відповідно до ст. 12 Закону України
«Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні» від 16.11.1992 р., частин 8,
9, 14 ст. 1 та п. 14 ст. 1, статей 11, 13, 17, 18 ЗаD
кону України «Про телебачення і радіомовD
лення» від 21.12.1993 р., статей 1, 2 Закону УкD
раїни «Про систему Суспільного телебаченD
ня і радіомовлення України» від 18.07.1997 р.
медійний контроль за діяльністю МВС УкD
раїни ми класифікуємо як трирівневу систеD
му. До першого, загальнонаціонального, рівня
ми відносимо друковані засоби масової інD
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формації та телерадіоорганізації, засновані орD
ганами державної влади, а також систему суD
спільного телебачення України, що створюD
ється на підставі рішення Верховної Ради
України. До цього рівня ми відносимо також
друковані засоби масової інформації, засноD
вані юридичними чи фізичними особами, труD
довими колективами, установами й організаD
ціями, приватні телерадіоорганізації, що заD
реєстровані у встановленому законом порядD
ку і здійснюють розповсюдження інформації
на всю територію держави. До другого, регіо�
нального, рівня ми відносимо друковані заD
соби масової інформації та телерадіоорганіD
зації, сферою розповсюдження інформації
яких є територія Автономної Республіки Крим
(далі – АРК), областей, міст Києва та СевасD
тополя. Такими є періодичні друковані виD
дання Верховної Ради та Уряду АРК, обласD
них органів місцевого самоврядування, КиD
ївської та Севастопольської міських рад; теD
лерадіоорганізації зазначених рад; друковані
засоби масової інформації, засновниками
яких є юридичні або фізичні особи, трудові
колективи підприємств, установ, організацій;
комунальні телерадіоорганізації, створені орD
ганами місцевого самоврядування, за участі
територіальної громади; громадські телерадіоD
організації; приватні телерадіоорганізації. До
третього, місцевого, рівня ми відносимо інші
друковані засоби масової інформації та телеD
радіоорганізації, створені та зареєстровані
відповідно до чинного законодавства, сферою
розповсюдження інформації яких є території
районів і міст України. 

Засоби масової інформації як суб’єкт конD
тролю за діяльністю МВС України відпоD
відно до ст. 20 Закону України «Про демоD
кратичний цивільний контроль над Воєнною
організацією і правоохоронними органами
держави» від 19.06.2003 р., висвітлюючи проD
блеми боротьби із злочинністю, можуть заD
питувати та безоплатно отримувати від оргаD
нів МВС України відкриту інформацію, доD
кументи і матеріали з питань, віднесених до
їх компетенції; поширювати отриману інфорD
мацію через пресу, радіо, телебачення, ІнтерD
нет і в інший спосіб; публікувати офіційні
відповіді органів МВС України на матеріали,
що були оприлюднені раніше; проводити
пресDконференції тощо. 

У системі суб’єктів громадського контроD
лю за діяльністю МВС України права засобів
масової інформації передбачені також ЗакоD
ном України «Про порядок висвітлення діD
яльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в Україні засобаD
ми масової інформації» від 23.09.1997 р. МВС
і його підрозділи відповідно до ч. 1 ст. 2 заD
значеного Закону та п. 2 ст. 3 Закону України
«Про міліцію» зобов’язане інформувати заD

соби масової інформації про свою діяльність,
стан громадського порядку та заходи щодо
його зміцнення, забезпечувати журналістам
вільний доступ до такої інформації. БезпеD
рервність цієї діяльності досягається шляD
хом акредитації журналістів при МіністерстD
ві та його органах, а також створенням і функD
ціонуванням відповідно до Закону України
«Про порядок висвітлення діяльності оргаD
нів державної влади та органів місцевого саD
моврядування в Україні засобами масової
інформації» таких структурних підрозділів
Міністерства та його органів, як Управління
зв’язків із громадськістю, пресDслужби, пресD
центри, центри громадських зв’язків тощо. 

Відповідно до ст. 6 Закону та Положення
про Управління зв’язків із громадськісD
тю МВС України (наказ МВС України від
20.05.2011 р. № 217) (а також відповідних
положень структурних і регіональних оргаD
нів внутрішніх справ) інформаційні служби
міліції забезпечують зв’язки із ЗМІ, громадD
ськістю; запроваджують гласність і відкриD
тість у діяльності органів внутрішніх справ;
збирають, аналізують, обробляють та операD
тивно надають інформацію про діяльність
органів внутрішніх справ у повному обсязі
засобам масової інформації; забезпечують
оперативне висвітлення в засобах масової
інформації стану правопорядку та заходів,
які здійснюють органи внутрішніх справ щоD
до боротьби із злочинністю та охорони гроD
мадського порядку; опікуються використанD
ням ІнтернетDмережі для поширення інфорD
мації про діяльність органів внутрішніх
справ; здійснюють моніторинг громадської
думки щодо такої діяльності, а також своєD
часне інформування керівництва МВС про
критичні виступи у засобах масової інформаD
ції; забезпечують акредитацію при управлінD
ні представників ЗМІ й організацію їх учасD
ті у пресових заходах, які провадить УправD
ління зв’язків із громадськістю. 

Поширення інформації ці підрозділи здійD
снюють через такі форми, як проведення пресD
конференцій із найбільш важливих питань
діяльності міліції, брифінгів, інтерв’ю з керівD
никами органів внутрішніх справ і працівниD
ками їх служб, телеD, радіопередач, ознайомD
лення журналістів із матеріалами, залученD
ня їх до участі у проведенні рейдів, патруD
лювань під час охорони громадського поD
рядку, при проведенні масових заходів. 

Забезпечення доступу до інформації про
діяльність органів внутрішніх справ, а також
рівних можливостей ЗМІ щодо створення,
збирання, одержання, використання та пошиD
рення інформації пресові підрозділи здійсD
нюють відповідно до вимог Закону України
«Про інформацію» від 02.10.1992 р., ст. 17
якого передбачає надання правової інфорD



І Н Ф О Р М А Ц Й Н Е П РА В О

1/2014

мації, а також інформації щодо правопорядD
ку, правопорушень, боротьби з ними й їх
профілактики. 

Для створення умов об’єктивного висвітD
лення діяльності МВС України та його орD
ганів, ефективності контролю з урахуванням
досвіду Франції та побажань Координаторів
проектів ОБСЄ в Україні провадиться розD
роблення кишенькового довідника для праD
цівників міліції з питань взаємодії із засобаD
ми масової інформації, в якому планується
викласти зміст і роз’яснення ст. 171 КриміD
нального кодексу (далі – КК) України «ПеD
решкоджання законній професійній діяльD
ності журналістів». Із цією метою в листоD
паді 2012 р. у Донецьку за підтримки КоорD
динатора проектів ОБСЕ в Україні відбувся
семінар співробітників підрозділів із зв’язків
із засобами масової інформації обласних упD
равлінь МВС України в Донецькій, ХарківD
ській, Луганській, Дніпропетровській обласD
тях «Сприяння вдосконаленню практики
взаємодії між правоохоронними органами
України та працівниками ЗМІ». На цьому
заході розглядалися питання стандартів пубD
лічності органів державної влади, забезпеD
чення принципу гласності в їх діяльності,
особливості професійної роботи працівників
ЗМІ з правоохоронними органами, практичD
ні питання взаємодії [3]. 

Серед питань, які, на нашу думку, мають
бути вирішені для вдосконалення контролю
ЗМІ за діяльністю МВС України та його орD
ганів, є переформатування змісту та системD
ності інформації, що надається ними суспільD
ству. В основному така інформація подаєтьD
ся у формі висвітлення конкретних резоD
нансних злочинів, знарядь і способів їх скоD
єння та супроводження такої інформації фоD
тоD, відеоматеріалами, в яких суспільству деD
монструється жорстокість, тіла загиблих,
тілесні ушкодження постраждалих від злоD
чинів осіб. Натомість у друкованих і електD
ронних засобах масової інформації майже
відсутня системна інформація про стан праD
вопорядку та боротьбу із злочинністю в дерD
жаві й окремих регіонах, відповідно до якої
громадськість змогла б оцінити ефективність
діяльності МВС України чи його конкретD
них органів, відповідних посадових осіб, які
їх очолюють. 

Ми вважаємо, що необхідно змінити форD
мат інформації щодо висвітлення фактів поD

рушень законності, несумлінного виконання
посадових обов’язків співробітниками оргаD
нів внутрішніх справ. Суспільство має бути
поінформованим не лише про такі факти, а й
про результати їх перевірки, притягнення
осіб, винуватих у їх скоєнні до юридичної
відповідальності, заходи МВС і його органів,
спрямовані на недопущення таких проявів з
боку співробітників цих державних структур. 

Слід також зазначити, що невиправдаD
ним є віднесення законодавцем кримінальD
них справ, порушених за ознаками злочинів,
передбачених ст. 171 КК України «ПереD
шкоджання законній професійній діяльносD
ті журналістів», до підслідності слідчих міліD
ції, згідно із ст. 216 Кримінального процесуD
ального кодексу (далі – КПК) України. ЗалиD
шення підслідності цих злочинів за слідчиD
ми підрозділами МВС України може негативD
но вплинути на здійснення контролю засобів
масової інформації за діяльністю органів внутD
рішніх справ. Вважаємо за доцільне запропоD
нувати внесення відповідних змін до ст. 216
КПК України щодо встановлення підслідD
ності по таким справам за слідчими органів
Державного бюро розслідувань. 

Ми також підтримуємо наукову позицію 
С. Брателя, який зазначає, що важливою умоD
вою для встановлення демократичного циD
вільного контролю за діяльністю міліції є своD
бода ЗМІ, їх політична незаангажованість,
незалежність від монопольного впливу дерD
жави, політичних партій, фінансовоDполітичD
них груп тощо, оскільки саме незалежні ЗМІ
забезпечують двосторонню комунікацію сусD
пільства та міліції, інформуючи громадян про
діяльність міліції, стан правопорядку в дерD
жаві, а міліцію – про громадську думку з цих
питань [4]. 
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The article highlights the role of the media as a subject of public control over the Ministry of Inter�
nal Affairs of Ukraine, given its classification, are offered ways to improve their activity in this area. 

В статье освещается роль средств массовой информации как субъекта общественного
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Сьогодні все частіше на підприємствах
постає питання необхідності уклаD
дення колективного договору. І це не

просто бажання працівників виявити своє
конституційне право на працю, а економічна
необхідність для кожного підприємства. Але
щоразу сторони трудових правовідносин не
знають, це право чи необхідність. У багатьох
періодичних виданнях, а також на ІнтернетD
форумах до юристів надходять листи з проD
ханням про пояснення норми ст. 2 Закону
України «Про колективні договори і угоди»
від 01.07.1993 р., яка встановила, що колекD
тивний договір укладається на підприємстD
вах, в установах, організаціях незалежно від
форм власності та господарювання, які виD
користовують найману працю і мають право
юридичної особи. 

Для повного розуміння данного питання
необхідне повне і ретельне дослідження чинD
ного законодавства України про працю, а таD
кож вивчення міжнародноDправових актів з
цього приводу. 

Звичайно, колективний договір як докуD
мент локального характеру був і залишаєтьD
ся документом соціальноDекономічного хаD
рактеру, він надає працівникам певні права 
з покращення охорони праці працюючих та
отримання соціальноDпобутових умов. Крім
того, встановлює порядок надання загальD
новідомих (установлених законодавством)
гарантій: режиму роботи, тривалості робочоD
го часу та відпочинку; забезпечення рівних
прав і можливостей жінок і чоловіків; житлоD

воDпобутового, культурного, медичного обсD
луговування, організації оздоровлення та відD
починку працівників; умов регулювання фонD
дів оплати праці і встановлення міжкваліD
фікаційних (міжпосадових) співвідношень в
оплаті праці тощо. 

Усі ці моменти дають підстави говорити
про необхідність налагодження співпраці між
працівниками та роботодавцями, що, у свою
чергу, ставить перед Україною як майбутньою
високорозвиненою європейською державою
важливу мету – забезпечення сталого еконоD
мічного розвитку, досягнення європейських
стандартів життя громадян, в тому числі в
такій інституції як соціальне партнерство. 

Як зазначає Г. Трунова, враховуючи 
необхідність прийняття нового Трудового
кодексу, соціальне партнерство в Україні поD
винно стати міцним підґрунтям стабільності
та максимального уникнення потенційної
конфліктності будьDяких суспільних відноD
син, певною моделлю взаємовідносин між
державою, роботодавцями та найманими праD
цівниками. Ця модель, перш за все, має сприD
яти забезпеченню економічного зростання,
соціальній злагоді в суспільстві. Усе це стаD
вить перед наукою трудового права завдання
створення цілісної концепції подальшого розD
витку соціального партнерства в Україні. Щоб
не помилитися на практиці, потрібна високоD
якісна теорія [1]. 

Це питання дійсно є доволі актуальним,
але на сьогодні воно поки що не отримало наD
лежного наукового розроблення та практичD
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Ключові слова: колективний договір, соціальне партнерство, Генеральна угода, євроD
пейські страндарти, соціальні партнери.
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ного закріплення. Це пояснюється, насамперед,
політичним становищем в України, яке не
дає можливості повною мірою розвивати інD
ститут соціального партнерства в Україні та
максимально наблизити його до європейсьD
ких стандартів. Водночас слід зазначити, що
певні аспекти соціального партнерства висD
вітлені у працях таких учених, як М. Бару, Я. БеD
зугла, Н. Болотіна, В. Венедиктов, Н. ГетьманD
цева, Г. Гончарова, В. Гоц, С. Дріжчана, П. ЖиD
галкін, В. Жернаков, І. Зуб, В. КомарницьD
кий, Р. Кондратьєв, А. Лушников, М. ЛушниD
кова, А. Мацюк, Л. Лазор, П. Пилипенко, В. ПроD
копенко, О. Процевський, В. Ротань, О. Трюхан,
Н. Хуторян, Г. Чанишева, О. Ярошенко. 

Провідні російські вчені А. Лушников та
М. Лушникова зазначают: «Трудове право є
найбільш, якщо можна так висловитися, «наD
ціональним», жорстко вбудованим у систему
суспільних відносин, що стосується тою чи
іншою мірою практично всього працездатноD
го населення… для країн, що переходять до
нових типів господарювання, стає актуальним
запозичення відповідних їм типів трудових
відносин» [2]. 

Тобто, можна сказати, що Україні притаD
манна романоDгерманська правова система,
яка є більш лояльною до працюючих громаD
дян та визначення їх правової позиції. Вона
відкриває перед працюючими громадянами
України цілу низку прав та свобод у сфері
соціального партнерства, більше того – захиD
щає їх. Але в той самий час необхідно звернуD
ти увагу на те, що чинне національне закоD
нодавство не встановлює чіткого обов’язку
сторін укладати такий документ соціального
партнерства як колективний договір. 

Так, у ст. 9 Закону України «Про колекD
тивні договори і угоди» визначено, що на ноD
воствореному підприємстві колективний доD
говір укладається за ініціативою однієї із стоD
рін у тримісячний строк після реєстрації підD
приємства, якщо законодавством передбачеD
но реєстрацію, або після рішення про заснуD
вання підприємства, якщо не передбачено
його реєстрацію. Крім того, слід зазначити, що
і міжнародними нормами, зокрема КонвенціD
єю Міжнародної організації праці № 98 «Про
застосування принципів права на організаD
цію і на ведення колективних переговорів»
(ст. 4), яка ратифікована Україною, та РекоD
мендацією МОП № 91 (щодо колективних
договорів від 06.06.1951 р.) (розділ ІІ, п. 2),
передбачено укладення колективного догоD
вору на добровільних засадах. 

Натомість, ст. 65 Господарського кодексу
(далі – ГК) України від 16.01.2003 р. встаD
новлено, що на всіх підприємствах, які викоD

ристовують найману працю, між власником
або уповноваженим ним органом і трудовим
колективом або уповноваженим ним оргаD
ном повинен укладатися колективний доD
говір, яким регулюються виробничі, трудові
та соціальні відносини трудового колективу
з адміністрацією підприємства. Вимоги до
змісту і порядок укладення колективних доD
говорів визначаються законодавством про
колективні договори. 

Але зазначена стаття не може бути норD
мою прямої дії на підставі умов визначених
ст. 4 ГК України, в якій ідеться про те, що даD
ний Кодекс не регулює трудові відносини. ТаD
ким чином, питання про обов’язок власника
підприємства, який використовує найману
працю, укладати колективний договор відпаD
дає сам по собі. 

Отже, колективний договір укладається
на основі чинного законодавства, прийнятих
сторонами зобов’язань з метою регулювання
виробничих, трудових і соціальноDекономічD
них відносин і узгодження інтересів трудяD
щих, власників та уповноважених ними оргаD
нів. Колективний договір укладається на підD
приємствах незалежно від форми власності 
і господарювання, які використовують найD
ману працю і мають права юридичної особи.
Він може укладатися в структурних підрозD
ділах підприємства у межах компетенції цих
підрозділів. Він укладається між власником
або уповноваженим ним органом (особою), з
одного боку, і первинною профспілковою орD
ганізацією, а у разі її відсутності – представD
никами, вільно обраними на загальних збоD
рах найманих працівників або уповноважеD
них ними органів, з другого. Ми бачимо, що
правові засади розроблення, укладення та
виконання колективних договорів, визначені
Законом України «Про колективні договори
і угоди», передбачає їх укладення на добD
ровільній основі, що відповідає положенням
конвенцій Міжнародної організації праці, раD
тифікованих Україною: «Про застосування
принципів права на організацію і ведення коD
лективних переговорів» від 01.07.1949 р., а
також Конвенції про сприяння колективним
переговорам від 19.06.1981 р. Крім того, у ст. 5
Європейської соціальної хартії також зазнаD
чається, що працівники та роботодавці маD
ють право на свободу об’єднання у національD
ні або міжнародні організації для захисD
ту своїх економічних і соціальних інтересів, а
у ст. 6 передбачається право на укладення
колективного договору між працівниками і
роботодавцем. 

Таким чином, національним законодавD
ством та міжнародними нормами не передбаD
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чено положення щодо обов’язковості уклаD
дення колективного договору, а зазначено
лише, що колективний договір укладається
на підприємствах, в установах, організаціях
незалежно від форм власності і господарюD
вання, які використовують найману працю і
мають статус юридичної особи. 

