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Зміни у політичному й економічному жит=
ті нашої країни та зарубіжних країнах
визначили необхідність створення більш

сприятливих умов для розвитку авторського
права та суміжних прав як інституту права
інтелектуальної власності. Авторське право,
з наукової точки зору, є складним поєднан=
ням різних за природою та змістом майнових
і немайнових (особистих) інтересів право=
володільця та можливих інших суб’єктів ав=
торського права чи інших учасників авторсь=
ких правовідносин. Особливістю авторсько=
го права є те, що основним його об’єктом ви=
ступає результат інтелектуальної творчої ді=
яльності людини. Результатом творчої (інте=
лектуальної) діяльності, що є об’єктом автор=
ського права, є виражений в об’єктивній фор=
мі її продукт. Джерелом виникнення автор=
ських прав є створення того чи іншого твор=
чого результату (продукту), що проявляється
у формі літературного, мистецького, худож=
нього, наукового чи іншого твору. 

У різні часи проблеми визначення юри=
дичної природи авторського права та суміж=
них прав досліджувалися такими вченими,
як Е. Гаврилов, В. Дозорцев, Н. Мироненко,
О. Мельник, В. Мозолін, В. Наринян, О. Ор=
люк, О. Святоцький, О. Сергєєв, Є. Суханов,
В. Серебровський, Р. Шишка та інші. 

Метою цієї статті є характеристика автор=
ського права як інституту права інтелекту=
альної власності, визначення основних оз=
нак авторського права та встановлення йо=
го принципів, їх внутрішнього змісту.

Історія законодавства про інтелектуаль=
ну власність протягом останніх трьох століть
є пошуком розумного балансу інтересів, сво=
го роду «соціального контакту» між автором
і суспільством, рівноваги між правами осо=
бистості й інтересами суспільства, між тим,

що відноситься до сфери культури, і тим, що
відноситься до сфери комерції [1, с. 59].  

Історія дослідження юридичної природи
авторських прав в основному зводиться до 
визначення їх сутності через розгляд теорії
виключних прав. Сучасне розуміння виключ=
ного характеру авторських прав полягає, як
правило, в тому, що вони (як виключні абсо=
лютні права) забезпечують їх правоволоділь=
цю легальну монополію на здійснення різних
дій (із використання результатів їх творчості
та розпорядження ними) з одночасною забо=
роною всім іншим особам здійснювати вказа=
ні дії [2, с. 629]. 

Авторське право як інститут права інте=
лектуальної власності у сучасній системі пра=
ва є сукупністю правових норм, що регулюють
відносини, які виникають у зв’язку із ство=
ренням, використанням і захистом творів на=
уки, літератури та мистецтва, а також окре=
мих похідних від них творів. 

Авторські права, у свою чергу, визнача=
ються як сукупність наданих авторові прав
(правомочностей), необхідних для охорони
інтересів, що виникають у зв’язку із створен=
ням твору та використанням його суспільст=
вом [3, с. 107]. 

Авторське право за своєю сутністю має
сприяти свободі творчості, стимулювати твор=
ців до плідної творчої праці, створювати не=
обхідні умови для використання цих об’єктів
суспільством і здійснювати необхідний захист
усіх учасників відповідних відносин. Внут=
рішній зміст авторських правовідносин ви=
значається принципами побудови норм автор=
ського права, які в цілому можна розглядати
як принципи авторського права. Як зазначає
О. Сергєєв, вони пронизують зміст усієї сис=
теми авторського права, визначають усю
юрисдикційну діяльність і втілюються у су=
б’єктивних правах і обов’язках учасників ав=
торських правовідносин. Не будучи закріп=
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леними у конкретних статтях закону, прин=
ципи авторського права виводяться з аналізу
всієї сукупності авторсько=правових норм [4,
с. 21]. Відповідні норми базуються на загаль=
ноприйнятій, закріпленій у загальному ви=
гляді у національному та міжнародному за=
конодавстві, доктрині права інтелектуальної
власності. Знання принципів дозволяє орієн=
туватися в авторському законодавстві, пра=
вильно тлумачити та застосовувати на прак=
тиці окремі його норми, а також вирішувати
питання, на які немає прямої відповіді у чин=
ному законодавстві. 

Свобода творчості як принцип авторсь=
кого права передбачає можливість будь=якої
особи на здійснення інтелектуальної творчої
діяльності у будь=яких не заборонених зако=
нодавством формах. Іншими словами, свобо=
да творчості є фактично правом на творчість,
яким охоплюються і конституційні права лю=
дини, і права інтелектуальної власності, й ос=
віта, і право вимагати належної організації
творчої діяльності тощо. Це і система органів
державної влади та громадянського суспіль=
ства [5, с. 14]. Однак свобода творчості та пра=
во на творчість є тими конституційними пра=
вами, що у сфері авторських правовідносин
насамперед належать фізичним особам, які є
творцями об’єктів авторського права. 

У Конституції України принцип свободи
творчості можна розглядати через призму
інших конституційних прав. Так, ст. 23 Кон=
ституції України визначає, що кожна людина
«має право на вільний розвиток своєї осо=
бистості, якщо при цьому не порушуються
права і свободи інших людей, та має обов’яз=
ки перед суспільством, в якому забезпечуєть=
ся вільний і всебічний розвиток її особистос=
ті». Оскільки одним із проявів розвитку осо=
бистості є творчість, то в даному випадку мож=
на вести мову про причетність відповідної
норми до формування одного з основних прин=
ципів авторського права. 

Згідно із ст. 34 Конституції України кож=
ному гарантується право на свободу думки і
слова, на вільне вираження своїх поглядів і
переконань. Кожен має право вільно збирати,
зберігати, використовувати і поширювати ін=
формацію усно, письмово або в інший спосіб –
на свій вибір. Так, відповідна норма також
відображає не тільки право на творчість, а й без=
посередньо право на свободу творчості тощо. 

Свобода творчості забезпечується здійс=
ненням правової охорони будь=яких творів у
галузі науки, літератури та мистецтва, які є ре=
зультатом інтелектуальної творчої діяльнос=
ті, незалежно від призначення, достоїнства
та способу вираження. 

Непорушність авторського права передба=
чає гарантування можливостей реалізації
своїх прав суб’єктами авторського права. Не=

порушність авторського права означає його
недоторканність, недопустимість порушення
по відношенню до носія цих прав. Кожен су=
б’єкт права інтелектуальної власності має бу=
ти впевнений у можливості вільно, на влас=
ний розсуд здійснювати свої права, а у випад=
ку їх порушення – належним чином захисти=
ти. Згідно із ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу
(далі – ЦК) України право інтелектуальної
власності є непорушним. Ніхто не може бути
позбавлений права інтелектуальної влас=
ності чи обмежений у його здійсненні, крім
випадків, передбачених законом. 

Позбавлення й обмеження авторських прав
здійснюється як загальними, так і спеціаль=
ними нормами. Прикладом позбавлення ав=
тора виключних майнових авторських прав є
встановлення строку чинності цих прав, піс=
ля спливу якого твір переходить у суспільне
надбання та може використовуватися без 
дозволу автора (статті 446–447 ЦК України,
статті 28, 30 Закону України «Про авторське
право і суміжні права» тощо). Прикладом 
обмеження майнових прав авторів є законо=
давче закріплення можливості вільного вико=
ристання об’єктів авторського права іншими
особами (ст. 444 ЦК України, статті 21–25
Закону України «Про авторське право і суміж=
ні права» тощо). 

Виключність авторських прав закріплена
на законодавчому рівні та стосується майно=
вих прав авторів і власників суміжних прав.
Виключний характер авторських прав є не
тільки їх характерною ознакою, а й принци=
пом побудови авторського права. Згідно із ст. 1
Закону України «Про авторське право і су=
міжні права» виключне право визначається як
майнове право особи, яка має щодо твору,
виконання, постановки, передачі організації
мовлення, фонограми чи відеограми авторсь=
ке право і (або) суміжні права на викорис=
тання цих об’єктів авторського права і (або)
суміжних прав лише нею і на видачу лише ці=
єю особою дозволу чи заборони їх викорис=
тання іншим особам у межах строку, встанов=
леного авторським законодавством. 

Поява категорії «виключні права» зумов=
лена значущістю результатів інтелектуаль=
ної діяльності (інтелектуального продукту)
для економічного товарного обороту. Пер=
шочергово ця категорія у загальному вигляді
практично не виступала, у життя вступили
тільки її одиничні гілки. Як загальна кате=
горія вона не мала чіткого найменування, ви=
користовувалися різні її варіанти, найбільш
часто застосовувалася назва «інтелектуальна
власність» [6, с. 112]. Інтелектуальна влас=
ність у сучасному праві розглядається як су=
купність виключних прав як особистого, так
і майнового характеру на результати творчої
інтелектуальної діяльності. 
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У радянський та сучасний період цікавим
і достатньо сформованим є науковий погляд
на виключність прав щодо результатів інте=
лектуальної діяльності. Так, будь=які товарні
відносини спираються на загальні передумо=
ви, без яких товарні відносини неможливі не=
залежно від специфіки об’єкта. Такою перед=
умовою є наявність у товароволодільця мо=
нополії, яка залежно від властивостей об’єк=
та отримує різне юридичне закріплення. Для
матеріальних речей монополія виражається
в інституті права власності, а для нематері=
альних результатів інтелектуальної діяльнос=
ті – у виключних правах. Монополія отри=
мує юридичне вираження у загальній кате=
горії абсолютних прав, однією із гілок яких 
(і протягом тисячоліть – єдиною) є право
власності, а іншою (порівняно новою) – ви=
ключні права [6, с. 112]. Цю теорію підтриму=
вали такі відомі науковці, як Е. Гаврилов, 
В. Калятин та інші. Виключними у даному
випадку визнаються тільки майнові права.
Слід зазначити, що більшість учених виключ=
ність прав на результати інтелектуальної ді=
яльності визначала саме через категорію «мо=
нополія». Монополія при цьому завжди оз=
начає, що тільки правоволоділець може здій=
снювати чи дозволяти здійснення певних дій
і, відповідно, забороняти їх усім іншим. 

У науковій літературі зазначається, що
майновий характер виключного права озна=
чає: воно має властивості майна, а тому дає
підстави вважати, що це право може бути аб=
страговане від особистості його носія та на=
бути характер «циркулювання», властивий
усім суб’єктивним майновим правам. У цьому
і полягає його цінність, оскільки виключні
права санкціонують доступ до об’єкта, роблять
його використання законним. Це пояснюєть=
ся тим, що, крім специфічних ознак, виключ=
ні права мають ознаки, характерні для біль=
шості суб’єктивних прав – перш за все, це оз=
нака динамічності [7, с. 34].  

На думку В. Дозорцева, необхідною умо=
вою встановлення щодо інтелектуального про=
дукту виключних прав і пуску його в товар=
ний економічний обіг є відокремлення цього
продукту від найближчого, суміжного чи ана=
логічного результату. Він вважає, що існує
два способи відокремлення – за формою і за
змістом. За формою інтелектуальні результа=
ти завжди є унікальними та відрізняються один
від одного. За змістом інтелектуальні резуль=
тати можуть бути однаковими, а можуть і
відрізнятися. У зв’язку з цим слід штучно ві=
докремити цей результат шляхом формаліза=
ції його істотних ознак і закріпити правові на=
слідки такої формалізації. Таким чином, пер=
ше завдання виключних прав В. Дозорцев
вбачає у забезпеченні відокремленості об’єкта
як умови товарного обігу. Друге завдання ви=

ключних прав полягає в тому, щоб створити
правовий механізм для товарного обігу, що
відповідає специфіці об’єкта і тому відріз=
няється від права власності. Правомочності
власника у праві власності, тобто володіння,
користування та розпорядження, або відсут=
ні, або суттєво відрізняються у праві інтелек=
туальної власності [6, с. 114]. 

Доступність авторського твору пов’яза=
на із створенням таких умов для членів сус=
пільства, які здатні забезпечувати можли=
вість користування результатами творчості
всіх бажаючих. Обсяги користування визна=
чаються законодавством і повинні забезпе=
чувати охорону та захист майнових і особис=
тих немайнових прав творців, інших суб’єк=
тів авторського права. Сутність об’єктів автор=
ського права полягає у тому, що вони є ре=
зультатами інтелектуальної творчої діяль=
ності, виконують функцію духовного збага=
чення кожної окремої людини та суспільства
в цілому. Тому держава намагається встано=
вити такий механізм захисту авторських прав,
який не буде, з одного боку, порушувати мо=
нопольне право творців на твір, а з іншого –
надасть можливість усім членам суспільства
вільно, але у певних обсягах, використовува=
ти твір для задоволення своїх власних ду=
ховних потреб. 

Стаття 452 ЦК України визначає стро=
ки чинності прав інтелектуальної власності.
Згідно із зазначеною нормою особисті немай=
нові права інтелектуальної власності є чин=
ними безстроково. У свою чергу, майнові 
права інтелектуальної власності є чинними
протягом строків, встановлених законодавст=
вом або визначених договором. Відповідно до
ст. 30 Закону України «Про авторське право
і суміжні права» закінчення строку дії ав=
торського права на твори означає їх перехід 
у суспільне надбання. 

Закріплені законодавством обмеження
майнових прав авторів надають можливість
усім членам суспільства використовувати ре=
зультати чужої інтелектуальної праці для 
задоволення своїх особистих потреб, пов’я=
заних із навчанням, духовним розвитком, куль=
турним вихованням тощо. Обмеження май=
нових прав авторів одночасно є закріпленими
законодавством випадками вільного викорис=
тання твору. Зазначене зумовлює дотриман=
ня принципу доступності авторського твору
та дотримання і забезпечення балансу інте=
ресів між авторами й іншими членами суспіль=
ства, що є користувачами авторських творів. 

Невідчужуваність особистих немайнових
прав авторів як принцип авторського права
полягає у чіткому відмежуванні майнових ав=
торських прав від особистих немайнових і не=
можливість їх передання іншим особам будь=
яким способом. Особисті немайнові права від=
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різняються від майнових тим, що не мають
економічного змісту; є невіддільними від осо=
би; виконують функцію індивідуалізації осо=
би; є абсолютними правами та мають необме=
жений строк існування. Особисті немайнові
права, перш за все, задовольняють певні мо=
ральні (духовні) потреби творців, є перед=
умовою визнання їх суб’єктами права, а деякі з
них зумовлюють виникнення майнових прав. 

Свобода авторського договору є тією кате=
горією договірних авторських правовідно=
син, що визначає можливість сторін не тіль=
ки вільно приймати рішення про договірне
регулювання відносин, а й самостійно визна=
чати зміст авторського договору, умови його
укладення, розмір відповідальності тощо. Ав=
торські договори виступають однією з пра=
вових форм реалізації суб’єктивних авторсь=
ких правомочностей на використання об’єк=
тів авторського права. Таким чином, авторсь=
кий договір є способом передання авторсь=
ких прав. Свобода авторського договору пе=
редбачає можливість вільного розпоряджен=
ня авторськими майновими правами, що мо=
же здійснюватися у формі відчуження права
та видачі дозволу (ліцензії) на його викорис=
тання певним способом. 

Незалежно від виду договору та його рег=
ламентації законодавством, свобода укладен=
ня авторського договору полягає у свободі осо=
би вільно вступати у договірні відносини; са=
мостійно обирати контрагента; самостійно ви=
значати структуру та вид договірного зв’язку. 

Аналіз основних юридичних ознак і прин=
ципів авторського права як інституту права
інтелектуальної власності дозволяє зробити
такі висновки: 

подальший розвиток авторського права й
удосконалення правового регулювання автор=
ських правовідносин має будуватися на до=
триманні балансу інтересів авторів як основ=
них суб’єктів авторського права та всіх інших
членів суспільства, що бажають користува=
тися результатами інтелектуальної творчої
діяльності; 

основою правового регулювання авторсь=
ких правовідносин є принципи авторського
права, які прямо не закріплені чинним зако=
нодавством і не можуть розглядатися як кон=
цептуальні засади побудови авторського за=
конодавства та регулювання авторських пра=

вовідносин. У зв’язку з цим вважаємо недо=
ліком відсутність у законодавстві безпосеред=
нього визначення та закріплення системи
принципів авторського права; 

авторське право є складовою частиною
права інтелектуальної власності та цивільно=
го права, тому загальні принципи цивільного
права поширюють свою дію на авторські пра=
вовідносини, однак залишається невизначе=
ним співвідношення безпосередньо закріпле=
них принципів цивільного права та виявлених
дослідниками принципів авторського права; 

основний зміст авторських прав полягає
у можливостях використовувати твір у влас=
них цілях, передавати своє право іншим осо=
бам, використовувати всі засоби охорони та
захисту цих прав при посяганні на них і їх
порушенні; 

одним із основних принципів побудови
авторського права є виключний характер ав=
торських прав, що характеризуються абсолют=
ністю та монопольністю, за якою тільки влас=
ник авторських прав може здійснювати чи
дозволяти здійснення щодо них певних дій, а
також забороняти їх здійснення іншим особам. 
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Legal features of copyrights are investigated in the article. Basic principles of copyright are deter�
mined, concept of copyrights is defined. Nature of copyright as a legal institution is discovered. 

В статье исследуются юридические признаки авторских прав, основные принципы авторс�
кого права, определяется понятие «авторские права», раскрывается содержание авторского
права как правового института. 
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ПРАВОВА  ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВУЗЛОВИХ  УГОД

У статті досліджується зміст вузлових угод, розроблена їх класифікація, розглядається 
їх правова природа, аналізуються акти законодавства, що регулюють це питання. 

Ключові слова: вузлові угоди, перевезення у прямому змішаному сполученні, органі=
заційні транспортні договори, перевалка вантажів. 

Усучасних умовах, як правило, немож=
ливо забезпечити доставку вантажу
за допомогою лише одного виду

транспорту. Виникає необхідність використан=
ня різних видів транспорту, отже, їх належ=
ної взаємодії на рівні транспортних вузлів.
Відносини транспортних організацій щодо
перевалки вантажів регулюються вузловими
угодами, які покликані забезпечити безпе=
рервність транспортного процесу. 

Метою цієї статті є формулювання визна=
чення вузлової угоди, аналіз джерел права,
що регулюють це питання, надання право=
вої характеристики вузловим угодам, ви=
значення їх змісту та розроблення кла=
сифікації. 

Незважаючи на те, що чинне законодав=
ство не містить визначення вузлової угоди,
воно вироблене правовою доктриною та пра=
возастосовчою практикою. У науці вузлова
угода визначалася як угода, що укладається
між транспортними організаціями та регулює
порядок перевалки вантажів, які слідують у
прямому змішаному сполученні, з одного ви=
ду транспорту на інший [1, с. 34]. 

В. Єгіазаров визначав вузлову угоду як
господарський договір, відповідно до якого
перевалювальні пункти (залізниці, порти, при=
стані) зобов’язуються за плату переміщувати
вантажі з одного виду транспорту на інший
на підставі обов’язкових технологічних пра=
вил із метою продовження процесу доставки
вантажу [2, с. 33]. 

І. Булгакова вважає, що вузлова угода –
це договір особливого роду, який носить ор=

ганізаційний характер і визначає взаємні від=
носини транспортних організацій, що беруть
участь у прямому змішаному сполученні, згід=
но з яким вони зобов’язуються за плату пе=
реміщувати вантажі з одного виду транспор=
ту на інший із метою продовження процесу
доставки [3, с. 4]. 

Із наведених визначень можна виокреми=
ти основні ознаки вузлових угод: вони регу=
люють процес перевалки вантажів з одного
виду транспорту на інший, діють у сфері пере=
везень у прямому змішаному сполученні, ук=
ладаються між транспортними організаціями. 

Слід зазначити, що регулюванню питань,
пов’язаних із вузловими угодами, присвяче=
на досить велика кількість актів законодав=
ства. Проте значна частина підзаконних ак=
тів прийнята більш як 50 років тому і вони 
не повною мірою відповідають сучасним
потребам. 

На необхідність укладення вузлових угод
вказує ч. 2 ст. 913 Цивільного кодексу (далі –
ЦК) України, згідно з якою відносини органі=
зацій, підприємств транспорту, що здійснюють
перевезення у прямому змішаному сполучен=
ні, визначаються за домовленістю між ними. 

Відповідно до ч. 3 ст. 312 Господарського
кодексу (далі – ГК) України відносини пере=
візників під час перевезення вантажу у пря=
мому змішаному сполученні й умови роботи
перевалочних пунктів регулюються вузлови=
ми угодами. Порядок укладення вузлових
угод встановлюється транспортними кодекса=
ми та статутами. 

Згідно із ст. 39 Закону України «Про
транспорт» відносини підприємств різних ви=
дів транспорту під час перевезень пасажирів,
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вантажів, багажу, пошти визначаються кодек=
сами (статутами) окремих видів транспорту,
а також укладеними на їх основі договорами
(вузловими угодами). Розроблення й укладан=
ня вузлових угод здійснюється в порядку, що
визначається Кабінетом Міністрів України. 

Що стосується підзаконних актів, то їх 
система побудована за галузевим принци=
пом, тобто кожен акт регулює певну галузь
транспорту. 

Перевезення у прямому змішаному сполу=
ченні за участю залізниць регулюються роз=
ділом V Статуту залізниць України, який регу=
лює перевезення у прямому змішаному спо=
лученні (затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 06.04.1998 р. № 457) та
Правилами перевезень вантажів у прямому
змішаному залізнично=водному сполученні,
затвердженими наказом Міністра транспор=
ту України від 28.05.2002 р. № 334. 

Відповідно до ст. 116 Статуту автомо=
більного транспорту УРСР умови роботи пе=
ревалочних пунктів визначаються вузловою
угодою, що укладається автотранспортним
підприємством або організацією з залізни=
цею, пароплавством (портом), аеропортом
строком на три роки. Порядок розроблення 
й укладення вузлових угод встановлюється
Правилами перевезень вантажів у прямому
змішаному сполученні. 

Стаття 167 Статуту внутрішнього водного
транспорту Союзу РСР передбачає, що умо=
ви роботи у пунктах перевалювання визнача=
ються вузловими угодами, які укладаються
відповідно між залізницями, пароплавства=
ми й організаціями автомобільного транспор=
ту або між морським і річковим пароплав=
ствами строком на 2 роки. 

Змістом вузлових угод є умови, відповід=
но до яких одна транспортна організація пе=
редає вантаж іншій у перевальному пункті. 

Вузлові угоди можуть містити такі умо=
ви: порядок спільного змінного і щодобового
планування роботи перевалювального пунк=
ту; місце здачі вантажу; строк завантаження
та вивантаження окремих вагонів, груп ваго=
нів, маршрутів, автомобілів, суден; порядок
подачі, розстановки і прибирання залізниця=
ми завантажених і порожніх вагонів; фронти
завантаження та вивантаження вагонів; роз=
клад подачі залізницею до портів (приста=
ней) вагонів під завантаження і вивантажен=
ня (у необхідних випадках); розклад подачі
автомобілів, суден; порядок приймання, зда=
чі та зважування вантажів, а також порядок і
строки двостороннього інформування про під=
хід вантажів до пункту перевалювання та про
прибуття завантажених вагонів, суден, авто=

мобілів, про подачу вагонів, їх готовність до
прибирання тощо; використання складських
приміщень і відкритих майданчиків, норми до=
бової перевалки, порядок інформації про під=
хід вантажів, умови та порядок взаємного ко=
ристування складами, терезами, механізмами
й іншим обладнанням, освітленням, а також
відповідальність сторін за невиконання зо=
бов’язань перевізника [4, с. 528–529]. 

Вузлові угоди регулюють також виванта=
ження і завантаження рухомого складу, сор=
тування, зважування вантажів, виправлення
упаковки тощо [5, с. 63]. 

Вузлові угоди можуть укладатися на різ=
ні строки. Єдиним актом законодавства, що
стосується цього питання, є Статут внутріш=
нього водного транспорту СРСР, затвердже=
ний постановою РМ СРСР від 15.10.1955 р.
№ 1801, п. 167 якого передбачає, що умови
роботи у пунктах перевалки визначаються
вузловими угодами, які укладаються відповід=
но між залізницями, пароплавствами й ор=
ганізаціями автомобільного транспорту або
між морськими та річковими пароплавства=
ми строком на 2 роки. Цей нормативний акт
хоч і не скасований, але не здатний на сьогод=
ні повною мірою врегулювати відносини. На
практиці, вузлові угоди укладаються на досить
тривалий строк – рік, два, три. 

У цивілістичній літературі можна виділи=
ти кілька поглядів на правову природу вузло=
вої угоди. Так, вузлові угоди мають певні схо=
жі ознаки з договорами про спільну діяль=
ність. Наприклад, М. Александров=Дольник
визначав вузлову угоду як договір про спіль=
не виконання певних елементів процесу ван=
тажного перевезення [1, с. 34], а М. Ходунов
розглядав вузлові угоди як різновид дого=
ворів простого товариства [5, с. 63]. Однак з
такою точкою зору погодитися важко. Слід
зазначити, що співпраця сторін у процесі ви=
конання своїх обов’язків і спрямованість їх
дій на належне виконання зобов’язання при=
таманні будь=якому договору. У вузлових уго=
дах кожна сторона має на меті, наприклад, пе=
редачу вантажу іншому перевізнику або отри=
мання його для подальшого транспортування.

В. Єгіазаров кваліфікував вузлову угоду
як договір на виконання робіт з перевалки
вантажів, оскільки перевалювальні органі=
зації (порти, пристані) здійснюють за плату
перевалювання вантажів із одного виду транс=
порту на інший, обслуговуючи основну ді=
яльність господарських організацій [6, с. 63].
Таке розуміння правової природи вузлових
угод викликає певну критику, оскільки ха=
рактер відносин сторін не підпадає під конст=
рукцію підряду; сторони вузлової угоди не є
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замовником і підрядником. Перевалка ванта=
жу здійснюється за рахунок вантажовідправ=
ника, а в деяких випадках – вантажоодержу=
вача, тобто осіб, які не є сторонами договору.
Крім того, вузлові угоди відносяться до до=
говорів про надання послуг, а не виконан=
ня робіт. 

У літературі мали місце спроби обґрун=
тувати визнання вузлових угод договорами
особливого роду. Прихильником такого підхо=
ду був М. Тарасов, який зазначав, що вони є
не різновидами договору перевезення, не до=
говорами субпідряду або простого товарист=
ва, а своєрідним типом договору, договором
особливого роду [7, с. 56]. Таке бачення не за=
слуговує на підтримку, оскільки вузловим уго=
дам не притаманні якісь специфічні ознаки, що
дозволяють визнати їх sui generis. 

Найбільш поширеною в літературі є точ=
ка зору, згідно з якою вузлові угоди слід ви=
знати організаційними договорами. 

А. Биков, Д. Половінчак, Г. Савічев роз=
глядали вузлові угоди як один із видів орга=
нізаційних транспортних договорів, завдан=
ня яких – визначити порядок взаємовідно=
син транспортних підприємств у пунктах пе=
ревалки. У даних угодах не регулюються від=
носини транспорту з вантажовідправниками
та вантажоодержувачами, які відправляють і
отримують вантажі у прямому змішаному спо=
лученні [8, с. 160]. З такою точкою зору піз=
ніше погодився Г. Астановський [9, с. 242].
Серед сучасних науковців таке бачення має
В. Вітрянський, який вважає, що вузлові уго=
ди покликані обслуговувати безперешкодну
та злагоджену діяльність транспортних орга=
нізацій із перевалювання вантажів з одного
виду транспорту на інший і мають чисто орга=
нізаційний характер [10, с. 952]. Б. Пугинсь=
кий також вказує на організаційний характер
вузлових угод [11, с. 288]. З таким баченням
погоджуються Є. Суханов [12, с. 128], М. Ше=
лухін, В. Кадала [4, с. 528–529]. 

С. Морозов визначає транспортний ор=
ганізаційний договір як договір, за яким сто=
рони зобов’язуються укласти або організува=
ти укладення іншого транспортного дого=
вору між тими ж або іншими особами і (або)
виконати його відповідно до умов організа=
ційного договору [13, с. 65]. Він розглядає вуз=
лові угоди як елементи підсистеми рамочних
договорів між транспортними організаціями.
Оскільки ці договори спрямовані на організа=
цію правовідносин за договором перевезен=
ня вантажів у прямому змішаному сполучен=
ні, то вони є організаційними [14]. 