Незважаючи на те, що міжнародні норми
не встановлюють обов’язковість укладення
колективного договору, проте соціальне партD
нерство широко застосовується на Заході.
Так, відомі дві моделі соціального партнерD
ства – трипартизм і біпартизм. Для трипарD
тизму характерною є наявність трьох сторін
у соціальному партнерстві – представників
від найманих працівників, роботодавців і дерD
жави. Біпартизм передбачає наявність двох
сторін переговорного процесу – представD
ників від найманих працівників і роботоD
давців. У тих країнах, де роль держави в регуD
люванні трудових відносин невелика (США,
Канада, Великобританія), практикується двоD
стороння співпраця між об’єднаннями робоD
тодавців і організаціями трудящих. Держава
може виступати в такій соціальній моделі в роD
лі арбітра або посередника у разі виникненD
ня соціальних конфліктів. Найбільш поширеD
ний трипартизм (тристороння співпраця), за
якого держава відіграє активну роль соціальD
ного партнера, у Франції, ФРН, Швеції, АвстD
рії [3].  

В Україні, як відомо, питання соціальноD
го партнерства на державному рівні встановD
люється Генеральною угодою, яка укладаD
ється між Стороною власників в особі КабіD
нету Міністрів України та Спільного предD
ставницького органу сторони роботодавців на
національному рівні, з одного боку, та СтороD
ною профспілок в особі Спільного представD
ницького органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об’єднань для ведення коD
лективних переговорів та соціального діалоD
гу на національному рівні, з другого. 

Генеральна угода є документом, який заD
кріплює основні принципи і норми соціальD
ноDекономічної політики та правового регуD
лювання трудових відносин, зокрема, щодо:
гарантій праці і забезпечення продуктивної
зайнятості; мінімальних соціальних гарантій
оплати праці та доходів всіх груп і верств насеD
лення, які забезпечували б достатній рівень
життя; розміру прожиткового мінімуму, мініD
мальних нормативів; соціального страхуванD
ня; трудових відносин, режиму роботи і відD
починку; умов охорони праці та навколишньоD
го природного середовища; умов зростання
фондів оплати праці і встановлення міжгалуD
зевих співвідношень в оплаті праці тощо. 

Треба звернути увагу на те, що Закон УкD
раїни «Про колективні договори і угоди»
встановив загальні вимоги до змісту ГенеD
ральної угоди. Генеральна угода визначає осD
новні принципи і норми соціальноDекономічD
ної політики і правового регулювання трудоD
вих відносин, угодою ж на регіональному
рівні регулюються норми соціального захисту
найманих працівників у межах адміністраD
тивноDтериторіальної одиниці. Причому угоD
ди нижчого рівня не можуть погіршувати
становище найманих працівників порівняно
з Генеральною угодою. Її положення є обоD
в’язковими для застосування під час веденD
ня колективних переговорів і укладення коD
лективних договорів та угод нижчого рівня
як мінімальні гарантії. Угоди нижчого рівD
ня можуть встановлювати вищі, порівняно з
Генеральною угодою, соціальні гарантії, комD
пенсації та пільги. 

Тож можна зробити висновок, що колекD
тивні договори на підприємстві все ж таки
повинні укладатись обов’язково, хоча б з точD
ки зору підпорядкованості та узгодженості з
умовами угод вищого рівня, в тому числі з
Генеральною угодою. 

Звичайно, всі умови, визначені в ГенеD
ральній або галузевій угоді, можна встановиD
ти й в інших локальних нормативних актах
підприємства, таких як правила внутрішньоD
го трудового розпорядку, положенні про опD
лату праці, положенні про охорону праці та
інших. Але ж ідеться про необхідність розD
витку трудового законодавства, приведення
його до європейських стандартів. Це дасть
можливість більш чітко законодавчо закріD
пити право працівника на соціальноDеконоD
мічні гарантії, особливо у кризові моменти
підприємства, що забезпечить роботодавцеві
збереження «цінних кадрів» свого підприD
ємства. 

Так, наприкінці 2008 р., в часи початку
кризової ситуації, більшість роботодавців,
боючись неплатоспроможності, один за одD
ним почали масове вивільнення працівників.
Це потягло за собою низку додаткових виD
плат, як з боку роботодавця, так і державних
органів з питань зайнятості та працевлаштуD
вання. Виникла необхідність оформлення
великої кількості громадян як таких, що шуD
кають роботу. Звичайно ж, ті сектори народD
ного господарства, куди мали б улаштувати
зазначених громадян, були повністю привеD
дені до вакантної неспроможності. Головним
чином, це було пов’язано з ліквідацією неD
обхідних для людей посад. 

Натомість у Німеччині, під час тієї самої
кризи, було запроваджено всебічну допомогу
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з боку органів соціального страхування по
відношенню до своїх громадян, які залишаD
ються працювати на підприємствах, і з метою
недопущення масового вивільнення працівD
ників держава почала виплату соціальних гаD
рантованих доплат до зменшеної заробітної
плати. Таким чином, Німеччина спромоглаD
ся зберегти велику кількість секторів народD
ного господарства та не допустила масової
втрати робочих місць. 

Це дає нам підставу говорити про чітку
злагоджену роботу сторін соціального партD
нерства. 

Крім того, потреба в укладенні колективD
ного договору зумовлюється й тим, що до ньоD
го обов’язково включаються норми, які згідD
но з чинними законодавчими актами мають
бути закріплені в колективному договорі.
Так, відповідно до ст. 15 Закону України «Про
оплату праці» від 24.03.1995 р. у колективноD
му договорі мають встановлюватися: форми і
системи оплати праці, норми праці, розцінки,
тарифні сітки, схеми посадових окладів, умоD
ви запровадження і розміри надбавок, доD
плат, премій, винагород та інших заохочуD
вальних, компенсаційних і гарантійних виD
плат з дотриманням норм і гарантій, передбаD
чених законодавством, Генеральною та галуD
зевими (регіональними) угодами. 

Враховуючи викладене, можна дійти вис�
новку, що майбутні зміни чинного законоD
давства України про працю щодо соціального
партнерства залежать насамперед від розD
роблення державними органами нормотворD
чості кардинально нових принципів забезпеD
чення соціальноDекономічних прав працюD
ючих, а також методів їх реалізації, охорони
та захисту. 

Можна з упевненістю говорити про неD
обхідність прийняття законодавства про соD
ціальне партнерство в Україні, яке, в свою
чергу, зможе врегулювати всі питання усіх
заінтересованих сторін цієї інституції, а таD
кож визначити обов’язковість щодо укладенD
ня колективних договорів на всіх підприD
ємствах, в установах, організаціях незалежно
від форм власності. 
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This article deals with the theoretical and practical problems of the use of the current legislation as
to the issue of need to sign collective agreement at enterprises and organizations regardless of owner�
ship. An author’s view is given on the question of using a collective agreement as a special kind of social
partnership agreement. Examines the complexities which appear in the process of development initia�
tives on signing a collective agreement.

В статье рассмотрены теоретические и практические проблемы использования норм
действующего законодательства, которые касаются вопроса необходимости подписания кол�
лективного договора на предприятиях и в организациях независимо от форм собственности,
приводится авторское мнение по вопросу особенности использования коллективного договора
как особенного вида договора социального партнерства. Анализируются сложности, возника�
ющие в процессе проявления инициативы подписания коллективного договора. 
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Вісторії розвитку людства багато приD
кладів застосування біологічної зброї.
Ще до нашої ери скіфські лучники виD

користовували стріли, забруднені кров’ю труD
пів, що розкладались. У VI ст. до нашої ери
ассирійці отруювали воду в колодязях на теD
риторії ворога смертельно отруйними грибаD
ми. Карфагенський полководець Ганнібал заD
кладав отруйних змій у глиняні горщики, якиD
ми обстрілював міста й укріплення супроD
тивника. У давнину під час завоювання й окуD
пації територій з метою розширення волоD
дінь масштабно використовувалися біологічD
ні агенти: у 1346 р. під час окупації фортеці
Каффа монголоDтатарськими ордами в колоD
дязі, водосховища й інші джерела прісної воD
ди навмисно скидали трупи людей, заражеD
них чумою; у 1422 р. під час битви за КарлD
штейн у Чехії за допомогою метальних маD
шин тіла заражених чумою загиблих солдаD
тів кидали в озброєні колони супротивника;
у XVI ст. іспанський конкістадор Франциско
Піссаро під час колонізації Південної АмериD
ки наказував роздавати індіанцям одяг хвоD
рих на віспу, внаслідок чого померло до 
3 млн осіб; під час громадянської війни у США
війська конфедератів, відступаючи у 1863 р.
з околиць Міссісіпі, закидали одяг хворих на
чуму у водозбірники, якими могли б скорисD
татись уніоністи. 

У трактаті Тіораценді ді Раніона (TbraD
cendi di Raniona), який з’явився у XVI ст.,
уперше викладена методика та рецептури
розповсюдження біологічних агентів, шкідD
ливих матеріалів, бактерій під час військоD
вих дій і диверсій із метою масового знищенD

ня живої сили ворога та його кавалерійських
коней. Першим розробником біологічної зброї
в лабораторних умовах вважається франD
цузький учений Луї Пастер, який з метою
проведення експериментальних досліджень
навмисно труїв диких кролівDшкідників, заD
ражуючи їх бацилою курячої холери. 

На початку XX ст. у деяких країнах, пеD
редусім у Німеччині, розпочались інтенсивні
дослідження, спрямовані на використання
біологічної зброї (на той час вона називалася
бактеріологічною), з метою знищення людей
і свійських тварин. Як свідчить історичний
досвід, у Першій світовій війні використовуD
валися хімічні засоби масового ураження. 
З 1915 р. диверсанти кайзерівської армії сисD
тематично проводили біологічні атаки із заD
стосуванням збудників сибірки та сапу, спряD
мовані, насамперед, проти кавалерійських
коней та іншої худоби, що вирощувалися в
країнах Антанти; при цьому зараження відD
бувалося через забруднений мікробами корм.
У 1916 p., одразу після оголошення війни РуD
мунії, до німецького консульства у Бухаресті
надійшла посилка, що містила ампули з виD
рощеними бактеріями сибірки та сапу, а також
детальні інструкції щодо способу інфікуванD
ня коней і худоби. Найбільшим здобутком
німецької диверсійної діяльності було інфіD
кування сапом у Месопотамії понад 4500 муD
лів, призначених для використання військаD
ми Антанти. У завершальній фазі Першої
світової війни в тилу західного фронту німці
спричинили епізоотії ящуру худоби. У 1918 р.
німецькі літаки над румунськими містами
навмисно скидали овочі, шоколад і дитячі
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іграшки, забруднені хвороботворними бакD
теріями [1, с. 18].  

Загальновідомий факт поширення у 1918 р.
в Європі пандемії грипу «іспанка», внаслідок
чого вимерло понад 50 млн людей. У 1946 р.
група євреїв з організації «Месники за кров
Ізраїлю», які під час війни були в’язнями наD
цистських концтаборів, вирішила помститися
німцям, отруївши питну воду в таборі, де утD
римувалися колишні есесівці, внаслідок чого
декілька сотень із них захворіли на холеру. 

Лише у 1972 р. світова спільнота схвалиD
ла Конвенцію про заборону виробництва, 
використання і зберігання біологічної та 
токсичної зброї, а також про її знищення. 
У 1985 р. у США підтверджено 16 000 виD
падків захворювання на сальмонелу, що наD
було масштабів епідемії. 

Біотероризм – сучасне негативне явище.
Перший прояв біотероризму зафіксовано на
початку ХХI ст. у США, відразу після подій
11 вересня 2001 р., коли була здійснена біоD
терористична атака шляхом розсилання чеD
рез поштову мережу конвертів із штамом
збудника сибірської виразки, що призвело 
до 22 випадків зараження людей сибіркою 
(у 10 осіб розвинулася легенева форма, у 
12 – шкірна), п’ять хворих на легеневу форD
му сибірки померло. 

Восени 2008 р. у КНР мав місце «мелаD
міновий скандал», унаслідок оприлюднення
якого встановлено, що понад 20 китайських
компаній – виробників дитячого харчування
додавали речовину меламін до сухих молочD
них продуктів із метою підвищення вмісту
білка. Забруднений молочний порошок виD
користовувався для виробництва дитячих
харчових продуктів. У результаті споживанD
ня «отруєних» молочних продуктів харчуD
вання 300 тис. малюків отримали харчові отD
руєння та захворювання, 6 тис. з них померD
ли [2, с. 158]. 

Атаки з використанням біологічної зброї
можуть спрямовуватися не тільки безпосеD
редньо проти людей, а й на інфікування тваD
рин, зараження сільськогосподарських кульD
тур. У 1997 р. Куба з трибуни ООН оголосиD
ла претензії до Уряду США у зв’язку із масоD
вим знищенням врожаю цукрової тростини
невідомим шкідником сільськогосподарсьD
ких культур «Thrips Palmi Karny», що сприD
чинило значні економічні збитки. При цьому
були наведені неспростовні докази появи 
цього шкідника на Кубі за відсутності його
на інших островах Карибського басейну. 

Фахівець у сфері біотехнологій Л. ЖигаD
нова вважає, що аграрний тероризм – це виD
користання хімічної та біологічної зброї з меD
тою заподіяння шкоди сільському господарD
ству та підприємствам харчової промислоD
вості [3, с. 12]. 

Таким чином, аграрний біотероризм –
це використання біологічних агентів, бакD
терій або токсинів для масштабного знищенD

ня продовольчих, сільськогосподарських,
біологічних ресурсів будьDякої країни з меD
тою встановлення зовнішнього тотального
контролю над ними та підриву продовольчої
незалежності. 

Теоретичні засади запобігання поширенD
ню інфекційних хвороб, біологічного захисD
ту населення висвітлювали у своїх працях: 
Ж. Возіанова [4], Л. Зуєва [5], О. Івахів [6],
С. Климнюк [7], Є. Шувалова [8] та інші.
Систему заходів протидії біотероризму доD
сліджували: Д. Тукер [9], Р. Мартинюк [10],
Г. Оніщенко [11], А. Симонова [12]. ОсоблиD
вості розвитку вітчизняного законодавства
про біобезпеку розглядали Т. Коваленко [13],
М. Медведєва [14], Л. СтрутинськаDСтрук
[15]. Правове забезпечення продовольчої
безпеки в Україні здійснювали В. Єрмоленко
[16], В. Курило [17], С. Лушпаєв [18], А. ТриD
губ [19]. Але правові аспекти запобігання
проявам аграрного біотероризму та недопуD
щення їх жоден із зазначених фахівців не
розглядав, що посилює актуальність теми
відповідного наукового дослідження. 

Метою цієї статті є висвітлення організаD
ційноDправового механізму запобігання агD
рарному біотероризму як важливої складоD
вої продовольчого забезпечення населення. 

У сучасних умовах сільське господарство
є важливою складовою економічного поD
тенціалу країни, тому будьDякі цілеспрямоD
вані зовнішні атаки з використанням біолоD
гічних агентів спецслужбами іноземних дерD
жав, транснаціональними корпораціями, проD
мисловоDфінансовими групами на вітчизняD
ний аграрний сектор можуть призвести до
негативних наслідків: масштабних втрат вроD
жаю сільськогосподарських культур, масової
загибелі худоби, епідемій та епізоотій, що поD
тенційно може спровокувати підвищення цін
на продовольство, дестабілізацію політичної
й економічної ситуації в країні, імпортної
продовольчої залежності, створення дефіциD
ту продуктів харчування, хімічного, радіоакD
тивного або бактеріологічного зараження проD
довольства, у тому числі питної води, масоD
вих харчових отруєнь, що можуть стати реD
зультатом захворювань і масової загибелі
людей. У випадку здійснення біотерористичD
них атак на аграрний сектор можуть виниD
кати штучні епіфітотії – масові ураження
рослин з метою зниження або знищення 
врожаїв, що стимулює науковців та аграріїв
створювати інноваційні сорти рослин, стійD
ких до будьDяких патогенів. 

Як свідчить світова практика, до основD
них груп патогенів, що можуть викликати
інфекційні хвороби, належать: бактерії, віруD
си, рикетсії, гриби та токсини. НайнебезпечD
нішими хворобами, які можуть спровокуваD
ти зазначені біологічні агенти, є: ботулізм,
бруцельоз, сибірська виразка, чума, сальмоD
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нелез, туляремія, холера, ящур, африканська
чума свиней, курячий грип тощо. На жаль,
продукти харчування легко забруднюються
біологічними, хімічними або радіоактивниD
ми речовинами, важкими металами під час
як виробництва на фермах, так і транспортуD
вання або на стадії здійснення переробки даD
вальницької сировини. 

Постачання в Україну «сірого імпорту» у
вигляді продуктів харчування, спецій, конD
сервованої харчової продукції, давальницьD
кої сільськогосподарської сировини потенD
ційно створює умови, сприятливі для ввеD
дення до їх складу патогенів, що може спроD
вокувати поширення епідемій або пандемій.
Імпортна бройлерна курятина, що ввозиться
в Україну, у переважній більшості містить
насичені гормони росту й антибіотики, які
активно використовуються при вирощуванні
курей, але основною біотерористичною заD
грозою є пташиний грип. Перший випадок
захворювання людини пташиним грипом
(H5N1) стався в травні 1997 р. у Гонконгу. 
В 1999 р. у світі поширився інший тип віруD
су – (H9N1). В обох випадках грип передававD
ся людям від курей. У 2003 р. на території
Голландії пташиний грип було виявлено на
13 птахівницьких фермах. Масові спалахи
пташиного грипу спостерігалися в Єгипті,
Індонезії, Китаї, Таїланді тощо. У 2007 р. спаD
лахи пташиного грипу були зареєстровані у
60 країнах світу. Як запобіжний захід здійD
снювався масовий забій курей на територіD
ях держав, де мали місце випадки зараження
птахів, що призвело до значних економічних
збитків у птахівництві світового господарства. 

Україна – стабільний імпортер норвезьD
кої рибної продукції протягом останніх десяD
ти років. Однак у 2012 р. Російська ФедеD
рація, з метою захисту здоров’я громадян,
запровадила заборону імпорту замороженої
риби (лосось, форель, сьомга) з Норвегії,
оскільки експертиза Россільгоспнагляду виD
явила у рибі підвищений вміст важких меD
талів (кадмій, свинець), що не відповідає веD
теринарноDсанітарним вимогам, запроваджеD
ним у країнах Митного Союзу. Також у проD
цесі лабораторних досліджень у партіях охоD
лодженої сьомги було знайдено сальмонелу,
а в партіях лосося – бактерії групи кишкових
збудників. За таких умов важливою складоD
вою продовольчої безпеки залишається доD
тримання стану біологічної безпеки – середоD
вища життєдіяльності людини, за якого відD
сутній негативний вплив його чинників (біоD
логічних, хімічних, фізичних) на біологічну
структуру та функцію людської особи в теD
перішньому і майбутніх поколіннях, а також
біологічні об’єкти природного середовища
(біосферу), сільськогосподарські рослини,
на тварин. Гарантування біологічної безпеки
передбачає недопущення будьDяких проявів
біотероризму – сучасного типу тероризму,
що здійснюється шляхом розповсюдження

біологічних агентів (бактерій, вірусів, токD
синів) та методів їх доставки як у природній,
так і модифікованій людиною формах. 