Полемізуючи з прихильниками розумін=
ня вузлової угоди як організаційного догово=

ру, В. Єгіазаров вказує на розбіжності між
цими договорами: вузлові угоди не регулюють
відносин транспортних організацій з ванта=
жовідправниками та вантажоодержувачами,
які відправляють і отримують вантажі у пря=
мому змішаному сполученні; вузлові угоди
регулюють взаємовідносини перевалюваль=
ного пункту, які спрямовані на прискорення
процесу перевалювання вантажу від одного
співперевізника до іншого та всього транспорт=
ного процесу в цілому [15, с. 262]. 

Аналіз критики В. Єгіазарова свідчить,
що вузлова угода відповідає визначенню орга=
нізаційного договору, запропонованого С. Мо=
розовим. 

Досить парадоксального висновку дійшла
Т. Колянковська, яка зазначає, що для транс=
портних організацій укладання вузлових угод
має допоміжний, організаційний характер, а
для портів, пристаней, залізничних станцій
вузлові угоди не є організаційними, оскільки
будуть спрямовані на отримання майнового
блага (прибутку) у вигляді плати за перевал=
ку вантажів [16, с. 171]. З таким баченням не
можна погодитися. По=перше, викликає кри=
тику знак рівності, який авторка ставить між
допоміжними й організаційними договора=
ми (адже вони абсолютно різні). По=друге,
система договорів будується на об’єктивних
ознаках, а не залежно від їх значення для
конкретного суб’єкта цивільних відносин.
Відповідно, договір не може бути організа=
ційним для однієї особи та неорганізаційним
для іншої. 

За видами транспорту, на якому уклада=
ються вузлові угоди, можна виділити залізнич=
но=водне, залізнично=автомобільне, водно=ав=
томобільне, залізнично=водно=автомобільне
сполучення. Не є можливим укладення вуз=
лових угод за участю перевізників декількох
видів транспорту, одним із яких є повітряний,
оскільки такі перевезення не оформляються
одним транспортним документом. 

Висновки 

Вузлові угоди є засобом забезпечення
швидкого та зручного перевезення вантажів.
Ці угоди мають організаційний характер, ре=
гулюють порядок перевалки вантажів, укла=
даються між транспортними організаціями,
що здійснюють перевезення у прямому змі=
шаному сполученні. З метою ефективного ре=
гулювання відносин учасників перевезення
доцільним вбачається прийняття окремого
закону «Про прямі змішані перевезення», в
якому слід врегулювати порядок укладення,
зміст і виконання вузлових угод. 
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The article examines the content of the nodal agreements developed their classification, considered
their legal nature, analyzes legislative acts regulating these issues.

В статье исследуется содержание узловых соглашений, разработана их классификация,
рассматривается их правовая природа, анализируются акты законодательства, регулиру�
ющих эти вопросы. 
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Посередництво – один із найважливі=
ших сучасних видів підприємницької
діяльності. Заінтересованість юрис=

тів=учених цією проблемою цілком законо=
мірна, оскільки, за оцінками деяких фахівців,
від половини до 2/3 товарів у міжнародному
обігу реалізується завдяки посередникам [1,
c. 24], а в таких країнах, як Великобританія,
Німеччина, США, Швеція, Японія на їх част=
ку припадає до половини обігу товарів і пос=
луг [2, c. 29]. 

На сьогодні торговельне посередництво
набуло значного поширення і в Україні. При
цьому заслуговує на увагу той факт, що ра=
ніше коло посередників обмежувалося лише
державними організаціями в системі міжна=
родних зовнішньоекономічних зв’язків, а в
умовах розбудови ринкової економіки їх кіль=
кість постійно зростає [3, c. 34]. 

Посередницька підприємницька діяль=
ність реалізується через посередницьке пра=
вовідношення, різновидом якого є представ=
ницьке правовідношення. У зв’язку з цим у
теоретичному аспекті при дослідженні за=
гальної характеристики посередництва вба=
чається за доцільне відштовхуватися від те=
оретичних засад представництва та провес=
ти розмежування між вказаними правови=
ми категоріями. 

Посередництво як техніко=юридичний
засіб дає можливість стати учасником торго=
вого обігу особам, які не можуть за різних
обставин самостійно набувати для себе та ре=
алізовувати суб’єктивні права й обов’язки.
Посередник стоїть між продуцентом товару
й оптовим покупцем, між оптовим продав=
цем і споживачем товару. Посередництво сто=
сується не тільки реалізації товарів, а й на=
дання послуг. 

Залучення посередників вигідно як для
продуцентів товару, так і посередників, хоча
продуцентам доводиться за посередницькі
послуги платити значні суми або втрачати
частину свого прибутку. Незважаючи на це,
посередництво в цілому дає більші переваги,
а в багатьох випадках без посередників прос=
то не обійтися. 

Суб’єктами посередництва є юридичні та
фізичні особи, що здійснюють свою діяль=
ність у тій організаційно=правовій формі, в
якій вони засновані. Це різні товариства, ор=
ганізації й їх об’єднання, а також фізичні осо=
би – індивідуальні підприємці, зареєстровані
згідно з чинним законодавством відповідної
держави. Ці суб’єкти підприємницької діяль=
ності можуть виконувати найрізноманітніші
види посередництва, наприклад бути «бро=
керською фірмою» або спеціалізуватися на
фрахтовому ринку, стати професіоналом на
ринку нерухомості (рієлтером), реклами то=
що. Слід пам’ятати, що види посередницької
діяльності – різноманітні (купівля=продаж
товарів, фінансове представництво, страху=
вання, митні послуги, реклама, біржові опе=
рації на товарних і фондових біржах тощо)
[4, c. 3]. 

Торговельне посередництво здійснюєть=
ся у визначених правових формах. Вибір кон=
кретної форми для здійснення посередниць=
ких дій визначається низкою факторів (як
об’єктивних, зумовлених особливістю об’єк=
та дій, так і суб’єктивних, зумовлених обся=
гом прав, переданих посереднику правовлас=
ником продукту). 

У широкому значенні категорія «посе=
редництво» передбачає діяльність фізичних
та юридичних осіб, спрямовану на встанов=
лення правових зв’язків між сторонами шля=
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хом укладення того чи іншого договору. При
цьому набір договірних типів, що охоплю=
ються поняттям «посередництво», автори на=
укових досліджень трактують по=різному. Так,
Б. Завідов вважає посередником того, хто 
діє в чужих інтересах, незалежно від того, від
власного імені чи від імені клієнта виступає
такий посередник у цивільному обігу. До та=
ких посередників автор відносить повіреного,
комісіонера, представника, агента, керуючого
майном тощо [5, c. 7–8]. В. Пустозьорова по=
середницькими правочинами вважає такі, в
яких одна сторона діє в інтересах другої сторо=
ни, за рахунок якої і виконується доручення.
Це, зокрема, такі договори, як доручення, кон=
сигнація, комісія й агентські угоди [6, c. 19]. 

Найбільш поширеною правовою формою
здійснення торговельного посередництва є
торговельне представництво. У цій формі
посередництво має економічний зміст пра=
вовідношень, які виникають щодо правової
суті торговельного представництва. У зв’язку
з цим слід зазначити, що цей інститут ґрун=
тується на правовідносинах, які виникають
із договору доручення. 

Саме інститут представництва є одним із
найбільш розроблених інститутів цивільного
права. Однак до цього часу у цивілістичній
науці залишається відкритим питання про
співвідношення представництва та посеред=
ництва. У спеціальній літературі зазначаєть=
ся, що у науці цивільного права не існує єди=
ної думки щодо сутності понять представ=
ництва та посередництва, їх співвідношення
[7, c. 51]. Аналіз спеціальної літератури [8–
12] з проблеми, що розглядається, дозволяє
зробити висновок: існує кілька основних то=
чок зору щодо правової природи та співвід=
ношення досліджуваних категорій. 

Суть першої з них полягає в тому, що
представництво є однією з форм посередниц=
тва і, відповідно, посередництво є економіч=
ною формою представництва. К. Скловський
зазначає, що посередництво є не правове, а
економічне явище, це економічна основа
представництва, комісії, ведення чужої спра=
ви без доручення, діяльності торгово=посе=
редницьких контор, доручення, укладання
субпідрядних договорів тощо [13, c. 43]. 

В. Васильєва вважає, що економічне по=
середництво слід розуміти як діяльність із
надання послуг у встановленні певних еко=
номічних взаємозв’язків між учасниками
господарсько=економічного обороту, спря=
мовану на «проведення» товару від виробни=
ка до кінцевого споживача [9, c. 46]. 

На думку М. Сулейменова, з економічної
точки зору посередництво – це встановлення
будь=яких економічних зв’язків між двома і
більше особами за посередництвом третьої
[14, c. 50]. 

Викладене свідчить про різну трактовку
загальних категорій, що склалися в соціаль=
них науках. У нашому випадку – це проб=
лема відповідного розуміння посередництва.
В економічному розумінні посередництво –
це діяльність посередника із просування про=
дукту, що здійснюється в одній з існуючих
правових форм. 

Аналіз поглядів учених=цивілістів щодо
поняття та правової природи посередництва
у законодавстві України дозволяє зробити
висновок, що з економічної точки зору по=
середництво найбільш повно та всебічно ви=
значене В. Васильєвою. 

У процесі визначення поняття, що роз=
глядається, постає питання не тільки про
економічне підґрунтя, складову посередни=
цтва, а й про можливість нормативного, юри=
дичного визначення посередництва нарівні з
іншими суміжними за своїм змістом інститу=
тами. Якщо ми даємо позитивну відповідь на
це питання, то на підставі формально=логіч=
ного методу пізнання можна дійти висновку
про необхідність уніфікації або зближення
розуміння економічного й юридичного тлу=
мачення цих інститутів, або пошуку крите=
ріїв, що дозволяють їх фундаментально роз=
межувати. 

Логічним продовженням дослідження за=
гальної характеристики посередництва є ана=
ліз категорії «посередництво» як правового
явища. Передусім, потрібно проаналізувати
взаємозв’язок понять «посередництво» та
«представництво» з системою права. Адже тлу=
мачення цих категорій, перш за все, пов’язане
з існуванням різних правових систем. Так,
представництво в системі англосаксонського
права в широкому розумінні охоплює всі
відносини, що існують між двома особами,
коли одна з цих осіб (агент) діє за іншу особу
(принципала) та під її контролем. Тому в ка=
тегорію «представник» входять і комісіоне=
ри, і торгові представники, і комівояжери, і
брокери, і капітани судів, і адвокати [15, c. 87].
У країнах із континентальною системою пра=
ва поняття «посередництво» та «представ=
ництво» розрізняються залежно від належ=
ності до дуалістичної або моністичної систе=
ми приватного права. 

Існує й інша точка зору, яка в юридичній
літературі зводиться до того, що посередниц=
тво та представництво не розрізняються і 
посередництво може розглядатись як право=
ва форма представництва. Так, погоджу=
ючись із В. Єму, договорами, що породжують
відносини представництва, є договори дору=
чення й агентування, за якими одна сторона
(повірений у договорі доручення або агент у
договорі агентування) зобов’язується здійс=
нити від імені та за рахунок іншої сторони
(довірителя в договорі доручення або прин=
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ципала в договорі агентування) певні юри=
дичні дії [16, c. 401]. 

Ще одне бачення проблеми співвідно=
шення представництва та посередництва ви=
словлене О. Сергеєвим, який вважає, що
представництво необхідно відрізняти від зов=
ні подібних із ним, але які мають іншу юри=
дичну природу дій учасників цивільних пра=
вовідносин. Так, діяльність представника не
слід ототожнювати з виконанням функцій
посланця або посередника. Представник хоч
і діє від імені того, кого представляє, однак ви=
являє при здійсненні угод та інших юридич=
них дій свою власну волю, а посередник сво=
їми діями лише сприяє укладенню договору
між сторонами, але сторони юридично не зв’я=
зує (він веде переговори з потенційними парт=
нерами, але волю на укладення угоди вияв=
ляють майбутні її учасники) [17, c. 269–270]. 

Одним із перших зробив спробу розме=
жувати представництво та посередництво 
О. Лі. На його думку, посередниками (неза=
лежно від правової мети їх дій) слід визнати
комерсантів, а осіб, які не є комерсантами,
слід визнати представниками. Розв’язання
питання про співвідношення посередництва
та представництва в даному випадку вба=
чається в принциповій різниці між цивільно=
правовими та торговельними (комерційни=
ми) відносинами: у комерційних відносинах
діють посередники, у відносинах представ=
ництва – особи, які не є такими. Для відно=
син, що виникають з агентських договорів,
такий підхід дозволяє ліквідувати поділ дій
(на думку О. Лі, надуманий) посередників і
представників на фактичні й юридичні, а це,
у свою чергу, сприятиме укріпленню у зако=
нодавстві та практиці єдиного поняття «по=
середництво» (агентські відносини) [18, c. 9]. 

Позицію О. Лі щодо поділу дій на фак=
тичні й юридичні підтримує і В. Васильєва,
яка вважає, що будь=яка «дія може мати юри=
дичне значення, а так звані юридичні дії
складаються з дій фактичних» [9, c. 56].
Дійсно, можна погодитися з тим, що фактич=
на дія за певних, передбачених нормою пра=
ва, умов може мати юридичне значення. Од=
нак юридичні дії – це простий набір дій фак=
тичного характеру. Хоча слід зазначити, що
поділ способів здійснення суб’єктивних ци=
вільних прав на фактичні й юридичні є за=
гальновизнаним і не надуманим. Фактични=
ми способами здійснення суб’єктивних ци=
вільних прав вважають дії (систему дій) пра=
вомочної особи, що не мають ознак угоди. 

Під юридичними засобами здійснення
цивільних прав розуміють дії (систему дій),
що мають ознаки угод або інших правочинів
[16, c. 381]. Як чинні елементи в агентських
відносинах присутні фактичні й юридичні
засоби здійснення суб’єктивного права. Дійс=

но, посередництво та представництво не є то=
тожними поняттями. Інститут представниц=
тва значно ширше поняття; він виникає з
різних правових підстав і опосередковує не
лише майнові, а й деякі інші права. Так, ін=
ститут представництва широко застосову=
ється у сфері цивільного та господарського
процесу, у сімейних відносинах. Підставою
виникнення представництва нарівні з до=
говором можуть бути й інші юридичні фак=
ти, наприклад народження дитини, а також
нормативно=правові акти. Підстави пред=
ставництва можуть резюмуватись і судовою
практикою. 

У широкому розумінні представництво,
на нашу думку, слід розуміти як сукупність
правовідносин, унаслідок яких одна особа
(представник) здійснює дії в інтересах іншої
особи (яку представляють) від свого імені
або від імені того, кого представляють, з метою
створення для останнього бажаних ним пра=
вових наслідків. У свою чергу, посередниц=
тво обмежується власне майновою сферою.
Підставою виникнення посередництва є ли=
ше договір; інші юридичні факти обумовлю=
вати відносини посередництва не можуть. 

Посередництво – це інститут принципо=
во платний. Посередник під час виконання
свого обов’язку має право вимагати виплати
винагороди. 

Визначення поняття «представництво»
міститься у ч. 1 ст. 237 Цивільного кодексу
(далі – ЦК) України, відповідно до якої
представництвом є правовідношення, в яко=
му одна сторона (представник) зобов’язана
або має право вчинити правочин від імені
другої сторони, яку вона представляє. Пред=
ставництво можливе як на платній, так і 
безоплатній основі. 

У свою чергу, ст. 243 ЦК України хоча
насправді й не містить визначення комерцій=
ного представництва, вказує на особу комер=
ційного представника, тобто особу, яка по=
стійно та самостійно виступає представни=
ком підприємців при укладенні ними дого=
ворів у сфері підприємницької діяльності. 

О. Первомайський стверджує, що ко=
мерційним представництвом є діяльність ко=
мерційного представника з метою одержання
прибутку, в процесі якої він зобов’язаний ук=
ласти договір у сфері підприємницької ді=
яльності чи вчинити інший правочин від іме=
ні особи, яку він представляє [19]. 

Визначення законодавцем представниц=
тва як правовідношення не знімає проблеми
юридичної кваліфікації цього правового яви=
ща. Насамперед тому, що ні в правовій науці,
ні в законодавстві немає точного й аксіома=
тичного визначення правовідношення. 

Звернувшись до теорії права за відповіддю
на поставлене питання, можна знайти широ=
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ку палітру точок зору і думок відносно пра=
вової природи, змісту та значення правовід=
носин. Але, незважаючи на достатньо значну
кількість поглядів, що склалися в правовій
науці у зв’язку з правовідносинами, можна
виділити два основних підходи до вирішення
питань, що розглядаються. Суть першого під=
ходу полягає в тому, що правовідношення є
засобом правового регулювання. Відповідно
до цієї, широко поширеної у правовій науці,
точки зору, правовідношення – це спосіб ре=
алізації правових норм, метод правового ре=
гулювання, а також результат дії правових
норм [20, c. 83]. 

Основою такого підходу є уявлення про
те, що правовідношення – це суспільні відно=
сини, врегульовані нормою права. У такому
випадку правовідношення не має власного
юридичного змісту, що відрізняється від ма=
теріального суспільного відношення, або, на=
впаки, правовідношення є юридичною фор=
мою суспільного (фактичного) відношення,
тобто саме фактичним відношенням, втіле=
ним у правову форму, або, якщо перефразу=
вати, відходячи від протилежного змісту, –
суспільне відношення наділене юридичною
(правовою) формою. Врешті=решт, такий під=
хід дозволяє включити правовідносини як
елемент до змісту об’єктивного права. Підхід
полягає в тому, що правовідношення є засо=
бом конкретизації об’єктивного права. У пра=
вовідношенні конкретизуються і індивідуалі=
зуються норми об’єктивного права [20, c. 207].
У цьому розумінні правовідношення є прийо=
мом наукового мислення (гносеологічний при=
йом), завдяки використанню якого можна
виділити фактичні відносини і настільки ж
уявити собі юридичні наслідки їх взаємних
дій [21, c. 210]. Дотримуючись такої точки
зору, можна дійти висновку, що правовідно=
шення є науковою абстракцією, способом пі=
знання права. Як ідеальне явище правовідно=
шення здатне до об’єктивізації. Така здат=
ність зумовлена тим, що структурні елемен=
ти правовідношення (суб’єкт, об’єкт, зміст) –
це правові явища, здатні бути визначеними
(врегульованими) нормами об’єктивного права. 

Сподіваємося, що об’єктивізація правовід=
ношення стає можливою винятково в межах
певних юридичних конструкцій (у нашому
випадку – договір, охоронні відносини з при=
воду відшкодування збитків тощо). У такому
розумінні справедливою слід визнати точку
зору Л. Чеговадзе про те, що будь=яке певне
суспільне відношення, яке має ознаки пра=
вовідношення, може реалізовуватися в ме=
жах тієї або іншої правової конструкції [22, 
c. 60]. Проте значення будь=якої юридичної
конструкції не обмежується лише функцією
об’єктивізації права. Як найвища правова ка=
тегорія, будь=яка юридична конструкція ви=

конує інші значимі функції: нормативну, гно=
сеологічну, інтерпретаторську, навчальну,
демонстраційну [23, c. 46]. Таким чином, са=
ме юридичні конструкції як загальноправові
категорії охоплюють структурні елементи та
зміст будь=якого правовідношення, є засобом
його прояву і вираження. Поза певною юри=
дичною конструкцією правовідношення вза=
галі або правовідношення саме собою існує
лише як ідеальне явище. 

Висновки 

Представництво як система відносин, у
тому числі комерційне представництво, мо=
же бути виражене у певній договірній юри=
дичній конструкції. 

Іншою проблемою, що виникає у зв’язку
з визначенням представництва як правовід=
ношення взагалі, є те, що саме собою воно
(представництво) є, власне, системою право=
відносин, що з неминучістю припускає вклю=
чення до цієї системи відносин, які склада=
ються між представленим і представником
(внутрішні відносини), а також відносин між
представником і третіми особами (зовнішні
відносини). Таким чином, виникає особливо=
го роду система відносин, що поєднує дві са=
мостійні, але генетично пов’язані одна з одною
групи відносин, найважливішими з яких є від=
носини внутрішні, оскільки саме в них уособлю=
ється специфіка представництва [24, c. 262]. 

Слід зазначити, погодитися з тим, що са=
ма собою така система відносин є тільки іде=
альною формою не можна, отже, для такого
роду ідеальних правових категорій із неми=
нучістю потрібні цілком визначені змістовні
юридичні форми. Ними для внутрішніх від=
носин є договір або інший акт, в якому знахо=
дять закріплення відповідні повноваження
представника. При цьому у повноваженнях
представника закріплюється зміст і межі йо=
го дій, які він може вчиняти від імені та в ін=
тересах того, кого представляють. Отже, пов=
новаження є суб’єктивним немайновим цивіль=
ним правом. Змістом цього права є право на
власні дії, а також можливість вимагати пев=
ної поведінки від інших осіб. 
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порівняльно�правовий  аналіз  у  різних  видах
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У статті досліджуються поняття та правова природа заходів процесуального примусу,
порівнюються норми цивільного, господарського й адміністративного процесуального права, які
їх закріплюють, визначаються їх спільні та відмінні ознаки. 

Ключові слова: цивілістичне судочинство, процесуальні санкції, заходи процесуального
примусу, попередження та видалення із залу судового засідання, тимчасове вилучення доказів
для дослідження судом, привід. 

Судовий захист приватного права й ін=
тересу здійснюється у формах цивіль=
ного, господарського й адміністратив=

ного судочинства, які в своїй сукупності в су=
часній процесуальній літературі все частіше
називають цивілістичним процесом (цивіліс=
тичним судочинством) [1, с. 32; 2, с. 9–13; 3, 
с. 1248–1253; 4, с. 8; 5, с. 6]. Сучасна диферен=
ціація зазначених видів судочинства є зако=
номірністю розвитку судового процесу та віт=
чизняного процесуального законодавства. Ра=
зом із тим становлення та розвиток кожної
галузі процесуального права в Україні відбу=
валися переважно автономно, без врахуван=
ня їх онтологічної єдності, із значною суб’єк=
тивною гіперболізацією їх особливостей. Це
призвело до концептуальної роз’єднаності
чинних Цивільного процесуального кодексу
(далі – ЦПК), Господарського процесуаль=
ного кодексу (далі – ГПК) і Кодексу адмі=
ністративного судочинства (далі – КАС) Ук=
раїни, наявності між їх однотипними поло=
женнями істотних відмінностей термінологіч=
ного та змістовного характерів. Такий стан віт=
чизняного процесуального законодавства на=
разі актуалізує вчення про уніфікацію та ди=
ференціацію судочинства, яке, з одного боку,
доводить його єдність, а з іншого – вказує на
диференціацію процесуальної форми. В осно=
ву методології даного вчення в Україні може
бути покладено, зокрема, порівняльно=право=
вий метод, що, зазвичай, використовується в
юридичній компаративістиці. 

Завданням вчення про уніфікацію та ди=
ференціацію судочинства є з’ясування не ли=

ше концепту уніфікації галузей процесуаль=
ного законодавства та диференціації судових
процедур, а й окремих питань єдності та
відмінностей окремих однотипних судових
процедур і норм різних галузей процесуаль=
ного права. 

Метою цієї статті є з’ясування спільних і
відмінних ознак норм цивільного, госпо=
дарського й адміністративного процесу=
ального права, які мають забезпечуваль=
ний характер і встановлюють негативні
наслідки за недотримання встановлених
ними правил. 

Заходи процесуального примусу (незва=
жаючи на своє важливе практичне значення)
не отримали однозначного вирішення в на=
уці цивільного процесуального права. Їх дослі=
дженнями займалися такі вітчизняні й іно=
земні процесуалісти, як С. Бичкова, В. Бутнєв,
І. Зайцев, П. Єлисейкин, В. Комаров, М. Куз=
нєцов, І. Лукіна, О. Новіков, Д. Нохрін, І. Са=
мощенко, С. Фурса, О. Цихоцький, Н. Чечина,
М. Штефан, А. Юдін та інші. 

Традиційно в процесуальній науці вва=
жається, що санкції – це встановлені в нор=
мах процесуального права наслідки, які на=
стають за їх недодержання та порушення. Їх
поділяють на заходи захисту (наприклад,
відмова у прийнятті заяви до провадження
суду, залишення заяви без руху, попереджен=
ня) і заходи відповідальності (стягнення су=
дових витрат і збитків, примусовий привід,
видалення із залу судового засідання тощо)
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[6, с. 483; 7, с. 261–262]. Таке розуміння про=
цесуальних санкцій є широким, оскільки під
нього підпадають всі негативні для учасників
процесу заходи, які міг застосувати суд. 
У ЦПК України законодавець відійшов від кон=
цепції наявності процесуальної відповідаль=
ності як особливого виду юридичної відпові=
дальності, що була реалізована у ЦПК Укра=
їни 1963 р., закріпивши лише заходи проце=
суального примусу (глава 9 розділу І), які
слід розглядати як заходи захисту, адже вони
не покладають на осіб додаткових обов’язків. 

Заходи ж відповідальності, що передба=
чають покладення на правопорушника додат=
кового обов’язку, повністю винесені за межі
ЦПК України. Вони встановлюються цивіль=
ним, адміністративним, кримінальним зако=
нодавством, а також нормативними актами
про статус окремих суб’єктів цивільних про=
цесуальних правовідносин, що передбачають
їх дисциплінарну відповідальність (проку=
рорів, адвокатів тощо). Разом із тим окремі
сучасні процесуалісти (зокрема І. Лукіна)
обґрунтовують широке розуміння цивільної
процесуальної відповідальності як встанов=
лених нормами цивільного процесуального
права заходів процесуального примусу, що
застосовуються судом у встановленому зако=
ном порядку до осіб, які беруть участь у спра=
ві, й інших учасників процесу за вчинення
цивільного процесуального правопорушення
у вигляді позбавлення порушника суб’єктив=
ного цивільного процесуального права чи по=
кладання на нього нових або додаткових обо=
в’язків [8, с. 1–12]. 

У КАС України законодавець аналогічно
до ЦПК України закріпив заходи процесу=
ального примусу, які є заходами захисту,
проте передбачив і такий захід процесуаль=
ної відповідальності, як штраф, що застосову=
ється у випадку невиконання керівником су=
б’єкта владних повноважень судового рішен=
ня чи вимоги суду про надання звіту про ви=
конання судового рішення (ст. 267 КАС Укра=
їни). В ЦПК України норми про заходи про=
цесуального примусу розміщені в окремій
главі розділу І «Загальні положення», а в КАС
України майже аналогічні норми закріплені
в окремій главі. Зважаючи на наскрізність
інституту заходів процесуального примусу в
цивільному й адміністративному судочин=
ствах (адже його норми застосовуються на
всіх стадіях судового процесу та в усіх видах
провадження), вважаємо більш вдалою по=
зицію законодавця, втілену в ЦПК України. 

ГПК України не містить положень про
заходи процесуального примусу, але в ч. 1 
ст. 83 закріплює процесуальну відповідаль=

ність за вчинення деяких правопорушень у
вигляді стягнення у доход державного бю=
джету штрафу. Порушення ж порядку веден=
ня судового засідання в господарському про=
цесі розглядається як неповага до суду, за
яку згідно з ч. 4 ст. 75 ГПК України винні
особи притягаються до відповідальності, пе=
редбаченої законом. Питання про притяг=
нення особи до відповідальності за вияв не=
поваги до суду вирішується судом негайно
після вчинення порушення, у зв’язку з чим у
судовому засіданні з розгляду господарської
справи оголошується перерва. Таким чином,
чинне господарське процесуальне законодав=
ство як закріплює заходи процесуальної від=
повідальності, так і відсилає до норм інших га=
лузей законодавства, що визначають заходи
відповідальності за неповагу до суду. 

Процесуальним примусом є фізичний
або моральний (психологічний) вплив дер=
жави в особі суду на суб’єктів судового про=
цесу (учасників процесу й інших осіб, при=
сутніх у залі судового засідання) з метою за=
безпечення їх належної поведінки під час
розгляду справи, який у вигляді встановле=
них законом правообмежень здійснюється
безпосередньо судом або за його дорученням
іншими уповноваженими органами держав=
ної влади під час розгляду цивільної справи
у випадках, коли авторитету закону та суду, 
а також переконання в необхідності вико=
нання нормативних приписів недостатньо. 

З огляду на таке визначення, можна виділи=
ти такі основні ознаки процесуального примусу:

•• відносини, що виникають, розвивають=
ся, припиняються в ході застосування та при=
пинення конкретних заходів процесуального
примусу, мають державно=владний характер; 

•• такий примус може полягати у фізично=
му або моральному (психологічному) впливі
держави в особі суду на учасників процесу, а
також інших осіб, присутніх у залі судового 
засідання; 

•• він завжди пов’язаний з деякими обме=
женнями прав і свобод певних суб’єктів; 

•• він має місце у разі, коли авторитету за=
кону та переконання в необхідності виконан=
ня нормативних приписів недостатньо; 

•• він застосовується всупереч волі та ба=
жанню відповідних суб’єктів. 

У ЦПК України (ч. 1 ст. 90) і КАС України
(ч. 1 ст. 268) закріплюються тотожні визначен=
ня поняття «заходи процесуального примусу».
Це встановлені ЦПК процесуальні дії, що
застосовуються судом до осіб, які порушують
встановлені в суді правила або протиправно 
перешкоджають здійсненню цивільного судо=
чинства. Виходячи з цього, можна визначити
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такі основні ознаки заходів процесуального
примусу: це процесуальні дії; право їх засто=
совувати має лише суд, який розглядає ци=
вільну чи адміністративну справу; про їх за=
стосування суд постановляє ухвалу в судово=
му засіданні; ці дії застосовуються у зв’язку з
процесуальними порушеннями осіб – учас=
ників процесу або інших осіб, присутніх у
залі судового засідання (недотримання вста=
новлених у суді правил або протиправне пе=
решкоджання здійсненню цивільного судо=
чинства); ці заходи мають особистий немай=
новий характер, оскільки спрямовані на осо=
бу порушника, а не на його майно; вони ма=
ють примусовий характер, тобто застосову=
ються до порушника без його згоди; ці дії
спрямовані на забезпечення нормального хо=
ду судового розгляду. 

Метою застосування судом заходів про�
цесуального примусу є припинення порушень
процесуальних норм і забезпечення дотри=
мання окремими учасниками процесу покла=
дених на них процесуальних обов’язків. Ви=
черпний перелік заходів процесуального при=
мусу, який не підлягає розширеному тлу=
маченню, є тотожним в цивільному процесі та
адміністративному судочинстві (ч. 1 ст. 91
ЦПК України, ч. 1 ст. 269 КАС України). За=
лежно від спрямованості закріплені в ЦПК і
КАС України заходи процесуального примусу
можна поділити на дві групи: ті, що застосо=
вуються до порушників порядку в залі судо=
вого засідання (попередження та видалення
із залу судового засідання); ті, що забезпечу=
ють процес доказування (тимчасове вилучен=
ня доказів для дослідження судом і привід). 

Застосування в цивільному й адміністра=
тивному процесах заходів процесуального
примусу можливе судами всіх ланок судової
системи. Порядок застосування заходів про=
цесуального примусу є тотожним і в цивіль=
ному, і в адміністративному процесах. Так,
згідно з ч. 2 ст. 90 ЦПК України або ч. 2 
ст. 268 КАС України суд застосовує заходи
процесуального примусу негайно після вчи=
нення особою порушення шляхом постанов=
лення відповідної ухвали. Ухвала про засто=
сування до особи попередження, а також про
видалення із залу судового засідання поста=
новляються судом не виходячи до нарадчої
кімнати та заносяться до журналу судового
засідання. Ухвали про тимчасове вилучення
доказів для дослідження судом та про привід
оформлюються ухвалою як окремим проце=
суальним документом і долучаються до спра=
ви, оскільки їх виконання покладається на
інших осіб (органи внутрішніх справ, органи
державної виконавчої служби). 

Ухвала про застосування заходів проце=
суального примусу не впливає на рух справи,
а тому вони не відносяться до ухвал, що мо=
жуть бути оскаржені в апеляційному поряд=
ку окремо від рішення суду. Проте заінтере=
совані особи можуть оскаржити цю ухвалу
разом із рішенням відповідного суду. 

Важливою гарантією захисту прав, сво=
бод та інтересів особи є недопущення застосу=
вання кількох заходів процесуального при=
мусу за одне й те саме правопорушення до
однієї особи, що передбачено ч. 2 ст. 91 ЦПК
України і ч 2 ст. 269 КАС України. 

На відміну від ЦПК України, в КАС Ук=
раїни закріплено положення про те, що за=
стосування до особи заходів процесуального
примусу не звільняє її від виконання обов’яз=
ків, встановлених цим Кодексом (ч. 3 ст. 269).
Однак, на нашу думку, така норма не повин=
на стосуватися заходів процесуального при=
мусу, адже за своєю правовою природою таке
положення пов’язане з юридичною відпові=
дальністю. При цьому навіть важко уявити
випадки її практичного застосування. 

Попередження та видалення із залу су9
дового засідання. Важливою умовою здійс=
нення правосуддя є дотримання всіма присут=
німи порядку в залі під час судового засідан=
ня. Для забезпечення цієї умови всі учасники
цивільного процесу, а також інші особи, при=
сутні на судовому засіданні, зобов’язані до=
тримуватися встановленого порядку та ви=
конувати розпорядження головуючого. Такі
обов’язки, хоч і з певними особливостями,
наразі (після внесення змін до процесуальних
кодексів Законом України «Про судоустрій і
статус суддів») уніфіковані та закріплені в
усіх процесуальних кодексах (ч. 4 ст. 74 ГПК
України, ст. 134, ч. 3 ст. 162 ЦПК). 

Закон не визначає дії, які можуть бути
кваліфіковані як порушення порядку в залі
судового засідання. В кожному конкретному
випадку суддя чи колегія суддів, що розгля=
дає справу, керуючись своїм внутрішнім пе=
реконанням вирішує чи порушує особа вста=
новлений порядок, чи ні. Єдиною чітко ви=
значеною в законі підставою для застосуван=
ня попередження та видалення із залу судо=
вого засідання є невиконання розпоряджень
головуючого, про що прямо вказується в ч. 1
ст. 92 ЦПК України або ч. 1 ст. 270 КАС 
України. 

До осіб, присутніх у залі судового засі=
дання, за порушення ними порядку під час
судового засідання або невиконання розпоря=
джень головуючого судом спочатку застосо=
вується попередження про неприпустимість
порушення порядку і можливість їх видален=
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ня із залу судового засідання. Попередження
може виноситися один або декілька разів,
проте у разі повторного вчинення зазначе=
них дій суд вправі видалити особу із залу су�
дового засідання. Однак, як свідчить судова
практика, в разі порушення порядку під час
судового засідання судді, зазвичай, оголошу=
ють перерву, і це в переважній більшості ви=
падків доцільно, оскільки дозволяє зняти пси=
хологічну напругу суддів, учасників процесу
й інших осіб, присутніх у залі судового засі=
дання. 

Виконання фактичних дій щодо видалення
порушника із зали судового засідання покла=
дається на судового розпорядника (розпо=
рядників), про що вказується в п. 5.1 Поло=
ження про службу судових розпорядників та
організацію її діяльності, затвердженого на=
казом ДСА України від 14.07.2011 р. № 112.
Попередження та видалення із залу судо=
вого засідання можуть застосовуватися до
учасників цивільного процесу, а також будь=
кого з осіб, присутніх у залі судового за=
сідання. 

Відповідно до ч. 2 ст. 92 ЦПК України,
якщо після застосування до перекладача по=
передження, він продовжує порушувати по=
рядок під час судового засідання або не вико=
нує розпорядження головуючого, суд має ого=
лосити перерву та надати час для його замі=
ни. Аналогічна норма закріплена в ч. 2 ст. 270
ЦПК України. Вбачається, що заміна може
бути здійснена стосовно всіх осіб, які в судо=
вому засіданні виконують свої професійні
обов’язки, якщо їх видалення призведе до не=
можливості подальшого розгляду справи. 

Слід зазначити, що, крім згаданих заходів
процесуального примусу, до порушників вста=
новленого у судовому засіданні порядку мо=
жуть бути застосовані також заходи адміні=
стративної відповідальності за вияв непова=
ги до суду (ч. 1 ст. 1853 Кодексу України про
адміністративні правопорушення), що не су=
перечить ч. 2 ст. 91 ЦПК України чи ч. 2 ст. 269
КАС України, оскільки застосування заходів
процесуального примусу та притягнення ви=
нуватої особи до адміністративної відповідаль=
ності мають різну правову природу. 

Тимчасове вилучення доказів для дослі9
дження судом. Особи, які отримали ухвалу
суду про витребування доказів, зобов’язані
неухильно її виконати та надати суду наявні
в них докази. Якщо такі особи не мають мож=
ливості подати доказ, який вимагає суд, вза=
галі або в установлені судом строки, вони зо=
бов’язані повідомити про це суд із зазначен=
ням відповідних причин протягом 5 днів з
дня отримання ухвали (ч. 4 ст. 137 ЦПК Ук=

раїни). У разі неподання без поважних причин
письмових чи речових доказів, що витребу=
вані судом, та неповідомлення причин їх не=
подання суд може постановити ухвалу про
тимчасове вилучення цих доказів для дослі=
дження судом (ч. 1 ст. 93 ЦПК України, ч. 1
ст. 271 КАС України). 

Ухвала суду про тимчасове вилучення
доказів для дослідження судом має відпові=
дати загальним вимогам до ухвал суду (ст. 210
ЦПК України, ст. 165 КАС України), а також
спеціальним вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 93
ЦПК України чи ч. 2 ст. 271 КАС України. 
В ухвалі адміністративного суду про тимчасо=
ве вилучення доказів для дослідження судом
має бути зазначено, кому доручається вилу=
чення. Слід зазначити, що виконання ухвали
про тимчасове вилучення доказів для дослі=
дження судом має покладатися виключно на
органи державної виконавчої служби, адже
саме ці органи відповідно до чинного законо=
давства України вповноважені виконувати
судові рішення та наділені повноваженнями
щодо застосування заходів державного при=
мусу. Доручення адміністративним судом
іншим особам, у тому числі учасникам про=
цесу, провести тимчасове вилучення доказів
не відповідатиме загальним засадам вико=
нання судових рішень і може не бути реалізо=
ване внаслідок відсутності у таких осіб пе=
редбачених законодавством повноважень на
застосування заходів примусу. Крім застосу=
вання цього заходу процесуального приму=
су, винуваті особи можуть бути притягну=
ті до адміністративної відповідальності за
вияв неповаги до суду (ч. 1 ст. 1853 Кодек=
су України про адміністративні правопору=
шення). 

Закон не регулює питання про повернен=
ня доказів, тимчасово вилучених у порядку
застосування цього заходу процесуального
примусу. Тому вилучені докази підлягають
поверненню тій особі, у якої вони були вилу=
чені у загальному порядку, встановленому
для повернення доказів (ст. 138, ст. 142 ЦПК
України, ч. 4 ст. 79 КАС України). 

Привід. У ЦПК України закріплена мож=
ливість приводу лише двох учасників цивіль=
ного процесу – свідка (ст. 94) і відповідача
(ч. 2 ст. 146). При цьому суд має право поста=
новити ухвалу про примусовий привід ос=
таннього на проведення судово=біологічної
(судово=генетичної) експертизи у справах про
визнання батьківства, материнства тільки в
разі ухилення відповідача від її проведення.
Хоча гл. 9 розділу І ЦПК України врегульо=
вано лише питання про привід свідка (ст. 94),
це не означає, що привід відповідача не є за=
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ходом процесуального примусу. Разом із тим
привід відповідача відрізняється від приводу
свідка підставою й особливостями здійснен=
ня, хоча процедура вжиття цих заходів про=
цесуального примусу є однаковою. Нато=
мість КАС України передбачає привід особи,
особиста участь якої визнана судом обов’яз=
ковою, і свідка. Оскільки згідно із ст. 120 КАС
України суд може постановити ухвалу про
обов’язковість особистої участі сторін чи тре=
тіх осіб у судовому засіданні, в адміністра=
тивному судочинстві привід може бути за=
стосований щодо позивача, відповідача, тре=
тіх осіб, а також свідка. 

Відповідно до частин 2, 3 ст. 50 ЦПК Ук=
раїни або частин 5, 6 ст. 65 КАС України свідок
зобов’язаний з’явитися до суду у визначений
час і дати правдиві показання про відомі йому
обставини, а за неможливості прибуття за ви=
кликом суду – завчасно повідомити про це
суд. На забезпечення виконання свідками цих
обов’язків, а також на доведення до суду до=
казової інформації, яка їм відома, спрямова=
на можливість застосування примусу до свідка. 

Примусовому приводу свідок може бу=
ти підданий за таких умов у сукупності: йо=
го належним чином повідомили про час і
місце судового засідання; він не з’явився у
судове засідання без поважних причин або
не повідомив про причини своєї неявки; він
не підпадає під категорію осіб, до яких не
дозволяється застосовувати цей захід (ч. 4
ст. 94 ЦПК України, ч. 2 ст. 272 КАС Ук=
раїни). 

Про привід свідка суд постановляє ухва=
лу, яка має відповідати загальним вимогам
до ухвал суду та спеціальним вимогам, пе=
редбаченим у ч. 2 ст. 94 ЦПК України чи ч. 3
ст. 272 КАС України. На момент постанов=
лення ухвали про привід свідка має бути
відомо ім’я особи, яка підлягає приводу, міс=
це її проживання, роботи чи навчання. Крім
того, перед постановленням цієї ухвали має
бути призначено час і встановлено місце 
проведення наступного судового засідання. 
У ЦПК України (ч. 4 ст. 94) і КАС України (ч. 2
ст. 272) встановлені заборона застосовувати
привід до суду: осіб, які не можуть бути до=
питані як свідки; малолітніх і неповнолітніх
осіб; вагітних жінок; інвалідів першої та дру=
гої груп; осіб, які доглядають дітей віком до
шести років або дітей=інвалідів. Тому при
постановленні ухвали про привід суд пови=
нен з’ясувати, чи не відноситься відповідна
особа до однієї з вказаних категорій. 

Якщо в діяннях особи, яка підлягає при=
воду, є ознаки злісного ухилення від явки до
суду, її також можна притягти до адміністра=

тивної відповідальності згідно з ч. 1 ст. 1853

Кодексу України про адміністративні право=
порушення. 

Привід може виконуватися органом внут=
рішніх справ за місцем: провадження в спра=
ві; проживання, роботи чи навчання особи,
яка підлягає приводу. Ухвала про свідка спря=
мовується для виконання до відповідного
органу внутрішніх справ на вибір суду, вихо=
дячи з обставин справи й інформації про міс=
цезнаходження особи, яка підлягає приводу.
Виконується ухвала відповідно до Закону
України «Про міліцію» від 20.12.1990 р. На
працівників міліції, які здійснюють привід,
покладається обов’язок під розписку оголо=
сити особі, яка підлягає приводу, зміст від=
повідної ухвали (ч. 5 ст. 94 ЦПК України, ч. 5
ст. 272 КАС України), а також доставити її у
час і до місця, вказаних у ній. 

Не завжди виконання приводу можливе з
об’єктивних причин (наприклад, зазначене в
ухвалі про привід місце проживання, навчан=
ня чи роботи особи не відповідає дійсності).
Крім того, працівником міліції, на якого по=
кладено виконання ухвали суду про привід,
можуть бути встановлені обставини, за наяв=
ності яких відповідно до закону заборонено
застосування приводу особи. При посиланні
особи, яка підлягає приводу, на хворобу, що
позбавляє її можливості слідувати до місця
виклику, захворювання має бути підтвер=
джене в установленому порядку лікарем. Ви=
ходячи з ч. 6 ст. 94 ЦПК України чи ч. 6 
ст. 272 КАС України, при виявленні обста=
вин, що унеможливлюють виконання ухвали
суду про привід свідка, особа, яка виконує цю
ухвалу, негайно повертає її до суду через на=
чальника органу внутрішніх справ. До ухва=
ли, що повертається, мають бути додані пись=
мові пояснення причин невиконання (рапорт
виконавця, копії листків непрацездатності й
інші документи, що підтверджують зазначені
обставини). 

Висновки 

У ЦПК і КАС України законодавець за=
кріплює уніфікований вичерпний перелік за=
ходів процесуального примусу, який не під=
лягає розширеному тлумаченню, й уніфікова=
ний порядок їх застосування судами. Проте,
на відміну від ЦПК України, в якому норми
про заходи процесуального примусу розмі=
щені в окремій главі розділу І «Загальні по=
ложення», в КАС України майже аналогічні
норми закріплені в окремій главі, що (зважа=
ючи на сутність відповідного інституту про=
цесуального права) є не зовсім вдало. 
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У ЦПК України, на відміну від КАС Ук=
раїни і ГПК України, не передбачено засто=
сування процесуальної відповідальності у
вигляді штрафу, що є втіленням ідеї відсут=
ності галузевої процесуальної відповідаль=
ності. Наявність положень про процесуальну
відповідальність у КАС України і ГПК Ук=
раїни обумовлена в адміністративному про=
цесі відсутністю ефективного спеціального
законодавства про виконання рішень у адмі=
ністративних справах, а господарському – за=
старілістю процесуального законодавства та
відсутністю положень про заходи процесу=
ального примусу. 

ЦПК України передбачає привід свідка і
привід відповідача, а в КАС України закріп=
лена можливість приводу особи, особиста
участь якої визнана судом обов’язковою, і
свідка. Оскільки згідно із ст. 120 КАС Укра=
їни суд може постановити ухвалу про обо=
в’язковість особистої участі сторін чи третіх
осіб у судовому засіданні, в адміністративно=
му судочинстві привід може бути застосова=
ний щодо позивача, відповідача, третіх осіб, 
а також свідка. Зважаючи на те, що в цивіль=
ному процесі також можливе визнання су=
дом обов’язковою особистої явки у судове
засідання сторін чи третіх осіб, пропонуємо

викласти норми ЦПК України подібно до
відповідних норм КАС України. 
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The article examines the concept and legal nature of procedural compulsion measures, compared
norms of civil, commercial and administrative procedure law, which they fixed and defined by their dif�
ferences and similarities. 

В статье исследуются понятие и правовая природа мер процессуального принуждения,
сравниваются нормы гражданского, хозяйственного и административного процессуального
права, которые их закрепляют, определяются их общие и отличительные черты. 
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Все частіше представники різних дер=
жав передають майно за договором уп=
равління з метою ефективного здійс=

нення права власності. Але відсутність де=
тального регулювання цих відносин на нор=
мативному рівні в Україні не дає можливості
досягти необхідного результату. Як вихід із
ситуації, суб’єкти тих юрисдикцій, в яких пе=
редача майна в довірче управління не є поши=
реною, обирають для регулювання правовід=
носин за договором управління майном пра=
во тієї держави, яка визнає існування довір=
чої власності та законодавство яких містить
норми, що дають можливість отримувати най=
більшу економічну вигоду із здійснення пра=
ва власності. Закон автономії волі посідає цен=
тральне місце в усіх національних системах
міжнародного приватного права, а всі інші
колізійні норми мають допоміжний характер і
використовуються за відсутності вибору сто=
ронами договору компетентного права. Основ=
ною проблемою, із якою зіштовхуються сто=
рони при виборі права, яким регулюватимуть=
ся правовідносини за договором управління май=
ном, є питання визнання права довірчої влас=
ності законодавством обраної юрисдикції.

Аналізу принципу автономії волі як ос=
новної колізійної прив’язки, що покликана
регулювати відносини між суб’єктами при=
ватно=правових відносин, приділялась ува=
га в роботах таких учених, як С. Задорожня, 
М. Богуславський, В. Кисіль, Л. Лунц, В. Тол=
стих. Але ґрунтовне дослідження вказаного
принципу саме в частині регулювання довір=

чих правовідносин здійснено Г. Онищенко.
Оскільки відносини за договором управ=
ління майном мають, окрім ознак, які прита=
манні довірчим відносинам, ще й властивос=
ті, що характерні відносинам зобов’язально=
го та речового змісту, то актуальним вба=
чається вивчення принципу саме із ураху=
ванням характеру договору управління май=
ном (у зв’язку із недостатнім науковим дослі=
дженням меж дії принципу автономії волі в ре=
гулюванні відносин за договором управлін=
ня майном). 

Метою цієї статті є розкриття особливос=
тей принципу автономії волі в частині пра=
вовідносин за договором управління май=
ном у поєднанні з висвітленням меж дії
принципу автономії волі. 

Одним із важливих питань у міжнарод=
но=правовому регулюванні зобов’язальних
правовідносин є вибір компетентного права,
що має застосовуватися до конкретного пра=
вовідношення. Сфера дії міжнародних до=
говорів та інших документів міжнародного 
характеру охоплює не всі види договорів [1,
с. 256]. Така ситуація склалась і в колізійно=
му регулюванні відносин за договором уп=
равління майном. У певних ситуаціях дово=
диться застосовувати внутрішнє законодав=
ство, для чого необхідно визначити право
якої держави має застосовуватися. 

Необхідність визначення застосованого
права пояснюється тим, що в конкретному
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контракті неможливо передбачити всі ситу=
ації, які можуть виникнути при виконанні
договору. Належне встановлення права, що
підлягає застосуванню до договірних відно=
син з іноземним елементом, зумовлюється
також важливістю статутних питань, які у
разі цих договорів необхідно вирішити. На
думку В. Чубарєва, до кола цих питань нале=
жать: дійсність договору; його тлумачення;
виконання договірних зобов’язань; наслідки
невиконання договору; припинення дії дого=
вору та наслідки визнання його нікчемним;
розподіл тягаря доведення. 

Крім того, договірний статут регулює та=
кож зобов’язальні відносини сторін у перед=
договірний період, як і всі вимоги, що випли=
вають з вини при укладенні договору (culpa
in contrahendo) [2]. 

Закон автономії волі визначає статут зо=
бов’язального правовідношення, встановлю=
ючи, що компетентним буде право тієї дер=
жави, яке оберуть сторони. 

В юридичній літературі сформовано три
підходи до суті вказаного принципу [3, с. 86].
Деякі вчені розглядають автономію волі як
інститут, створений відповідною національ=
ною правовою системою для вирішення колі=
зійних законів, які виникають при укладанні,
виконанні та припиненні договорів, а волю
сторін – як одну з колізійних прив’язок, за до=
помогою якої можна визначити компетентне
право, ставлячи його на один рівень з інши=
ми колізійними прив’язками, що застосову=
ються в тій самій правовій системі. Інші вче=
ні виводять автономію волі із свободи дого=
вору, яка дозволена відповідною національ=
ною системою цивільного права, тому вони
обмежують застосування автономії волі ли=
ше сферою регулювання диспозитивних норм,
але не імперативними нормами. Відповідно
до третьої точки зору, автономія волі є не
колізійною нормою, а своєрідним способом
регулювання правових відносин з іноземним
елементом. Специфіка автономії волі в пра=
вовій системі пояснюється тим, що інститут
безпосередньо пов’язаний із самою приро=
дою права як регулятора суспільних відно=
син. Ми поділяємо позицію вчених, згідно з
якою автономія волі є колізійною прив’яз=
кою, що відрізняється від інших колізійних
прив’язок підставою виникнення [4, с. 78]. 

Незважаючи на наявність різних підходів
до природи автономії волі та місця автономії
волі в правовій системі держави, законодав=
ство практично всіх держав встановлює цей
принцип як основоположний у регулюванні
договірних правовідносин. У науці міжна=
родного приватного права вказується, що

спосіб вибору права використовується лише
в одній групі приватних правовідносин – у
договірних зобов’язаннях. Однак у ст. 5 За=
кону України «Про міжнародне приватне
право» йдеться про правовідносини в цілому,
з чого можна зробити висновок, що законо=
давець мав на увазі можливість застосування
цього принципу і до інших видів правовідно=
син. Це є однією із суттєвих відмінностей
між українським колізійним правом і росій=
ським, оскільки відповідно до ст. 1210 Ци=
вільного кодексу (далі – ЦК) Російської Фе=
дерації, російське законодавство про авто=
номію волі застосовується лише до договір=
них відносин [5]. 

У межах дослідження договору управ=
ління майном з іноземним елементом проб=
лемним є питання можливості поширення
принципу автономії волі на відносини влас=
ності, що виникають за договором управлін=
ня у випадку наявності в управителя права
довірчої власності на майно. Тому доцільним
вбачається критичний аналіз норм ст. 5 Зако=
ну України «Про міжнародне приватне право». 

Положення ч. 1 ст. 5 Закону України «Про
міжнародне приватне право» є, на нашу дум=
ку, недостатньо чітко сформульованим, ос=
кільки його можна тлумачити у такий спосіб,
що учасники правовідносин мають право са=
мостійно здійснювати вибір права, яке під=
лягає застосуванню до змісту правовідно=
син, не взагалі, а лише тоді, коли це безпосе=
редньо дозволяється законом. У такому ви=
падку виникає питання щодо того, які саме
закони України передбачають конкретні ви=
падки, в яких учасникам правовідносин доз=
воляється скористатися принципом автоно=
мії волі. Іншими словами, ця норма не перед=
бачає пряму дію принципу автономії волі, а
лише закріплює загальний випадок, коли та=
кий принцип може застосовуватися. 

Слід також зазначити, що вибір сторона=
ми договору права має на увазі вибір лише
матеріального права (не тільки його диспо=
зитивних, а й імперативних норм), а не колі=
зійного. В іншому випадку вибір права міг би
призвести до проблеми зворотнього відси=
лання. Але це не відображено у ст. 5 Закону
України «Про міжнародне приватне право». 

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України
«Про міжнародне приватне право» воля
сторін правочину має бути явно виражена
або виражена у такий спосіб, що мається на
увазі. Вибір права має здійснюватися разом
із укладенням договору (шляхом включення
до тексту договору відповідного положення
про застосовуване право або передбачатись
окремою угодою). Також положення про ви=
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бір права завжди має окреме юридичне існу=
вання, тобто дійсність цього положення слід
розглядати окремо від питання дійсності ос=
новного зобов’язання. 

Закон України «Про міжнародне приват=
не право» передбачає, що вибір права може
бути здійснений щодо окремих частин пра=
вочину в цілому або його окремої частини (ч. 3
ст. 5). Але, чи допускає таке формулювання
можливість вибору не однієї, а кількох сис=
тем права до одного правочину. Так, на дум=
ку С. Задорожної, у світі спостерігається тен=
денція до все більш повного визнання віль=
ного вибору lex mercatoria, тобто застосуван=
ня на основі принципу автономії сторін за=
мість національного правопорядку, правопо=
рядку sui generis. Така позиція враховує, що
національні правові системи, навіть досить
розвинуті, не завжди повністю відповідають
потребам, які виникають у міжнародній прак=
тиці [6, с. 10]. Іншої точки зору дотримуєть=
ся В. Лісіца: поширення точки зору про ви=
знання lex mercatoria правою дійсністю дає
право визначити це правове явище незалеж=
ним від правопорядків держав. Але ще зара=
но вести мову про самостійний правопоря=
док lex mercatoria [7, с. 104]. На нашу думку,
норми lex mercatoria є не настільки широко
застосовуваними, що ними можна було б за=
мінити національний правопорядок. А оскіль=
ки договір управління майном у різних пра=
вопорядках відрізняється за своєю суттю у
випадку виникнення права довірчої власнос=
ті, то застосування нечітко сформульованих
принципів lex mercatoria зробить і до того
складний вибір права до вказаних відносин,
ще проблемнішим. 

Заслуговує на увагу також питання про
обмеження автономії волі сторін за договором
управління майном. Очевидним є те, що вибір
права, яке підлягає застосуванню, не повинен
суперечити публічному порядку, не повинен
здійснюватися з метою обходу закону, тобто
не має суперечити імперативним нормам,
застосування яких було б невигідним для ус=
тановника управління [4, с. 78]. Така ж по=
зиція закріплена в Регламенті Європейського
Парламенту та Ради «Про право, яке підля=
гає до застосування щодо договірних зобо=
в’язань («Рим I») [8]. 

На думку В. Кисіля, законодавство абсо=
лютної більшості держав, а також міжнарод=
ні договори не обмежують можливостей ви=
бору, тобто воля сторін не має обмежень у
просторі; сторони можуть обрати право будь=
якої країни для регулювання договірних пра=
вовідносин. Однак у деяких правових систе=
мах мають місце обмеження права вибору,

наприклад, колом держав, з якими договір має
фактичний зв’язок (наприклад, відповідно
до ст. 25 Закону про міжнародне приватне
право Польщі сторони можуть обрати право, з
яким зобов’язання «взаємно пов’язане»; згід=
но із ст. 1=105 Уніфікованого торговельного
кодексу США можна обрати право тієї держа=
ви, з якою «угода має розумний зв’язок») [9].