Безпечне продовольство та прісноводні
ресурси залишаються важливим фактором
захисту здоров’я населення, запорукою стаD
більної життєдіяльності суспільства, а захист
національного аграрного сектора від біотероD
ристичних загроз є одним із пріоритетних
завдань держави. 

Нині джерелами біологічної небезпеки є
природні та генетично модифіковані збудниD
ки інфекційних захворювань; неконтрольоD
ване клонування людей і тварин; неконтроD
льована техногенна діяльність. Когорта вчеD
нихDбіотехнологів вважає, що різновидом біоD
тероризму є поширення продовольчої проD
дукції, що містить генетично модифіковані
організми (далі – ГМО). Так, у торговельній
мережі відсутні м’ясні вироби, до складу
яких би не входила ГМОDсоя; дитяче харчуD
вання також має у своїй структурі ГМО. 

12 червня 2002 р. у США прийнятий феD
деральний закон «Про безпеку громадського
здоров’я та готовність до проявів біотероризD
му» (Bioterrorism Act) від 12.06.2002 р., поD
ложення якого визначають заходи протидії
біотероризму, умови забезпечення безпеки
харчових продуктів, медикаментів і прісноD
водних ресурсів. Положення закону надають
широкі повноваження Адміністрації з продоD
вольства та медикаментів США (далі – FDA)
у сфері контролю й оперативного реагування
у випадках надходження інформації про
факти забруднення продуктів харчування, в
інших надзвичайних ситуаціях, які становD
лять загрозу для громадського здоров’я. ЗаD
коном визначені пріоритетні напрями дерD
жавної політики у сфері запобігання біотероD
ризму: обов’язкова реєстрація харчових підD
приємств і попередній опис продуктів харD
чування, що імпортуються до США. НаціоD
нальні й іноземні підприємства харчової проD
мисловості мають бути внесені до реєстру
FDA. Попередній опис продовольства передD
бачає надання FDA відповідної інформації
перш як продукти харчування імпортуються
до США. Номенклатура та попередній опис
продовольства надсилаються до FDA не
менш як за п’ять діб до дня надходження
імпортованих продуктів харчування на приD
кордонний пункт США, не менше ніж за 8
годин до надходження продовольчих товарів
водним транспортом і не менше ніж за чотиD
ри години до прибуття авіатранспортом або
залізницею. Продукти харчування, імпортоD
вані або запропоновані до імпорту без попеD
реднього повідомлення, не допускаються на
територію США і зберігаються у пункті ввеD
зення до країни до тих пір, поки не буде наD
дано інформацію щодо їх асортименту, якосD
ті та кількості товару. 

З метою захисту здоров’я сільськогоспоD
дарських тварин, рослин і природних реD
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сурсів, забезпечення оперативного реагуванD
ня на спалахи інфекцій та інвазій МіністерD
ство сільського господарства США запроваD
дило додаткові регуляторні заходи у сфері
контролю біологічних агентів і токсинів,
здатних заподіяти загрози біологічного хаD
рактеру, створило мережу діагностичних лаD
бораторій захисту тварин і рослин, в яких таD
кож можна визначити рівень забруднення
харчових продуктів бактеріями, пестицидаD
ми, токсинами, мікробами. Міністерство сільD
ського господарства США значно підвищило
вимоги до якості продуктів харчування,
оскільки за статистичними даними в країні
щорічно реєструється понад 80 млн випадків
харчових отруєнь. 

FDA з 2007 р. офіційно дозволила спожиD
вання в їжу продуктів харчування, які вигоD
товляються із клонованих тварин, хоча відD
повідна продукція значно дорожча за приD
родні аналоги. Позитивний аспект клонуванD
ня для американських фермерів полягає в
економії часу та ресурсів, які витрачаються з
метою отримання кращих племінних порід
сільськогосподарських тварин. З 2010 р. АрD
гентина офіційно дозволила клонування елітD
них порід коней. 

Україна і США підписали договір про
протидію загрозам біотероризму та запоD
бігання поширенню біологічної зброї від
29.08.2005 р. В рамках виконання договірних
зобов’язань Міністерство оборони США у
2011 р. виділило Україні 175 млн дол. на боD
ротьбу з біотероризмом із метою закупівлі
обладнання для хімічних лабораторій і ствоD
рення сховищ для патогенних мікроорганізD
мів. Право на поставку нового діагностичноD
го обладнання, що сприяє виявленню особлиD
во небезпечних патогенних мікроорганізмів,
від імені Міністерства оборони США надано
компанії «Black & Veatch Special Projects
Corp», яка розробляє та налаштовує електD
ронні системи прогнозування, спостереженD
ня, аналізу та виявлення потенційних і реD
альних біозагроз. Таким чином, американсьD
ка сторона намагалася впровадити в Україні
електронну інтегровану систему спостереD
ження за захворюваннями та систему контD
ролю патогенних матеріалів. 

Закон України «Про державну систему
біобезпеки при створенні, випробуванні, трансD
портуванні та використанні генетично моD
дифікованих організмів» від 31.05.2007 р.
регламентує умови та порядок створення
системи державної реєстрації й обігу проD
дукції ГМО, особливості ліцензування проD
дукції, отриманої в результаті генетичноD
інженерної діяльності. Законодавчо встановD
лена заборона ввезення на митну територію
України ГМО, а також продукції, виробленої
із застосуванням ГМО, до їх державної реD
єстрації, за винятком таких, що призначені
для науковоDдослідних цілей або державних
випробовувань. 

Стаття 51 Закону України «Про тваринD
ний світ» передбачає, що створення нових
штамів мікроорганізмів, біологічно активних
речовин, виведення генетично змінених орD
ганізмів, виробництво інших продуктів біоD
технології здійснюються лише за наявності
позитивних висновків державної екологічної
експертизи; використання зазначених орD
ганізмів і речовин за відсутності таких висD
новків забороняється. 

Законом України «Про виробництво та
обіг органічної сільськогосподарської проD
дукції та сировини» встановлено, що при виD
робництві органічної продукції використоD
вуються методи, що виключають викорисD
тання ГМО, похідних ГМО і продуктів, виD
роблених із ГМО, як харчових продуктів,
кормів, технологічних добавок, препаратів
захисту рослин та поліпшення ґрунту, наD
сіння, мікроорганізмів і тварин; виключають
використання хімічно синтезованих речоD
вин, консервантів, синтезованих (штучних)
барвників, гормонів, антибіотиків, ароматиD
заторів, стабілізаторів, підсилювачів смаку,
стимуляторів росту; іонізуючого випромінюD
вання для обробки органічної сировини або
кормів, що використовуються у виробництві
органічної продукції тощо. Під час виробницD
тва органічної продукції, сировини дозвоD
ляється використовувати традиційну проD
дукцію, сировину (крім продукції, сировини,
яка містить ГМО, похідної від ГМО або отD
риманої за допомогою ГМО). 

Закон України «Про захист населення від
інфекційних захворювань» визначає превенD
тивні заходи щодо запобігання поширенню
інфекційних хвороб, у тому числі епідемій.
Суб’єкти господарювання, які проводять доD
слідження, пов’язані із створенням нових і
генетично змінених мікроорганізмів, біолоD
гічно активних речовин, підлягають обов’язD
ковій реєстрації в МОЗ України. Захист наD
селення від інфекційних хвороб, спільних
для тварин і людей (зооантропонозних інD
фекцій), забезпечується проведенням ветеD
ринарноDсанітарних, протиепізоотичних, проD
філактичних і протиепідемічних заходів під
час догляду за тваринами, виробництва, пеD
реробки та реалізації продукції тваринницD
тва. За рішенням Кабінету Міністрів України
можуть запроваджуватися карантинні захоD
ди на період, необхідний для ліквідації епіD
демії чи спалаху особливо небезпечної інD
фекційної хвороби. 

Стаття 17 Закону України «Про забезпеD
чення санітарного та епідемічного благопоD
луччя населення» встановлює, що продоD
вольча сировина, харчові продукти, а також
матеріали, обладнання і вироби, що викорисD
товуються при їх виготовленні, зберіганні,
транспортуванні та реалізації, повинні відD
повідати вимогам санітарних норм і підлягаD
ють обов’язковій сертифікації. Розробка і виD
робництво нових видів харчових продуктів,
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впровадження нових технологічних процеD
сів їх виробництва й обробки, а також матеD
ріалів, що контактують з продовольчою сиD
ровиною чи харчовими продуктами під час
виготовлення, зберігання, транспортування та
реалізації, дозволяються головним державD
ним санітарним лікарем виключно на підD
ставі висновку державної санітарноDепідеD
міологічної експертизи. 

Уперше проблема забезпечення біолоD
гічної безпеки на державному рівні розгляD
нута у рішенні Ради національної безпеки і
оборони України «Про біологічну безпеку»
лише у 2009 р. Констатовано, що в нашій
країні відсутні програми з біобезпеки та заD
побігання проявам біотероризму, не створеD
на національна система протидії можливим
біозагрозам, зокрема, не утворено автоматиD
зованих та інтегрованих банків даних про
можливі загрози біологічного та хімічного
походження. Неврегульованим залишається
питання державної підтримки генетичноD
інженерних досліджень і наукових розробок
у галузі біологічної та генетичної безпеки.
Встановлено, що стан біологічної безпеки не
відповідає національним інтересам, не забезD
печує ефективної протидії біологічним заD
грозам. Таким чином, пріоритетними завданD
нями держави є протидія проявам біотероD
ризму, захист населення від безконтрольноD
го та протиправного розповсюдження проD
дукції, що містить ГМО, збереження здороD
вого та безпечного природного середовища.
На жаль, питання аграрного біотероризму
жодним чином не регламентовані. 

Державна цільова програма біобезпеки та
біологічного захисту на 2015–2020 рр. від
01.04.2013 р. № 620 має виключно деклараD
тивний характер і спрямована на забезпеченD
ня належного рівня захисту населення, навD
колишнього природного середовища від неD
безпечних біологічних агентів (біозагроз),
запобігання будьDяким проявам біотероризD
му. Державна програма активізації розвитку
економіки на 2013–2014 рр. від 27.02.2013 р.
№ 187 визначає, що в умовах збільшення обD
сягу споживання та насичення ринку проD
дукцією залишається проблема надходження
в торговельну мережу значної кількості неD
якісних, фальсифікованих і небезпечних для
життя та здоров’я людей продовольчих тоD
варів. Стратегічними завданнями держави
залишаються забезпечення комплексної дерD
жавної підтримки розвитку пріоритетних
високотехнологічних галузей; розроблення
та впровадження новітніх біотехнологій,
спрямованих на розвиток внутрішнього виD
робництва й інноваційної економіки. 

Наказ МОЗ України «Про затвердження
мікробіологічних критеріїв для встановленD
ня показників безпечності харчових проD
дуктів» від 19.07.2012 р. № 548 регламентує
порядок та умови здійснення перевірки харD
чових продуктів у процесі виробництва, пеD

реробки й обігу, включаючи роздрібну торD
гівлю з метою забезпечення якості та безпечD
ності продовольчих товарів відповідно до
мікробіологічних критеріїв. 

Мікробіологічні критерії безпечності
харчових продуктів – це критерії, що дають
можливість здійснювати перевірку продукD
тів харчування або партії харчових продуктів
на предмет наявності або відсутності в їх
структурі мікроорганізмів, токсинів або метаD
болітів. Ключовим завданням перевірки проD
дуктів харчування з використанням мікроD
біологічних критеріїв є встановлення харчоD
вих продуктів, які можуть становити ризик
для здоров’я людини та в яких виявлені шкідD
ливі бактерії типу сальмонели, лістерії тощо. 

Регулярне дослідження на відповідність
критерію безпечності харчових продуктів не
вимагається для готових до споживання харD
чових продуктів: які були піддані термічній
або іншій обробці, ефективній для знищення
сальмонели, якщо повторне забруднення
після цієї обробки не є можливим (наприD
клад, продукти пройшли термічну обробку в
своїй кінцевій упаковці); свіжі, не переробD
лені овочі та фрукти, крім насіння з проростD
ками; хліб, печиво й аналогічні продукти;
розлиті в пляшки або упаковані води, безалD
когольні напої, пиво, сидр, вино, спиртні наD
пої; цукор, мед і кондитерські вироби, какао
та шоколадні продукти; живі двостулкові моD
люски; сіль, призначена для споживання люD
диною. 

З урахуванням досвіду ЄС у нашій дерD
жаві прийнята Концепція оптимізації мережі
державних лабораторій, затверджена розпоD
рядженням Кабінету Міністрів України від
24.07.2013 р., яка регулює питання функціD
онування лабораторій із випробування безD
печності й якості продуктів харчування, та
Положення «Про мережу випробувальних
лабораторій з визначення вмісту генетично
модифікованих організмів у продукції», заD
тверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 11.07.2013 р. № 700, з метою виD
значення вмісту ГМО та продуктів їх переD
робки у зерні, насінні сільськогосподарських
культур, плодоовочевій продукції, виномаD
теріалах, тютюні, садивному матеріалі, харD
чових продуктах, кормах, кормових добавках,
ветеринарних препаратах. 

Висновки 

У вітчизняному законодавстві поняття
«аграрний біотероризм» відсутнє, а Закон
України «Про боротьбу з тероризмом» виD
значає лише поняття «технологічний тероD
ризм». Вважаємо за необхідне законодавчо
визначити поняття, зміст і заходи протидії
аграрному біотероризму, створити державD
ний реєстр «проблемних» продуктів харчуD
вання, що містять у своєму складі ГМО. 
З метою забезпечення біологічної безпеки
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доцільно: створити національну систему моD
ніторингу біологічних загроз; розробити комD
плекс заходів технічного контролю та діагD
ностики об’єктів і обладнання підприємств
біотехнологічних виробництв; розробити
єдині науковоDметодичні підходи забезпеD
чення біобезпеки, систему захисту підприD
ємств АПК і харчової промисловості від неD
гативних (шкідливих) впливів зовнішніх біD
ологічних факторів, загроз і ризиків. 

На виконання п. 212 Національного плаD
ну дій на 2013 р. щодо впровадження ПроD
грами економічних реформ на 2010–2014 роD
ки «Заможне суспільство, конкурентоспроD
можна економіка, ефективна держава», заD
твердженого Указом Президента України від
12.03.2013 р., необхідно прискорити прийD
няття акта законодавства, в якому слід пеD
редбачити: створення ефективного механізD
му маркування продукції ГМО й органічної
сільськогосподарської продукції; вдосконаD
лення регулювання обігу біотехнологічних
сортів рослин; процедуру державного контD
ролю, реєстрації й обігу насіння, отриманого
шляхом застосування біотехнологій, відпоD
відальність за порушення законодавства у
сфері біологічної безпеки. 
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Сonceptual principles of avoidance agrarian bioterrorism are fixed in the article. The role and the
tasks of biological safety in the system of food supply are determined. Major threats of biological 
safety are detailed. The features of legislative support of biosafety in the USA are considered. 

В статье раскрываются концептуальные основы предотвращения аграрного биотеррориз�
ма, определяются роль и задачи биологической безопасности в системе продовольственного
обеспечения, рассматриваются особенности законодательного обеспечения биологической 
безопасности в США. 
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У статті визначаються цілі користування надрами, що не пов’язані з видобуванням корис�
них копалин, провадиться розмежування зазначених цілей із цілями використання підземного
простору. 

Ключові слова: користування надрами для цілей, не пов’язаних із видобуванням корисних
копалин, цілі користування надрами, не пов’язані з видобуванням корисних копалин, викоD
ристання підземного простору, цілі використання підземних просторів, археологічне досліD
дження, археологічна розвідка, археологічні розкопки, геологічне вивчення надр. 

Відносини щодо користування надрами
не обмежуються лише сферою геолоD
гічного вивчення чи видобування коD

рисних копалин. Надра можуть надаватися у
користування і для цілей, не пов’язаних із виD
добуванням корисних копалин. У юридичній
літературі комплексний науковий аналіз сусD
пільних відносин, що виникають під час корисD
тування надрами для зазначених цілей не проD
вадився. Деякі аспекти правового регулюванD
ня користування надрами для цілей, не пов’яD
заних з видобуванням корисних копалин, розD
глянуті у працях таких науковців, як Г. БашD
маков, І. Козьяков, Е. Нігматулліна, Л. НавD
роцька, О. Олійник, М. Певзнер, О. ПлотніD
кова, І. Хохлова, О. Шем’яков, В. Яковлєв та
інші. Науковий інтерес у визначеній сфері суD
спільних відносин викликають питання праD
вового забезпечення користування надрами,
що не пов’язані з видобуванням корисних коD
палин, правової охорони надр у процесі коD
ристування ними для цілей, не пов’язаних з
видобуванням корисних копалин, правового
регулювання користування надрами для буD
дівництва й експлуатації підземних споруд,
не пов’язаних з видобуванням корисних копаD
лин. Попри це недостатньо досліджене пиD
тання визначення поняття «користування наD
драми для цілей, не пов’язаних із видобуванD
ням корисних копалин». 

У чинному законодавстві про надра поD
няття «користування надрами для цілей, не
пов’язаних із видобуванням корисних копаD
лин», не визначено. На доктринальному рівні
зазначається, що використання підземного
простору для зазначених цілей не потребує

визначення, оскільки ціль надрокористуванD
ня вказана у його найменуванні [1, с. 24]. ТоD
му, щоб мати цілковите уявлення про таке
користування надрами, потрібно конкретиD
зувати цілі, не пов’язані з видобуванням коD
рисних копалин. Слід зазначити, що з урахуD
ванням цільового призначення ділянок надр
визначаються види користування надрами, 
у тому числі й тих, що не пов’язані з видобуD
ванням корисних копалин. 

Метою цієї статті є встановлення змісту
категорії «цілі користування надрами, не
пов’язані з видобуванням корисних копаD
лин». 