На практиці також постає питання щодо
меж обрання права у часі, тобто в який момент
сторони можуть обрати застосовуване право.
Не викликає сумніву правомірність вибору
права в момент укладення договору, але
практика, а згодом і законодавство багатьох
країн пішли шляхом вибору права після ук=
ладення договору. В цьому випадку постає
питання: чи в будь=який час після укладення
договору є можливість реалізувати право на
вибір відповідного компетентного правопо=
рядку? Відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону Укра=
їни «Про міжнародне приватне право» вибір
права або зміна раніше обраного права мо=
жуть бути здійснені учасниками правовідно=
син у будь=який час. Зазначена норма перед=
бачає, що вибір права або зміна раніше обра=
ного права, які зроблені після вчинення пра=
вочину, мають зворотну дію і є дійсними з
моменту вчинення правочину, але не можуть
бути підставою для визнання правочину не=
дійсним через недодержання його форми й
обмежити права третіх осіб, які набули їх до
моменту вибору права. Між укладенням до=
говору та припиненням його дії або виконан=
ням може сплинути досить багато часу. Про=
тягом цього періоду певна частина зобов’я=
зань може бути виконана раніше, у певних
правовідносинах, що випливають із догово=
ру, можуть брати участь треті особи. Таким
чином, якщо вибір права після укладення до=
говору не обмежений часовими рамками, то
виникає питання зворотної сили волевияв=
лення сторін договору. 

Наявна законодавча та судова практика
багатьох держав, як правило, виходить із то=
го, що вибір права має зворотну силу і має
вважатися дійсним з моменту укладення до=
говору, але при цьому не повинні зачіпатися
права й інтереси третіх осіб. Так, у найбільш
авторитетній кодифікації міжнародного при=
ватного права – Законі про міжнародне при=
ватне право Швейцарії – прямо зазначено:
«Вибір права може бути здійснено будь=ко=
ли. Якщо вибір права робиться після укла=
дення договору, то він має зворотну силу з мо=
менту укладення договору. Права третіх осіб
не зачіпаються» (ч. 3 ст. 116) [9]. 

Що стосується довірчих відносин з іно=
земним елементом за договором про ство=
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рення трасту, то єдиним спеціальним обме=
женням автономії волі є вимога про те, щоб
обране право визнавало траст або конкрет=
ний вид трасту. В іншому випадку вибір пра=
ва буде визнано недійсним згідно з ч. 2 ст. 6
Гаазької конвенції про трасти [10]. Так, якщо
сторони визнають компетентним право Укра=
їни до відносин за таким способом управ=
ління майном, як траст, то такий вибір права
буде недійсним, оскільки законодавство Ук=
раїни не визнає вказаної конструкції. 

Вибір права сторонами договору управ=
ління майном, ускладненого іноземним еле=
ментом, стосується лише питань взаємних
відносин сторін договору, тобто зобов’язаль=
ного статуту правочину. Форма та дійсність
угоди про вибір права має регулюватися пра=
вом, яке застосовується до основного догово=
ру, тобто за обраним сторонами правом. 

Отже, закон автономії волі посідає цент=
ральне місце в усіх національних системах
міжнародного приватного права, а всі інші
колізійні норми мають допоміжний характер
і використовуються за відсутності вибору
сторонами договору компетентного права. 
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The article discusses the main general theoretical approaches to the definition of the principle of 
autonomy of the private international law enshrined in the principle of autonomy of the will of the
Hague Convention on the Law Applicable to Trusts.

В статье рассматриваются основные общетеоретические подходы к определению принци�
па автономии воли в международном частном праве, закрепление принципа автономии воли в
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На етапі переходу до ринкових відно=
син, при все ще невисокій оплаті пра=
ці та недосконалій системі матеріаль=

них заохочень одним із засобів забезпечення
трудової дисципліни залишаються заходи
юридичної відповідальності, що можуть за=
стосовуватися до роботодавців, які не дотри=
муються встановлених правил трудового за=
конодавства. 

Одним із основних завдань юридичної
науки є встановлення змісту та сутності пра=
вових явищ, що відображають соціально=еко=
номічний розвиток суспільства й є підґрун=
тям для формування системи права. Особли=
вого значення набуває дослідження юридич=
ної відповідальності як однієї з гарантій ре=
алізації прав та обов’язків суб’єктів трудових
відносин. Юридична відповідальність по=
кликана створювати належні умови охорони
правовідносин і забезпечувати нормальне їх
функціонування. Зокрема, відповідальність
роботодавця має бути складовою його май=
нової відповідальності. Саме такий правовий
підхід стимулюватиме роботодавця до сум=
лінного виконання своїх обов’язків. 

На сучасному етапі розвитку трудового
права та законодавства з питань відповідаль=
ності суб’єктів трудових правовідносин є ба=
гато напрацювань, але залишається чимало
теоретичних і практичних питань правового
регулювання матеріальної відповідальності
роботодавця за шкоду, заподіяну працівни=
кові, що потребують ґрунтовного наукового
дослідження. Тому виникає необхідність ви=
роблення чітких науково обґрунтованих про=
позицій щодо законодавчого врегулювання
матеріальної відповідальності роботодавця у

новому проекті Трудового кодексу (далі –
ТК) України. 

Конституція України проголосила основ=
ним обов’язком держави утвердження та за=
безпечення прав і свобод людини та громадя=
нина. Одним із елементів виконання цього
обов’язку є створення ефективного механіз=
му відшкодування шкоди, заподіяної праців=
никові незаконними діями роботодавця. Про=
те у чинному законодавстві такий механізм
відсутній, і для його створення необхідно пе=
реглянути та переоцінити низку як теоретич=
них, так і практичних положень щодо мате=
ріальної відповідальності сторін трудових пра=
вовідносин, розробити концепцію матеріаль=
ної відповідальності роботодавця, яка б від=
повідала умовам сьогодення, що і зумовлює ак=
туальність нашого дослідження. 

Основою дослідження є опрацювання
джерельної бази, а саме: Конвенції МОП про
дискримінацію в галузі праці та занять, Кон=
ституції України, Кодексу законів про пра=
цю, Кодексу про адміністративні правопору=
шення, Кримінального кодексу України, По=
даткового кодексу та законів України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо строків виплати заробітної пла=
ти», «Про зайнятість населення», «Про опла=
ту праці», «Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності» та ін. 

У ході дослідження для проведення по=
рівняльного аналізу чинного законодавства
використані норми проекту Трудового кодек=
су України й опрацьовані періодичні видан=
ня, в яких є окремі публікації науковців у га=
лузі трудового права, що стосуються сучас=
ного стану та перспектив розвитку інституту
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відповідальності роботодавця за вчинені по=
рушення щодо найманих робітників. 

Останнім часом спостерігається підви=
щення інтересу вітчизняних науковців і прак=
тиків до проблеми, що розглядається. Аналі=
зу сукупності трудових відносин в Україні
присвячені праці А. Бабаскіна, М. Бойка, В. Ве=
недиктова, М. Іншина, С. Карлицького, Д. Кар=
пенка та інших. Такі дослідники, як В. Анд=
ріїв, О. Воробйова, В. Жернаков, Л. Лазор, Т. По=
стригань, О. Тищенко у своїх працях приді=
ляють увагу загальній характеристиці понят=
тя «матеріальна відповідальність» її право=
вій природі. Розробленню питань, пов’язаних
із регулюванням відповідальності робото=
давця в трудових правовідносинах, присвя=
чені дослідження Л. Анісімова, Ю. Івчука, 
О. Лук’янчикова, Ю. Орловського, М. Репі=
ла, Н. Хуторяна. 

Метою цієї статті є вивчення змісту теорій
правового регулювання діяльності робото=
давця, дослідження природи його відпові=
дальності у трудових правовідносинах як
малодослідженого інституту в трудовому
праві України. 

Об’єктом дослідження є сукупність сус=
пільно=правових відносин, що виникають у
процесі настання відповідальності робото=
давця за трудовим законодавством України.
Предмет дослідження – поняття, види та зміст
відповідальності роботодавця, що регулюють=
ся нормами вітчизняного трудового права. 

Сутність нашого дослідження полягає у
систематизації й узагальненні матеріалу що=
до обраної проблематики; проведенні порів=
няння положення проекту Трудового кодек=
су України та чинного трудового законодав=
ства у сфері відповідальності роботодавця за
вчинення протиправних дій. 

Практичне значення дослідження поля=
гає у тому, що за умов реформування існу=
ючого законодавства про працю та переосмис=
лення загальнотеоретичних категорій, які
існують у науці трудового права, питання з’я=
сування правового статусу роботодавця на=
буває особливої актуальності. Специфіка та
багатоманітність правових відносин, що ви=
никають при реалізації прав і виконанні юри=
дичних обов’язків роботодавців, встановле=
них нормами трудового законодавства, свід=
чать про їх значення для розвитку різних га=
лузей економіки та суспільства. 

Науковці вважають, що сучасне визна=
чення поняття «роботодавець» у Кодексі за=
конів про працю України як власника під=
приємства, установи, організації, уповнова=
женого ним органу або фізичної особи є таким,
що не відповідає сучасним умовам організа=
ції праці. Більшість із них дотримується думки,

що застосування такого поняття, як «влас=
ник» у законодавстві України свідчить про
його зовнішні взаємозв’язки у торговому обо=
роті, врегульовані цивільним правом, але не
розкриває його ролі та суті у трудовому зако=
нодавстві. Так, деякі вчені дійшли висновку,
що термін «роботодавець» є таким, що об’єд=
нує двох суб’єктів – підприємства, установи,
організації та власника (уповноваженого
ним органу). Вони вважають, що у новому
Трудовому кодексі України необхідно на за=
конодавчому рівні закріпити визначення сто=
рони трудового договору, а також юридичну
природу роботодавця як суб’єкта, що проти=
стоїть працівнику як другій стороні трудових
правовідносин, із урахуванням реалій сього=
дення та міжнародного досвіду. 

Таким чином, на сьогодні термін «робото=
давець», що застосовується у нормативно=
правових актах, лише замінив собою раніше
вживаний термін «власник підприємства, ус=
танови, організації або уповноважений ним
орган», але не змінив при цьому змісту, не
усунув очевидних фактів беззмістовності та
невідповідності останнього [1, с. 76]. 

Що стосується відповідальності робото=
давця як суб’єкта трудових правовідносин,
то, виходячи із практики, очевидно, що най=
ефективнішим видом відповідальності є саме
матеріальна, яка безпосередньо стосується
економічного аспекту діяльності роботодав=
ця. Значна кількість позовів, щодо відшкоду=
вання матеріальної шкоди, заподіяної праців=
никові роботодавцем, зумовлює необхідність
нормативного врегулювання питань його ма=
теріальної відповідальності в новому Трудо=
вому кодексі України, на що неодноразово
звертали увагу вчені. 

Пропонуємо вважати, що матеріальна від=
повідальність роботодавця та працівника – це
єдиний вид трудоправової матеріальної від=
повідальності в рамках інституту матеріаль=
ної відповідальності у трудовому праві. Ма=
теріальній відповідальності властиві всі озна=
ки юридичної відповідальності. Так, мате=
ріальну відповідальність характеризує дер=
жавний примус, тобто примус до виконання
норм права. У новому Трудовому кодексі Ук=
раїни необхідно окремий розділ (книгу) при=
святити матеріальній відповідальності та да=
ти, наприклад, йому назву «Матеріальна від=
повідальність сторін трудового договору», у
рамках якого слід визначити загальні поло=
ження, матеріальну відповідальність робото=
давця та працівника. З метою всебічного роз=
гляду питання щодо відповідальності робо=
тодавця необхідно проаналізувати умови та під=
стави притягнення останнього до матеріаль=
ної відповідальності [2, с. 43]. 

Матеріальну відповідальність слід відріз=
няти від майнової, передбаченої нормами ци=
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вільного права. Матеріальна відповідаль=
ність сторін трудового договору виникає при
заподіянні шкоди тільки у зв’язку з невико=
нанням або неналежним виконанням трудо=
вих обов’язків. 

У проект нового Трудового кодексу Укра=
їни включена окрема книга восьма «Відпо=
відальність сторін трудових відносин». Гла=
ва 2 містить норми про відповідальність ро=
ботодавця. Цим кодифікованим актом перед=
бачені такі випадки матеріальної відповідаль=
ності роботодавця [3]: 

•• матеріальна відповідальність робото=
давця за шкоду, заподіяну майну працівника 
(ст. 415); 

•• матеріальна відповідальність робото=
давця за невиконання обов’язків щодо на=
дання працівникові матеріальних благ і пос=
луг (ст. 416); 

•• матеріальна відповідальність робото=
давця в інших випадках, встановлених цим
Кодексом, законом або трудовим договором 
(ст. 417); 

•• відповідальність роботодавця за запо=
діяну моральну шкоду (ст. 418). 

Прогалиною проекту Трудового кодексу
України є відсутність норми, яка б передба=
чала матеріальну відповідальність робото=
давця за затримку виплати заробітної плати
й інших виплат, що належать працівникові, 
а також закріпила такий випадок матеріаль=
ної відповідальності роботодавця, як мате=
ріальна відповідальність за шкоду, заподіяну
працівникові внаслідок порушення права 
на працю. 

Викладене свідчить, що зміст проекту
Трудового кодексу України потребує дооп=
рацювання. Розробники проекту Трудового
кодексу України не повною мірою врахували
відповідні положення науки трудового пра=
ва, пропозиції відомих науковців щодо за=
конодавчого закріплення матеріальної від=
повідальності роботодавця за шкоду, заподі=
яну працівникові. В результаті прогалини,
які існують сьогодні, можуть залишитися і в
майбутньому, що дає підстави вести мову
про погіршення правового становища пра=
цівників. 

З огляду на загальні позиції теорії права
слід зазначити, що існує певний правовий
зв’язок основних обов’язків і юридичної від=
повідальності суб’єкта. Юридична відпові=
дальність за своїм цільовим призначенням
покликана забезпечувати належну поведінку,
виступати фактом свого існування превенцією
порушення або невиконання суб’єктом своїх
обов’язків [4, с. 42]. 

Позитивною новацією проекту ТК є те,
що у ньому закріплено досить широкий пе=
релік статутних обов’язків роботодавця як
суб’єкта трудового права. Незважаючи на те,

що вказаний перелік потребує деякого вдос=
коналення, можна констатувати, що у цілому
запропоноване коло обов’язків роботодавця
як суб’єкта трудового права забезпечує йому
достатній рівень свободи в організації вироб=
ничої діяльності та застосуванні найманої
праці. Разом із тим ці обов’язки відобража=
ють потреби суспільства в ефективному роз=
витку економіки та забезпеченні соціального
миру, спрямовані на реалізацію трудових
прав працівника. Таким чином, можна при=
пустити, що передбачений у проекті Трудо=
вого кодексу України перелік статутних обо=
в’язків роботодавця достатньою мірою спри=
ятиме досягненню оптимального поєднання
виробничої та захисної функцій трудового
права у сучасних ринкових умовах. Але при
цьому необхідно забезпечити реальне вико=
нання роботодавцем вказаних обов’язків. 

У разі невиконання роботодавцем свого
обов’язку із забезпечення належних і безпеч=
них умов праці, має місце трудове правопо=
рушення з боку роботодавця. А тому робото=
давець повинен у будь=якому разі нести від=
повідальність перед працівником, який пост=
раждав. Звільнення роботодавця від відпові=
дальності суперечитиме загальним положен=
ням теорії права, згідно з якими наслідком
правопорушення має бути юридична відпові=
дальність винуватої особи [5, с. 44]. Тому для
створення ефективного правового механізму
регулювання найманої праці в умовах ринко=
вих відносин необхідна чітка вказівка на факт
і види юридичної відповідальності робото=
давця у змісті його об’єктивного трудопра=
вового статусу. 

Слід зазначити, що виконання робото=
давцем своїх трудових обов’язків має публіч=
но=правову значущість, оскільки його діяль=
ність впливає на розвиток національної еко=
номіки та соціальний мир у суспільстві. Тому
цілком виправданим і необхідним за певних
обставин є настання адміністративної відпо=
відальності роботодавця та кримінальної від=
повідальності посадових осіб, які реалізують
функції роботодавця. 

Підстави та порядок застосування такої
відповідальності мають, безумовно, регулю=
ватися нормами адміністративного та кримі=
нального права. Але важливо, щоб норми тру=
дового законодавства вказували на сам факт
можливості притягнення роботодавця до цих
видів відповідальності. Така законодавча вка=
зівка виконуватиме певні превентивні функ=
ції щодо запобігання порушення роботодав=
цем своїх обов’язків. 

На сучасному етапі, в умовах значного
розширення приватного сектора економіки
потребує вдосконалення трудоправова від=
повідальність роботодавця перед працівни=
ком. І, перш за все, необхідно законодавчо
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закріпити визначення трудоправової від=
повідальності роботодавця як правової ка=
тегорії. 

Чинне трудове законодавство не містить
навіть дефініції матеріальної відповідальнос=
ті роботодавця, що є його суттєвим недолі=
ком. У цій частині заслуговує на увагу визна=
чення, запропоноване правовою доктриною.
Матеріальна відповідальність роботодавця –
це визнання роботодавцем негативних наслід=
ків майнового характеру при відшкодуванні
у встановленому законом порядку та розмірі
матеріальної чи немайнової шкоди, заподіяної
працівникові трудовим правовідношенням. 

Основною метою законодавця має стати
вироблення таких підходів, за яких робото=
давець і працівник були б дійсно рівноправ=
ними партнерами (це не виключає відповід=
ну підпорядкованість після вступу в трудові
відносини), оскільки радянський підхід до
регулювання трудових відносин, що гаранту=
вав працівникові довічну роботу на одному й
тому ж місці, всіляко захищав його права, на
заміну вимагаючи від нього сумлінної та від=
даної праці, вже не є актуальним у сучасних
умовах. Сьогодні рівноправність партнерів
передбачає захист і гарантування прав, забез=
печення інтересів обох сторін трудових від=
носин. При цьому і відповідальність за пору=
шення певних умов співробітництва має бу=
ти застосована як до роботодавця, так і до
працівника. 

Однією з основних причин поширення ви=
падків порушення трудових прав людини є
відсутність у працівників достатніх правових
знань. Для виправлення такої ситуації по=
трібно, щоб кожен найманий працівник знав
свої права. Основним законодавчим актом,
на якому базується все законодавство, у тому
числі про працю, є Конституція України, яка
гарантує кожному громадянину право на заро=
бітну плату, не нижчу від визначеної законом. 

Висновки 

Інтереси роботодавця та найманого пра=
цівника не завжди збігаються. Як правило,
кожен із них прагне отримати якомога біль=
ше прибутків один від одного. Але і роботода=
вець, і найманий працівник повинні усвідом=
лювати необхідність безумовного дотриман=

ня вимог законодавства про працю та вжива=
ти необхідних заходів щодо забезпечення ви=
конання в повному обсязі покладених на них
обов’язків, інакше залежно від виду та тяж=
кості правопорушення вони будуть притягну=
ті до матеріальної, адміністративної чи кримі=
нальної відповідальності. 

Викладене дозволяє дійти висновків про
те, що у трудовому праві формування відпо=
відальності роботодавця має відбуватися 
на основі послідовної взаємодії таких скла=
дових: 

закріпленої в нормах права моделі по=
ведінки суб’єктів трудового права в проце=
сі праці; 

усвідомлення необхідності дотримання
та виконання моделі поведінки; 

оцінки поведінки й її соціально важливих
наслідків із боку власника або уповноваже=
ного ним органу, трудового колективу, дер=
жавних органів і суспільних організацій, а та=
кож безпосередньо особою відповідно до нор=
мативно закріплених критеріїв; 

застосування роботодавцем різних видів
заохочень за сумлінне виконання трудових обо=
в’язків, інших заходів правового стимулю=
вання праці. 

Невід’ємною складовою процесу регулю=
вання трудових відносин у колективі є вирі=
шення трудових спорів і конфліктів; обґрун=
тування теоретико=методичних і практичних
аспектів їх регулювання є метою подальших
наукових досліджень. 
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The article discusses prospects for improving the legal regulation of the employer's liability under mar�
ket conditions, it is proposed to establish a mechanism of compensation for harm caused by illegal actions
of an employee of the employer, and the conceptual basis of his liability.

В статье рассматриваются перспективы совершенствования правового регулирования от�
ветственности работодателя в условиях рыночных отношений, предлагается создание меха�
низма возмещения вреда, причиненного работнику незаконными действиями работодателя, и
концептуальные основы его материальной ответственности.
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КОНЦЕПЦІЯ  ІНВЕСТИЦІЙНОГО  РИЗИКУ  
ТА  ПРАВОВІ  ЗАСОБИ  ЙОГО  МІНІМІЗАЦІЇ

У статті сформульована концепція інвестиційного ризику як правова категорія, аналізу�
ються передбачені законодавством України засоби його мінімізації. 

Ключові слова: інвестиційний ризик, страхування, лімітація, хеджування. 

Однією з основних передумов віднов=
лення ефективного функціонування
економіки України, її подальшого зро=

стання є забезпечення стабільності інвести=
ційного ринку. Законний інтерес інвестора у
збереженні та примноженні капіталовкладень
зумовлюється майновою природою інвести=
ційної діяльності та кореспондується гаран=
тованим Конституцією України принципом
непорушності права приватної власності. Хо=
ча наявність ризиків є обов’язковою ознакою
будь=якої підприємницької діяльності, ступінь
таких ризиків залежить від багатьох факто=
рів, серед яких одним із визначальних є дер=
жавна політика у галузі гарантування та захис=
ту прав інвестора. 

Визначення правових засобів, застосу=
вання яких сприяє уникненню або мініміза=
ції інвестиційних ризиків, набуває особливої
актуальності в умовах фінансово=економіч=
ної кризи та пов’язаного з нею спаду вироб=
ництва. Забезпечення державою можливості
для учасників ринку використовувати зга=
дані засоби у своїй господарській діяльності
покликано сприяти підвищенню інвестицій=
ної привабливості української економіки, а
тому позитивно впливає на функціонування
ринку в цілому. 

Досліджувана нами тема представлена
переважно в економічній літературі, а також
у працях деяких учених=юристів, сфера на=
укових інтересів яких тісно пов’язана з ін=
вестиційним і фінансовим правом – Ю. Барта=
шевської, М. Кондрашової, М. Дамаскіної, 
О. Ястремської, Т. Фролової й інших. Разом
із тим юридичний зміст поняття «інвести=
ційний ризик» потребує подальшого розроб=
лення, а дослідження правових засобів його
мінімізації – розмежування із відповідними
економічними методами. 

Метою цієї статті є формулювання кон=
цепції інвестиційного ризику як правової
категорії й аналіз передбачених законодав=
ством України засобів його мінімізації. 

Належне правове регулювання відносин,
що виникають у сфері мінімізації інвестицій=
них ризиків, не обмежується виключно інте=
ресами інвесторів. Як зазначається у літера=
турі, стабільність надходження капітало=
вкладень позитивно впливає на бюджетну сфе=
ру, сприяє наповненню бюджету надходжен=
нями від оподаткування та приватизації, що,
у свою чергу, дає можливість вирішувати ве=
лику кількість соціально значущих питань в
умовах сьогодення [1, c. 80–82]. 

Заінтересованість держави у стимулю=
ванні інвестиційної діяльності через знижен=
ня ризиковості останньої вбачається у нормах
багатьох правових актів. Так, п. 1 ч. 2 ст. 92
Конституції України передбачено, що засади
створення та функціонування інвестиційного
ринку встановлюються виключно законами
України. Відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону Ук=
раїни «Про інвестиційну діяльність» держа=
ва гарантує стабільність умов здійснення ін=
вестиційної діяльності, додержання прав і за=
конних інтересів її суб’єктів. Статтею 7 Зако=
ну України «Про засади внутрішньої і зовніш=
ньої політики» інтенсифікація інвестиційної
й інноваційної діяльності, утвердження ефек=
тивної системи страхування інвестиційних
ризиків віднесені до основних засад внутріш=
ньої політики держави в економічній сфері. 

Обмеження інвестиційних ризиків як важ=
ливий напрям діяльності держави у різних
сферах суспільних відносин передбачається
також галузевим законодавством. Так, згідно
з п. 3.1 розділу VII Інструкції про порядок
регулювання діяльності банків в Україні, за=
твердженої постановою Правління Національ=
ного банку України від 28.08.2001 р. № 368,
для обмеження ризику, пов’язаного із здійс=
ненням банком інвестиційної діяльності, вста=
новлюється норматив загальної суми інвес=
тування. Згідно з абзацом 8 п. 4 розділу ІV
Основних засад розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007–2015 роки, за=
тверджених Законом України від 09.01.2007 р.,
координація розроблення та реалізації загаль=
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нодержавних програм, державних цільових
програм і бізнес=проектів із метою зменшен=
ня інвестиційних ризиків, зниження опе=
раційних витрат визначається одним із ме=
ханізмів реалізації цих засад. 

Разом із тим правове регулювання відно=
син у сфері запобігання інвестиційним ризи=
кам не є досконалим. Зокрема, заслуговує на
увагу та обставина, що законодавство, декла=
руючи спрямованість політики держави на
запобігання та зменшення інвестиційних ри=
зиків, не містить офіційного визначення ка=
тегорії «інвестиційний ризик», не надає пере=
ліку його характеристик або ознак. Отже, за=
собом з’ясування змісту згаданої категорії є
відповідна економічна та правова доктрина. 

О. Ястремська ризик у процесі інвесту=
вання визначає як економічну категорію, що
має об’єктивно=суб’єктивну природу та ха=
рактеризує міру невизначеності настання
об’єктивних подій або отримання суб’єктив=
ного очікуваного результату інвестиційної
діяльності під впливом факторів внутрішньо=
го і зовнішнього середовища суб’єкта госпо=
дарювання [2, c. 56]. 

Т. Фролова, М. Дамаскіна під міжнарод=
ним інвестиційним ризиком розуміють імо=
вірність отримання збитків інвесторами вна=
слідок непередбачених змін середовища в
приймаючих країнах, на фондових ринках, а
також коливань валютного курсу [3, c. 265].  

У юридичній літературі загальне юри=
дичне поняття «ризик» визначається як не=
безпека виникнення непередбачуваних ви=
трат очікуваного прибутку, доходу, майна, кош=
тів у зв’язку з випадковою зміною умов еко=
номічної діяльності, несприятливими обста=
винами або дією непереборної сили; ступінь
імовірності певної негативної події, що може
відбутися у певний час або за певних обставин,
тобто можлива подія, поява якої має ймовір=
ний і випадковий характер, зумовлює неба=
жані наслідки для учасника відповідних від=
носин [4, c. 776]. Так, із змісту ст. 42 Госпо=
дарського кодексу (далі – ГК) України вба=
чається, що ризик є характерною ознакою
будь=якої підприємницької діяльності. 

У господарському законодавстві поняття
«ризик» офіційно визначене у ст. 1 Закону
України «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності»: ризик – кількісна міра небезпе=
ки, що враховує ймовірність виникнення не=
гативних наслідків від здійснення господар=
ської діяльності та можливий розмір втрат
від них. Попри безумовну доцільність надан=
ня законодавчого визначення поняттю «ри=
зик», слід погодитися з С. Гвоздюковою, яка
вважає, що тлумачення цього поняття відбу=
вається залежно від потреби конкретної га=
лузі, а також за відсутності певного узагаль=

неного визначення, що охоплювало би всі сут=
тєві аспекти природи ризику [5, c. 223]. Тому
згадане визначення не може бути використа=
не у незмінному вигляді для надання харак=
теристики досліджуваній категорії. 

Згідно із ст. 8 Закону України «Про стра=
хування» характерними ознаками ризику як
події є: незалежність від волі суб’єктів пра=
вовідносин; випадковість або ймовірність
настання; раптовість – настання у будь=який
момент, що виключає запобігання події або
відвернення її наслідків. Викладене дозволяє
запропонувати таку концепцію досліджува=
ного поняття: інвестиційним ризиком є ви�
падкова, раптова та заздалегідь непередба�
чувана подія, настання якої зумовлює отри=
мання збитків, неможливість досягнення за=
планованих економічних показників чи інші
несприятливі наслідки для фізичних та юри=
дичних осіб у сфері реалізованих ними ін=
вестицій. 

Оскільки інвестиційна діяльність, як пра=
вило, пов’язана з вкладенням значних акти=
вів (зокрема, коштів, матеріально=технічних
ресурсів, інтелектуальної власності тощо), а
також має суспільно корисний характер у ці=
лому, вжиття заходів, спрямованих на запо=
бігання ризикам, має велике значення як для
окремого інвестора, так і для забезпечення ста=
більності інвестиційного ринку в цілому. Ра=
зом із тим чинне інвестиційне законодавство
України не містить комплексного переліку
правових засобів, які можуть бути викорис=
тані інвестором для мінімізації своїх ризиків.
Таким чином, джерелом формування згада=
ного переліку є відповідні теоретичні роз=
робки вчених, а також безпосередньо право=
застосовна практика. 

На думку Ю. Барташевської, найбільш
поширеними у використанні є такі методи
зменшення інвестиційного ризику підприєм=
ства, як страхування, диверсифікація, лімі=
тація, хеджирування, а також придбання до=
даткової інформації [6, c. 31]. Погоджуючись
із наведеним переліком у цілому, маємо за=
значити, що не всі названі методи є правови=
ми засобами мінімізації інвестиційних ри=
зиків. Ми вважаємо, що ототожнення того чи
іншого методу з правовим засобом відбува=
ється лише у випадку, коли такому методу
відповідає певний правовий інститут, перед=
бачений національним законодавством. За
цих обставин зменшення інвестиційного ри=
зику досягається шляхом застосування від=
повідних правових норм і гарантує можли=
вість інвестора звернутися до суду або вдати=
ся до інших способів захисту своїх прав у
разі їх порушення. Натомість, іншим мето=
дам, що не знайшли закріплення у нормах за=
конодавства, притаманний здебільшого ор=
ганізаційний характер, який унеможливлює
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юрисдикційний захист законних інтересів
інвестора у разі настання для нього певних
несприятливих наслідків. Зміст і порядок
використання таких методів у своїй діяль=
ності визначаються інвестором на власний
розсуд. Таким чином, до правових засобів
мінімізації інвестиційного ризику слід від=
нести страхування, а також, певною мірою,
лімітацію та хеджування. 

Відповідно до ч. 4 ст. 19 Закону України
«Про інвестиційну діяльність» інвестиції мо=
жуть, а у випадках, передбачених законодав=
ством, і мають бути застраховані. Як зазна=
чає Л. Воронова, страхування виконує прин=
ципово важливі функції, серед яких особли=
вого значення набувають: функція забезпе=
чення відшкодування нанесеної шкоди; від=
новлювальна функція [7, c. 327]. Ці функції
страхування безпосередньо сприяють мінімі=
зації інвестиційного ризику: відшкодування
шкоди за рахунок страхової виплати захищає
як особисті інтереси інвестора (забезпечення
повернення вкладень), так і інтереси третіх
осіб шляхом компенсації завданих їм збит=
ків; відновлювальна функція запобігає втра=
ті інвестором попереднього становища на
ринку та сприяє його можливості продовжу=
вати інвестування у майбутньому. 

На думку Ю. Барташевської, саме страху=
вання є методом, який експерти визначили
як найбільш оптимальний за можливістю за=
стосування та витратами на його реалізацію,
що дозволяє констатувати про його виділен=
ня як найбільш прийнятного методу мінімі=
зації ризику [6, c. 33]. 

Пунктами 17 та 18 ч. 4 ст. 6 Закону Укра=
їни «Про страхування» визначено загальне
правило, за яким страхування інвестицій і фі=
нансових ризиків віднесено до добровільного
страхування, тобто здійснюється за бажан=
ням інвестора. Єдиний випадок обов’язково=
го страхування інвестиційних ризиків перед=
бачено п. 15 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про
страхування», згідно з яким страхування ци=
вільної відповідальності інвестора, у тому
числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров’ю
людей, за угодою про розподіл продукції є
видом обов’язкового страхування. Порядок і
правила проведення такого страхування за=
тверджені постановою Кабінету Міністрів
України від 13.11.2013 р. № 981. 

Разом із тим законодавство не висуває
особливих вимог до добровільного страхуван=
ня інвестицій, крім вимоги щодо правосу=
б’єктності страховика (страховики мають
право займатися тільки тими видами добро=
вільного страхування, які визначені в ліцен=
зії). З одного боку, це дозволяє учасникам
ринку врегульовувати відносини у згаданій
сфері на власний розсуд із урахуванням пра=
вил страхування, розроблених страховиком і

затверджених Держфінпослуг. Проте з іншо=
го – відсутність спеціальних правил не сприяє
інституційній визначеності цього засобу змен=
шення інвестиційного ризику та становлен=
ню уніфікованої практики його застосування
в Україні. У цьому зв’язку доцільно запропо=
нувати доповнити Закон України «Про ін=
вестиційну діяльність» окремою статтею що=
до страхування інвестицій, у якій, зокрема,
визначити об’єкти страхування та невичерп=
ний перелік страхових випадків. 

Мінімізація ризиковості інвестицій шля�
хом лімітації передбачає встановлення пев=
них граничних показників витрат на реалі=
зацію того чи іншого проекту. Цей метод мо=
же як набувати ознак правового засобу, так і
використовуватися виключно як організа=
ційний інструмент, що не зумовлює настан=
ня правових наслідків. Так, лімітація як пра=
вовий засіб може набувати, зокрема, таких
форм: встановлення в законі чи установчих
документах господарюючого суб’єкта певних
граничних сум правочинів або інвестиційних
витрат, перевищення яких потребує попе=
редньої згоди вищого органу управління юри=
дичної особи; прийняття органами управлін=
ня суб’єкта господарювання локальних актів
(положень, інструкцій тощо), в яких визна=
чені такі граничні показники залежно від пев=
них ознак інвестиційного проекту; закріп=
лення в договорі про спільну діяльність меж
майнової участі його сторін у заходах, що
здійснюються для досягнення мети такої ді=
яльності, тощо. Перевищення встановлених
таким чином лімітів може зумовлювати такі
правові наслідки, як визнання відповідних
правочинів недійсними у судовому порядку,
застосування реституції, набуття прав та обо=
в’язків за правочином безпосередньо пред=
ставником, який діяв із перевищенням пов=
новажень. 

Хеджування є категорією, що перебуває
на межі між економічними методами мінімі=
зації інвестиційного ризику, з одного боку, та
правовими засобами – з іншого. Його сут=
ність визначається Методичними вказівками
з інспектування банків «Система оцінки ризи=
ків», схваленими постановою Правління На=
ціонального банку України від 15.03.2004 р.
№ 104, як метод пом’якшення ризику, що по=
лягає у визначенні об’єкта хеджування та
підборі до нього адекватного інструменту хе=
джування, і передбачає компенсацію збитків
від об’єкта хеджування за рахунок прибутку
від інструменту хеджування, що виникають за
одних і тих самих умов чи подій. За наяв=
ності схеми хеджування банк повністю лік=
відує як ризик, так і можливість отримання
додаткового прибутку: якщо умови чи події
будуть сприятливими з точки зору об’єкта
хеджування, будь=який прибуток автоматич=
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но перекриватиметься збитками від інстру=
менту хеджування. 

Правові наслідки, пов’язані із зазначеним
засобом, передбачаються передусім для бан=
ківських установ, оскільки згідно із згадани=
ми Методичними рекомендаціями банки з
підвищеним ризиком або сфери діяльності з
підвищеними параметрами ризику потребу=
ють більшої уваги з боку служби банківсько=
го нагляду, а хеджування є одним із показ=
ників, за яким здійснюється оцінка ступеня
ризику у діяльності банку. 

Слід зазначити, що вказані засоби міні=
мізації інвестиційного ризику не є вичерпни=
ми. Так, зокрема, до них у широкому розу=
мінні можна віднести будь=які засоби забез=
печення виконання зобов’язань, серед яких,
насамперед, заслуговують на увагу порука та
гарантія, за допомогою яких можна майже
повною мірою компенсувати збитки в інвес=
тиційній діяльності за рахунок заміни непла=
тоспроможного боржника платоспроможним. 

Інструментом зменшення ризиків, який
потребує окремого дослідження у розрізі ін=
вестиційного права, є інститут солідарного
зобов’язання, передбачений ст. 541 Цивіль=
ного кодексу (далі – ЦК) України. Його за=
стосування у договірних відносинах, які ви=
никають, зокрема, у процесі інвестиційної
діяльності, може розглядатися як своєрідна
альтернатива поруки, що дозволяє повністю
компенсувати збитки інвестора за рахунок
одного чи кількох платоспроможних борж=
ників і при цьому не дотримуватися правил,
передбачених ст. 559 ЦК України, характер=
них для поруки. 

Висновки 

Будь=яка інвестиційна діяльність харак=
теризується наявністю певного рівня ризику,
що диференціюється залежно від обсягу ін=
вестицій, їх спрямованості, показників ста=
більності ринкового середовища, а також захо=
дів, що вживаються державою з метою гаран=
тування та захисту прав інвестора. Незважа=
ючи на наявність у законодавстві норм, що де=
кларують спрямованість державної політики
на зменшення ризиковості інвестування, по=
няття «інвестиційний ризик» і засоби, які мо=

жуть бути застосовані для його зменшення,
законодавство не визначає. 

Мінімізація інвестиційного ризику дося=
гається різними засобами; найбільш прий=
нятним є страхування. Разом із тим слід ви=
знати, що найефективніший вплив на змен=
шення ступеня ризиковості інвестиційних
операцій справляє комплексне поєднання
страхування з іншими відповідними засоба=
ми. Їх спільною ознакою залишається доб=
ровільність використання (крім страхування
цивільної відповідальності інвестора за уго=
дою про розподіл продукції, в тому числі за
шкоду, заподіяну довкіллю, здоров’ю людей,
яке є обов’язковим). 

Таким чином, характерною ознакою пра=
вового регулювання мінімізації інвестицій=
ного ризику в Україні є його інкорпорова=
ність. Ця обставина не забезпечує додатко=
вих гарантій захисту інвестицій, не справляє
стимулюючого впливу на їх залучення у на=
ціональну економіку. У цьому зв’язку пропо=
нується доповнити Закон України «Про ін=
вестиційну діяльність» окремою нормою з офі=
ційною дефініцією категорії «інвестиційний
ризик» і невичерпним переліком правових
засобів, що можуть бути використані для йо=
го мінімізації. 
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На даний час у нашій державі досить
гостро стоїть проблема енергетичної
забезпеченості. Україна є енергодефі=

цитною й власними енергетичними ресурсами
може задовольнити лише близько половини
потреб. Разом із тим спостерігається низька
ефективність використання енергоресурсів,
висока енергоємність продукції, постійне
зростання цін на паливо, газ, теплову енергію
тощо. Особливо гостро відчувається це в сіль=
ському господарстві. Виникає необхідність
пошуку такого врегулювання відносин із ви=
користання енергетичних ресурсів, яке дасть
змогу оптимізувати їх витрати, зменшивши
при цьому як економічний тягар для суб’єктів
господарювання, так і темпи вичерпання цих
ресурсів. 

Починати вирішувати зазначені пробле=
ми потрібно з проведення ґрунтовних теоре=
тичних пошуків, зокрема щодо галузевої на=
лежності відносин у сфері енергозбережен=
ня в сільському господарстві, що й є метою 
цієї статті. 

Актуальність проблеми зумовлена низь=
ким ступенем її розроблення в правовій науці.
Загальні проблеми енергозбереження та ви=
користання енергетичних ресурсів порушу=
вались у працях Г. Джумагельдієвої, М. Гін=
збурга, В. Логвиненка, Л. Бондара, О. Киш=
ко=Єрлі й інших. Комплексні ж дослідження
галузевої належності відносин із енергозбе=
реження у сільському господарстві відсутні. 

Оскільки об’єктом енергозбереження в
сільському господарстві є енергетичні ресур=
си, дослідження слід розпочати з їх характе=
ристики. Енергетичні ресурси визначаються
по=різному. Так, П. Лахно називає енергетич=
ними ресурсами сукупність джерел енергії

[1, с. 46]. Як один із видів природних ре=
сурсів позиціонує джерела енергії М. Мусі=
єнко [2, с. 286]. На думку М. Гінзбурга енер=
гетичним ресурсом є природний чи виробле=
ний енергоносій (зокрема паливо), нагро=
маджену енергію якого за сучасного рівня
розвитку техніки та технології технічно мож=
на та економічно доцільно використати в гос=
подарській діяльності; енергія певного виду,
придатна для використання [3, с. 48]. С. Се=
лівестров вважає, що енергетичні ресурси
поділяються на три групи: природні, похідні
(добуті корисні копалини та продукти їх пе=
реробки, електрична і теплова енергія) й енер=
гозбереження. Науковець зазначає, що енер=
гозбереження є свого роду непрямим енерге=
тичним ресурсом, бо зекономлена енергія так
само ефективна для задоволення людських
потреб, як і енергія вироблена, і в цьому сенсі
енергозбереження є еквівалентом викорис=
тання первинних джерел енергії [4, с. 56]. На
природні (натуральні) та побічні (вторинні або
штучні) поділяє енергетичні ресурси Є. Обу=
хов, який виділяє також невідновлювальні
енергетичні ресурси, запаси яких поступово
зменшуються у зв’язку із зростаючим їх спо=
живанням (торф, вугілля), та відновлюваль=
ні, запаси яких постійно відновлюються (гідро=
енергія, енергія сонця) [5, с. 4]. Дещо по=ін=
шому класифікує енергетичні ресурси Б. Гав=
риленко, поділяючи всі енергетичні ресурси
на вичерпні та невичерпні і додатково ви=
окремлюючи з останніх відновлювальні, від=
носно відновлювальні й невідновлювальні
ресурси [6, с. 20]. 

ДСТУ 2804=94 «Енергобаланс промисло=
вого підприємства. Загальні положення. Тер=
міни та визначення», визначає енергетичні
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ресурси як паливо чи енергію різних видів і
параметрів, що використовуються чи можуть
бути використані у промисловості [7]. Тут
акцент робиться на можливості використан=
ня енергетичних ресурсів. Закон України
«Про енергозбереження» від 01.07.1994 р. 
№ 74/94=ВР оперує поняттям «паливно=
енергетичні ресурси», закріплюючи в ст. 1 
таке визначення: «сукупність всіх природних
і перетворених видів палива та енергії, які
використовуються в національному госпо=
дарстві». 

Існують пропозиції щодо розширення
визначення поняття «енергетичні ресурси»
через включення до них не лише тих ресур=
сів, що використовуються чи можуть бути
використані, а й тих, що не можуть бути ви=
користані при сучасному рівні розвитку тех=
ніки [8, с. 32]. Ми погоджуємося з такою дум=
кою й, у свою чергу, пропонуємо внести змі=
ни до ст. 1 Закону України «Про енергозбе=
реження», замінивши визначення «паливно=
енергетичні ресурси» на поняття «енергетич=
ні ресурси» як сукупність усіх природних і
перетворених видів палива й енергії, що ви=
користовуються чи можуть бути використані
в національному господарстві, а також ті, що
не можуть бути використані при сучасному
рівні розвитку техніки й технологій. 

Із наведеного випливає, що енергетичні
ресурси за походженням можуть бути при=
родними або виробленими (перетвореними,
похідними, штучними). До останніх включа=
ються й вторинні енергетичні ресурси. За
можливістю використання енергетичні ре=
сурси є: такими, що використовуються на да=
ний час; такими, що можуть бути використа=
ні за сучасного рівня розвитку техніки та тех=
нології; такими, що не можуть бути викорис=
тані за сучасного рівня розвитку техніки та
технології. За можливістю відновлення енер=
гетичні ресурси бувають невідновлювальни=
ми та відновлювальними. Такий загальний
умовний поділ повною мірою правильний і
для енергетичних ресурсів у сільському гос=
подарстві. 

Оскільки основна частина енергетичних
ресурсів є природними, й саме вони тради=
ційно використовуються, у тому числі у сіль=
ському господарстві, насамперед, слід визна=
чити галузеву належність відносин із вико=
ристання цього виду енергоресурсів. Слід за=
значити, що коли йдеться про перетворені
види енергоресурсів, базою для їх отримання
все ж є сировина, тобто природні ресурси.
Допустимо вести мову про певний цикл ви=
користання енергоресурсів (і відповідно про
енергозбереження в процесі такого викорис=
тання), першою складовою якого є отримання
ресурсу з природи (якщо його безпосередньо
можна використовувати як енергоресурс);

другою – отримання енергоресурсу спожи=
вачем, третьою – безпосереднє використан=
ня енергоресурсу в певній діяльності. Якщо
використовуються перетворені енергетичні
ресурси, то до цього переліку додається ще
одна складова – отримання енергетичного
ресурсу з сировини чи технологічного про=
цесу (для вторинних енергоресурсів). 

Природні ресурси розглядаються як: пев=
на сукупність запасів природних речовин,
природної енергії чи певна корисна власти=
вість природного об’єкта, що використову=
ються суспільством для задоволення своїх
потреб [9, с. 29]; елементи, властивості чи ре=
зультати функціонування природних систем,
які використовуються чи можуть бути вико=
ристані в майбутньому для отримання сиро=
вини, палива, продовольства тощо [10, с. 28–
31]; джерело споживання, задоволення еко=
номічних потреб [11, с. 6]; частина природ=
них об’єктів, що використовуються для задо=
волення різних потреб людини [12, с. 6–7].
Розрізняють також природні ресурси у ши=
рокому значенні (всі природні блага, що слу=
гують задоволенню потреб людини) та у вузь=
кому (природні джерела для задоволення по=
треб матеріального виробництва) [13, с. 13].
Ці природні ресурси є об’єктами екологічно=
го права, а відносини з їх раціонального вико�
ристання входять до предмета правового ре=
гулювання даної галузі. Такої позиції дотри=
муються І. Каракаш [14, с. 93], В. Костиць=
кий [15, с. 86], П. Пилипенко [16, с. 16] та ін=
ші вчені й вона не викликає дискусії. 

Зв’язок з екологічним правом спостері=
гається не лише на стадії використання при=
родних енергоресурсів. Як зазначає П. Гвоз=
дик, з 1991 р. спостерігається тенденція до
екологізації інших галузей законодавства,
які регулюють відносини в різних секторах
економіки, окремі види господарської діяль=
ності, пов’язані із впливом на довкілля, що
істотно розширює склад джерел екологічно=
го законодавства [17, с. 133]. Зокрема, норми
екологічного змісту з’являються в законах
України «Про альтернативні джерела енер=
гії» від 20.02.2003 р. № 555=IV, «Про енерго=
збереження», «Про електроенергетику» від
16.10.1997 р. № 575/97=ВР. 

В. Костицький вважає, що завданням еко=
логічного законодавства з метою збереження
вичерпних природних ресурсів є таке регу=
лювання відносин у галузі охорони, викорис=
тання природних ресурсів, яке б стимулюва=
ло пошуки замінників природної сировини
для промислового виробництва, гарантувало
забезпечення екологічної безпеки, запобіган=
ня та ліквідації негативного впливу госпо=
дарської й іншої діяльності на навколишнє
природне середовище, збереження природ=
них ресурсів [18, с. 296]. Це завдання вирі=
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шується шляхом використання альтернатив=
них джерел енергії, що одночасно є й одним
із напрямів енергозбереження. 

У контексті енергозбереження в сільсь=
кому господарстві на особливу увагу заслу=
говує використання енергії біомаси (тобто
біологічно відновлювальної речовини орга=
нічного походження, що зазнає біологічного
розкладу), зокрема відходів сільського госпо=
дарства як рослинницької, так і тваринниць=
кої галузей. При цьому вирішується комп=
лекс проблем: утилізуються відходи (у тому
числі шкідливі стоки тваринницьких комп=
лексів); отримується енергія, біогаз; зменшу=
ється шкідливий вплив сільськогосподарсь=
кої діяльності на довкілля, тобто можна вести
мову про відносини щодо охорони навколиш=
нього природного середовища, що знову ж 
таки входять до предмета екологічного права. 

Великі перспективи використання біомаси й
екологічну спрямованість цього процесу ілюструє
й такий приклад: у Бородянському районі Київсь=
кої області існують великі родовища торфу, які
щороку займаються й дим від торф’яних пожарищ
поширюється на населені пункти. На виконання
Енергетичної стратегії України на період до 2030 р.,
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 24.07.2013 р. № 1071=р, та Концепції
Державної цільової економічної програми енерго=
ефективності на 2010–2015 роки» від 19.11.2008 р.
№ 1446=р, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 19.11.2008 р. № 1446=р; ком=
панія «Зелена енергія Т» почала діяльність щодо
розробки цих торфових родовищ і переобладнання
та будівництва котелень, що працюють на твердій
біомасі (торфі). Результатом стало вирішення еко=
логічної проблеми задимлення, економія у 2012 р. –
764 000 тис. грн із місцевого бюджету й економія
1,5 млн м3 газу [19, с. 5]. Окрім того, після віднов=
лення компанією родючого шару ґрунту на ділян=
ках родовищ вони стануть придатними для сільсь=
когосподарського використання. 

Відносини у сфері використання природ=
них енергетичних ресурсів регулюються не
лише нормами екологічного права, а й при=
родноресурсового. При цьому одні науковці
обстоюють думку про його самостійність як
комплексної галузі права [20, с. 11], інші об=
ґрунтовують віднесення природноресурсово=
го права до екологічного права [13, с. 14]. Ви=
діляють у структурі природноресурсового
права окремий правовий інститут – альтер=
нативних джерел енергії, який об’єднує пра=
вові норми, що регулюють використання со=
нячної енергії, енергії вітру, морських хвиль,
припливів і відпливів, тепло геотермальних
вод, землі, силу току річок, енергію біомаси, 
землетрусів та інших нетрадиційних джерел
енергії, що є особливими природними ресур=

сами [21, с. 340]. З цим можна погодитися з
уточненням, запропонованим О. Кишко=Єр=
лі, щодо необхідності виділення в межах при=
родноресурсового права інституту викорис=
тання відновлюваних джерел енергії, а не
альтернативних джерел енергії. Це поясню=
ється тим, що до складу альтернативних дже=
рел енергії нарівні з відновлюваними джере=
лами енергії також входять вторинні енерге=
тичні ресурси, що не є природними ресурса=
ми, отже, суспільні відносини з їх використан=
ня не входять до предмета регулювання при=
родноресурсового права [22, с. 44]. 

Безпосереднє відношення до врегулю=
вання правовідносин із енергозбереження
має також господарське право. Так, Г. Джу=
магельдієва вважає, що використання енер=
горесурсів (у тому числі нераціональне) здійс=
нюється в результаті діяльності суб’єктів гос=
подарювання. Тому основні положення, що 
закріплюють нормативно=правові засади ра=
ціонального ресурсокористування, спрямо=
вані на забезпечення прийнятного для дер=
жави рівня використання енергоресурсів, перед=
усім тих видів, які є вичерпними, повинні знай=
ти відображення в Господарському кодексі
(далі – ГК) України [23, с. 84]. Г. Джумагель=
дієва також зазначає, що в рамках існуючого
підходу до визначення предмета регулюван=
ня господарського права до цього кола вхо=
дять лише відносини в галузі кінцевого спо=
живання енергії суб’єктами господарювання,
а відносини, які виникають у галузі видобуван=
ня викопних енергоресурсів (гірничі відно=
сини), при використанні інших ресурсів, а
також альтернативних джерел енергії (водні
відносини, відносини з використання атмо=
сферного повітря), виходять за межі існую=
чого змісту ГК України і регулюються Кодек=
сом України про надра, Водним кодексом то=
що. Це зумовлює протиріччя в меті регулю=
вання та високий ступінь неузгодженості ве=
ликого масиву нормативних актів [24, с. 4]. 

Ми погоджуємося з тим, що основний
масив заходів із енергозбереження здійсню=
ється саме в процесі господарської діяльнос=
ті. Не заперечуємо й запропонований підхід
до визначення спільних засад енергозбере=
ження. Але, розглядаючи енергозбереження
саме в сільському господарстві, потрібно вра=
ховувати, що відносини із здійснення госпо=
дарської діяльності в сільському господарст=
ві регулюється аграрним правом. Це одно=
значна позиція Н. Титової [25, с. 10], В. Ян=
чука [26, с. 9] та інших учених. 

Відносини з енергозбереження виступа=
ють у формі як зовнішніх, так і внутрішніх аг=
рарних правовідносин. Базуючись на визна=
ченнях цих груп, розроблених В. Уркевичем
[27, с. 88, 101], можемо стверджувати, що до
зовнішніх аграрних правовідносин з енерго=
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збереження належать ті, які виникають між
сільськогосподарськими товаровиробника=
ми (суб’єктами аграрного господарювання),
з одного боку, та іншими видами господарю=
ючих суб’єктів, фізичними особами, органами
державної влади й органами місцевого само=
врядування – з іншого, з приводу раціональ=
ного, ефективного й економного використан=
ня енергетичних ресурсів при здійсненні сіль=
ськогосподарської діяльності. До цієї групи
належать відносини з матеріально=технічно=
го постачання, що аргументовано доводить
В. Уркевич [27, с. 75], зокрема низка дого=
ворів. Так, до системи аграрно=правових дого=
ворів включає договір поставки матеріально=
технічних ресурсів В. Лук’яненко [28, с. 35],
договір енергопостачання – З. Бєляєва і М. Ко=
зирь [29, с. 56]. Договір про енергозабезпе=
чення аграрних підприємств електроенер=
гією, теплом, газом відносить до договорів на
матеріально=технічне забезпечення А. Ста=
тівка [30, с. 47]. Входять сюди й відносини з
державного регулювання сільського госпо=
дарства. 

До внутрішніх аграрних правовідносин з
енергозбереження можна віднести ті, що вини=
кають між сільськогосподарськими підприєм=
ствами й їх членами, сільськогосподарськи=
ми підприємствами й їх найманими праців=
никами, сільськогосподарськими підприємст=
вами й їх структурними підрозділами, орга=
нами управління з приводу реалізації заходів
із енергозбереження безпосередньо при здійс=
ненні сільськогосподарської діяльності. Це
можуть бути такі енергозберігаючі заходи,
як: оптимізація структури посівних площ об=
меженням енергоємних культур і розширен=
ням площ посіву малоенергоємних культур;
скорочення рівня розораності сільськогоспо=
дарських угідь шляхом виведення малопро=
дуктивних еродованих земель із орних і ство=
рення на них пасовищ; заміна весняної оран=
ки поверхневою обробкою; впровадження без=
прив’язних на глибокій підстилці та комбіно=
ваних технологій утримання великої рогатої
худоби; впровадження у виробництво тепло=
вих насосів для утилізації тепла вентиляцій=
них викидів тваринницьких приміщень тощо. 

Для всебічного висвітлення питання що=
до галузевої належності правовідносин із
енергозбереження у сільському господарстві
необхідно приділити увагу такій науковій
позиції: представники російської юридичної
науки доводять існування такої галузі права,
як енергетичне право. Так, С. Селівестров
визначає її як комплекс правових норм, що ре=
гулюють суспільні відносини в процесі гос=
подарської, інвестиційної та регулятивної ді=
яльності суб’єктів приватного і публічного
права, пов’язаної з розвідкою, добуванням, ви=
робництвом, переробкою, зберіганням, тран=

спортуванням, розподілом, торгівлею та спо=
живанням енергетичних ресурсів [4, с. 57]. 
П. Лахно називає енергетичне право сукуп=
ністю правових норм, що регулюють відно=
сини у сфері енергетики (енергетичні відно=
сини) у широкому розумінні цього слова, а
предметом енергетичного права Росії – від=
носини, що виникають у сфері організації та
функціонування паливно=енергетичного комп=
лексу, непаливної, альтернативної енергети=
ки та сферах споживання [31, с. 4, 6]. П. Лах=
но веде мову й про інтегровану комплексну
галузь енергетичного законодавства Російсь=
кої Федерації, де предмет регулювання вклю=
чає в себе елементи інших первинних, фун=
даментальних галузей, тобто «енергетичний
зріз» основних галузей права та законодавст=
ва (конституційного, цивільного, підприєм=
ницького, адміністративного, податкового,
конкурентного, корпоративного, земельного,
екологічного права, права інтелектуальної влас=
ності, правового регулювання інвестиційної,
інноваційної діяльності тощо) [32, с. 63; 31, 
с. 13]. П. Лахно виділяє й підгалузі енерге=
тичного права, предметом однієї називаючи
відносини в галузі енергозбереження та під=
вищення енергетичної ефективності [31, с. 10,
13]. Слід зазначити, що на даний час наведе=
на доктринальна точка зору не є загально=
визнаною і в системі права України енергетич=
не право не виділяється. 

Викладене дозволяє зробити висновок,
що правовідносини з енергозбереження у сіль=
ському господарстві є комплексними міжга=
лузевими, а їх правове регулювання здійсню=
ється нормами аграрного, екологічного, при=
родоресурсного й інших галузей права. 
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Питання безпеки харчових продуктів
завжди перебували під пильною ува=
гою суспільства та політичного керів=

ництва будь=якої країни. З давніх давен ви=
робники та торговці продовольчої сировини
шукали ефективні, дієві способи консервації
та стерилізації продуктів харчування з ме=
тою мінімізації збитків, перш за все, при пере=
везенні та зберіганні продуктів харчування,
які швидко псуються в різних кліматичних
умовах. 