Аналіз положень ст. 14, ч. 2 ст. 17, ч. 1 ст. 23,
ст. 47, ч. 1 ст. 55 Кодексу України про надра
(далі – КУпН) від 27.07.1994 р. № 132/94DВР
дозволяє віднести до не пов’язаних із видоD
буванням корисних копалин такі цілі: будівD
ництво й експлуатація підземних споруд, не
пов’язаних із видобуванням корисних копаD
лин; створення геологічних територій та об’єкD
тів, що мають важливе наукове, культурне,
санітарноDоздоровче значення (наукові поліD
гони, геологічні заповідники, заказники, паD
м’ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклаD
ди тощо) й інші цілі, зокрема господарські 
та побутові потреби. 

Перелік цілей користування ділянками
надр, не пов’язаних із видобуванням корисD
них копалин, наводиться і в Податковому коD
дексі (далі – ПК) України від 02.12.2010 р. 
№ 2755DVI. Відповідно до цього акта до заD
значених цілей належать: зберігання природD
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ного газу, нафти, газоподібних та інших рідD
ких нафтопродуктів; витримування виномаD
теріалів, виробництво і зберігання винопроD
дукції; вирощування грибів, овочів, квітів та
інших рослин; зберігання харчових продукD
тів, промислових та інших товарів, речовин і
матеріалів; провадження інших видів госпоD
дарської діяльності (підпункт 264.1.1 ст. 264).
Дійсний зміст наведеної правової норми є
ширшим за її буквальну формулу, що ствоD
рює можливість розширеного тлумачення
цього переліку. Адже перелічена в ній діяльD
ність не охоплює всіх можливих випадків коD
ристування у межах території України ділянD
ками надр у цілях, не пов’язаних із видобуD
ванням корисних копалин [2, с. 203]. ПідтверD
дженням цього є інші правові приписи ст. 264
ПК України (підпункт 264.3.1, пункт 264.4),
аналіз яких дозволяє стверджувати, що до коD
ристування надрами для цілей, не пов’язаних
із видобуванням корисних копалин, можна
віднести також використання транспортних
тунелів та інших підземних комунікацій, коD
лекторноDдренажних систем та об’єктів місьD
кого комунального господарства; викорисD
тання підземних споруд на глибині не більше
20 м, збудованих відкритим способом без заD
сипання або з наступним ґрунтовим засипанD
ням; розміщення військових об’єктів. 

У науковоDпрактичній літературі з приD
воду змісту положень зазначених пунктів
висловлюються різні міркування: в п. 264.4
ПК України при встановленні ставок плати
за користування надрами в цілях, не пов’язаD
них із видобуванням корисних копалин, заD
конодавець виокремлює види користування
надрами [2, с. 128]; у п. 264.4 ПК України
йдеться про певні види господарської діяль�
ності, що пов’язані з використанням підзем�
ного простору [2, с. 128]; у ст. 264 ПК УкраD
їни визначено перелік видів використання під�
земного простору [2, с. 203]. Однозначно поD
даткове законодавство не встановлює види коD
ристування надрами, оскільки наведені приD
писи не відповідають визначеному у ст. 14
КУпН переліку видів користування надрами.
Не можна погодитися й з іншими позиціями.
Корисність надр для суспільства полягає в
тому, що вони можуть використовуватися як
основний засіб виробництва (при видобуD
ванні корисних копалин), як просторово опеD
раційний базис діяльності людей та як місце
для реалізації права громадян на дозвілля та
відпочинок, збереження та поліпшення їх здоD
ров’я, задоволення духовних і культурних
потреб осіб (при користуванні надрами для
цілей, не пов’язаних із видобуванням корисD
них копалин). У даному випадку визначальD
ним ресурсом надр є підземний простір, який
використовується для розміщення споруд
різного призначення. У зв’язку з цим доречD

ніше буде вважати, що наведений перелік
спрямований на детальне визначення корисD
тування надрами, що надаються для будівD
ництва й експлуатації підземних споруд, не
пов’язаних із видобуванням корисних копаD
лин. Надрокористування у зазначених цілях
є одним із видів використання підземного
простору. 

У науковій літературі наводяться цілі виD
користання підземних просторів: будівницD
тво підземних споруд, не пов’язаних з видоD
буванням корисних копалин; розміщення проD
мислових або сільськогосподарських виробD
ництв; спорудження і (або) розміщення трансD
портних магістралей, трубопроводів, ліній
зв’язку, каналізації, різного виду комунікаD
цій; зберігання (тимчасове або довготривале)
енергоносіїв, радіоактивних і токсичних реD
човин, промислової та сільськогосподарської
продукції, матеріальних, культурних, наукоD
вих цінностей; будівництво і (або) розміщенD
ня об’єктів цивільної оборони та військової
промисловості; розміщення об’єктів соціальD
ної інфраструктури, підземних лікарень; заD
хоронення відходів; утворення особливо охоD
ронюваних природних об’єктів, геологічних
заповідників, заказників, археологічних зон і
пам’яток; проведення спортивних, культурD
них та інших оздоровчих і громадських захоD
дів; здійснення археологічних, палеонтолоD
гічних, екологічних та інших досліджень [3,
с. 331–332]. Аналогічні цілі використання
підземних просторів встановлені в МодельD
ному кодексі про надра і надрокористування
для держав – учасниць СНД від 07.12.2002 р. 

У наведеному переліку визначені не лише
цілі, для яких можуть використовуватися таD
кі ресурси надр, як підземні простори, а й виD
ди цільового призначення підземних споруд,
що можуть зводитися й експлуатуватися в
порожнинах надр. Більшість цілей використанD
ня підземних просторів охоплюється будівD
ництвом та експлуатацією підземних споруд,
не пов’язаних із видобуванням корисних коD
палин. Разом із тим корисні властивості надр
не обмежуються використанням їх лише для
розміщення споруд різного призначення. Слід
враховувати також можливість їх викорисD
тання як невід’ємної умови та джерела життєD
діяльності людини. Використання підземних
просторів для утворення особливо охоронюD
ваних природних об’єктів, геологічних запоD
відників, заказників, археологічних зон і паD
м’яток, проведення спортивних, культурних
та інших оздоровчих і громадських заходів
тощо зумовило виокремлення у законодавD
стві України про надра такого виду користуD
вання надрами, як створення геологічних теD
риторій та об’єктів, що мають важливе наD
укове, культурне, санітарноDоздоровче знаD
чення. 
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Серед зазначеного переліку цілей викоD
ристання підземних просторів виокремлено
проведення археологічних, палеонтологічD
них, екологічних та інших досліджень. ОдD
нак використання надр для зазначених цілей
не можна вважати користуванням надрами
для цілей, не пов’язаних із видобуванням коD
рисних копалин. Відносини використання
підземного простору для таких цілей необD
хідно відносити до сфери геологічного вивD
чення надр. У межах цього дослідження цей
висновок обґрунтовуватиметься на прикладі
проведення археологічних досліджень. 

В енциклопедичній літературі під археоD
логічними дослідженнями розуміють досліD
дження історичного минулого людства за реD
човими джерелами матеріальної культури
[4]. Визначення поняття «наукове дослідженD
ня археологічної спадщини» (археологічне доD
слідження) закріплено і на законодавчому
рівні. У Законі України «Про охорону археолоD
гічної спадщини» від 18.03.2004 р. № 1626DІV
таким дослідженням вважається наукова діD
яльність, спрямована на здобуття нових знань
про об’єкти археологічної спадщини, закоD
номірності розвитку давнього суспільства та
людини на основі результатів аналізу археD
ологічних матеріалів і документованої інфорD
мації (публікацій, наукових звітів тощо) арD
хеологічного характеру. 

Археологічні дослідження здійснюються
різними способами. Така діяльність розпоD
чинається із вивчення історикоDархівних даD
них про об’єкти археологічної спадщини. Для
пошуку археологічних об’єктів, визначення
найбільш перспективного місця розкопок заD
стосовується і аерофотозйомка. У плануванні
та проведенні археологічних розвідок і розD
копок використовуються також методи дисD
танційного зондування за допомогою спеціD
альних приладів, встановлених на космічних
кораблях і літаках [5]. У зазначених випадD
ках проведення археологічних досліджень 
не пов’язане з використанням ділянок надр.
Натомість такі археологічні роботи, як розвідD
ки, розробки тощо можуть здійснюватися під
земною поверхнею. У зв’язку з цим доречD
ніше вживати при визначені цілей викорисD
тання підземних просторів терміни «археоD
логічна розвідка», «археологічні розкопки»
замість терміна «археологічні дослідження». 

У доктрині екологічного права виокремD
лено декілька позицій щодо визначення місD
ця відносин у зв’язку з проведенням археD
ологічних робіт серед відносин надрокорисD
тування. Так, О. Шем’яков пропонує відноD
сини, пов’язані з археологічними роботами,
вважати видом надрокористування та розшиD
рити види користування надрами, передбачеD
ні ст. 14 КУпН, користуванням надрами для
здійснення археологічних та інших пошукоD

вих робіт, пов’язаних із проникненням у надD
ра [6, с. 22–23]. 

І. Козьяков висловлює твердження про
необхідність гірничоDправового регулюванD
ня археологічних розкопок. На його думку,
закріплення певних вимог щодо використанD
ня надр для проведення археологічних розD
копок дозволить належним чином врегулюD
вати цю сферу відносин надрокористування,
забезпечити екологічний правопорядок [7, 
с. 268–271]. Іншими словами, вчений вважає
за правильне передбачити серед видів діяльD
ності, пов’язаних із використанням корисних
властивостей надр, проведення археологічних
розкопок. 

О. Олійник вважає, що існуючий вид коD
ристування надрами (створення геологічних
територій та об’єктів, які мають важливе наD
укове, культурне, санітарноDоздоровче знаD
чення) передбачає у тому числі здійснення
археологічних та інших пошукових робіт із
метою створення таких територій і об’єктів
[8, с. 98–99]. 

Аналіз законодавства про надра країн
СНД [9] дозволяє також виявити серед видів
користування надрами проведення археоD
логічних розкопок. Зокрема, здійснення заD
значених робіт визначається як самостійний
вид користування надрами ст. 7 Закону АзерD
байджанської Республіки «Про надра». АрD
хеологічні роботи передбачені й у Кодексі
Республіки Вірменії, проте вони відповідно
до ст. 17 зазначеного акта не є самостійним
видом надрокористування, а віднесені до одD
ного з видів геологічного дослідження надр. 

Таким чином, щоб визначити яке ж місце
в системі видів користування надрами посіD
дає проведення археологічних розвідок, розD
копок, потрібно з’ясувати їх особливості,
ціль надрокористування для цього випадку. 

Поняття «археологічна розвідка», «археD
ологічні розкопки» розкриті у чинному закоD
нодавстві. Відповідно до ст. 1 Закону УкраD
їни «Про охорону археологічної спадщини»
археологічна розвідка – це вид наукового
дослідження археологічної спадщини, не поD
в’язаний із руйнуванням культурного шару
(крім обмеженого шурфування для визнаD
чення товщини культурного шару) об’єкта
археологічної спадщини і спрямований на
виявлення, локалізацію (картографування),
інтерпретацію об’єктів археологічної спадD
щини, уточнення даних про вже відомі об’єкD
ти археологічної спадщини. Археологічні роз�
копки визначені у цьому законодавчому акті
як вид наукового дослідження археологічної
спадщини, спрямований на пошук і вивчення
археологічних залишків на території об’єкта
археологічної спадщини, що здійснюється шляD
хом систематичного обстеження земної чи підD
водної поверхні та передбачає земляні і підD
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водні роботи, наслідком яких може бути частD
кове або повне руйнування досліджуваного
об’єкта. Наведені визначення свідчать, що
проведення цих робіт не пов’язане з проникD
ненням у надра, оскільки здійснюються вони
шляхом систематичного обстеження земної
чи підводної поверхні та включають земляні і
підводні роботи. Натомість аналіз іншого норD
мативноDправового акта, що регулює відноD
сини, пов’язані з охороною археологічної
спадщини – Порядок видачі дозволів на проD
ведення археологічних розвідок, розкопок,
інших земляних робіт на території пам’ятки,
охоронюваній археологічній території, у зонах
охорони, в історичних ареалах населених
місць, а також досліджень решток життєдіD
яльності людини, що містяться під земною
поверхнею, під водою на території України,
затверджений постановою Кабінету МіністD
рів України від 13.03.2002 р. № 316, свідчить,
що археологічні об’єкти – рештки життєдіD
яльності людини (нерухомі об’єкти культурD
ної спадщини: городища, кургани, залишки
стародавніх поселень, стоянок, укріплень, війD
ськових таборів, виробництв, іригаційних споD
руд, шляхів, могильники, культові місця та
споруди, їх залишки чи руїни, мегаліти, печеD
ри, наскельні зображення, ділянки історичD
ного культурного шару, поля давніх битв, а
також пов’язані з ними рухомі предмети) моD
жуть бути виявлені шляхом обстеження зем�
ної, підводної поверхні або ж ділянок надр.
Зазначене положення передбачене не лише
актами національного права, а й деякими міжD
народноDправовими актами, що регулюють
відносини у зазначеній сфері, зокрема у РеD
комендації, яка визначає принципи міжнаD
родної регламентації археологічних розкоD
пок, прийнятій Генеральною конференціD
єю ООН з питань освіти, науки і культури
(05.12.1956 р., м. НьюDДелі, Індія), постанові
Міжпарламентської Асамблеї держав – учасD
ниць СНД «Про рекомендаційний законоD
давчий акт «Про охорону археологічної спадD
щини» від 17.02.1996 р. № 7D16. 

В юридичній літературі зазначається, що
фундаментом археологічних досліджень, перш
за все, є розкопки – систематичне вилучення
ізDпід поверхні землі та реєстрація археолоD
гічних матеріалів і пов’язаних з ними відоD
мостей. У результаті таких робіт відбуваєтьD
ся порушення поверхні суші, проникнення у
простір, розташований під цією поверхнею –
в надра [7, с. 267–268]. 

Об’єкти особливої правової охорони, в
тому числі археологічні об’єкти, можуть бути
виявлені у процесі геологічного вивчення
надр, видобування корисних копалин, викоD
ристання надр для цілей, не пов’язаних із виD
добуванням корисних копалин (користування
надрами), а також під час проведення будьD

яких земляних робіт, наприклад при проекD
туванні нового будівництва (інженерних виD
шукувань для будівництва). У зв’язку з цим
не можна погодитися з тим, що археологічні
об’єкти, які знаходяться у надрах землі, моD
жуть бути виявлені тільки шляхом розкопуD
вань після відповідної геологічної розвідки
[6, с. 22]. Відповідно до ч. 2 ст. 59 КУпН у
разі виявлення при користуванні надрами
рідкісних геологічних відшарувань і мінераD
логічних утворень, метеоритів, палеонтолоD
гічних, археологічних та інших об’єктів, що
становлять інтерес для науки і культури, коD
ристувачі надр зобов’язані зупинити роботи
на відповідній ділянці та повідомити про це
заінтересовані державні органи. Аналогічна
норма передбачена Законом України «Про
охорону культурної спадщини» при виявленD
ні знахідок археологічного або історичного
характеру під час проведення будьDяких земD
ляних робіт. 

Користування надрами у зазначених виD
падках здійснюється з метою виявлення та
вивчення об’єктів археологічної спадщини,
уточнення даних про вже відомі об’єкти арD
хеологічної спадщини, пошук і вивчення арD
хеологічних залишків на території цих об’єкD
тів. Виявлення археологічних об’єктів, що
містяться у ділянках надр, встановлення їх
наукової або культурної цінності дозволить
вирішити в подальшому питання про ствоD
рення геологічних територій та об’єктів, що
мають важливе наукове, культурне значення
(наукові полігони, геологічні заповідники,
заказники, пам’ятки природи тощо). Отже,
до того часу, як ці ділянки надр мають оголоD
сити державними заповідниками, пам’яткаD
ми культури тощо, матиме місце проникненD
ня в надра, тобто фактичне користування
надрами [6, с. 22]. Саме відносини з геолоD
гічного вивчення завжди передують виникD
ненню інших відносин користування надраD
ми. У даному випадку геологічне вивчення
надр здійснюється з метою з’ясування умов
використання надр для цілей, не пов’язаних
із видобуванням корисних копалин. 

Викладене дозволяє стверджувати, що
відносини з проведення під земною поверхD
нею археологічних розвідок, розкопок можD
на віднести до сфери геологічного вивчення
надр. 

Висновки 

Цілі користування надрами, не пов’язані
з видобуванням корисних копалин, можна
розглядати в двох аспектах: широкому та
вузькому. У вузькому розумінні цілями, не
пов’язаними з видобуванням корисних копаD
лин, є використання підземного простору
для будівництва та експлуатації підземних
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споруд, не пов’язаних із видобуванням коD
рисних копалин (такий підхід використаний
у податковому законодавстві України), а у
широкому – підземний простір (крім зазначеD
ного) може використовуватися для створенD
ня геологічних територій та об’єктів, що маD
ють важливе наукове, культурне, санітарноD
оздоровче значення, а також для інших ціD
лей, зокрема господарських і побутових поD
треб (цей підхід застосований законодавцем
у КУпН). 

Використання підземного простору для
проведення археологічних розвідок, розкоD
пок не можна вважати користуванням надD
рами для цілей, не пов’язаних із видобуванD
ням корисних копалин. Зазначені відносиD
ни належать до сфери геологічного вивченD
ня надр. 

Перелік цілей користування надрами, не
пов’язаних із видобуванням корисних копаD
лин, є вужчим від переліку цілей викорисD
тання підземного простору, оскільки викоD
ристання підземного простору передбачає
користування надрами не лише для цілей, не
пов’язаних із видобуванням корисних копаD
лин, а й для їх геологічного вивчення. ПеD
релік цілей використання підземного просD
тору включає в себе цілі користування надD
рами, не пов’язані з видобуванням корисних
копалин. 
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In the article the aims of the subsoil use, that is not connected with the mineral resources extraction are
defined; differentiation of the mentioned aims with the aims of underground space utilization is given. 

В статье определяются цели пользования недрами, которые не связаны с добычей полезных
ископаемых, проводится разграничение указанных целей с целями использования подземного
пространства. 
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Актуальність теми дослідження зумовлена
необхідністю вдосконалення механізму
правового регулювання охорони та викоD

ристання рослинного світу. На сьогодні стан
цього природного ресурсу близький до критичD
ного через постійне зменшення флористичного
багатства України, ареалів поширення окремих
видів об’єктів рослинного світу, багато з яких
опиняються під загрозою зникнення. ПричинаD
ми такого положення є: потужний антропогенD
ний вплив на природні об’єкти, значна розораD
ність території України, нераціональне викорисD
тання рослинного світу. 