Після відкриття радіоактивності у 1896 р.
французьким фізиком А. Беккерелем та про=
ведення подальших експериментів у цьому
напрямі П. Кюрі комерсанти зрозуміли, що
обробка продуктів харчування іонізуючим
опромінюванням дозволить значно збільши=
ти термін придатності продуктів харчуван=
ня, незалежно від умов їх зберігання та пере=
везення. 

У 1905 р. у США видано перший патент
на використання технології консервації хар=
чових продуктів іонізуючим опромінюван=
ням з метою знищення мікробів і бактерій.
Перша радіоактивна обробка полуниці була
здійснена у Швеції у 1916 р. Проте до сере=
дини XX ст. радіоактивна консервація про=
дуктів харчування не отримала належного
поширення у світі, оскільки була поширеною
думка, що опромінені харчові продукти є не=
безпечними для здоров’я людини. У 1943 р.
проведені масштабні експерименти стерилі=
зації харчових продуктів із використанням ра=
діоізотопів Кобальт (Со=60) та Цезій (Cs=137)
у Массачусетському технологічному універ=
ситеті (США), внаслідок чого започаткована

Федеральна програма «Мирний атом». У 1953 р.,
за сприяння президента Ейзенхауера уряд
США розробив і запровадив Національну 
програму радіаційної обробки продовольства.
Іонізуюче опромінювання продуктів харчу=
вання стало новацією, а згодом і нормальною
практикою, яка не викликала громадського
протесту та була адекватно сприйнята спо=
живачами. 

До 1985 р. у США дозволялось опромі=
нювати лише спеції, зерно, борошно та кар=
топлю, але згодом перелік продовольчої сиро=
вини та продуктів харчування, які дозволе=
но опромінювати, було збільшено. Наприкін=
ці 80=років XX ст. Департамент енергетики
США безоплатно надав право використову=
вати технологію іонізуючого опромінювання
виробникам м’ясних продуктів харчування,
перш за все м’ясним заводам і м’ясокомбіна=
там, переробним тваринницьким підприєм=
ствам. Іонізуюче опромінювання курячого
м’яса офіційно дозволено FDA США на під=
приємствах харчової промисловості з 1992 р.
Спочатку продукти харчування обробляли=
ся гамма ізотопами з метою їх безпеки, що
дорівнювало еквіваленту 333 смертельних
для людини доз радіоактивного опроміню=
вання. Згодом у США було прийнято рішен=
ня про доцільність збільшення дози іонізую=
чого опромінювання продуктів харчування
до 10 000 еквіваленту. 

У 1988 р. опромінення продуктів з вико=
ристанням радіоізотопів офіційно дозволено
у 33 країнах щодо 40 видів харчової продук=
ції. Поступово у США, а згодом і в інших кра=
їнах, запроваджено поняття «radurization»
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(«радурізація»), що означає процес консер=
вації (стерилізації) харчових продуктів за до=
помогою іонізуючого випромінювання. 

Дешева та досить проста технологія кон=
сервації продуктів харчування з використан=
ням іонізуючого опромінювання (радіоак=
тивні елементи Кобальт=60, Цезій=137) на=
була поширення в харчовій промисловості у
світових масштабах. Радіоактивні ізотопи по=
чали масштабно використовуватися в меди=
цині та сільському господарстві, що зумови=
ло потребу правового регулювання цієї сфе=
ри, у зв’язку з чим у багатьох країнах були
ухвалені відповідні законодавчі та норматив=
ні акти (регламенти). 

Правові аспекти забезпечення продоволь=
чої безпеки та харчових продуктів досліджу=
вали у своїх наукових працях О. Білінська,
С. Бугера, В. Єрмоленко, Т. Курман, С. Луш=
паєв, А. Тригуб [1–6] та інші фахівці аграр=
но=правової науки. Проте висвітлення зару=
біжного досвіду у сфері іонізуючого опромі=
нювання харчових продуктів у контексті за=
безпечення продовольчої безпеки жоден із за=
значених науковців не здійснював, що поси=
лює актуальність теми дослідження. 

Метою цієї статті є аналіз положень міжна=
родного та національного законодавства де=
яких держав з метою дослідження динамі=
ки розвитку та становлення правових засад
технологічної радіоактивної обробки харчо=
вих продуктів, визначення шляхів удоскона=
лення вітчизняного законодавства щодо обі=
гу й імпорту в Україну оброблених іонізу=
ючим опромінюванням харчових продуктів. 

Відомо, що іонізуюче опромінювання хар=
чових продуктів – процес, під час якого хар=
чові продукти піддаються впливу радіоактив=
них ізотопів (Кобальт=60, Цезій=137) з ме=
тою знищення мікроорганізмів, бактерій, ві=
русів або комах, які можуть бути присутніми
в структурі харчового продукту; для сповіль=
нення проростання, затримки дозрівання зла=
кових культур, овочів і фруктів. Технологіч=
ний процес радіоактивного опромінювання
передбачає використання конвейєру, який за=
тягує харчовий продукт у бетонну камеру на
одну=дві хвилини. 

Базові принципи технологічного процесу
іонізуючого опромінювання сільськогосподар=
ської продукції та продуктів харчування
встановлені в Кодексі Аліментаріус (розділ
CAC/RCP 19=1979, Rev. 2=2003). У 1983 р. на
засіданні Комісії Кодексу Аліментаріус за=
тверджено «Загальний стандарт для опромі=
нювання продуктів» (CODEX STAN 106=1983,
RЕV.1=2003) та запропоновані міжнародні
вимоги експлуатації устаткування з метою
опромінювання продуктів харчування. Поло=

ження зазначеного стандарту стосуються тіль=
ки обробки харчових продуктів іонізуючим
опромінюванням з використанням устатку=
вання, на яке обов’язково видано ліцензії й
яке має бути офіційно зареєстроване. Стан=
дартом передбачено, що опромінювання хар=
чових продуктів має бути технологічно об=
ґрунтованим і не може заміняти звичайну тех=
нологію їх приготування. Обробка продуктів
харчування радіоактивними ізотопами не
скасовує необхідності дотримання санітар=
них вимог та управління виробничим проце=
сом на підприємствах із виготовлення м’яса
та птиці, а залишається додатковим заходом
у сфері безпечності продуктів харчування. 

У країнах ЄС уперше радіоактивна оброб=
ка спеції була здійснена, як експеримент, ще
у 1957 р. У сучасних умовах у країнах ЄС ра=
діоактивна обробка продуктів харчування
дозволена щодо спецій, риби, морепродуктів,
овочів і фруктів, м’ясних напівфабрикатів. 
З 1983 р. в ЄС нормативно дозволяється пе=
реробка оброблених радіацією продуктів хар=
чування: з опромінюваної картоплі виготов=
ляють чіпси, сухі порошки, пластівці; з цибу=
лі – сухий порошок; з м’яса – супи, консерви
тощо. Якщо харчові продукти підлягають по=
дальшій переробці, документально вказують=
ся специфічні показники обробки (відсут=
ність сальмонели, застосування методів стри=
мування проростання картоплі, цибулі тощо).
В обов’язковому порядку радіоактивно об=
роблені харчові продукти (як фасовані, так і
без упаковки) мають містити інформацію що=
до ідентифікації зареєстрованого обладнан=
ня, за допомогою якого здійснювалось іонізу=
юче опромінювання, дати його проведення,
дози, номера партії. 

В ЄС, окрім Кодексу Аліментаріус, пра=
вовими джерелами, які регламентують пи=
тання радіаційної обробки продуктів харчу=
вання, є Директива Європейського Парла=
менту та Ради № 1999/2 ЄС «Про наближен=
ня законів держав=членів стосовно продуктів
харчування та харчових інгредієнтів, оброб=
лених іонізуючою радіацією» від 22.02.1999 р.,
із змінами та доповненнями, внесеними Ре=
гламентом Європейського Парламенту та Ра=
ди № 1882/2003 від 29.09.2003 р. та Директива
Європейського Парламенту та Ради № 1999/3
ЄС від 22.02.1999 р. «Щодо встановлення
Співтовариством переліку продуктів харчу=
вання та харчових інгредієнтів, що піддаються
опроміненню». На підставі зазначених актів
законодавства з 2000 р. у країнах ЄС дозволя=
лася радіоактивна обробка сухих ароматич=
них трав, спецій та овочевих приправ, але зго=
дом до списку було включено морепродукти,
рибу, м’ясо, птицю, фрукти та овочі. 

Відповідно до вказаних Директив, про=
дукти харчування можуть бути оброблені ли=
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ше такими джерелами іонізуючого випромі=
нювання: гамма променями з радіонуклідами
(Кобальт=60, Цезій=137); Х – променями, що
випромінюється машинними джерелами, які
працюють на рівні або нижче рівня номіналь=
ної енергії (максимальна квантова енергія),
який становить 5 мВ; електронами великої
швидкості, що виробляються машинними дже=
релами, які працюють на рівні або нижче рів=
ня номінальної енергії (максимальна кванто=
ва енергія), який становить 10 мВ. Дози іоні=
зуючого опромінювання щодо харчових про=
дуктів розраховуються в спеціальних одини=
цях – кілогреях та існують таких видів: малі,
середні та високі. Малі дози (менше 1 кіло=
грея) і використовуються з метою запобіган=
ня проростання картоплі та цибулі, затриман=
ня процесів дозрівання фруктів та овочів, зни=
щення популяції комах і паразитів у структу=
рі харчових продуктів тваринного походжен=
ня. Середні дози радіації (у розмірі від 2 до
10 кілогрей – еквівалент 100 млн доз при
проходженні флюорографії грудної клітки у
лікарнях) дозволяють ліквідувати патогенні
мікроби та гриби, бактерії, які здатні спрово=
кувати харчові отруєння, дозволяють значно
збільшити термін придатності продуктів харчу=
вання, що зберігаються в холодильнику. Ве=
ликі дози опромінювання (понад 10 кГр) за=
стосовуються щодо сухих прянощів і спецій,
які можна опромінювати максимально до 
30 кГр. Опромінювання харчових продуктів
дозволяє знищувати до 99 % патогенних мі=
кроорганізмів, при цьому іонізуючому опро=
мінюванню підлягають продукти харчування
як місцевого виробництва, так і імпортовані.
Наприклад, у Франції до опромінюваних ізо=
топами харчових продуктів відносяться: спе=
ції, ароматичні трави, сушені овочі та фрукти,
насіння, рисове борошно, креветки з метою
створення умов для штучної пролонгації тер=
міну їх придатності та тривалого зберігання. 

Директиви Ради ЄС 85/374 ЕЕС «Про
відповідальність за дефектну продукцію» від
25.07.1985 р. та 92/59/ЕЕС «Про загальну
безпеку продукції» від 29.06.1992 р. не регу=
люють питання поширення у торговельній ме=
режі харчових продуктів, оброблених радіо=
активними ізотопами. 

У сучасних умовах іонізуюче опроміню=
вання продовольчої сировини та харчових про=
дуктів дозволено у 73 країнах світу (США,
Канада, КНР, Австралія, Індія, Бангладеш,
Бразилія, Уругвай, Великобританія, Фран=
ція, Німеччина, Італія, Іспанія, Бельгія, Чілі,
ПАР, Індонезія, Мексика, Таїланд, В’єтнам та
інші). При цьому 70 % устаткування промис=
лового опромінювання харчових продуктів
знаходиться саме у США та КНР. 

З урахуванням кліматичних умов для кра=
їн Південно=східної Азії та Латинської Аме=

рики радіоактивна обробка харчових продук=
тів є актуальним і доступним засобом уник=
нення збитків та псування продовольства,
що дозволяє гарантувати споживачам безпе=
ку харчових продуктів. В умовах тропічного
або екваторіального клімату продукти харчу=
вання швидко псуються, а технологічна об=
робка ізотопами дозволяє значно збільшу=
вати термін їх придатності, передусім сухих
харчових продуктів, які мають зберігатися та
транспортуватися на великі відстані (спеції,
зерно). Проте не всі харчові продукти мо=
жуть бути опромінені: внаслідок радіаційної
обробки устриць значно знижуються якісні
показники продукту. 

На національному рівні у 16 державах
світу ухвалені спеціальні законодавчі акти, а
у 57 країнах – технічні регламенти щодо
особливостей здійснення опромінювання хар=
чових продуктів, сільськогосподарської про=
дукції, її маркування та поширення вказаної
продукції в торговельній мережі. В сучасних
умовах за допомогою технології іонізуючого
опромінювання оброблюється до 40 видів про=
довольчої сировини, сільськогосподарської
продукції та харчових продуктів. 

Радіоактивна обробка продуктів харчу=
вання має певний позитивний ефект. Зокре=
ма, штучно затримується дозрівання плодів
сільськогосподарських культур рослинниц=
тва, овочів і фруктів, здійснюється знищення
комах, паразитів, бактерій, патогенних мікро=
організмів, підвищується рівень безпеки хар=
чових продуктів, що дозволяє збільшити стро=
ки їх придатності для споживачів. 

На відміну від процесу фумігації, який
полягає у знищенні шкідників і збудників хво=
роб рослин отруйними парами та газами, що
фактично є дезінфекцією харчових продук=
тів і продовольчої сировини, іонізуюче опро=
мінювання продовольчої сировини та харчо=
вих продуктів призводить до скорочення тер=
мінів її обробки (наприклад, зерна до 1 дня),
що дозволяє знищувати шкідників, знезара=
жувати спеції, м’ясо та м’ясопродукти, овочі
та фрукти, звести до мінімуму ризики хіміч=
ного отруєння або смерті працівників під час
виробничого процесу (при фумігації були за=
фіксовані непоодинокі летальні випадки пер=
соналу на виробництві). 

Технологічна схема обробки м’ясних на=
півфабрикатів дозволяє зберігати їх товарну
якість протягом 2 місяців і тримати м’ясні ви=
роби при кімнатній температурі до 10 діб без
ознак небажаних змін смаку, запаху й якості.
Радіоактивна обробка картоплі надає можли=
вість тривалого зберігання її у звичайних умо=
вах без штучного охолодження або хімічної
обробки. Опромінювання овочів і фруктів, які
швидко псуються, сприяє збільшенню термі=
ну придатності та зменшує кількість відходів. 
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З метою уникнення масштабних збитків
унаслідок псування морепродуктів і свіжої
риби в деяких країнах (США, Бразилія, Ки=
тай, Канада) спеціально створено експеримен=
тальне устаткування для радіаційної оброб=
ки риби та морепродуктів дозою у розмірі 
2 кГр на морських суднах в умовах промис=
лового вилову риби, що дозволяє збільшити
строк її придатності до 30 діб. 

Уряд Канади започаткував опромінюван=
ня картоплі як експеримент ще у 1960 р. 
У цій країні також дозволено здійснювати 
іонізуюче опромінювання харчових продуктів,
перелік яких періодично затверджується Мі=
ністерством охорони здоров’я. До 2002 р. пе=
релік продовольчої сировини та продуктів хар=
чування містив виключно картоплю, цибулю,
спеції, борошно, зерно, але згодом до списку
додатково було внесено свіжий і морожений
яловичий фарш, свіжу та морожену птицю,
свіжі, морожені й сушені креветки, манго. 

З метою подальшого розвитку концепції
радіоактивної обробки харчових продуктів у
країнах, що розвиваються, в Індії у 1975 р.
здійснювалися спеціальні дослідження, в 
результаті яких встановлено, що постійне
споживання вказаних продуктів негативно
впливає на здоров’я дітей, оскільки в дитя=
чому організмі утворюються та розвивають=
ся аномальні клітини. У зв’язку з цим у бага=
тьох країнах заборонено годувати дітей про=
дуктами харчування, які піддавались іонізу=
ючому опромінюванню. 

У 1970 р. спільними зусиллями світової
спільноти створено Об’єднаний експертний ко=
мітет з питань опромінювання харчових про=
дуктів (JECFI), до складу якого увійшли екс=
перти МАГАТЕ, ВООЗ та ФАО. У 1976 р.
представники вказаної структури офіційно
повідомили, що після радіаційної обробки
харчові продукти не потребують проходжен=
ня тестування на токсичність, оскільки іоні=
зуюче опромінювання – це процес, а не хар=
чова добавка. Вченими встановлено, що вна=
слідок опромінювання харчових продуктів
на молекулярному рівні можуть утворюва=
тися хімічні сполуки (формальдегід, бензол),
які отримали назву «радіолітичні» (вільні
радикали). Але фахівцями встановлено, що
такі самі сполуки були виявлені в необробле=
них і термічно оброблених (варіння, смаження)
харчових продуктах, а прямі докази, що вони
токсикологічно небезпечні для здоров’я лю=
дини, відсутні. 

Згідно з висновком Міністерства охоро=
ни здоров’я Канади й Управління контролю
якості продуктів харчування та лікарських
засобів (FDA) США, який підготовлено за ре=
зультатами хімічної оцінки процесів опро=
мінювання харчових продуктів, встановлено,
що кількість хімічних сполук, які виникають

у процесі радіоактивної обробки харчових
продуктів (вільні радикали), незначна і саме
тому вони не становлять суттєвої загрози для
людського організму. Використання іонізу=
ючого опромінювання продуктів харчування
запобігає поширенню в організмі людини та=
ких бактерій, як кишкова паличка, ботулізм,
лістерія, але оброблені радіоактивними ізо=
топами продукти харчування втрачають ко=
рисні речовини, вітаміни й антиоксиданти. 

Міжнародні неурядові організації, які
опікуються питаннями здорового харчуван=
ня, – «Міжнародний Інститут проблем здо=
ров’я суспільства» (www.iicph.org), Коаліція
профілактики раку (www.preventcancer.com) –
проводили експериментальні дослідження
тривалого годування тварин радіоактивною
їжею, в результаті чого зросла кількість за=
хворювань нирок, спостерігалося зниження
репродуктивної функції. Дослідження засвід=
чили, що у котів, які вживали радіоактивно
оброблений харчовий корм, починала розви=
ватися неврологічна дисфункція, що виража=
лась у рухомих розладах, втраті фізичної ак=
тивності та появі сліпоти. Також було науко=
во обґрунтовано, що при іонізуючому опро=
мінюванні фруктози або глюкози утворюєть=
ся фуран – речовина, яка має токсичний і
канцерогенний вплив на печінку. 

У 1984 р. заснована Міжнародна консуль=
тативна група з вивчення питань опроміню=
вання харчових продуктів. У 1998 р. ця стук=
тура налічувала 50 країн=членів. У грудні
1988 р. відбулася конференція за участі екс=
пертів МАГАТЕ, ВООЗ і ФАО з питань ви=
робництва, контролю, торгівлі й обігу опро=
мінених продуктів харчування, яка встано=
вила, що опромінювання харчових продуктів
має позитивний аспект, оскільки сприяє ско=
роченню кількості харчових отруєнь бактері=
альної етіології внаслідок зниження забруд=
нення твердих харчових продуктів мікроор=
ганізмами, а також дозволяє значно знизити
втрати фруктів та овочів після збирання вро=
жаю, забезпечити споживачів асортиментом
сільськогосподарської продукції тривалого
терміну придатності. 

У США та країнах ЄС опромінювані про=
дукти харчування повинні належним чином
маркуватися з використанням міжнародного
символу «радіоактивного опромінювання «Ра=
дура». При цьому органічні продукти харчу=
вання радіоактивній обробці не підлягають.
Згідно з концепцією, яка запроваджена в США,
нормативні вимоги щодо маркування опро=
мінюваних харчових продуктів не стосують=
ся ресторанів та інших закладів громадсько=
го харчування. Адже маркування опроміню=
ваних харчових продуктів не є досконалим,
оскільки харчові продукти, які містять у сво=
їй структурі певні опромінювані інгредієн=



А Г РА Р Н Е П РА В О

43

10/2014

ти, не вважаються такими, що підлягають
маркуванню з використанням міжнародного
символу «Радура». Історично відомі факти,
коли виробники продовольства ініціативно
намагались уникнути виконання обов’язкової
вимоги маркування опромінюваних про=
дуктів харчування, замінивши термін «раді=
ація» на «холодну пастеризацію». Згодом 
у США виробникам опромінюваних харчо=
вих продуктів FDA було дозволено друку=
вати попередження щодо радіоактивної об=
робки продуктів харчування малими літе=
рами (шрифтом). 

У 2002 р. Конгрес США схвалив Феде=
ральний закон «Про сільське господарство»,
згідно з положеннями якого Міністерству сіль=
ського господарства дозволялось ухвалюва=
ти рішення щодо використання опромінюва=
ного м’яса з метою реалізації Національної
програми шкільних обідів, у зв’язку з чим у
США поширилася хвиля протестних акцій
та обурення громадськості. Занепокоєння аме=
риканської спільноти рішенням Міністер=
ства сільського господарства дозволити фор=
мувати раціон шкільного харчування радіо=
активними продуктами харчування призвело
до внесення поправок до зазначеного закону,
у зв’язку з чим право визначати доцільність
закупівлі опромінюваних продуктів харчу=
вання було децентралізоване та надане ке=
рівникам продовольчих служб і посадовим
особам шкіл у кожному окрузі. 

Слід зазначити, що у деяких країнах пост=
радянського простору також діють норматив=
но=правові акти, які регулюють особливості
радіоактивної обробки харчових продуктів.
Зокрема, постанова уряду Молдови «Про за=
твердження Регламенту обробки іонізуючим
опромінюванням продуктів різноманітного
походження» від 19.11.2012 р., який набув
чинності 23.02.2013 р., встановлює норма=
тивні вимоги щодо умов і порядку радіоак=
тивної обробки продуктів харчування. Від=
повідно до зазначеного Регламенту іонізу=
юче опромінювання використовується щодо
продуктів харчування, переважно з метою зне=
зараження рослинних спецій, ароматичних
сушених трав і пряностей. При радіаційній
обробці харчових продуктів виробники ма=
ють дотримуватися допустимих доз радіації
та враховувати запроваджені національні
стандарти. 

Робочою групою при Міністерстві сільсь=
кого господарства Молдови затверджено спи=
сок харчових продуктів та інгредієнтів, щодо
яких можливе застосування радіоактивного
опромінювання. Згідно з Регламентом, кож=
на партія опромінюваної продукції повинна
обліковуватися та маркуватися за спеціаль=
ними правилами. На етикетці в обов’язково=
му порядку здійснюється маркування «об=

роблено іонізуючим опромінюванням», а як=
що продукція має єдину упаковку, то попе=
редження про опромінювання зазначається
на спеціальній пластині всередині упаков=
ки. У випадку, коли опромінюваний продукт
харчування використовується як інгредієнт,
інформація про таке також зазначається на
етикетці. 

Слід зазначити, що забороняється ввезен=
ня будь=яких імпортних продуктів харчуван=
ня на територію Молдови, оброблених радіо=
активними ізотопами. Як виняток, дозволя=
ється поставка оброблених іонізуючим оп=
ромінюванням харчових продуктів із=за кор=
дону у випадку, якщо вони повністю відпові=
дають нормативно встановленим вимогам і
мають належним чином оформлені супрово=
джувальні документи. Згідно з Регламентом,
вимоги щодо маркування радіоактивно об=
роблених продуктів харчування не поширю=
ються на ресторани та заклади громадського
харчування, де готують і реалізують їжу; не
встановлено коефіцієнт обмеження для ви=
користання опромінюваних інгредієнтів при
приготуванні харчових продуктів (для порів=
няння: в США та Канаді допускається лише
10 % загальної маси продукту). 

Висновки 

Технологія іонізуючого опромінювання
харчових продуктів існує лише 100 років, але
у світі вона набула значного поширення. Аме=
риканська й європейська концепція радіоак=
тивної обробки харчових продуктів створює
умови та дозволяє знищувати мікроорга=
нізми, бактерії, віруси або комах, які можуть
бути присутні в молекулярній структурі хар=
чового продукту, сприяє затримці дозріван=
ня злакових культур, овочів і фруктів, які
швидко псуються, значно збільшуючи термін
їх придатності, що має позитивний ефект. 
З використанням технології іонізуючого оп=
ромінювання у світі оброблюється до 40 ви=
дів продовольчої сировини, сільськогосподар=
ської продукції та харчових продуктів. 

Правовою основою для здійснення опро=
мінювання харчових продуктів, продовольчої
сировини, сільськогосподарської продукції є
спеціальні законодавчі акти та технічні регла=
менти, які діють у 73 країнах світу, одним із
основних положень яких є обов’язкове мар=
кування радіоактивно оброблених продуктів
харчування. Як не парадоксально, але існує
загальноприйнята тенденція – вимоги щодо
маркування радіоактивно оброблених про=
дуктів харчування не поширюються на рес=
торани та заклади громадського харчування. 

У більшості розвинутих країн світу доз=
воляється формувати шкільний раціон та ди=
тяче харчування продуктами, щодо яких здій=
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The article deals with the historical experience of the development of technology and ionizing irra�
diation of foods. The legal base for introduction of the concept of x�rays food handling in the USA and
EU are researched. The analysis of some acts of foreign legislation which regulate the conditions and
procedures of ionizing irradiation of foods was performed.  

В статье исследуются правовые основы внедрения концепции радиоактивной обработки
пищевых продуктов в США и ЕС, анализируются отдельные акты зарубежного законодатель�
ства, регламентирующие условия и порядок осуществления ионизирующей обработки пищевых
продуктов. 

снено іонізуюче опромінювання під егідою
необхідності знезаражування їжі, запобіган=
ня масштабним мікробіологічним забруд=
ненням і поширенню хвороб харчового похо=
дження. 

Оскільки основна маса харчових продук=
тів в Україні, які піддаються іонізуючому оп=
ромінюванню, іноземного походження (пере=
важно ЄС і США), то вважається за доціль=
не, враховуючи міжнародний досвід, з метою
забезпечення продовольчої безпеки та надій=
ного захисту прав споживачів нормативно вста=
новити заборону імпорту до нашої країни за=
значених харчових продуктів, передусім тих,
що мають відповідне маркування. У зв’язку з
цим необхідно внести відповідні доповнення
до законів України «Про зовнішньоекономіч=
ну діяльність» від 16.04.1991 р. та «Про дер=
жавне регулювання імпорту сільськогоспо=
дарської продукції» від 17.07.1997 р. 
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Важливим напрямом наукових аграрно=
правових досліджень на сучасному
етапі є «переосмислення концепції дер=

жавного регулювання сільського господарст=
ва, особливо його підтримки (протекціоніз=
му)» [1, с. 218]. Питання правового забезпе=
чення аграрних відносин у сфері державної
підтримки сільського господарства набуває
особливого значення для аграрного права, що
знаходить свій прояв, зокрема, у тому, що в
навчальній і науковій літературі аграрний про=
текціонізм визначається як принцип право=
вого регулювання аграрних відносин [2, с. 122].
Останнім часом спостерігається активізація
теоретичних і прикладних досліджень зазна=
ченої проблематики в рамках як правової,
так і економічної науки, тісний методологіч=
ний зв’язок між ними (роботи А. Антонова,
В. Амбросова, А. Берлач, С. Боголюбова, Г. Би=
строва, П. Гайдуцького, О. Глеби, М. Дем’я=
ненка, А. Духневича, В. Єлисєєва, В. Єрмо=
ленка, І. Застрожнікової, П. Кулинича, М. Ко=
зиря, В. Кульнєва, Т. Курман, В. Лук’яненка,
О. Міниної, С. Мельника, В. Онегіної, М. Па=
ладіної, О. Погрібного, Т. Проценко, В. П’ят=
ницького, В. Русан, П. Саблука, В. Семчика,
А. Статівки, І. Сафонова, Ю. Собкевича, І. Ти=
тарчук, В. Уркевича, І. Файзуліна, В. Янчука
та інших). Аналізуючи сутність, призначення,
механізм державної підтримки сільського
господарства, вітчизняні та зарубіжні (в да=
ному випадку пострадянських країн) науков=
ці поступово розширюють зміст та основні на=
прями вивчення цього інституту, зумовлені
впливом зовнішніх факторів, зокрема глоба=
лізації. У зв’язку з цим все більшої уваги по=
требує аналіз ефективності правового меха=

нізму захисту національного інтересу у сфері
продовольчої безпеки країни. 

Мета цієї статті – конкретизація основних
тенденцій розвитку правового забезпечен=
ня державної підтримки сільського госпо=
дарства як складової державної аграрної
політики в умовах світових і регіональних
інтеграційних процесів. 