Окреслені процеси надто заявляють про сеD
бе у регіонах із інтенсивним економічним розD
витком, зважаючи на що доцільно виконати
дослідження на прикладі Донецької області. 
У цьому регіоні налічується 1930 видів судинD
них рослин, із яких 381 вид (або 20 %) потребують
правового захисту з боку суспільства. НаслідD
ком потужного антропогенного навантаження
стало формування промислових і техногенних
ландшафтів, на які припадає у межах території
області 13 %; на них майже зникла природна
рослинність. Розв’язанню означених проблем
може сприяти, насамперед, удосконалення чинD
ного законодавства про охорону рослинного
світу, а також механізму його застосування.
Слід зазначити, що особливістю флористичноD
го законодавства є наявність численних відомD
чих та інших підзаконних нормативних актів,
що часто суперечать один одному навіть у вжиD
ваних термінах і поняттях. 

На сьогодні важливим завданням є визнаD
чення умов ефективності реалізації екологоDпраD
вового механізму (далі – ЕПМ) у сфері охорони
та використання рослинного світу. Заслуговує на
увагу позитивний досвід Російської Федерації 
у здійсненні заходів щодо охорони природного
середовища від шкідливого впливу промислоD
вості, а також охорони земель, водних об’єктів,
збереження рідкісних видів флори та фауни. 

Аналіз публікацій свідчить про чималу
кількість досліджень, присвячених використанD
ню ЕПМ для вирішення загальних проблем
охорони навколишнього природного середовиD
ща. Серед них праці В. Петрова, В. Андрейцева,
А. Гетьмана, М. Шульги, В. Попова, М. КрасноD
вої, В. Круглова, Г. Випханової. Однак зазначеD
ним науковим розвідкам бракує системного
підходу до визначення оптимальної конструкD
ції ЕПМ та його використання у сфері охорони
та відтворення рослинного світу. 

Метою цієї статті є розкриття змісту й особD
ливостей ЕПМ, а також умов його ефективної
реалізації у сфері охорони об’єктів рослинного
світу. 

Теоретична конструкція ЕПМ розроблена у
1977 р. В. Петровим, який сформулював та деD
тально обґрунтував структуру ЕПМ [1; 2]. ПиD
танням оцінки управління якістю навколишньоD
го природного середовища присвятив свою уваD
гу О. Сурілов [3]. 

Ефективність реалізації ЕПМ визначається
низкою політичних, економічних, організаційD
них, екологоDосвітніх умов, своєчасним застосуD
ванням заходів юридичної відповідальності та
стимулювання. При цьому слід враховувати
особливості рослинного світу як об’єкта охороD
ни та використання. По�перше, рослинний поD
крив характеризується доволі тривалим періD
одом вирощування. Так, період вирощування
деревної рослинності становить від 30 до 100–
150 років, чагарникової – до 15 років, напівчаD
гарникової – до 10 років, багаторічних трав – 
до 5–7 років. По�друге, рослинний світ дуже
різноманітний; лише в Донецькій області існує
близько 1940 видів, що мають різну цінність.
По�третє, рослинний світ є поновлюваним реD
сурсом, площа якого може бути збільшена. Так,
за станом на 1946 р. площа лісів Донецької обD
ласті становила близько 2,8 % (або 73,9 га), а у
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2008 р. – 7,69 % (або 203,8 га). Зрозуміло, що
збільшення площі лісових масивів сприяло розD
ширенню видового складу рослинного світу,
ареалів поширення видів, поліпшенню їх екоD
логічного стану. По�четверте, природні умови
різних регіонів України відрізняються за своD
їми показниками. Навіть у межах Донецької обD
ласті виділяється декілька типів природних зон
із степовими, лісостеповими, заплавними форD
маціями лісового та рослинного світу, які поD
требують врахування зазначених чинників у
процесі реалізації ЕПМ. 

Наступним етапом дослідження є розкритD
тя змісту кожної групи зазначених умов і виD
значення шляхів забезпечення ефективної реD
алізації екологоDправового механізму. 

Політичні умови. Охорона навколишнього
природного середовища є одним із стратегічних
напрямів державної політики України. Так, відD
повідно до ст. 16 Конституції України змістом
екологічної функції держави є, зокрема, її обоD
в’язок щодо забезпечення екологічної безпеки
та підтримання екологічної рівноваги. Важливе
завдання екологічної політики держави на суD
часному етапі – забезпечення проведення коD
дифікації законодавства про охорону навкоD
лишнього природного середовища, у тому числі
законодавства про рослинний світ. На сьогодні
у зазначеній сфері прийняті закони України
«Про охорону навколишнього природного сеD
редовища» від 25.06.1991 р. та «Про рослинний
світ» 1999 р., Лісовий кодекс України. Іншим
важливим аспектом політичної складової є приD
єднання України до низки міжнародноDправоD
вих договорів щодо охорони довкілля: Конвенції
про охорону біорізноманіття, Європейської ландD
шафтної конвенції, Конвенції про охорону всеD
світньої культурної і природної спадщини, КонD
венції про охорону дикої флори та фауни і приD
родних середовищ існування в Європі (Берн,
19.09.1979 р.). Своєрідним підбиттям підсумків
екологічної політики держави стало схвалення
Кабінетом Міністрів України Концепції націоD
нальної екологічної політики України на період
до 2020 р. від 17.10.2007 р. 

Попри позитивні наміри державної еколоD
гічної політики більшість її цілей залишаються
декларативними. Так, у флорі Донецької обD
ласті на сьогодні виявлено 373 раритетних виD
ди, з яких 136 видів занесені до Червоної книги
України; 31 – до Червоного списку МСОП; 
48 – до Європейського червоного списку; 7 – до
Додатку Бернської конвенції; 355 видів – до
Червоної книги Донецької області. В цілому на
Донеччині відбулося серйозне скорочення виD
дів рослин, які зустрічаються на природних теD
риторіях. Потужне антропогенне навантаження
призвело до того, що 90,7 % видів рослинного
світу зустрічаються лише на території об’єктів
природноDзаповідного фонду (далі – ПЗФ), що
є вкрай тривожним показником масової деграD
дації рослинного покриву цього регіону. 

Економічні умови реалізації ЕПМ знахоD
дять відбиття у планах охорони рослинного свіD
ту, затверджуваних на державному, регіональD

ному та місцевому рівнях. Одним із перших кроD
ків у цьому напрямі є прийняття обласними дерD
жавними адміністраціями розпоряджень «Про
затвердження лімітів заготівлі дикорослої ліD
карської і технічної сировини в 2007 році», «Про
організацію заготівлі природних рослинних реD
сурсів місцевого значення». 

Основними складовими економічного меD
ханізму у галузі охорони та використання росD
линного світу є: 

•• плата за використання природних реD
сурсів; 

•• плата за забруднення навколишнього приD
родного середовища; 

•• система фінансування та кредитування
природоохоронних заходів, до якої можуть буD
ти залучені кошти державного та місцевих бюD
джетів, природоохоронних фондів, банків, підD
приємств, іноземні інвестиції тощо. 

Згідно із ст. 10 Закону України «Про росD
линний світ» здійснюються такі види спеціальD
ного використання природних рослинних реD
сурсів: збирання лікарських рослин, заготівля
деревини під час рубок головного користуванD
ня, заготівля живиці, заготівля кори, лубу, деD
ревної зелені, деревних соків тощо, збирання
квітів, ягід, плодів, горіхів, насіння, грибів, лісоD
вої підстилки, очерету тощо, заготівля сіна, виD
пасання худоби. За кожним із цих видів корисD
тувань встановлюється, відповідно до ст. 12 згаD
даного Закону, певна плата, розмір якої визнаD
чається Кабінетом Міністрів України. ВикорисD
тання природних рослинних ресурсів місцевого
значення здійснюється за дозволом, що видаєтьD
ся органами місцевого самоврядування, які таD
кож встановлюють розмір відповідної плати.

Організаційні умови полягають у здійсD
ненні державними органами, органами місцевоD
го самоврядування, громадськими організаціD
ями у сфері охорони та раціонального викорисD
тання рослинного світу: спостережень за стаD
ном рослинного світу; експертизи проектів госD
подарської діяльності; екологічного аудиту підD
приємств, які займаються збиранням, заготівD
лею рослинної сировини, а також у забезпеченD
ні участі населення у прийнятті рішень, пов’яD
заних з охороною та використанням продукD
тів рослинного світу. 

Спостереження дозволяють оцінювати та
прогнозувати динаміку, кількісного і якісного
складу рослинного світу. На жаль, ст. 39 Закону
України «Про рослинний світ» не розкриває
зміст заходів моніторингу та містить бланкетD
ну норму, що відсилає до постанови Кабміну
України, яку досі не прийнято. Спостереження
та моніторинг – це діяльність уповноважених 
державних органів виконавчої влади й органів
місцевого самоврядування, спрямована на проD
ведення робіт з організації використання, відD
творення, охорони та захисту природних реD
сурсів, створення сприятливих екологічних
умов для життя і здоров’я населення, розвитку
природного середовища. 

З метою вирішення поставлених завдань у
структурі Мінекології та Державного агентства
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лісових ресурсів створені окремі підрозділи з
питань охорони та раціонального використання
рослинного світу. 

Основними завданнями такого заходу, як
моніторинг стану рослинного світу є: спостереD
ження за станом рослинного світу, аналіз стану,
прогнозування змін, забезпечення державних
органів і місцевого самоврядування системаD
тичною й оперативною інформацією про стан
рослинного світу, розроблення науково обґрунD
тованих рекомендацій для прийняття управлінD
ських рішень. 

Спостереження за станом рослинного світу
проводиться шляхом виконання обстеження
окремих територій, виїзду представників МінісD
терства екології та його підрозділів на пробD
лемні об’єкти з метою отримання об’єктивної
інформації про їх стан. Так, у Донецькій області
на промислові та техногенні ландшафти, еколоD
гічний стан яких незадовільний, припадає 13 %
території, що потребує регулярних обстежень.
Для аналізу стану рослинного світу та прогноD
зування можливих змін провадиться монітоD
ринг індикаторних видів рослин, у тому числі
занесених до Червоної книги України. Їх стан
дозволяє зробити прогноз необхідності вжиття
заходів щодо запобігання загибелі або скороD
чення об’єктів рослинного світу. 

Забезпечення органів державної влади інD
формацією про стан рослинного світу передбаD
чає збір даних про території, які зазнали антроD
погенного впливу від викидів екологічно небезD
печних підприємств. Так, у м. Маріуполь збираD
ється інформація про концентрацію пилу в різD
них районах міста, шлакові відвали, наявність у
них оксиду кальцію, інших небезпечних речоD
вин, поширення такої рослини, як амброзія, що
викликає тяжкі алергічні захворювання. 

Розроблення науково обґрунтованих рекоD
мендацій включає підготовку пропозицій щодо
вибору місць посадки дерев, їх породного склаD
ду, проведення заходів щодо захисту дерев і
рослин від шкідників і хвороб. Так, починаючи
з 2009 р., у м. Маріуполь спостерігається ураD
ження каштанових дерев каштановою міллю.
Особливо сильне ураження цією хворобою споD
стерігалося влітку 2011 р., коли майже 95 % деD
рев скинули листя у липні–серпні, а у вересні
2011 р. навіть спостерігалося вторинне цвітіння
каштанів. ФахівціDдендрологи вважають, що
через наявність цієї хвороби в найближчі 5 роD
ків каштани на території м. Маріуполя повнісD
тю загинуть. Наявність такої інформації дозвоD
ляє рекомендувати Маріупольській міськраді
заміну каштанів на дерева інших порід. 

Важливим елементом реалізації ЕПМ є проD
ведення експертизи рослинного світу, яка має
надати істотну допомогу у пошуку шляхів раD
ціонального використання природних ресурсів,
екологоDбезпечних технологій, безвідходних
виробничих циклів. 

Екологічний аудит – це документально
оформлений системний незалежний процес оціD
нювання об’єкта, що включає збирання й об’єкD
тивне оцінювання доказів для встановлення відD

повідності визначених видів діяльності, заходів,
умов, системи екологічного управління й інфорD
мації з цих питань вимогам законодавства УкD
раїни про охорону навколишнього природного
середовища, іншим критеріям екологічного ауD
диту. Критерії екологічного аудиту – це вимоD
ги нормативноDправових актів щодо охорони
навколишнього природного середовища, метоD
дики, настанови, організаційні вимоги, керуD
ючись якими екологічний аудитор оцінює докаD
зи екологічного аудиту, аналізує їх та готує виD
сновок щодо об’єкта екологічного аудиту. До
критеріїв екологічного аудиту можуть належати
також інші вимоги, визначені законодавством. 

Участь населення у здійсненні контролю й
охорони регламентується ст. 37 «Громадський
контроль у галузі охорони, використання та
відтворення рослинного світу». З огляду на зміD
ни пріоритетних напрямів правотворчості у бік
створення екологічно безпечного, сприятливоD
го середовища зростає роль громадських оргаD
нізацій у системі управління та прийняття ріD
шень у сфері охорони та використання рослинD
ного світу. 

Еколого?правова культура має на меті
підвищення екологічної свідомості громадян,
екологічної освіти, підготовку спеціалістів екоD
логічного, юридичного напрямів, створення у
школах «куточків природи», рідкісних і зникаD
ючих видів рослин, читання лекцій провідними
фахівцями. Заслуговує на увагу позитивний 
радянський досвід, коли до посадових обов’язD
ків фахівців у галузі охорони довкілля входило
поширення екологічних знань, систематичне
відвідування підприємств, установ, учбових 
закладів. 

Юридична відповідальність як правовий
інститут і фактор ефективності ЕПМ не може
бути відірвана від усього комплексу засобів, що
впливають на реалізацію природоохоронної
норми. Як гарантія результативності заходів
екологічного контролю вона сама потребує певD
них гарантій, що забезпечують її невідворотD
ність. Законом України «Про рослинний світ»
передбачені чотири види юридичної відповіD
дальності: дисциплінарна, адміністративна, циD
вільноDправова та кримінальна. При цьому ст. 40
Закону визначає склад правопорушення, а відD
повідальність встановлюється на підставі спеD
ціальних законодавчих актів. Так, у Кодексі про
адміністративні правопорушення (далі – КпАП)
України 16 статей передбачають відповідальD
ність за правопорушення, предметом яких є ліс. 

Стимулювання природоохоронної діяль?
ності. Закон України «Про рослинний світ» 
не містить заходів щодо стимулювання діяльD
ності з охорони рослинного світу. Разом із тим у
ст. 48 Закону України «Про охорону навколишD
нього природного середовища» міститься пеD
релік заходів, які є складовою частиною стимуD
лювання державою системи охорони навкоD
лишнього природного середовища. Реалізація
ЕПМ значно збільшить свою ефективність при
проведенні таких заходів, як: надання податкоD
вих пільг підприємствам, установам при переD
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ході на маловідходні, ресурсозберігаючі техноD
логії; надання короткострокових і довгострокоD
вих позичок; звільнення від оподаткування; заD
безпечення можливості передання об’єктів росD
линного світу під заставу. 

Гарантіями ефективного впливу матеріальD
ного заохочення є, передусім, наявність оргаD
нізаційних умов, розвинута екологоDправова
свідомість. Таким чином, ефективність кожної
ланки екологоDправового механізму досягаєтьD
ся лише у взаємодії з комплексом організаD
ційних, економічних, правових та ідеологічних
чинників. 

Розглянуті умови ефективності ЕПМ проD
являються на статичній і динамічній стадіях йоD
го реалізації, але загальна оцінка ефективності
може бути надана на результативній стадії. 
З цієї точки зору доцільно простежити реаліD
зацію ЕПМ на прикладі Донецької області, для
якої характерним є один із найвищих показD
ників техногенного навантаження в Україні.

Політичні чинники на регіональному рівні
проявились у розробленні регіональної програD
ми із збереження й охорони рослинного світу.
У 2000 р. Донецькою обласною радою прийняD
те рішення «Про виконання вимог Закону УкD
раїни «Про охорону рослинного світу», в якому
зафіксований комплекс заходів щодо правової
охорони цього природного ресурсу. Цим нормаD
тивноDправовим актом затверджено Положення
про Перелік видів рослин, які не занесені до
Червоної книги України, але є рідкісними або
такими, що перебувають під загрозою зникненD
ня на території області [5].  

Наступною групою чинників ефективної
реалізації ЕПМ є економічні чинники. Важливим
елементом реалізації економічних заходів у реD
алізації ЕПМ є затвердження такс (нормативів
збору) за спеціальне використання рослинних
ресурсів. Прикладом відповідного нормативноD
го акта на місцевому рівні може бути розпоряD
дження Голови обласної державної адміністD
рації «Про такси (нормативи збору) за спеціD
альне використання лісових ресурсів місцевого
значення за користування земельними ділянD
ками лісового фонду», у додатку до якого надаD
но Перелік такс. 

Іншим економічним заходом є визначення
балансової вартості зелених насаджень. Так, ріD
шенням Донецької міської ради від 04.09.2003 р.
№ 7/13 затверджений «Порядок визначення баD
лансової вартості всіх видів зелених насаджень

м. Донецька». У зв’язку з тим, що з моменту
прийняття минуло майже 10 років, пропонуємо
внести зміни до таблиці «відновної» вартості
одного дерева, в якій зафіксувати реальну варD
тість об’єктів рослинного світу. 

Із метою екологічної освіти як важливої
умови реалізації ЕПМ рекомендуємо передбаD
чати такі заходи у планах соціальноDекономічD
ного розвитку територій. Як підставу реалізації
даного пункту рекомендується внести відповідні
положення до локальних нормативноDправових
актів, якими щорічно підбиваються підсумки
щодо стану утримання, охорони, використання
зелених насаджень. Пропонуємо активізувати
проведення на території області Дня довкілля,
весняної толоки. Так, у 2008 р. Президент УкраD
їни видав Указ «Про проведення Весняної тоD
локи з озеленення та благоустрою». 

З метою поліпшення організаційного забезD
печення охорони рослинного світу рекоменD
дується у складі Міністерства екології та приD
родних ресурсів створити відповідний відділ
охорони рослинного світу, а також експедиційD
ний підрозділ або експедиційну партію, завданD
ням яких був би пошук рідкісних і таких, що 
перебувають під загрозою зникнення, рослин.
Рішення «Про затвердження Порядку видачі
дозволів та встановлення лімітів на спеціальD
не використання природних ресурсів місцевоD
го значення» Донецька обласна рада ухвалила
30.01.2001 р. за № 3/18D242. 