У сучасних умовах формується цілісний
механізм світової економіки, поза яким не
може розвиватися жодна держава, зазначає
С. Майстро, аналізуючи вплив глобалізації
на державне регулювання аграрного ринку.
Глобалізаційні процеси ведуть до поглиблен=
ня й уніфікації економічних інтеграційних
процесів, викликаючи до життя нові форми
організаційної єдності держав у цій сфері
міжнародних відносин, у тому числі за допо=
могою впровадження наднаціональних орга=
нів регулювання. Участь у міжнародних еко=
номічних організаціях є принципово важли=
вою для України, оскільки з їх допомогою
можливе більш ефективне обстоювання влас=
них економічних інтересів у аграрному сек=
торі, а також успішне вирішення соціально=
економічних проблем на селі [3]. За цих умов
питання про межі та зміст державного втру=
чання у ринкові аграрні відносини, зокрема
співвідношення лібералізму та протекціоніз=
му, залишаються дискусійними, однак заслу=
говує на увагу природність і закономірність
державної підтримки сільського господарст=
ва для будь=якої країни, будь=якої економі=
ки, передусім розвинутих держав. На дум=
ку С. Гурієва, вся світова допомога бідним
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країнам є значно меншою, ніж та допомога,
яку могли б надати заможні країни, відмі=
нивши субсидії своїм товаровиробникам [4]. 

На сучасному етапі саме аграрний про=
текціонізм наочно ілюструє наскільки живу=
чі у світі ідеї та політика державності, націо=
налізму, взагалі, у тому числі в економіці,
наскільки світ далекий від глобалізму, якщо
розуміти його не у вузькокорисливому, а гу=
манітарному сенсі як світ – відкритий для
всіх, загальний для всіх, передусім для кож=
ної людини, а не тільки для виробників тих
чи інших продуктів [5, с. 297]. Формуючи
національну правову політику підтримки
власного сільського господарства, слід вра=
ховувати, що «протиріччя між довгостроко=
вими інтересами цивілізації в цілому й інте=
ресами суб’єктів ринку може бути визначене
як основне протиріччя глобалізації економі=
ки. Світове співтовариство зацікавлене в за=
безпеченні стійкого розвитку, без порушення
гармонії людини й природи. Суб’єкта ринку
в остаточному підсумку цікавить одержання
максимально високого прибутку, для якого
індивідуальний інтерес превалює над сус=
пільним» [3]. 

Попри негативні прогнози щодо розвит=
ку аграрного сектора у разі входження Укра=
їни до СОТ, після вступу до цієї організації
вітчизняний агропромисловий комплекс май=
же втричі наростив експорт [6], а 2012 р. про=
демонстрував вражаюче зростання експорту
сільськогосподарської продукції з України –
майже у 1,5 раза, з 10,7 млрд дол. США до
15,5 млрд, уперше у XXI ст. упритул набли=
жаючись за обсягами до металургійного екс=
порту. Країна нібито стала повертатися до
своєї традиційної й освяченої століттями
спеціалізації – експорту аграрної продукції.
Причиною зростання сільськогосподарсько=
го експорту стала кон’юнктура зовнішніх
ринків, що призвело до підвищення значу=
щості (й інвестиційної привабливості) аграр=
ної галузі [7]. Аграрний сектор економіки є 
і завжди буде одним із найважливіших для
нашої країни. Тільки він здатний забезпечи=
ти кожного жителя обов’язковим і незамін=
ним для життя чинником – продовольством.
В умовах зростання дефіциту продовольст=
ва у планетарному масштабі ми не маємо ні
морального права, ні економічного сенсу нех=
тувати можливостями, що склалися. Наша
країна вже фактично входить у першу п’я=
тірку країн, які продають продовольство ін=
шим. Проте роль нашої країни може бути іс=
тотно вагомішою на зовнішньому ринку. Ре=
алії сучасного виробництва демонструють 
не лише успіхи, а й невикористаний потен=
ціал нашого аграрного виробництва [8]. 

Таким чином, динаміка зовнішніх ринків
і світова кон’юнктура сприяє входженню Ук=
раїни до кола лідерів експорту сільськогос=
подарської продукції. Разом із тим слід врахо=
вувати, що розвинуті країни мають кризу

надвиробництва аграрної продукції й одно=
часно брак зовнішніх ринків для її реалізації,
а бідні країни позбавлені фінансових можли=
востей для організації власного ефективного
сучасного аграрного виробництва або імпор=
ту продовольства для забезпечення потреб
населення, що інтенсивно зростає [8]. Отже,
інтеграція нашої країни до міжнародних ор=
ганізацій супроводжується не лише позитив=
ними зрушеннями, а й серйозними виклика=
ми, серед яких – необхідність забезпечення
національного інтересу у сфері продовольчої
безпеки. У цьому контексті відносини у сфе=
рі державної підтримки сільського господар=
ства як різновид зовнішніх аграрних органі=
заційно=управлінських правовідносин мають
отримати оптимальний та адекватний пра=
вовий зміст. 

У зв’язку із входженням до світового тор=
говельного простору виникає одна з ключо=
вих суперечностей членства України у СОТ:
між необхідністю державної підтримки аг=
рарного сектора та лібералізацією економіч=
ної діяльності як головним принципом діяль=
ності СОТ В. Амбросов і В. Онєгіна вважа=
ють, що від шляхів вирішення цієї супереч=
ності залежатиме подальший розвиток аг=
рарного сектора в економіці України. Для ре=
алізації переваг і нейтралізації можливих ри=
зиків членства країни у СОТ опрацювання
заходів аграрної політики має базуватися на
визнанні об’єктивної необхідності державної
підтримки аграрного сектора на сучасному
етапі його розвитку та може бути забезпече=
не за умови ретельного узгодження заходів
аграрної політики, програм державної під=
тримки сільського господарства із вимогами
СОТ, використання тих можливостей у за=
безпеченні державної підтримки, які перед=
бачені угодами СОТ, зокрема Угодою про
сільське господарство, врахування досвіду
інших країн з адаптації державної підтримки
аграрного сектора до вимог СОТ. Фахівці дій=
шли висновку, що складність узгодження за=
ходів підтримки сільськогосподарського ви=
робництва в Україні з вимогами СОТ зумов=
лена, з одного боку, тим, що адекватна рин=
ковим умовам система державного регулю=
вання сільського господарства тільки фор=
мується, низьким рівнем підтримки у попе=
редні періоди, значними бюджетними обме=
женнями, з іншого – неточністю положень са=
мої Угоди, багато норм якої є неконкретними,
при застосуванні на практиці викликають не=
порозуміння, подвійні тлумачення та потребу=
ють спеціального розгляду й узгодження [9]. 

Досить ґрунтовно проаналізував аграр=
но=правові аспекти формування державної
політики щодо розвитку аграрного сектора в
умовах СОТ А. Духневич, який звертає ува=
гу на тенденцію до зростання частки заходів
«зеленої скриньки» у структурі державної
підтримки аграрної сфери. В Україні зрос=
тання підтримки села заходами «зеленої
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скриньки» означає, що поступово відбувати=
меться зміщення акцентів бюджетної під=
тримки сільського господарства з підтримки
сільськогосподарських підприємств у бік під=
тримки розвитку сільської місцевості. Вступ
України до СОТ вимагає змін у напрямах і
механізмах субсидування національних сіль=
госпвиробників. На думку А. Духневича, дер=
жавна підтримка аграрного сектора поклика=
на забезпечити баланс інтересів виробників,
споживачів і держави – достатній рівень рен=
табельності для розширеного виробництва,
забезпечення продовольчої безпеки та еко=
номічне зростання [10]. 

С. Дем’яненко вважає, що продоволь=
ча безпека країни та продовольча безпека
громадян – не одне й те саме. Остання ви=
значається не лише фізичною наявністю
продовольства, а й економічною доступністю
продуктів харчування для громадян. Всту=
пивши до СОТ, держава може надавати під=
тримку населенню з низьким доходом шля=
хом прямих адресних виплат. Допускаються
прямі виплати (як грошові, так і натуральні)
виробникам сільськогосподарської продук=
ції на підтримку їх доходів; урядові програми
страхування доходів сільськогосподарських
виробників і часткової компенсації їх зни=
ження у разі неврожайних років або стихій=
них лих; платежі, пов’язані з охороною нав=
колишнього середовища; виплати господар=
ствам, які знаходяться в регіонах із неспри=
ятливими для аграрного виробництва при=
родно=кліматичними умовами. І це далеко не
повний перелік заходів і програм бюджетної
підтримки, що практикуються у рамках об=
межень СОТ стосовно фінансування розвит=
ку села [11]. Слід зазначити, що на сьогодні
однією з основних проблем сучасної держав=
ної політики підтримки сільського господар=
ства є як зменшення фінансування заходів
прямої підтримки аграрного сектора (причо=
му на пряму підтримку сільського господар=
ства спрямовується значно менша сума, яку
Україна може виділяти згідно з домовленіс=
тю з СОТ), так і низький рівень використан=
ня державою непрямих заходів підтримки аг=
рарного сектора [12, с. 13–19]. 

Заслуговує на увагу і питання впливу єв=
роінтеграційних прагнень України на форму=
вання національної політики аграрного про=
текціонізму, які на сьогодні пов’язуються з
ратифікацією Угоди про асоціацію та зону
вільної торгівлі (далі – ЗВТ). Незважаючи
на істотне ослаблення за останні десятиліття
інтеграційного потенціалу ЄС, зазначає П. Гай=
дуцький, він залишається ще дуже приваб=
ливим для України. За оцінками експертів
проєвропейської орієнтації, від впроваджен=
ня Угоди про ЗВТ між ЄС та Україною ос=
тання може отримати чималі вигоди, зокре=
ма внаслідок: зростання експорту українсь=
кої продукції до ЄС; розширення доступу на
ринки третіх країн через гармонізацію стан=

дартів з ЄС; поліпшення інвестиційного клі=
мату через пристосування національного за=
конодавства до норм і правил ЄС; скасуван=
ня субсидування експорту сільськогоспо=
дарської продукції з ЄС до України; посту=
пового збільшення квот на експорт з України
до ЄС окремих видів сільськогосподарської
продукції. 

Разом із тим ґрунтовний аналіз основних
положень угоди свідчить, що можливі також
чималі втрати від впровадження Угоди про
ЗВТ між ЄС та Україною, зокрема внаслідок:
посилення конкуренції на внутрішньому рин=
ку, перш за все в короткостроковій перспек=
тиві, за рахунок усунення тарифних і скоро=
чення нетарифних бар’єрів; обмеження дос=
тупу українських товарів на європейські рин=
ки під приводом їх невідповідності європей=
ським стандартам і сертифікатам; вилучення
з режиму вільної торгівлі майже 400 товарних
позицій, в основному сільськогосподарських
товарів, лібералізація експорту яких на рин=
ки ЄС була б для України найбільш вигід=
ною; запровадження з боку ЄС для України
дискримінаційної системи тарифних квот на
дуже низькому рівні (для більшості видів
продукції ці квоти становлять менше 6 % об=
сягу ринку ЄС із цих видів продукції (зерно,
м’ясо тощо); скасування вивізного мита на
насіння соняшнику, що може позбавити віт=
чизняні олієжиркомбінати сировини (наразі
ці комбінати експортують близько 80 % ви=
робленої в Україні соняшникової олії та що=
річно отримують близько 2 млрд дол. валют=
ної виручки); збереження в ЄС системи бага=
томільярдних дотацій аграрного сектора, що
робить експорт української продукції в ЄС і
в третіх країнах не конкурентоспроможним.
Слід враховувати, що обсяг бюджетної під=
тримки сільського господарства в ЄС стано=
вить 45 % вартості валової продукції галузі, а
в Україні – лише 6 %. Навіть у перспективі
Україна не зможе дозволити собі таку під=
тримку та забезпечити адекватну конкурен=
тоспроможність своєї продукції на ринку ЄС.
Вигоди від безмитного експорту в ЄС ук=
раїнських промислових товарів не компенсу=
ють втрат від обмежень експорту сільсько=
господарської продукції. Крім того, тут діє
сильний конкурентний і сертифікаційний
бар’єр. Слід погодитись із П. Гайдуцьким у
тому, що Євросоюз необхідно сприймати не
як на «касу взаємодопомоги», а як школу
ефективної інноваційної економіки, високих
соціальних стандартів, розвинутої демократії
й ефективного управління суспільним роз=
витком. Європейська інтеграція – це курс на
імплементацію європейських рецептів успі=
ху на українському ґрунті, у тому числі в аг=
рарному секторі. Євроінтеграційна політика
України має зберегти свій пріоритетний ста=
тус, однак стати більш приземленою, прагма=
тичною, потужним чинником мотивації для
модернізації України [13]. 
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Викладене дозволяє зробити висновок,
що під впливом потужних зовнішніх фак=
торів глобалізації й інтеграції правове регу=
лювання державної підтримки сільського гос=
подарства, як необхідної складової політики
забезпечення національних інтересів, набуває
нового змісту, який повинен відображати
прийнятний досвід інших країн і відповідати
зобов’язанням, які прийняла Україна, зокре=
ма, вступаючи до відповідних міжнародних
організацій. У цьому напрямі позитивним є
розширення обсягу заходів аграрного протек=
ціонізму за рахунок підвищення інвестицій=
ного, інноваційного, екологічного та, перед=
усім, соціального аспекту державної політи=
ки підтримки аграрної сфери. Останнє від=
повідає загальносвітовій і національній тен=
денції «соціалізації права», зростання ролі
людини, підвищення ефективності механіз=
му захисту її прав. Так, стосовно аграрного
права ця тенденція виявляється у формуван=
ні серед його основних завдань у сучасних
умовах забезпечення прав і свобод селянина,
з одного боку, а з іншого – забезпечення кон=
ституційного права громадян України на пов=
ноцінне, екологічно безпечне харчування 
[1, с. 217]. Надзвичайно важливим є також
вироблення ефективних правових механіз=
мів протидії та мінімізації можливих нега=
тивних наслідків світової та регіональної ін=
теграції шляхом використання всіх можли=
востей, які існують на «полі для маневру»
задля забезпечення національного інтересу 
у сфері продовольчої безпеки країни та фор=
мування конкурентоспроможного сільгосп=
товаровиробника. 
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The article discusses the nature of agricultural protectionism, the influence of modern integration
processes on the state of the legal regulation of agrarian relations in the sphere of the state support of
agriculture, defines the basic conceptual statements further development of these relations.

В статье рассматривается природа аграрного протекционизма, анализируется влияние
современных интеграционных процессов на состояние правового регулирования аграрных отно�
шений в сфере государственной поддержки сельского хозяйства, определяются основные кон�
цептуальные положения дальнейшего развития указанных правоотношений.
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Одним із основних завдань аграрної по=
літики України сьогодні є проведення
заходів щодо збільшення виробниц=

тва та поліпшення якості продукції рослин=
ництва шляхом розширення й оновлення сор=
тових рослинних ресурсів, які визначають про=
довольчу безпеку держави і використовуються
в подальшому селекційному процесі. За таких
підходів особливої актуальності набувають
дослідження історико=правових засад право=
вого регулювання управлінської діяльності у
сфері селекційних досягнень у рослинництві.
Саме такі історичні розвідки дозволяють не
тільки усвідомити роль вітчизняних здобутків
і напрацювань у становленні даного напряму,
а й відкоригувати сучасну структуру держав=
ного регулювання якості та реєстрації сортів, їх
поширення й охорони прав селекціонерів від=
повідно до міжнародних стандартів. 

Метою цієї статті є дослідження правових
засад становлення та розвитку управлінсь=
кої діяльності у сфері селекційних досяг=
нень у рослинництві. 

Відомо, що Україна з історично давніх ча=
сів віддавала перевагу землеробству, а тому,
як свідчать історичні факти, від найдавніших
часів (IV–III тисячоліття до нашої ери) лі=
состепова зона сучасної України була цент=
ром землеробської культури на європейсько=
му континенті, а тому історія селекційних до=
сягнень має древню історію. 

Тисячолітня історія землеробства – це
історія поступового окультурення людиною
десятків тисяч диких видів рослин шляхом
застосування штучних прийомів. Фактично
з моменту виникнення землеробства почався

перший етап здійснення примітивної селекції,
тобто несвідомого штучного добору рослин
за якісними ознаками. Розвиток селекції на ос=
нові порівняльного випробування сортів (по=
сівного насіння) на українських землях здійс=
нювався на полях сільськогосподарських то=
вариств, дослідних станцій і приватних ферм
на основі раціоналізму. Так, у 1840 р. при нав=
чальній фермі Гори=Горецького землеробсь=
кого інституту організовано перше дослідниць=
ке господарство «дослідна справа» по вирощу=
ванню сільськогосподарських культур. 

У 1845 р. на одне із відділень Департамен=
ту сільського господарства покладено завдан=
ня «по видачі привілеїв» на винаходи у сільсь=
кому господарстві. При Департаменті органі=
зований Комітет, обов’язки якого полягали у
розгляді заслуг у сільському господарстві та
визначення за них винагород. Існувала також
особлива інспекція сільського господарства пів=
денних імперій, яка складалася з інспектора,
чотирьох його помічників із особливих дору=
чень. Інспекціям в організаційно=технічному
плані підпорядковувалися всі існуючі в пів=
денних губерніях казенні навчальні та зраз=
кові сільськогосподарські установи. На неї по=
кладався обов’язок із випробування нових спо=
собів і систем у галузі сільського господарст=
ва, проведення дослідів у сільському господар=
стві, аналіз результатів і причин їх досягнень
або невдач, а також інформування Міністер=
ства державного майна (куди входив Департа=
мент сільського господарства) про доцільність
подальшого поширення подібних дослідів у
сільському господарстві. Урядом був встанов=
лений контроль за проведенням дослідів по
вирощуванню нових сортів сільськогосподар=
ських культур [1, с. 138–139].  
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У той самий період з ініціативи сільсько=
господарських товариств виникли перші до=
слідні установи. У 1840–1921 рр. науковці про=
водили селекцію у рослинництві з метою ви=
бору кращих зразків і визначення оптималь=
них ґрунтово=кліматичних умов для запро=
понованих сортів насіння з метою збільшен=
ня урожайності. Однак слід зазначити, що
селекційні досягнення у рослинництві на те=
риторії України були започатковані із ство=
ренням у 1922 р. фахових об’єднань – Сорто=
насіннєвого управління Цукротресту з насін=
нєвими розсадниками та мережею колектив=
них сортовипробувань і Всеукраїнського това=
риства насінництва [2, c. 58–62]. Проте тіль=
ки із запровадженням у 1923–1931 рр. єдиної
методології проведення роботи в усіх устано=
вах створенням мережі сортовипробувальних
пунктів на станціях Сорто=насіннєвого уп=
равління Цукротресту започатковано розви=
ток наукових селекційних досягнень у рослин=
ництві, а також створено в Україні Державну
систему охорони прав на сорти рослин. 

Наступний період організації селекцій=
них досягнень був одним із найвагоміших,
оскільки у 1932 р. створена єдина Всесоюзна
державна та низка сортовипробувальних
дільниць із різних культур сортомережу [3, 
c. 278–293]. 

Значному поліпшенню державного сор=
товипробування та вирощування елітного на=
сіння сприяла постанова РНК СРСР «Про
заходи щодо поліпшення насіння зернових
культур» від 29.06.1937 р. Згодом постано=
вою РНК СРСР від 17.07.1937 р. прийнято
Положення про державні сортовипробуваль=
ні ділянки зернових культур [4, с. 140]. У то=
му ж році заснована Державна комісія із сор=
товипробування зернових культур при Нар=
комземі СРСР [5, с. 606–614; 6, с. 20–27]. 

З метою підвищення якості роботи, за=
безпечення всебічного вивчення господарсь=
ко=цінних ознак сорту та розвантаження ос=
новної мережі, сортоділянки, постановою Дер=
жавної комісії по сортовипробуванню зерно=
вих культур при НКЗ СРСР «Про розпо=
ділення сортовипробуванню ділянок на два 
типа» від 19.11.1938 р., сортовипробуванні
ділянки було розподілено на два типи: роз=
ширеного набору й основної мережі. У тому ж
1938 р. Держкомісією вперше розроблено сор=
тове районування. Його особливістю стало на=
ближення до ґрунтово=кліматичних зон, виді=
лених усередині областей, республік колиш=
нього союзу. У 1941 р. нові сорти рослин бу=
ли віднесені до об’єктів творчості, охороню=
ваних нормами винахідницького права. По=
ложення про винаходи і технічні вдоскона=
лення, затверджене постановою РНК СРСР
від 05.03.1941 р., вказувало, що на нові сор=
ти насіння селекціонерам і селекційним стан=

ціям видаються авторські свідоцтва, анало=
гічні авторським свідоцтвам на винаходи. 

У післявоєнний період діяльність, пов’я=
зана із селекцією у рослинництві, потребу=
вала методики випробування. З цією метою 
у 1953 р. Постановою Ради Міністрів СРСР
було об’єднано сортовипробування зернових,
олійних, кормових, технічних, овочевих та ін=
ших культур, Державна комісія переймено=
вана в Державну комісію із сортовипробуван=
ня сільськогосподарських культур при Мініс=
терстві сільського господарства СРСР. Ство=
рена Державна комісія із сортовипробування
сільськогосподарських культур при Мініс=
терстві сільського господарства СРСР мала
чітко сформовану структуру мережі сорто=
ділянок. До структури Державної комісії із
сортовипробування сільськогосподарських
культур входили республіканські та обласні
державні інспектори та лабораторії з оцінки
якості сортів. Державні сортовипробувальні
станції мали республіканський, крайовий, об=
ласний і зональний поділ, Державні сортови=
пробувальні ділянки. 

Оскільки у той період не було закону, який
би охороняв селекційні досягнення, з метою
поліпшення організації державного сортови=
пробування та порядку районування сільсь=
когосподарських культур у республіці поста=
новою Ради Міністрів УРСР «Про організа=
ційну структуру державного випробування і
районування сортів сільськогосподарських
культур» від 18.11.1989 р. № 286 інспектуру
Державної комісії по сортовипробуванню сіль=
ськогосподарських культур по Українській
РСР колишнього Держагропрому СРСР пе=
ретворено на Державну комісію по сортови=
пробуванню сільськогосподарських культур
при Держагропромі УРСР. 

Створення Державної комісії із сортови=
пробування сільськогосподарських культур
започаткувало новий етап розвитку охорони
селекційних досягнень у рослинництві, ос=
кільки Держкомісії підпорядковувалися об=
ласні інспектури по сортовипробуванню сіль=
ськогосподарських культур та організації, пе=
редані у відання республіки розпорядженням
Ради Міністрів СРСР від 31.08.1989 р. № 1543. 

Новий етап розвитку селекційних досяг=
нень у рослинництві почався за часів незалеж=
ності України. У лютому 1992 р. Державну ко=
місію із сортовипробування сільськогоспо=
дарських культур перейменовано в Державну
комісію України з випробування та охорони
сортів рослин Мінсільгосппроду України. При
цьому слід зазначити, що селекційні досяг=
нення в Україні (у тому числі у колишньому
СРСР) фактично не охоронялися на рівні за=
кону, а тому наступний 1993 р. був знаковим
не тільки для охорони селекційних досягнень,
а й для всіх об’єктів права інтелектуальної
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власності, оскільки Закон України «Про охо=
рону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 р.
започаткував розвиток національного зако=
нодавства у сфері охорони прав інтелектуаль=
ної власності, врегулював майнові та немай=
нові права суб’єктів права інтелектуальної
власності, що виникають у зв’язку з набуттям,
здійсненням і захистом прав у сфері селекцій=
них досягнень у рослинництві, визначив сис=
тему управлінських органів. 

Після прийняття Закону України «Про
охорону прав на сорти рослин», який у цілому
відповідав міжнародним стандартам, в 1995 р.
Україна стала членом Міжнародного Союзу
з охорони нових сортів рослин (UPOV),
яким розроблена Міжнародна Конвенція з
охорони нових сортів рослин. Із прийняттям
постанови Кабінету Міністрів України від
01.06.2002 р. розпочався новий етап розвит=
ку охорони селекційних досягнень у рослин=
ництві. Згідно з цією постановою на базі Дер=
жавної комісії з випробування та охорони сор=
тів рослин створена Державна служба з охо=
рони прав на сорти рослин з Українським ін=
ститутом експертизи сортів рослин. Новост=
ворена Держслужба працювала у складі трьох
відділів із обумовленими завданнями. 

Крім створення нової Держсортслужби,
яка підпорядковувалася Міністерству аграр=
ної політики України, була змінена й її струк=
тура. Держсортслужбі були підпорядковані:
Український інститут експертизи сортів рос=
лин, Державна інспекція з охорони прав на
сорти рослин, Державний центр Автономної
Республіки Крим з державною інспекцією з
охорони прав на сорти рослин Автономної Рес=
публіки Крим, обласні державні центри екс=
пертизи сортів рослин з державними інспек=
ціями з охорони прав на сорти рослин облас=
тей, державні сортодослідні станції, лаборато=
рії й інші заклади експертизи, підприємства
становлять державну систему охорони прав
на сорти рослин. 

Указ Президента України «Про затвер=
дження Положення про Державну ветери=
нарну та фітосанітарну службу України» від
13.04.2011 р. № 464/2011 започаткував новий
етап розвитку охорони організації державної
системи охорони у сфері селекційних досяг=
нень у рослинництві. 

Відповідно до Положення про Державну
ветеринарну та фітосанітарну службу Укра=
їни, Держветфітослужба України є централь=
ним органом виконавчої влади, діяльність якої
спрямовується та координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра аграрної
політики та продовольства України, входить
до системи органів виконавчої влади, забез=
печує реалізацію державної політики у галузі
ветеринарної медицини, безпечності харчо=
вих продуктів, сферах карантину та захисту

рослин, охорони прав на сорти рослин, дер=
жавного нагляду (контролю) за племінною
справою у тваринництві. Крім того, одним із
завдань Держветфітослужби України є роз=
роблення та внесення пропозицій щодо фор=
мування державної політики у сферах каран=
тину та захисту рослин, охорони прав на сор=
ти рослин. 

Згідно з наказом Міністерства аграрної
політики України від 15.04.2011 р. № 56 Ук=
раїнський інститут експертизи сортів рослин
підпорядкований Державній ветеринарній та
фітосанітарній службі України. 

Проведений аналіз історико=правових за=
сад правового регулювання й управлінської
діяльності у сфері селекційних досягнень у
рослинництві України дає підстави виокре=
мити певні періоди. 

Перший період проіснував від зародження
землеробства і до середини XIX ст. і характе=
ризується як період організації емпіричного
вивчення насіння культивованих рослин зде=
більшого за морфологічними ознаками з ме=
тою подальшого добору кращих (за розміром,
формою, забарвленням, масою тощо) зразків
рослин. 

Другий період (1840–1921 рр.) характери=
зується порівняльним випробуванням сортів
(посівного насіння). У цей період здійснював=
ся вибір кращих (урожайніших) зразків, ви=
значалися оптимальні ґрунтово=кліматичні
умови для запропонованих сортів насіння. 

Третій період (1922–1931 рр.) характери=
зується створенням у 1922 р. Сорто=насіннє=
вого управління Цукротресту з насіннєвими
розсадниками і мережею колективних сорто=
випробувань та Всеукраїнського товариства
насінництва, що сприяло дослідженню селек=
ційних досягнень у рослинництві із запрова=
дженням єдиної методології проведення ро=
боти в усіх дослідних станціях і приватних
фермах на основі раціоналізму. Однією із форм
проведення сортовивчення у цей період було
колективне випробування сортів (розкидані
по території польові досліди за однією про=
грамою під спільним керівництвом). Як пра=
вило, до завдань таких дослідів входило ви=
значення впливу штучного підживлення на
ріст і розвиток сільськогосподарських рос=
лин, порівняльне випробування сортів хлібів
і коренеплодів. У 1923 р. створена Українська
державна мережа сортовипробування, яка
започаткувала апробацію всіх сортових посі=
вів. Також у цей період (1931 р.) створений від=
діл єдиної державної сортомережі при Все=
союзному інституті рослинництва. 

Четвертий період (1932–1991 рр.) харак=
теризується створенням у 1932 р. єдиної Все=
союзної державної сортомережі, яка була ре=
організована у Державну комісію сортови=
пробування СРСР із сортовипробувальними
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пунктами з різних культур у кожній респуб=
ліці, та заснуванням у 1937 р. Державної ко=
місії із сортовипробування зернових культур
при Наркомземі СРСР. Для дослідження
якості сортів при Держкомісії діяли муко=
мельно=хлібопекарська, контрольно=насіннє=
ва та хімічна лабораторії. Крім того, у 1938 р.
Держкомісією вперше розроблено сортове рай=
онування. У подальшому Держкомісія розро=
била методику в сортовипробуванні. Одним
із найважливіших показників при державно=
му випробуванні та, відповідно, при району=
ванні сортів була оцінка їх якості. У 1989 р.
створена Державна комісія із сортовипробу=
вання сільськогосподарських культур при Дер=
жагропромі УРСР. 