Проведений аналіз дозволяє зробити вис�
новок, що ЕПМ запропонований В. Петровим, є
ефективним засобом у вирішенні завдань з охоD
рони та відтворення рослинного світу. Окремі
кроки у його практичній реалізації зроблені на
рівні Донецької обласної адміністрації, ДонецьD
кої обласної ради, Донецької міської ради. ОдD
нак прийняті нормативноDправові акти потреD
бують перегляду із закріпленням реальної варD
тості об’єктів рослинного світу та посиленням
відповідальності за порушення законодавства.
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The article deals with the history of the concept of environmental legal mechanism by V. V. Petrov. Six conditions
of this mechanism: political, economic, institutional conditions, environmental and legal culture, legal responsibility,
stimulation of environmental activities – were formulated.  

В статье рассматривается история создания концепции эколого�правового механизма, предло�
женной В. Петровым, сформулированы условия реализации этого механизма: политические, экономи�
ческие, организационные, эколого�правовая культура, юридическая ответственность, стимулирова�
ние природоохранной деятельности. 
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Сучасні тенденції розвитку ювенальної
пенології передбачають зміни та кориD
гування в системі засобів державного

впливу на неповнолітніх осіб, які вчинили
злочин. Ці зміни мають бути розроблені предD
ставниками кримінальноDправової доктрини
України та відображені у національному заD
конодавстві. Однак без урахування всього
спектра засобів кримінальноDправового регуD
лювання, що застосовуються до неповнолітD
ніх, навряд чи можна розробити оптимальні
види та розміри покарань стосовно цієї каD
тегорії осіб. У зв’язку з цим актуальним вваD
жаємо дослідження інституту покарання в
кримінальноDправовому механізмі регулюD
вання суспільних відносин. Питанням функD
ціонування останнього присвятили свої праD
ці такі вчені, як А. Васильченко, А. Вознюк, 
П. Берзін, І. Митрофанов, О. Наден, М. ХавроD
нюк, П. Фріс, С. Шапченко та ін. 

Однак, незважаючи на ґрунтовне наукове
розроблення фундаментальних засад меD
ханізму кримінальноDправового регулюванD
ня, питання як теоретичного, так і прикладD
ного характеру функціонування інституту
покарання неповнолітніх ще очікують свого
дослідження. Науковий аналіз систем, меD
ханізмів права передбачає необхідність розD
гляду інституту покарання неповнолітніх як
самостійної категорії у взаємозв’язку та взаD
ємодії з іншими елементами механізму праD
вового регулювання, що дає змогу встановиD
ти ефективність дії компонентів, функції, реD
зультативність роботи механізму правового
регулювання в цілому як єдиного цілісного
утворення. 

Метою цієї статті є встановлення місця
інституту покарання неповнолітніх у меD

ханізмі кримінальноDправового регулюD
вання суспільних відносин. 

Оптимальний засіб досягнення визначеD
ної мети вбачаємо у проведенні аналогії між
механізмом кримінальноDправового регулюD
вання та механізмом правового регулювання
із зазначенням особливостей першого. Ця неD
обхідність пов’язана з тим, що поняття «меD
ханізм правового регулювання» дає змогу: 

•• розробити узагальнений підхід до різD
них явищ правової дійсності – норм, інституD
тів, правовідносин, правових поглядів, правоD
вої культури тощо і подати їх у працюючоD
му, системноDдіючому вигляді, що впливає
та характеризує результативність інституту
покарання; 

•• висвітлити у зв’язку з цим місце та роль
інституту в правовій системі, показати йоD
го зв’язок і взаємодію з іншими правовими
явищами. 

Механізм кримінальноDправового регуD
лювання є елементом загального механізму
правового регулювання, а тому йому власD
тиві, крім власної специфіки, ознаки загальD
ного по відношенню до нього механізму. КаD
тегорія «правове регулювання» є однією з осD
новоположних категорій правової дійсності,
оскільки через регулювання виявляється
власне сутність і соціальне призначення праD
ва. Не викликає сумніву теза про те, що приD
значення права – регулювання або охорона
певних явищ. Саме тому проблематика праD
вового регулювання завжди була в колі інD
тересів ученихDюристів, у працях яких поD
рушувалися як загальні, так і окремі його 
питання. 

Останнім часом набуло поширення слоD
восполучення «правове регулювання», що
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поєднується з найрізноманітнішими аспекD
тами людського буття, з різними сферами
відносин у суспільстві. Механізм правового
регулювання розглядається вченими як поліD
структурна система, що складається з правоD
вих засобів, суб’єктів, які здійснюють правоD
ве регулювання чи правову діяльність, і юриD
дично значущих результатів їх діяльності.
При цьому єдиний механізм правового регуD
лювання згідно із стадіями правового регуD
лювання поділяється на три компоненти: меD
ханізм правотворчості, механізм реалізації
норм права та механізм державного примусу.
Кожен із механізмів діє на певній стадії праD
вового регулювання – правотворчості, правоD
реалізації, правозастосуванні та характериD
зується специфічними, тільки йому властиD
вими правовими засобами [1, c. 92]. 

С. Алексеєв правове регулювання роD
зуміє як здійснюваний за допомогою систеD
ми правових засобів (юридичних норм, праD
вовідносин, індивідуальних розпоряджень
тощо) результативний, нормативноDорганіD
заційний вплив на суспільні відносини з метою
їх упорядкування, охорони, розвитку відпоD
відно до суспільних потреб [2, c. 47]. На думD
ку В. Корельського, механізм правового реD
гулювання – це система юридичних засобів,
за допомогою яких здійснюється правове реD
гулювання [3, c. 269]. 

Процес правового регулювання складаD
ється з таких стадій: норми права; юридичD
ний факт або фактичний склад, в основі якоD
го організаційноDвиконавчий правозастосовD
ний акт; правовідносини; акти реалізації прав
і обов’язків; охоронний правозастовчий акт
(факультативний елемент) [4, c. 627–631]. 

Залежно від змісту регулювання права деD
які вчені виокремлюють такі шляхи (напряD
ми) регулювання, які безпосередньо вплиD
вають на його механізм: інформаційноDпсиD
хологічне регулювання; ціннісноDмотиваційD
не регулювання; нормативне регулювання
суспільних відносин. Саме зазначені аспекти
повною мірою забезпечують процес регулюD
вання правом свідомості людини [5, c. 63].

Нарівні з поняттям «регулювання» вчені
виділяють поняття «вплив». Основний криD
терій їх розмежування, як зазначає А. РиженD
ков, полягає в тому, що якщо регулювання відD
бувається за допомогою встановлення юриD
дичних прав та обов’язків, то вплив права на
суспільні відносини не вичерпується цією
формою, а охоплює також загальний стимуD
люючий і мотиваційний вплив (за допомогою
правосвідомості, правотворчості, законності
і т. д.) [6, c. 10]. Так, зазначається, що правоD
вий вплив – це не тільки чисто нормативний,
а й психологічний, ідеологічний вплив права
на почуття, свідомість, поведінку та дії люD
дей. Правове регулювання – це здійснюваD

не за допомогою системи правових засобів
(юридичних норм, правових відносин, правоD
вих приписів тощо) впорядкування суспільD
них відносин. Правове регулювання є однією
з форм правового впливу, що співвідноситьD
ся з останнім як частина та ціле [7, c. 53]. 

На думку В. Прохорова, механізм криміD
нальноDправового регулювання є природною
складовою загального механізму правового
регулювання, що охоплює як основні ланки
норми кримінального права, акти їх реаліD
зації та кримінальноDправові відносини, які
утворять єдину систему, функціонування
якої підпорядковане досягненню єдиної меD
ти – забезпеченню та підтримці порядку в
суспільному житті [8, c. 77]. О. Горішний заD
значає, що механізм кримінальноDправового
регулювання – це об’єктивно необхідний
складний динамічний процес практичної реD
алізації негативної, справедливої та невідвоD
ротної реакції держави на вчинення злочинів
за допомогою системи передбачених законом
кримінальноDправових засобів (кримінальD
ноDправових норм, кримінальноDправових відD
носин і актів застосування норм кримінальD
ного права) з метою забезпечення і підтримD
ки порядку в суспільному житті [9]. 

Методологічне значення поняття «мехаD
нізм кримінальноDправового регулювання»
полягає ще й у тому, що вивчення позначеD
ного їм феномена припускає розширення траD
диційного предмета науки кримінального праD
ва. Встановлення узгодженості у взаємодії
інститутів, визначення їх ефективності виD
магають виходу теоретичної думки за межі
змісту власне юридичних норм і звернення
до емпіричних даних, які можна почерпнути
тільки в реальному стані правової дійсності
[10, c. 3]. 

О. Наден вважає, що кримінальноDправоD
ве регулювання здійснюється на двох рівнях –
нормативному (законодавчому, правотворD
чому) й індивідуальному (правозастосовчоD
му), тобто включає як законотворення, так і
правозастосування [11, c. 29]. 

Викладене дозволяє стверджувати, що
кримінальноDправове регулювання суспільD
них відносин – це здійснюване державою та
суспільством за допомогою закріплених у КриD
мінальному кодексі (далі – КК) засобів упоD
рядкування суспільних відносин. 

У системі механізму кримінальноDправоD
вого регулювання необхідним є виділення
об’єкта, суб’єкта, методів і засобів. РозглянеD
мо методи та засоби механізму кримінальноD
правового регулювання. У теорії права під меD
тодом правового регулювання розуміють суD
купність прийомів і способів, за допомогою
яких здійснюється вплив на поведінку суD
б’єктів суспільних відносин для забезпеченD
ня правопорядку [12, c. 285]. Метод як елеD



К Р И М І Н А Л Ь Н Е П РА В О

85

1/2014

мент механізму кримінальноDправового реD
гулювання дозволяє зрозуміти як відбуваD
ється таке регулювання, яким чином, у якоD
му співвідношенні застосовуються способи
правового впливу на поведінку учасників
відносин, як унаслідок цього вона змінюєтьD
ся. Метод правового регулювання визначає
особливості поєднання правових засобів у
рамках певної сукупності правових норм [13,
c. 56]. Що стосується методів кримінальноD
правового регулювання, то, на думку П. ФріD
са, регуляція суспільних відносин кримінальD
ним правом пов’язана із застосуванням заD
собів, прийомів, притаманних виключно цій
галузі права [14, c. 10].  

Ю. Александров зазначає, що метод праD
вового регулювання кримінального права
має дві складові: визначення того, які сусD
пільно небезпечні діяння є злочинами, й які
покарання застосовуються до осіб, що вчиD
нили злочини. Він вважає, що саме метод праD
вового регулювання найбільш повно відрізD
няє кримінальне право від інших галузей заD
конодавства [15, c. 32]. В. Кузнецов стверD
джує, що метод регламентування кримінальD
ноDправових відносин примусовий і застосоD
вується, як правило, лише до особи, яка вчиD
нила злочин через покарання [16, c. 11]. ТаD
ким чином, основним методом кримінальноD
правового регулювання є визнання суспільD
но небезпечних діянь злочинами та встановD
лення виду і розміру покарання за їх вчиненD
ня. Але сучасне кримінальне право, крім заD
значеного методу регулювання, використовує
й інші методи, засновані на стимулюванні
позитивної поведінки. Сфера застосування
цих методів у механізмі кримінальноDправоD
вого регулювання розширюється, що є об’єкD
тивним процесом, зумовленим не лише складD
ністю та неоднорідністю предмета регулюD
вання, а й гуманізацією всіх сторін суспільD
ного життя [17, c. 5].  

П. Фріс стверджує, що визначення метоD
ду кримінального права виключно як застоD
сування примусу було б дещо обмеженим
поглядом на проблему. Оскільки кримінальD
не право своїми нормами заохочує громадян
до вчинення ряду соціально корисних дій
(необхідної оборони, затримання злочинця,
невиконання злочинного наказу тощо), метоD
дом кримінального права слід визнати також
заохочення [14, c. 10]. Метод заохочення або
стимулювання в кримінальному праві є елеD
ментом диспозитивного методу регулювання
кримінальноDправових відносин. 

Не секрет, що у вітчизняній кримінальD
ноDправовій практиці диспозитивність посіD
дає гідне місце, але у науці кримінального праD
ва диспозитивність почали усвідомлювати
як правове явище відносно недавно. Більше
того, розширення дії диспозитивності виD

знається важливою тенденцією в еволюції
вітчизняного кримінального права на сучасD
ному етапі. Можемо стверджувати, що дисD
позитивність у кримінальноDправовій науці
не залишилася на рівні ідей; розробляється
методологічна основа відображення цього
явища в нормативному матеріалі, що дозвоD
ляє створити ефективний механізм забезпеD
чення інтересів приватних осіб у сфері криD
мінальноDправового регулювання. 

У кримінальному праві існує система
норм, які регулюють позитивну посткриміD
нальну поведінку. Це свідчить про те, що,
крім методу примусу, законодавець викорисD
товує також і метод заохочення, юридичним
вираженням якого є стимулювання позитивD
ної постзлочинної поведінки [18, c. 48–49].  

Таким чином, до методів кримінальноD
правового регулювання відносяться імпераD
тивний і диспозитивний методи, які деталізуD
ються у засобах кримінальноDправового реD
гулювання суспільних відносин. 

Вважаємо, що до засобів кримінальноD
правового регулювання суспільних відносин
слід віднести такі: визнання суспільно небезD
печних діянь злочинами; встановлення міри
покарання за вчинення злочину; звільнення
від кримінальної відповідальності; виклюD
чення кримінальної відповідальності; звільD
нення від покарання та його відбування; поD
м’якшення покарання; видачу та передачу
особи, яка вчинила злочин; зупинення та пеD
реривання перебігу строків давності; пом’якD
шення чи обтяження покарання, призначенD
ня більш м’якого покарання, ніж передбачеD
но законом; судимість (її настання, зняття та
погашення); примусове лікування; примуD
сові заходи медичного характеру; примусові
заходи виховного характеру тощо [19, c. 101].  

Щоб визначити, які засоби кримінальD
ноDправового регулювання суспільних відD
носин відносяться до інституту покарання
неповнолітніх, необхідно з’ясувати зміст інD
ституту покарання. У контексті нашого доD
слідження під інститутом покарання неповD
нолітніх пропонуємо розуміти об’єктивно
утворену, відносно відособлену, складну, міжD
галузеву, охоронноDрегулятивну систему криD
мінальноDправових приписів, що охоплюють
мету, вид і розмір покарання неповнолітніх
(як у положеннях Загальної, так і Особливої
частин КК України), положення щодо приD
значення та звільнення неповнолітніх від поD
карання і його відбування. Отже, до сфери
інституту покарання неповнолітніх відноD
сяться такі засоби кримінальноDправового
регулювання суспільних відносин, як встаD
новлення міри покарання за вчинення злоD
чину; звільнення від покарання та його
відбування; пом’якшення покарання; пом’якD
шення чи обтяження покарання, призначенD
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ня більш м’якого покарання, ніж передбачеD
но законом. 

Інститут покарання неповнолітніх за функD
ціональним призначенням відносно суспільD
них відносин, що регулюються нормами криD
мінального права, можна охарактеризувати
як охоронний. Однак це твердження стосуD
ється лише побудови кримінальноDправових
санкцій, визначення виду та розміру покаD
рання. Норми, якими встановлена процедуD
ра призначення або звільнення неповнолітD
нього від покарання та його відбування, є 
регулятивними, оскільки містять приписи
щодо правил вибору міри застосування покаD
рання неповнолітнім або звільнення від ньоD
го, адресатами яких, перш за все, є особи, які
застосовують закон, а також неповнолітні
особи, яких безпосередньо стосується обранD
ня міри заходу державного примусу за вчиD
нений ними злочин. 

Проведений аналіз дозволяє зробити ви�
сновок, що інститут покарання неповнолітD
ніх у кримінальноDправовому механізмі реD
гулювання суспільних відносин має охоронD
ний стосовно цих відносин характер, однак
містить регулятивні норми, спрямовані на
розв’язання внутрішніх потреб функціонуD
вання зазначеного інституту. 
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Забезпечення економічної безпеки дерD
жави та добробуту її громадян є однією
з основних функцій держави в умовах

подальшого розвитку ринкової економіки. ОдD
нак у зв’язку з переходом до ринкових відноD
син у нашій державі суттєво збільшилася кільD
кість злочинних проявів проти суспільних
відносин, інших благ, цінностей та інтересів
у сфері господарської діяльності. Стало факD
том, що злочинність в економіці набуває орD
ганізованих форм. Найвагомішим засобом заD
хисту та гарантування додержання економічD
них прав і свобод громадян в Україні є встаD
новлення кримінальної відповідальності за
злочинні посягання у сфері господарської діD
яльності. Однією з норм, яка регламентує криD
мінальну відповідальність за ці посягання, 
є стаття 206 Кримінального кодексу (далі –
КК) України (Протидія законній господарD
ській діяльності). Разом із тим, незважаючи
на досить тривале закріплення, у практичній
діяльності правоохоронних і судових органів
вона не знайшла свого належного застосуD
вання. Слід констатувати, що за наявності веD
ликої кількості наукових розробок у сфері
кримінальноDправової протидії економічній
злочинності питанням дослідження складу
протидії законній господарській діяльності
не приділено належної уваги. За останній час
означена проблематика стала предметом наD
укового аналізу лише в окремих дисертаційD
них працях, що не може задовольнити назріD
лих проблем у практичному застосуванні цієї
норми. 

У спеціальній вітчизняній літературі доD
слідження проблем кримінальної відповідальD
ності за протидію законній господарській
діяльності здійснювали П. Андрушко, А. БойD
ко, О. Дудоров, О. Кальман, В. Киричко, В. МойD
сик, Г. Марітчак, П. Матишевський, О. ПереD
пелиця, М. Погорецький, Л. Скора, Є. СтрельD
цов, М. Хавронюк та інші, а також зарубіжні
вчені – Б. Волженкін, Н. Лопашенко, З. НеD

знамова, Т. Погосян та інші. Окреслений наD
прям наукових розробок у цій галузі потреD
бує подальшого дослідження ознак суб’єкD
та злочину, передбаченого ст. 206 КК, що 
має своє актуальне значення в сучасних умоD
вах формування економічної системи нашої
держави. 

Суб’єкт як один із обов’язкових елеменD
тів складу злочину входить до предмета доD
казування по кожній кримінальній справі.
Суб’єкт – це індивід, якому протистоїть
об’єкт і який направляє на цей об’єкт свої дії
[1, с. 441]. Чинний закон про кримінальну
відповідальність уперше ввів до своєї редакD
ції визначення поняття «суб’єкт злочину» у
ст. 18 КК, відповідно до якої ним є фізична
осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з
якого відповідно до цього Кодексу може наD
ставати кримінальна відповідальність. НоD
велами цього Кодексу є також визначення у 
ч. 2 ст. 18 ознак спеціального суб’єкта, а таD
кож ознак, що характеризують спеціального
суб’єкта у виді службової особи (частини 3, 
4 ст. 18). Деякою мірою ці ознаки дублюютьD
ся у примітці до ст. 364 КК. 

У зв’язку із прийняттям Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо виконання Плану дій
щодо лібералізації Європейським Союзом віD
зового режиму для України стосовно відповіD
дальності юридичних осіб» від 23.05.2013 р.
№ 314DVII, КК України доповнено розділом
XIV1 «Заходи кримінальноDправового харакD
теру щодо юридичних осіб», відповідно до
якого підставами для застосування до юриD
дичної особи заходів кримінальноDправового
характеру є вчинення її уповноваженою осоD
бою: від імені та в інтересах юридичної особи
будьDякого із злочинів, передбачених статтяD
ми 209, 306, частинами 1 і 2 ст. 3683, частинаD
ми 1 і 2 ст. 3684, статтями 369, 3692 цього КоD
дексу; від імені юридичної особи будьDякого
із злочинів, передбачених статтями 258–2585
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цього Кодексу (ч. 1 ст. 963 КК). З цього норD
мативного положення зробимо висновок, що
коли злочин у виді протидії законній госпоD
дарській діяльності вчинено у сукупності із
вказаними злочинами, кримінальній відповіD
дальності, нарівні з фізичною особою, за наD
явності підстав, передбачених ч. 1 ст. 963 КК,
підлягає і юридична особа. 

Питання щодо суб’єкта злочину завжди
мало дискусійний характер. На нашу думку,
квінтесенція цієї дискусії є конкуренцією,
що давно склалася між правовими принциD
пами відносно дотримання прав і свобод фіD
зичних та юридичних осіб, з одного боку, і
державними інтересами у галузі здійснення її
економічної політики – з іншого. 

Відомий український юрист М. ЧельцовD
Бебутов, досліджуючи теоретичну спробу виD
рішення питання про відповідальність юриD
дичних осіб, дійшов висновку, що в криміD
нальному праві можна вести мову лише про
відповідальність корпорацій приватноправоD
вого характеру. Ці юридичні особи виражаD
ють свою волю завдяки встановленій органіD
зації. Їх воля може бути правомірною чи 
неправомірною. В останньому випадку вина
юридичної особи, його винувата воля є підD
ставою кримінальної відповідальності точD
но так, як і воля будьDякої фізичної особи. ЯкD
що юридична особа діє завдяки своїм оргаD
нам, то такі дії мають визнаватися діями саD
мої юридичної особи [2, с. 369]. За доцільD
ність уведення до вітчизняного законодавD
ства інституту кримінальної відповідальносD
ті юридичних осіб висловлюються такі науковD
ці, як В. Грищук, О. Пасєка [3, с. 50–61], В. СуD
воркін [4, с. 56–60], Л. Шеховцева [5, с. 464–
468] та інші. 

Міжнародний конгрес із кримінального
права (Бухарест, 1929 р.), визначив такі умоD
ви, за яких юридична особа може підлягати
кримінальній відповідальності: працівник
виконує завдання юридичної особи; працівD
ник діє з власної ініціативи, однак в інтересах
юридичної особи; працівник виконує рішенD
ня, ухвалене загальними зборами. МожлиD
вість встановлення кримінальної відповідальD
ності юридичних осіб розглядалася на таD
ких міжнародних форумах, як Міжнародний
конгрес з кримінального права у Гамбурзі
(1979 р.), Каїрі (1984 р.), РіоDдеDЖанейро
(1994 р.) та інших [3, с. 57]. Стимулюючим
фактором щодо імплементації інституту криD
мінальної відповідальності юридичних осіб
до вітчизняного кримінального законодавD
ства виступають приклади таких країн, як
Сполучені Штати Америки, Великобританія,
Франція, Федеративна Республіка НімеччиD
на та інших. Разом із тим багато вчених виD
словлюють принципову незгоду із цим поD
глядом. Так, І. Мітрофанов стверджує, що

«визнання суб’єктом злочину лише фізичних,
а не юридичних осіб цілком обґрунтовано,
тому що це є продовженням принципу індиD
відуальної відповідальності, а також принциD
пу вини, коли кожна особа відповідає за конD
кретно вчинене нею діяння» [6, с. 91]. Б. ВолD
женкін свого часу доводив, що вести мову
про вину юридичних осіб, як вона розумієтьD
ся в кримінальному праві, не можна, оскільD
ки цієї вини у юридичних осіб немає [7, с. 25]. 

Останні точки зору, на нашу думку, є
більш виваженими і такими, що відповідаD
ють основним принципам вітчизняного криD
мінального права. Так, Конституція України
гарантує, що юридична відповідальність осоD
би має індивідуальний характер (ч. 2 ст. 61).
Слід зазначити, що чинна редакція Закону
України «Про засади запобігання і протидії
корупції» від 07.04.2011 р. не передбачає юриD
дичних осіб як суб’єктів відповідальності за
корупційні правопорушення (ч. 1 ст. 4). 

Вважаємо, що впровадження інституту
кримінальної відповідальності юридичних
осіб до вітчизняного кримінального законоD
давства суперечить такому найважливішому
принципу кримінального права, як особисD
тий характер відповідальності, який полягає
в тому, «що тільки особа, яка вчинила злочин,
може нести за нього кримінальну відповіD
дальність і підлягати покаранню» [8, с. 16]. 
У зв’язку з цим доцільно, на нашу думку, заD
стосовувати до юридичної особи, в інтересах
якої фізичною особою вчинено суспільно неD
безпечне посягання, заходи цивільноDправоD
вого впливу. Доречним у цьому контексті є
висловлювання О. Шемякіна, який вказує на
те, що стосовно юридичних осіб «доцільно
було б встановити таку їх відповідальність за
вчинення корупційних злочинів, що поєднуD
вала б особисту відповідальність винного,
який вчинив корупційний злочин, і наклаD
дання цивільноDправових стягнень на юриD
дичну особу» [9, с. 113]. При цьому особи, які
дали доручення відповідній фізичній особі
на вчинення протиправних дій або виразили
колективну згоду на такі дії, повинні нести
кримінальну відповідальність як співучасниD
ки злочину. 

У контексті досліджуваного питання заD
слуговує на увагу те, що впровадження такого
виду покарання до юридичної особи, як його
ліквідація, поDперше, суттєво порушуватиме
права інших осіб, непричетних до злочинної
діяльності (співзасновників юридичної осоD
би, працівників); поDдруге, сприятиме спроD
щенню схем рейдерських захоплень, вистуD
патиме способом усунення з ринку небажаD
них конкурентів при певних обставинах злоD
вживань службових осіб наданими їм службоD
вими повноваженнями, що не сприятиме розD
витку економічного потенціалу нашої держави. 
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Таким чином, суб’єктом досліджуваноD
го складу злочину повинна виступати, на 
нашу думку, виключно фізична особа. У виD
падках, коли колективний орган управління
юридичної особи дав доручення або згоду
певній фізичній особі на вчинення протиправD
них дій, ці особи повинні нести кримінальну
відповідальність як співучасники, а до юриD
дичної особи мають застосовуватися цивільD
ноDправові санкції, що випливають із зобов’яD
зань по відшкодуванню шкоди. 

Відповідно до ч. 1 ст. 18 КК, віковою озD
накою суб’єкта протидії законній господарсьD
кій діяльності є досягнення фізичною особою
на момент вчинення цього злочину 16DрічноD
го віку. Слід зазначити, що досягнення встаD
новленого кримінальним законодавством
віку є однією з основних умов притягнення
особи до кримінальної відповідальності. РаD
зом із тим кримінальний закон встановлює й
нижчу вікову межу кримінальної відповіD
дальності, що передбачено ч. 2 ст. 22 КК.
Цілком природно, що встановлення мінімальD
ної календарної вікової межі для кримінальD
ної відповідальності має бути соціально та
кримінологічно обґрунтованим. При цьому
враховується ряд факторів: ступінь фізичноD
го та психічного розвитку, соціальноDпсихоD
логічні особливості (інтелектуальні, вольові,
емоційні) людини, рівень її соціалізації як
особи, що визначають можливість даного суD
б’єкта під час вчинення діяння усвідомлюваD
ти його фактичний характер і суспільну неD
безпеку; кримінологічні показники (розповD
сюдженість діянь даного виду серед осіб певD
ного віку, їх тяжкість тощо), принципи криD
мінальноDправової політики (наприклад, доD
цільність встановлення кримінальноDправоD
вої заборони) [10, с. 45].  

На нашу думку, вирішення питання щодо
віку суб’єкта злочину, передбаченого ст. 206
КК потребує проведення порівняльного анаD
лізу із ст. 189 КК (вимагання) на підставі тоD
го, що цей злочин за своїми об’єктивними озD
наками має певну схожість із досліджуваним
злочином. Кримінальна відповідальність за
вимагання настає у випадку, коли особі, яка
вчинила цей злочин, вже виповнилося 14 роD
ків. Основним безпосереднім об’єктом цього
суспільно небезпечного посягання виступаD
ють суспільні відносини власності, а злочиD
ну, передбаченого ст. 206 КК, – відносини у
сфері законної господарської (у тому числі
підприємницької) діяльності. Додатковим
безпосереднім об’єктом досліджуваного злоD
чину завжди виступають суспільні відносиD
ни із володіння, користування та розпоряD
дження відносинами власності. З наведених
чинників і показників встановлення мініD
мальної календарної вікової межі кримінальD
ної відповідальності можна зробити висноD

вок, що за ступенем фізичного та психічного
розвитку, соціальноDпсихологічних особлиD
востей неповнолітнього, рівня його соціаліD
зації як особи, які визначають можливість
суб’єкта під час вчинення діяння усвідомлюD
вати його фактичний характер і суспільну
небезпеку, кримінологічних показників із ураD
хуванням основоположних принципів криD
мінальноDправової політики було б недоцільD
но встановити мінімальний вік кримінальної
відповідальності (а саме – 14 років) за вчиD
нення протидії законній господарській діяльD
ності. Для обґрунтування цього висновку
можна навести як приклад і вікову ознаку
суб’єкта злочину, передбаченого ст. 355 КК
(примушування до виконання чи невиконанD
ня цивільноDправових зобов’язань). У цьому
випадку законодавець, враховуючи особлиD
вості об’єктивних ознак злочину, зокрема,
його предмета, передбачає як вікову ознаку
суб’єкта злочину 16Dрічний вік. На нашу думD
ку, такий підхід є доречним і виваженим стоD
совно досліджуваної нами норми. 

Розглядаючи різноманітні способи вчиD
нення даного злочину ми бачимо, що в багаD
тьох випадках особа посягає і на відносини
майнового характеру (наприклад, у випадку
вимоги передати юридичну особу іншим осоD
бам; погрози пошкодити чи знищити майно
загальнонебезпечним способом), а також на
життя та здоров’я людини. С. Яценко у зв’язку
із цим зазначає, що слід мати на увазі можD
ливість виникнення ситуації, коли при вчиD
ненні неповнолітнім у віці від 14 до 16 років
складного злочину, кримінальна відповідальD
ність за який настає з 16 років, ним було вчиD
нене діяння, що представляє собою один із
злочинів, передбачених ч. 2 ст. 22 КК. За таD
кої ситуації вчинене неповнолітнім діяння
має кваліфікуватися за нормою КК, що є в
зазначеному переліку [10, с. 47]. З цього виD
пливає, що коли неповнолітня особа віком
14–16 років вчинила злочин у виді протидії
законній господарській діяльності, вона підD
лягає кримінальній відповідальності у виD
падку, якщо в її діях присутній склад іншого
злочину, передбачений ч. 2 ст. 22 КК (наD
приклад вимагання, умисне заподіяння тілесD
них ушкоджень, умисне знищення або поD
шкодження чужого майна загальнонебезпечD
ним способом). Так, у випадку, коли в ході
вчинення цього злочину особою у віці з 14
років, але такою, що не досягла 16Dрічного
віку, заподіяні легкі тілесні ушкодження, що
не спричинили короткочасного розладу здоD
ров’я або незначну стійку втрату працездатD
ності, такі дії при наявності відповідних проD
цесуальних підстав необхідно кваліфікувати
за ч. 1 ст. 125 КК. Коли ж особа у віці із 14Dти
до набуття нею 16Dрічного віку в ході вчиD
нення цього злочину знищила або пошкодиD



К Р И М І Н А Л Ь Н Е П РА В О

1/2014

ла майно шляхом вибуху, підпалу або іншим
загальнонебезпечним способом, що заподіD
яло шкоду у великих розмірах, такі дії неD
обхідно кваліфікувати за ч. 2 ст. 194 КК. На
нашу думку, правило розглянутої кваліфіD
кації дій неповнолітніх у віці з 14 і до досягD
нення ними 16 років мало б застосовуватися
в розділі IV Загальної частини КК та у роз’ясD
неннях Пленуму Верховного Суду України 
з розгляду кримінальних справ. 

Висновки 

Актуальність дослідження ознак суб’єкта
злочину в останній час набуло широкої дисD
кусії у зв’язку з обговоренням питання ввеD
дення інституту кримінальної відповідальD
ності юридичних осіб. На нашу думку, впроD
вадження цієї новели на сучасному етапі є
передчасним, перш за все в контексті проD
тидії законній господарській діяльності, таD
ким, що в умовах відсутності стабільної екоD
номічної моделі в державі зумовить суттєві
негативні наслідки, насамперед, в економічD
ній сфері. Зважаючи на певну специфіку злоD
чину, передбаченого ст. 206 КК, вважаємо 
за недоцільне встановлення 14Dрічного віку
кримінальної відповідальності за його вчиD
нення, що, безумовно, повністю відповідаD
тиме завданням кримінальної політики наD
шої держави. 
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The present article considers the problematic questions and features of a subject of a crime dealing
with counteraction to legitimate economic activity. 

Статья посвящена исследованию проблематики и признаков субъекта преступления в виде
противодействия законной хозяйственной деятельности. 
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Розглядаючи морський і річковий трансD
порт світу, слід звернути увагу на його
місце в загальній світовій транспортній

системі. Лише комплексний підхід до вивчення
особливостей розміщення та розвитку водного
транспорту світу може дати правильну картину
розуміння основних принципів. Робота трансD
порту є матеріальною основою географічного та
міжнародного поділу праці. 

Міжнародна конвенція з охорони людського
життя на морі 1974 р. (далі – СОЛАСD74) є клюD
човою і посідає перше місце серед усіх інших
міжнародних конвенцій, які складають юриD
дичну основу гарантування безпеки судноплавD
ства. Мета Конвенції – встановлення однакоD
вих вимог, принципів і правил, спрямованих на
посилення охорони людського життя на морі.
Дія цієї Конвенції поширюється на судна міжD
народних рейсів. Виняток становлять військові
кораблі та риболовні судна, прогулянкові яхти,
судна валовою місткістю менше 500 рег. КонD
венція СОЛАСD74 містить загальні зобов’язання
для всіх держав застосування, порядок підпиD
сання, ратифікації, набрання чинності та прийD
няття поправок Правил Конвенції. Особливою
частиною Конвенції є технічні норми, обов’язD
кові для Адміністрації (Уряду) держав, що
підписали Конвенцію та приєдналися до неї. 

На підтримання безпеки судноплавства в
портах спрямована й Міжнародна Конвенція
про вантажну марку 1966 р. Вона встановлює,
що судно не може вийти в міжнародний рейс,
якщо на ньому відсутня вантажна марка і не виD
дане Міжнародне свідоцтво про вантажну марD
ку. Відповідно, Конвенція поширюється на судD
на міжнародних рейсів. Винятком є військові
кораблі, риболовні судна, прогулянкові яхти та
судна довжиною менше 25 м. Вантажна марка
визначає мінімальну висоту надводного борту,
регламентує запас плавучості, яку судно повинD
но мати у зонах, куди воно прямує, наприклад,
у Північній Атлантиці й у тропіках ці показD

ники будуть різними. Також прописані необD
хідні вимоги залежно від сезонних змін. МіжнаD
родне свідоцтво про вантажну марку видається
уповноваженою на це Адміністрацією або за її
дорученням уповноважує посадову особу на
здійснення цих функцій на строк не більше
п’яти років. Вантажні марки підлягають сувоD
рому нагляду, мета якого – впевнитися в тому,
що на судні дійсне посвідчення і відповідний
вантаж, що зазначений у марці, що судно не заD
знало ніяких суттєвих змін, унаслідок яких воD
но не може вийти в море без небезпеки для людD
ського життя. 

Вагоме місце в системі правових актів
міжнародної регламентації безпеки судноплавD
ства посідає Конвенція про міжнародні правила
запобігання зіткненню суден на морі 1972 р. з
доданими до неї (скорочено) міжнародними
правилами (далі – МППЗС1D72). Вона пошиD
рюється на всі без винятку судна, що провадять
свою діяльність у відкритих і сполучених з ниD
ми водах. Прибережні держави можуть встаD
новлювати свої власні правила судноплавства
на акваторіях рейдів, портів, на річках і озерах,
внутрішніх водних шляхах та з’єднаних з відD
критим морем, за якими можуть плавати морD
ські судна. Ці правила встановлюють дії суден
за різних умов: 

•• вибір безпечної швидкості; 
•• маневрування для запобігання зіткненню; 
•• при проході вузьких ділянок по системах

поділу руху; 
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1МППЗС – міжнародні правила запобігання
зіткненню суден на морі (англ. International RuD
lesofPreventingCollisionatSeaen: COLREGS) – це
документ, прийнятий міждержавною комісією,
який містить звід нормативно закріплених, а також
рекомендаційних правил, спрямованих на запоD
бігання зіткненню суден на морі. Крім цього, він
включає в себе вимоги до вогнів суден, знаків і сигD
налів. 
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•• при обгоні чи зближенні протилежно курD
суючих суден; 

•• вірний перетин курсів тощо. 
МППЗСD72 крім переліченого визначають

вогні та знаки, які має подавати судно, звукові 
і світлові сигнали, які судну слід вмикати в
різних ситуаціях, встановлює, змінює чи доповD
нює відповідними знаками та вогнями. 

МППЗСD72 регламентують встановлення
додаткових стаціонарних чи сигнальних вогнів
або звукових сигналів для військових кораблів
і суден, що йдуть у конвої, чи для риболовних
суден, зайнятих рибним промислом у складі
флотилії. Правила передбачають жорстку відD
повідальність за недотримання їх. Якщо морсьD
ка пригода трапилась унаслідок недотримання
МППЗСD72, ігнорування будьDякої перестороD
ги, врахування якої потребує звичайна морська
практика, або через особливі обставини даного
випадку, то від відповідальності за нанесену
шкоду не звільняються ні судно, ні його судновD
ласник, ні капітан, ні екіпаж. 

Міжнародна конвенція про підготовку та
дипломування моряків і несення вахти 1978 р. з
поправками 1995 р. (далі – ПДМНВD781) встаD
новлює вимоги до кваліфікації моряків, їх гоD
товності до виконання своїх обов’язків. КонD
венція стосується моряків, які працюють на
морських суднах, за винятком військових, риD
боловних, прогулянкових яхт і деяких інших
плавучих засобів, які рідко зустрічаються. Вона
визначає основні принципи несення ходової
навігаційної та машинних вахт, радіовахт. КонD
венція визначає обов’язкові мінімальні вимоги
для дипломування судноводіїв, судномеханіків
і радіоспеціалістів. Усі особи, які працюють на
судні та займають будьDяку посаду, повинні
дотримуватися вимог Конвенції ПДМНВD78,

пройти початкову підготовку щодо способів
особистого виживання й особистої безпеки, 
боротьби з пожежею та надання елементарної
першої медичної допомоги. Конвенція регламенD
тує вимоги до підготовки суднових спеціалістів
по боротьбі з пожежею за розширеною програD
мою, фахівців із рятувальних шлюпок, плотів і
чергових шлюпок, осіб, призначених для наданD
ня першої медичної допомоги та догляду за хвоD
рими на суднах. Конвенція має два додатки: КоD
декс з підготовки та дипломування моряків часD
тина А – обов’язкові вимоги і частина В – рекоD
мендований керівництву щодо вимог Конвенції
ПДМНВD78. 

Міжнародна конвенція про стандарти підD
готовки, сертифікації персоналу риболовних
суден і несення вахти 1995 р., застосовується до
риболовних суден довжиною більше 24 м. Вона
складається із самої Конвенції та Програми, яка
містить 10 розділів: 

1. Загальні положення; 
2. Корпус, водонепроникність і обладнання; 
3. Остійність і пов’язані з нею морехідні

якості; 
4. Механізми й електричні установки; 
5. Заходи протипожежного захисту; 
6. Забезпечення безпеки екіпажу; 
7. Рятувальні засоби; 
8. Дії в аварійній установці, навчання, триD

воги, перевірки; 
9. Радіозв’язок; 
10. Суднове навігаційне обладнання. 
Слід зазначити, що Міжнародна Конвенція

про підготовку і дипломування персоналу рибоD
ловних суден і несення вахти 1995 р. має такі ж
вимоги, що й Конвенція ПДМНВD78, стосовно
риболовних суден довжиною 24 м і більше. 

Висновки

Дотримання розглянутих міжнародних
конвенцій є підтвердженням прагнення розвиD
вати морське торговельне судноплавство між
країнами на принципах поваги до національD
ного суверенітету й утримання від дій, які могD
ли б зашкодити нормальному розвитку судноD
плавства. 

Безумовно, до законодавства про водний
транспорт потрібно вносити багато змін, які
враховуватимуть сучасні правові потреби сусD
пільства, і сьогодні робиться все можливе для
існування водного транспорту України.

D

1Міжнародна конвенція про підготовку та диD
пломування моряків і несення вахти 1978 р. (Про
приєднання до Конвенції див. Закон України від
01.11.1996 р. № 464/96DВР). Дата набрання чинності
для України – 07.04.1997 р. Сторони цієї Конвенції, баD
жаючи сприяти посиленню охорони людського житD
тя і збереженню майна на морі, а також захисту морD
ського середовища шляхом установлення, за спільD
ною згодою, міжнародних норм підготовки та диD
пломування моряків і несення вахти, вважають, що
найкращим способом досягнення цієї мети є укD
ладення Міжнародної конвенції про підготовку та
дипломування моряків і несення вахти. 

Стаття надійшла до редакції 09.12.2013 р.

The article describes the legal framework, which concerns the safety of navigation in the ports. Opens a
legal framework to ensure the safety of navigation. Suggestions for the improvement of the legal framework
to ensure the safety of navigation in the ports.

В статье характеризуется нормативно�правовая база, касающаяся безопасности судо�
ходства в портах, раскрывается юридическая основа обеспечения безопасности судоходства, дают�
ся предложения по совершенствованию нормативно�правовой базы обеспечения безопасности судо�
ходства в портах.
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Діяльність людини у Світовому океані 
різноманітна. За традицією її пов’язуD
ють в основному з мореплавством,

розрізняючи основні його види: торговельне,
промислове, військове тощо. Особливу роль
у розвитку мореплавства відіграє морський
транспорт як найважливіша галузь екоD
номіки. 

Освоєння Світового океану завжди нерозD
ривно пов’язане з проблемою забезпечення
безпеки мореплавання. Розвиток морського
транспорту на сучасному етапі відбувається в
умовах науковоDтехнічної революції. Разом із
тим науковоDтехнічний прогрес зумовлює як
незаперечні переваги, так і витрати технічноD
го та соціального характеру. Перш за все заD
слуговують на увагу морські аварії. Ціна аваD
рій на морському флоті останнім часом значD
но зросла; масштаби наслідків набули глоD
бального характеру, що зачіпають інтереси
народів цілих континентів; заподіяна шкода
часто стає непоправною.

Тема забезпечення безпеки судноплавD
ства завжди актуальна, оскільки праця в морі
була і залишається небезпечною. Безумовно,
постійно зростає роль конкретних держав і
світового співтовариства у забезпеченні безD
пеки судноплавства, контролі за його забезD
печенням.

Теоретичною базою дослідження є наD
укові роботи як українських, так і зарубіжD
них учених, у тому числі праці К. Бекяшева,
В. Сидорченко, С. Горб, В. Прусс, Т. КоротD
кого, В. Гуцуляк та ін. 

Метою цієї статті є аналіз чинного міжнаD
родного та національного законодавства
щодо забезпечення безпеки мореплавства,
зокрема з питання визначення мінімальноD
го складу екіпажу судна в Україні. 

Умовою ефективного функціонування моD
реплавання як системи, спрямованої на задоD
волення господарських, культурних, наукових,
рекреаційних та інших потреб людства, є заD
безпечення його безпеки. Від кожного учасниD
ка процесу мореплавання потрібні не тільки
теоретичні знання та практичні навички відD
повідно до його вузької спеціальності, а й 
розуміння цілей, принципів і завдань безпеки.
У поняття «безпека мореплавства» вкладається
більш широкий зміст, ніж безаварійна експлуD
атація морських суден. Воно охоплює систему
заходів, спрямованих на збереження людсьD
кого життя на морі, захист морських суден
від небезпек на морі, захист морського сереD
довища від забруднення з суден, а також пеD
редбачає моніторинг чинного міжнародного
та національного законодавства, розробленD
ня нових або доповнення все існуючих нормаD
тивноDправових актів із метою вдосконаленD
ня стандартів і вимог щодо забезпечення безD
пеки мореплавства. 

МіжнародноDправова практика накопичиD
ла достатню кількість нормативних актів, що
регламентують питання безпеки мореплаванD
ня. Правовою основою спільних дій держав є
ряд міжнародних нормативноDправових актів
у галузі забезпечення безпеки мореплавання.
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Як правило, це багатосторонні універсальні
або регіональні угоди. Універсальні договори
та конвенції присвячені в основному правоD
вій регламентації попередження, обмеження,
заборони та зниження забруднення, а також
здійсненню контролю за забрудненням морD
ського середовища, що спричинюється окремиD
ми видами діяльності або з різних джерел.

Забезпечення безпеки мореплавства, зниD
ження аварійності залежить від складу флоту,
віку суден, їх відповідності розвитку науки і
техніки в суднобудуванні та судноплавстві, а
також від людського фактора. Так, безпека моD
реплавання, з одного боку, спрямована «на сеD
бе», тобто на морську транспортну систему, на
судна, плавання яких і становить сутність функD
ціонування системи, а з іншого – на «зовнішD
ні» по відношенню до мореплавання об’єкти.
Такими зовнішніми об’єктами є люди, які беD
руть участь у процесі мореплавання як активD
но (члени екіпажів суден), так і пасивно (паD
сажири морських суден) [1]. 

Розглядаючи безпеку мореплавання як
стан процесу функціонування морської трансD
портної системи, можна запропонувати такі
визначення для її складових: безпека суден,
безпека людського життя на морі, безпека судD
ноплавних шляхів, безпека природного сереD
довища. Саме безпеку людського життя на
морі, тобто стан захищеності людей, які беруть
участь у діяльності на морі, від загрози їх житD
тю, здоров’ю внаслідок впливу небезпечних
факторів, що виявляються в мореплавстві, ми
розглядатимемо. 

Питання визначення мінімального склаD
ду екіпажу торговельного судна на сьогодні виD
рішується, перш за все, на міжнародному рівні
(з цього питання є низка нормативноDправоD
вих актів), а також на національному рівні. 

Для виходу в море та на внутрішні водні
шляхи судно повинно мати на борту належним
чином оформлені документи, серед яких –
Свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судD
на. Однак на сьогодні питання, що стосується
принципів визначення безпечного складу, заD
конодавством України не врегульоване. 

Відповідно до ст. 50 Кодексу торговельD
ного мореплавства (далі – КТМ) України для
суден, що зареєстровані в Україні, мінімальD
ний склад встановлюється центральними оргаD
нами виконавчої влади у галузях транспорту та
рибного господарства. Але жодних принципів
щодо визначення мінімального складу в КТМ
не міститься (зазначається лише мінімальний
склад, при якому дозволяється вихід судна 
в море, що встановлюється залежно від типу,
району плавання, призначення судна та відпоD
відно до чинного законодавства України). 

Наказом Мінтрансзв’язку від 30.01.2001 р.
№ 44 скасоване союзне Положення про мініD
мальний склад екіпажу суден 1969 р. і затверD
джені українські Правила визначення мініD
мального складу. Однак ці правила втратили
силу 01.07.2002 р. На думку фахівців із морD
ського права, однією з причин скасування праD
вил були шаблонні підходи до визначення міD
німального складу. Коли скасовується норD
мативний документ, як правило, автоматично
відновлюється той, що діяв раніше. Але в даD
ному випадку цього не відбулось, оскільки наD
каз Мінтрансзв’язку України від 30.01.2001 р.
№ 44 продовжує діяти, і Положення про мініD
мальний склад екіпажу суден, при якому доD
пускається вихід судна в море, затверджене
наказом Мінморфлоту СРСР від 09.12.1969 р.
№ 199 вважається не діючим на території
України. Іншими словами, 01.07.2012 р. виD
повнилося 10 років, як Україна живе в стані
повної неврегульованості цього питання: соD
юзні правила скасовані, а українські втраD
тили силу. 

В іншій близькій галузі рибопромисловоD
го флоту діє Положення про безпечне укомD
плектування екіпажами морських суден флоD
ту рибної промисловості. Це Положення наD
казує судновласникам визначати мінімальD
ний склад екіпажів суден із урахуванням норD
мативних вимог з безпеки мореплавства, а таD
кож встановлює процедуру безпечного укомD
плектування екіпажами морських суден флоD
ту рибної промисловості та видачі Свідоцтва
про мінімальний склад екіпажу (наказ МінісD
терства аграрної політики та продовольства
України від 03.12.2012 р. № 747). Здається,
що можна використовувати аналогію права,
оскільки міжнародні вимоги щодо вирішенD
ня цього питання по відношенню до суден риD
бопромислового флоту і торговельних суден
різні, то це неможливо. Отже, незрозумілою
є ситуація, коли в двох близьких галузях 
така різна ситуація щодо вирішення одного
питання – визначення мінімального складу 
екіпажу судна. 

Слід зазначити, що скасовані національні
правила, а не міжнародні. Так, правило 13 глаD
ви 5 Конвенції про охорону людського життя
на морі (SOLASD74) від 01.11.1974 р. вимаD
гає, щоб кожне судно, яке здійснює міжнародD
ні рейси, було укомплектоване безпечним екіD
пажем із точки зору охорони людського житD
тя на морі та мало Свідоцтво про мінімальD
ний безпечний склад екіпажу, видане урядом
держави, під прапором якої судно має право
плавання. На сьогодні Конвенція про працю в
морському судноплавстві від 23.02.2006 р.,
членом якої Україна не є, визначає, що мініD
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мальний склад екіпажу повинен забезпечуD
вати за будьDяких умов експлуатації судна безD
пеку й охорону судна і його персоналу. На сьоD
годні в міжнародному законодавстві у 1999 р.
ІМО прийняла нову резолюцію А.890, в якій
збережені позиції резолюції 1981 р., але виD
моги до безпечного складу екіпажів викладеD
ні більш чітко. Ця резолюція є діючою, але
вона доповнена у 2003 р. резолюцією А.955 в
частині безпеки й охорони суден. У цих двох
резолюціях перелічені функції, які має викоD
нувати безпечний екіпаж, наведені фактори,
що визначають його склад: розміри судна,
тип судна, число і потужність головних і допоD
міжних установок, тип головних і допоміжD
них установок, обладнання судна, метод техD
нічного обслуговування, тип вантажу, харакD
тер майбутніх рейсів і частота заходів у порD
ти, райони плавання, режим роботи та відпоD
чинку екіпажу, засоби охорони судна, викорисD
товувані види обладнання. 

У резолюціях також зазначено, що мініD
мальний склад повинен гарантувати: безпечD
не управління судном, швартування, монітоD
ринг завантаження судна, рятування людей,
пожежогасіння, обслуговування водонепроD
никних дверей, медичне обслуговування, техD
нічне обслуговування суднових технічних заD
собів, необхідну вахту в машинному відділенD
ні, паливні та баластні операції, передачу й отD
римання інформації з судна, ремонтні робоD
ти з урахуванням використовуваного методу
технічного обслуговування, охорону судна. ОтD
же, мінімальний склад екіпажу судна – це таD
ка мінімальна кількість осіб командного склаD
ду та суднової команди, за якої у будьDякий
час експлуатації можна забезпечити безпечD
не управління судном і його охорону, а саме:
безпеку людей і судна, збереження вантажу,
майна, захист навколишнього природного сеD
редовища та координацію дій в аварійноDнеD
безпечних ситуаціях. 

Вимоги резолюцій ІМО А.890 і А.955 «відD
працьовані» морськими державами з різниD
ми рівнями відповідальності: багато країн із
«зручними» прапорами лояльно ставляться
до часткового невиконання цих резолюцій;
провідні морські держави, навпаки, ретельно
контролюють виконання вимог резолюцій.
Відповідно до міжнародного законодавства
щодо комплектації екіпажем суден передбаD
чено, що кожна країна повинна мати законоD
давство та правила, які встановлюють для заD
реєстрованих на її території суден норми безD
пеки, у тому числі норми відносно кваліфікаD
ції, тривалості робочого часу та комплектації
екіпажу з метою забезпечення безпеки житD
тя на борту судна [2]. 

Постає питання: якими правилами керуD
ються відповідні установи, що видають СвіD
доцтва про мінімальний склад національним
суднам (національним законодавством це не
врегульовано). Наявність такого свідоцтва
вимагається конвенцією СОЛАС і перевіряD
ється іноземними державами портів. За заD
гальними правилами, судновласник суден, які
планують заходити в іноземні порти, повинен
привести всі суднові документи у відповідD
ність із міжнародними вимогами та стандарD
тами. Інколи судновласник навіть повинен
враховувати національні стандарти тих дерD
жав, де планується робота судна. На сьогодні
Свідоцтво про мінімальний склад екіпажу в
Україні видається без жодних встановлених
правил. 

Міністерство інфраструктури України з
метою забезпечення належного рівня безпеD
ки судноплавства та здійснення контролю за
укомплектованістю екіпажем суден, що плаD
вають під Державним прапором України, розD
робило правила, якими визначається мініD
мальний склад екіпажу суден, і процедуру виD
дачі судновласникам відповідних свідоцтв. ВідD
повідний проект наказу Міністерство інфраD
структури України «Про затвердження ПраD
вил визначення мінімального складу екіпажу
суден» винесло на публічне громадське обгоD
ворення. Згідно із зазначеними Правилами
до складу екіпажу має входити така кількість
осіб, яка може у будьDякий момент експлуD
атації забезпечити безпечне управління судD
ном і його охорону. Правила визначають осD
новні принципи та критерії, якими мають кеD
руватися судновласники під час розрахунку
мінімального складу екіпажу. Згідно з розD
робленими Правилами для отримання СвіD
доцтва судновласник повинен подати в УкрD
моррічінспекцію всі необхідні документи із
розрахунками мінімального складу екіпажу.
На думку експертів, якщо судновласник не
матиме на меті занизити мінімальний склад
екіпажу на шкоду безпеці судноплавства, проD
цедура доведення його відповідності чинним
вимогам не буде складною. Більше того, судD
новласник отримає можливість мінімізувати
екіпаж шляхом підвищення рівня автоматиD
зації судна та застосування сучасних технолоD
гій його технічної експлуатації. Якщо судD
новласник порушить чинні вимоги безпеки
судноплавства, то неминуче буде виявлена неD
відповідність його пропозицій нормам безD
пеки судноплавства. 

На думку фахівців і практиків, є багато
питань до цих Правил. Тому вони і винесені 
на громадське обговорення. Вважаємо, що до
прийняття зазначених Правил Міністерство

95



М І Ж Н А Р О Д Н Е П РА В О

1/2014

враховує зауваження та пропозиції, які моD
жуть надсилатися заінтересованими юридичD
ними і фізичними особами. 

У червні 2012 р. Міністерство інфраструкD
тури затвердило галузеву програму забезпеD
чення безпеки судноплавства на 2014–2018 рр.
(наказ № 426). Зокрема, у програмі передбаD
чається забезпечення безпеки мореплавства
а саме – «розробка, вдосконалення та розвиD
ток нормативної бази з питань безпеки судD
ноплавства та приведення її у відповідність з
міжнародними вимогами» (п. 3.3). Будемо

сподіватися, що положення програми будуть
втілені в життя. 
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lem of determining the minimum manning requirements for vessel. 

В статье рассматриваются основные положения правового обеспечения безопасности морепла�
вания, анализируется действующее международное и национальное законодательство в сфере обес�
печения безопасности судоходства. 
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