П’ятий період (1992–2001 рр.) характе=
ризується перейменуванням у 1992 р. Дер=
жавної комісії із сортовипробування сільсько=
господарських культур на Державну комісію
України з випробування й охорони сортів рос=
лин Міністерства сільського господарства і
продовольства України, прийняттям у 1993 р.
Закону України «Про охорону прав на сорти
рослин», яким започатковано регулювання
майнових і особистих немайнових відносин,
що виникають у зв’язку з набуттям, здійснен=
ням і захистом прав інтелектуальної влас=
ності на сорти рослин. Цей період також за=
початкував визнання України як міжнарод=
ного гравця селекційних досягнень у рослин=
ництві. У 1995 р. Україна стала членом Між=
народного Союзу з охорони нових сортів рос=
лин (UPOV). 

Шостий період (2002–2010 рр.) характе=
ризується тим, що у 2002 р. на базі Держав=
ної комісії з випробування та охорони сортів
рослин, разом із створенням Державної служ=
би з охорони прав на сорти рослин та Укра=
їнського інституту експертизи сортів рослин.
Держсортслужбі України також підпорядко=
вувалися Державна інспекція з охорони прав
на сорти рослин, Державний центр Автоном=
ної Республіки Крим з державною інспекці=
єю з охорони прав на сорти рослин Автоном=

ної Республіки Крим, обласні державні цент=
ри експертизи сортів рослин з державними
інспекціями з охорони прав на сорти рослин
областей, державні сортодослідні станції, ла=
бораторії й інші заклади. 

Сьомий період (з 2011 р. по теперішній
час) – це новий етап розвитку охорони селек=
ційних досягнень у рослинництві. Він харак=
теризується ліквідацією Державної служби з
охорони прав на сорти рослин і створенням
Державної ветеринарної та фітосанітар=
ної служби України, підпорядкуванням цій
службі Українського інституту експертизи
сортів рослин. 

Висновки 

Аналіз наукових публіцистичних джерел
дозволяє простежити генезу становлення та
розвитку правового регулювання й охорони
селекційних досягнень у рослинництві та ви=
ділити періоди розвитку управлінської діяль=
ності у сфері селекційних досягнень у рослин=
ництві, які слід враховувати при формуван=
ні нормотворчого процесу, спрямованого на
врегулювання відносин, пов’язаних із охоро=
ною селекційних досягнень у рослинництві
України. 
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Паювання майна як один із напрямів
аграрної реформи в Україні передба=
чає сукупність заходів, які матеріалі=

зуються у процесуально=правовій формі, а 
це свідчить про те, що вони набувають ознак
правовідносин. Аналіз нормативно=правової
бази у сфері паювання майна колективних сіль=
ськогосподарських підприємств свідчить про
низький рівень урегулювання питань, пов’я=
заних із паюванням. Правові аспекти паюван=
ня майна колективних сільськогосподарських
підприємств вивчали Т. Коваленко, В. Єрмо=
ленко й інші вчені, але залишилися питання,
пов’язані з визначенням об’єктно=суб’єктного
складу правовідносин у сфері паювання май=
на, що є метою цієї статті.

Законодавство у сфері паювання майна
колективних сільськогосподарських підпри=
ємств включає в себе стадії процедури па=
ювання, тому класифікацію правовідносин у
сфері паювання майна колективних сільсь=
когосподарських підприємств, можна про=
вести за етапами, це: 

•• правовідносини, що виникають із прий=
няттям рішення вищого статутного органу
підприємства про паювання; 

•• правовідносини, що виникають у зв’яз=
ку з членством у колективному сільськогос=
подарському підприємстві; 

•• правовідносини, що виникають у зв’яз=
ку з наявністю трудового внеску у колективне
сільськогосподарське підприємство; 

•• правовідносини, що виникають у зв’яз=
ку із включенням осіб до переліку, яким на=
дається право на майновий пай; 

•• правовідносини, що виникають у зв’яз=
ку з формуванням пайового фонду; 

•• правовідносини, що виникають із при=
воду обчислення індивідуального майнового
паю членів колективного сільськогосподарсь=
кого підприємства; 

•• правовідносини, що виникають у зв’яз=
ку з документальним оформленням майно=
вого паю. 

У кожному випадку, в кожній ситуації
суб’єкту доводиться так чи інакше мати спра=
ву з певною «одиничною» юридичною нор=
мою, яка є первинною клітиною всієї системи
об’єктивного юридичного права. І лише зна=
ючи закономірності побудови, можна домог=
тись її правильного застосування та здійс=
нення [1, с. 110]. Структура правовідносин у
сфері паювання майна містить: суб’єкт, об’єкт,
зміст правовідносин та юридичні факти. Ос=
кільки суб’єкти правовідносин – це учас=
ники правових відносин, які мають суб’єк=
тивні права та здатні виконувати юридичні
обов’язки [2, с. 148], маємо змогу визначити
поняття суб’єкти правовідносин у сфері па�
ювання майна колективних сільськогосподарсь�
ких підприємств – це окремі індивіди, а саме
селяни (колишні члени колективного госпо=
дарства) та підприємства=правонаступники
КСП [3, с. 270]. До кола суб’єктів паювання
входять: селяни – колишні члени КСП (вони
одночасно є суб’єктами, в інтересах яких
здійснюється паювання взагалі); підприєм=
ство, яке за радянських часів було колектив=
ним господарством; підприємство=правонас=
тупник (тіньові інтереси якого полягають у
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тому, щоб залишити селян взагалі без майна
або з неліквідним майном). 

Визначивши суб’єктів правовідносин у
сфері паювання майна, маємо змогу надати
характеристику суб’єктів таких правовідно=
син. Вони мають певну класифікацію (визна=
чається, які особи й організації є самостійни=
ми носіями прав і обов’язків [4, с. 33]; певні
ознаки (особливості, що відрізняють суб’єк=
тів правовідносин у сфері паювання майна
від інших); певну сукупність прав та обов’яз=
ків (правоздатність і дієздатність суб’єкта
правовідносин у сфері паювання майна). Та=
ка класифікація відповідає критеріям речо=
вих і виключних відносин, отже, за своєю
юридичною природою ці правовідносини є
абсолютними. У зазначених відносинах се=
лянам – колишнім членам КСП протистоїть
не визначене коло осіб, які повинні утримува=
тися від неправомірних посягань на чуже
майно та не перешкоджати уповноваженим
органам здійснювати їх права. Отже, третя
група суб’єктів правовідносин зобов’язана
здійснити паювання в інтересах першої гру=
пи, а перша, у свою чергу, має право на отри=
мання майнового паю. В таких правовідноси=
нах сутність суб’єктивного права зводиться
до права на чужу поведінку [5, с. 21]. Юри=
дичні норми встановлюють права й обов’яз=
ки суб’єктів правовідносин не взагалі, а сто=
совно визначеного об’єкта, з приводу якого і
виникають ці правовідносини. В силу цього
характер суб’єктивних прав та обов’язків
учасників кожних конкретних правовідно=
син перебуває у прямій залежності від спе=
цифіки предмета, що виступає як об’єкт цих
правовідносин [6, с. 65]. Крім того, предме=
том правовідносин у сфері паювання майна
колективних сільськогосподарських підпри=
ємств є речі, що додатково підкреслює абсо=
лютний характер цих правовідносин. 

Особливістю правовідносин у сфері па=
ювання майна, є присутність у суб’єктів пра=
вовідносин спеціальної правосуб’єктності,
зміст якої залежить від таких ознак: 

•• громадянство України (правовий зв’я=
зок між фізичною особою й Україною, що
знаходить свій вияв у їх взаємних правах 
та обов’язках; 

•• належність до трудового колективу ко=
лишнього колективного сільськогосподарсь=
кого підприємства (індивідуально визначе=
ними суб’єктами паювання майна є праців=
ники КСП); 

•• членство у КСП (паювання майна КСП
проводиться із числа його членів); 

•• досягнення 16 річного віку (згідно з За=
коном України «Про колективне сільсько=

господарське підприємство» від 14.02.1992 р.,
особа може бути членом КСП з 16=річного
віку); 

•• належність до переліку суб’єктів «при=
ватизаційних» відносин (або колективної
власності) згідно з Земельним кодексом Ук=
раїни 1992 р.; 

•• умова за якої підприємство створено 
на базі колгоспу; 

•• виникає з моменту створення (реєстра=
ції в єдиному державному реєстрі юридичних
і фізичних осіб підприємців). Слід зазначи=
ти, що правосуб’єктність може бути не лише
у фізичних осіб – членів колективного сіль=
ськогосподарського підприємства. Суб’єкта=
ми паювання також є юридичні особи. У та=
кому випадку їх правосуб’єктність виникає 
з моменту створення. 

Як вже зазначалось, одним із необхідних
елементів правовідносин є їх об’єкт. Питан=
ня щодо об’єкта правовідносин у системі па=
ювання майна сільськогосподарських під=
приємств є найскладнішим. Об’єкт правовід=
носин у його загальному значенні науковці
розуміють по=різному. Одні вважають, що це
предмет матеріального світу, будь=які блага,
а інші наполягають на тому, що об’єктом пра=
вовідносин є те, з приводу чого виникає та
здійснюється суспільний зв’язок [7, с. 181]. Ми
вважаємо, що обидва підходи мають раціо=
нальне «зерно», але дотримуємося другої точ=
ки зору. Неважко помітити, що всі правовід=
носини у сфері паювання майна колективних
сільськогосподарських підприємств склада=
ються з приводу певного майнового блага та
містять у собі властивості задовольняти по=
треби суб’єктів паювання. 

Основним критерієм об’єкта правовідно=
син у сфері паювання є його оборотоздат=
ність, тобто можливість вільно відчужувати=
ся або переходити від однієї особи до іншої в
порядку правонаступництва чи спадкування
або іншим чином. З огляду на те, що право=
відносини у сфері паювання майна сільсь=
когосподарських підприємств мають проце=
суальний характер, можна виділити кінце=
вий об’єкт таких правовідносин – майно. За=
конодавець використовує цей термін для за=
гального позначення об’єкта правовідносин
у цій сфері [8, с. 71]. У чинних нормативно=
правових актах майно визначається таким
чином: 

•• це матеріальні цінності, які відповідно
до чинного законодавства віднесені до ос=
новних засобів (фондів); 

•• це матеріальні активи, які відповідно 
до чинного законодавства віднесені до ос=
новних засобів (фондів); 
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•• це речі матеріального світу, яким прита=
манні специфічні ознаки фізичного, економіч=
ного й юридичного характеру; вони можуть
бути вилучені з володіння законного власни=
ка або пошкоджені чи знищені; 

•• це матеріальні активи, які відповідно до
нормативно=правових актів віднесені до ос=
новних фондів (засобів), та об’єкти незавер=
шеного будівництва (незавершені капітальні
інвестиції в необоротні матеріальні активи); 

•• це матеріальні активи, які відповідно до
нормативно=правових актів віднесені до ос=
новних засобів; 

•• це матеріальне, або виражене в правах,
рухоме чи нерухоме, та правові документи
або документи, що підтверджують право на
таке майно або частку в ньому. 

Також слід брати до уваги, що необхід=
ним є розгляд особливості майна як об’єкта
правовідносин у сфері паювання майна ко=
лективних сільськогосподарських підпри=
ємств шляхом його поділу на види: виробле=
на продукція, цінні папери, грошові кошти,
будівлі та споруди (у тому числі їх невід’ємні
частини), машини, транспортні засоби, об=
ладнання, цілісні майнові комплекси всіх
форм, трактори, тваринницькі приміщення й
обладнання для них, поголів’я тварин, насін=
нєвий фонд, корми для тварин. 

Щоб визначити об’єкт паювання майна
колективних підприємств, одного тільки ана=
лізу чинних нормативно=правових актів за=
мало. Необхідно звернутися до теоретичних
надбань. В юридичній науці майно визнача=
ють як сукупність майнових, тобто тих, що
підлягають грошовій оцінці, юридичних від=
носин, в яких перебуває особа. За таких об=
ставин зміст майна з юридичної точки зору є,
з одного боку, сукупністю речей, що нале=
жать особі на праві власності, права на чужі
дії, а з іншого – сукупність зобов’язань, по=
кладених на особу. Відносини першого роду
визначають активну складову майна, сума
відносин другого роду – пасивна складова
майна [9, с. 223]. Дуже важливим є той факт,
що об’єкти пасивної складової майна не мо=
жуть бути об’єктом паювання (у зв’язку з не=
можливістю розгляду їх як об’єктів матері=
ального світу (речі) або майнових прав) [10,
с. 107]. За такої ситуації у суб’єкта паювання
відсутня економічна вигода, а це означає від=
сутність економічної основи зобов’язань па=
ювання, що, у свою чергу, унеможливлює ви=
значення сукупності зобов’язань, що покла=
дені на особу як об’єкт паювання. 

Проведений аналіз свідчить, що майном
суб’єктів колективних сільськогосподарсь=
ких підприємств можна вважати не тільки

матеріальні та нематеріальні активи. До скла=
ду майна необхідно включати і пасиви. Це
дозволяє розглядати майно як багатофунк=
ціональний об’єкт паювання і визначити та=
кі його функції: 

•• економічну (використовується для фор=
мування пайового фонду); 

•• соціальну (використовується для задо=
волення потреб суб’єктів паювання). 

Слід зазначити, що жоден інший об’єкт 
не здатен виконувати ці функції. Таким чи=
ном, майно – це виключний об’єкт правовід�
носин щодо паювання майна колективних сіль�
ськогосподарських підприємств. Викладене
дозволяє стверджувати, що об’єкт правовід�
носин у сфері паювання майна сільськогоспо�
дарських підприємств – це майно, з приводу
якого виникають правовідносини у суб’єктів
паювання майна колективних сільськогоспо�
дарських підприємств. 

Висновки 

Суб’єктами правовідносин у сфері па=
ювання майна колективних сільськогоспо=
дарських підприємств є окремі індивіди (селя=
ни – колишні члени колективного господар=
ства) й організації, напрям діяльності яких
був пов’язаний с колективним сільським гос=
подарством (колгоспи), та підприємства=
правонаступники, які на підставі своєї пра=
восуб’єктності реалізують суб’єктивні права
й обов’язки. 

Об’єктом правовідносин у сфері паюван=
ня є майно, з приводу якого виникають пра=
вовідносини у суб’єктів паювання майна ко=
лективних сільськогосподарських підпри=
ємств. Майно, у свою чергу, можна поділити
на види (цінні папери, грошові кошти, будів=
лі та споруди, у тому числі їх невід’ємні части=
ни, машини, транспортні засоби, обладнання,
цілісні майнові комплекси всіх форм, тракто=
ри, тваринницькі приміщення й обладнання
для них, поголів’я тварин, насіннєвий фонд,
корми для тварин). 

Зміст правосуб’єктності у сфері паюван=
ня майна залежить від низки чинників: гро=
мадянства України; належності до трудового
колективу колишнього колективного сільсь=
когосподарського підприємства; членства у
КСП; досягнення 16=річного віку; належнос=
ті до переліку суб’єктів приватизаційних від=
носин (або колективної власності); від умо=
ви, за якої підприємство створене на базі кол=
госпу; виникає з моменту створення (реєст=
рації в єдиному державному реєстрі) юридич=
них і фізичних осіб підприємців. 
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Правовідносини у сфері паювання майна
колективних сільськогосподарських підпри=
ємств мають певну класифікацію: правовід=
носини, що виникають із прийняттям рішен=
ня вищого статутного органу підприємства;
правовідносини, що виникають у зв’язку з
членством у колективному сільськогоспо=
дарському підприємстві; правовідносини, що
виникають у зв’язку з наявністю трудового
внеску у колективне сільськогосподарське
підприємство; правовідносини, що виника=
ють у зв’язку з включенням осіб до переліку,
яким надається право на майновий пай; пра=
вовідносини, що виникають у зв’язку з фор=
муванням пайового фонду; правовідносини,
що виникають із приводу обчислення індиві=
дуального майнового паю членів колектив=
ного сільськогосподарського підприємства.
Отже, правовідносини у сфері паювання май=
на колективних сільськогосподарських під=
приємств є абсолютними. 
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Аналіз вітчизняного законодавства що=
до інвестицій у соціальну сферу села
свідчить про необхідність його вдоско=

налення, в тому числі шляхом залучення за=
рубіжного досвіду. В умовах прагнення Ук=
раїни стати членом ЄС важливого значення
набуває дослідження Спільної аграрної полі=
тики в аспекті регулювання соціального роз=
витку села та залучення інвестицій у цю сферу. 

Політика Європейського Союзу стосовно
вирішення соціальних проблем у сільських
регіонах не завжди була виваженою. Так, із
метою адаптації аграрного сектора Європей=
ського Союзу до світових трансформаційних
процесів країни=члени розробили Спільну
аграрну політику (далі – САП), основні цілі
якої закладені ще в Римському договорі 1957 р.,
серед яких: підвищення продуктивності сіль=
ського господарства через сприяння техніч=
ному прогресу, забезпечення раціонального
розвитку сільськогосподарського виробниц=
тва й оптимального використання виробни=
чих чинників, зокрема робочої сили; забезпе=
чення належного рівня життя сільськогоспо=
дарської спільноти, збільшення особистого
прибутку людей, які працюють у сільському
господарстві; стабілізація ринків, забезпечен=
ня доступності постачання; створення умов,
за яких постачання надходило би до спожи=
вача за прийнятними цінами [1]. 

У цьому ж Договорі передбачалася з ме=
тою опрацювання загальних настанов спіль=
ної сільськогосподарської політики, необхід=
ність скликати конференцію держав=членів,
аби порівняти їх сільськогосподарські полі=
тики, зокрема через зіставлення їх ресурсів і
потреб. Враховуючи роботу Конференції, Ко=
місії, після консультацій з Економіко=соці=
альним комітетом, належало впродовж двох
років від часу, коли цей Договір набуде чин=

ності, подати пропозиції щодо розроблення
та реалізації спільної сільськогосподарської
політики. 

Така конференція відбулась у 1958 р. у 
м. Стреза (Італія), на яку були запрошені
експерти, зокрема, члени Комісії, шість мі=
ністрів сільського господарства, представни=
ки спілок фермерів і національних експертів.
На конференції були викладені детальні
пропозиції, які представлені в червні 1960 р.
і спрямовувалися на: забезпечення єдності
ринку, заснованого на вільному переміщенні
сільськогосподарської продукції; скасування
бар’єрів у торгівлі; організацію ринків за ви=
дами продукції з поступовим вирівнюванням
цін; встановлення фінансової солідарності. Та=
ким чином, Постановою Ради ЄЕС № 728/70
від 14.01.1962 р. щодо фінансування АПК пе=
редбачалася організація шести загальних
сільськогосподарських ринків (крупи, сви=
нини, яєць, м’яса птиці, фруктів та овочів,
вина), введені правила конкуренції, встанов=
лено графік для надання допомоги при ви=
робництві молочних продуктів, яловичини
та телятини, цукру, інших заходів для нала=
годження торгівлі всередині Співтовариства,
створено Європейський фонд гарантування
та розвитку сільського господарства (EAGGF)
для фінансування програм CAП. 

Таким чином, перші десятиліття існуван=
ня САП були спрямовані виключно на під=
тримку сільськогосподарських цін, за рахунок
чого збільшився обсяг виробництва сільсь=
когосподарської продукції і тим самим була
досягнута ключова ціль – забезпечення про=
довольчої безпеки. Проте швидкі темпи ви=
робництва сільськогосподарської продукції
призвели до нової проблеми – її перевироб=
ництва, а тому політика 70–80=х років була
спрямована на контроль надлишку продукції
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шляхом консервативної цінової політики та
запровадження квот. У зв’язку з цим питан=
ням соціального розвитку села особлива ува=
га не приділялася. 

Лише у 1988 р. Європейська комісія опу=
блікувала документ «Майбутнє сільської гро=
мади», де вперше акцентувалася увага на не=
обхідності розроблення Європейської полі=
тики сільського розвитку, в якому визнава=
лися проблеми соціально=економічної нерів=
ності між регіонами, диспропорції розвитку
міста та села, бідність, міграція та безробіття
сільських жителів. Задля подолання зазначе=
них проблем вказувалося на необхідність роз=
роблення та запровадження заходів, зокрема
через стимулювання диверсифікації сільсь=
кої економіки, для розвитку нових видів ді=
яльності, розроблення общинного підходу до
вирішення проблем сільської місцевості із за=
лученням місцевих ініціатив, проведення ін=
формаційно=просвітницької діяльності, ство=
рення та впровадження об’єктів нової інфра=
структури, запровадження заходів у галузі
освіти та професійного навчання, розроблен=
ня комплексних програм розвитку сільських
районів через залучення сільських громад у
процес вирішення нагальних проблем. Цим
документом запроваджувався диференційо=
ваний принцип розвитку сільських територій,
відповідно до поділу їх на три категорії [2]:  

•• сільські території з високим антропоген=
ним та економічним навантаженням (знахо=
дяться поблизу великих міст), проблема яких
полягає в необхідності відновлення поруше=
них ландшафтів і навколишнього середови=
ща, пошкоджених унаслідок заходів, спря=
мованих на інтенсифікацію розвитку сільсь=
кого господарства; 

•• деградовані сільські території, основна
проблема яких демографічна – міграція на=
селення, старіння, високий рівень смертнос=
ті населення; 

•• особливо деградовані сільські території (у
гірській місцевості, на островах), проблема яких
пов’язана з обмеженою можливістю запрова=
дження диверсифікації сільської економіки. 

Таким чином, Єврокомісія запровадила
так звану політику зближення на принципі
концентрації, відповідно до якого фонди, що
фінансували цю політику, повинні зосереди=
тися на чітко вибраних пріоритетних напря=
мах, яких до 1999 р. було сім [3, c. 8]: 

•• сприяння розвитку і структурній пере=
будові регіонів, розвиток яких відстає; 

•• конверсія регіонів, прикордонних ре=
гіонів або частини регіонів (включаючи ро=
бочі райони та міські громади), які серйозно
постраждали від промислового спаду; 

••боротьба з тривалим безробіттям і сприян=
ня інтеграції молодих людей та осіб, уразливих
до виключення з ринку праці, у трудове життя; 

•• сприяння адаптації працівників до про=
мислових змін, включаючи зміни в системі
виробництва; 

•• сприяння сільському розвитку шляхом
прискорення адаптації сільськогосподарсь=
ких структур відповідно до вимог рефор=
ми САП; 

•• сприяння сільському розвитку шляхом
надання допомоги розвитку та структурній
перебудові сільських територій; 

•• сприяння розвитку та структурній пере=
будові регіонів, в яких надзвичайно низька
густота населення. 

Після оприлюднення концепції сталого
розвитку та з прийняттям «Повістки дня на
ХХІ століття», аграрна політика ЄС змінила
свій вектор, визнавши необхідність не лише
економічного розвитку, а й екологічного та
соціального. Оновлення САП розпочалося
внаслідок реформи МакШеррі (1992 р.), ос=
новними цілями якої були: зниження цінової
підтримки; запровадження компенсаційних
виплат; жорсткий контроль над виробниц=
твом продукції; захист навколишнього середо=
вища та зосередження уваги на розвитку сіль=
ських територій. 

Реформа МакШеррі мала подвійну мету:
обмежити виробництво сільськогосподарсь=
кої продукції та закріпити за фермерами ста=
тус охоронців природних ресурсів. Ферме=
рам встановили суворі екологічні стандарти,
але й надавали фінансову підтримку, якщо
вони: суттєво зменшували використання мі=
неральних добрив і хімікатів або запроваджу=
вали чи продовжували вести органічне ви=
робництво; переходили на екстенсивні ме=
тоди виробництва в рослинництві та тварин=
ництві; допомагали підтримувати сільські 
території; тривалий час не обробляли землю
через екологічні причини; надавали землю
для суспільного доступу та відпочинку [4].
Проте ця реформа не була розрахована на
розвиток сільських територій, вона була ли=
ше передумовою для розроблення подальших
програм. Оскільки в регулюванні соціально=
го розвитку сільських територій Європей=
ський Союз пішов дещо іншим шляхом, ос=
новний пріоритет надавався не регіональним
програмам, а місцевим ініціативам, які мали
фінансувати спеціально створені фонди на
конкретні цілі. Задля цього розроблені такі про=
екти, як LEADER I, LEADER II, LEADER +.
Основна ідея їх полягала в тому, що соціаль=
ний розвиток села повинен відбуватися за
допомогою співпраці органів влади з місце=
вим населенням, так званий принцип розвит=
ку соціальної сфери знизу=вгору, де основна
роль належить ініціативі громадськості. Ос=
кільки визнавалося, що сільські мешканці до=
корінно знають проблеми своїх регіонів, во=
ни повинні брати активну участь в їх розбу=
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дові. Тому ці проекти засновані на відборі
найкращих місцевих планів розвитку сільсь=
ких територій та їх фінансовій підтримці. 

Програма LEADER I (1991–1994 рр.) була
спрямована  на: розвиток і структурну пере=
будову регіонів, розвиток яких відстає; спри=
яння сільському розвитку шляхом надання
допомоги розвитку та структурній перебу=
дові сільських територій. Ця програма була
розрахована на обмежену кількість сільських
територій – лише 217, з бюджетом фінансу=
вання 417 млн євро. Результатом запрова=
дження програми стало активне залучення
місцевого населення; була реалізована нова 
модель сільського розвитку, внаслідок чого з’я=
вилися ознаки майбутньої впевненості в роз=
витку сільських територій; вдалося здійснити
заходи з диверсифікації сільської економіки. 

Програма LEADER II була розрахована
на 1994–1999 рр. та передбачала досягнення
таких цілей: сприяння розвитку і структур=
ній перебудові регіонів, розвиток яких від=
стає; сприяння сільському розвитку шляхом
надання допомоги розвитку і структурній пе=
ребудові сільських територій; сприяння роз=
витку та структурній перебудові регіонів, в
яких густота населення є надзвичайно низь=
кою. Ця програма була розрахована більш як
на 1000 сільських територій з бюджетом в
1,755 млрд євро. Наслідком реалізації про=
грами стало широке залучення громадськості
до проблем вирішення сільських територій
(програма була розрахована на 50 % сільсь=
ких територій ЄС); спостерігалася активна
участь державних органів у процесі сільсько=
го розвитку, проводилося ефективне тесту=
вання транснаціонального співробітництва
задля кращої інтегративної співпраці. 

LEADER + (2000–2006 рр.) розрахована
на розвиток усіх сільських територій з бю=
джетом у 2,02 млрд євро [5]. Ця програма до=
зволила розвивати сільські регіони завдяки
диференційованому підходу до різних сіль=
ських регіонів, на основі принципу «зміню=
ваної геометрії» та сприяла високій конку=
рентоспроможності сільських територій Єв=
ропейського Союзу. 

Нова політика сільського розвитку була
запроваджена з прийняттям Європейською
комісією 16.07.1997 р. документа «Порядок
денний 2000 для зміцнення та розширення
Союзу», в основу якого закладена ідея під=
тримки сільського розвитку через досягнен=
ня таких цілей: підвищення конкурентоспро=
можності сільського та лісового господарст=
ва через підтримку реструктуризації, розви=
ток інновацій; поліпшення стану навколиш=
нього середовища та сільської місцевості; під=
вищення якості життя в сільських районах і
заохочення диверсифікації економічної ді=
яльності. 

Прийнятий документ містив окремий роз=
діл «Сільський розвиток», де передбачалося,
що спільна аграрна політика, крім економіч=
ного розвитку сільських територій, мала біль=
ше уваги приділяти соціальному й екологіч=
ному розвитку, оскільки визнавалася необ=
хідність вирішення демографічних проблем,
проблем зайнятості на селі та старіння насе=
лення. Підтверджувалася необхідність фі=
нансування процесу диверсифікації сільсь=
кої економіки через розвиток нових видів ді=
яльності, зокрема виробництво з відновлюва=
ної сировини для непродовольчих цілей, що
відкриває нову можливість для сільського та
лісового господарства, сприяє створенню ро=
бочих місць у сільській місцевості, забезпечен=
ню справедливого рівня життя для сільсько=
господарського співтовариства тощо. 

У цьому контексті питання диференці=
ації, перерозподілу підтримки доходів фер=
мерів і збереження стійкого сільського гос=
подарства набувають все більшого значення,
у тому числі з точки зору соціальної згурто=
ваності. Створення додаткових або альтерна=
тивних можливостей отримання доходу та
зайнятості для фермерів і їх сімей, на фермах
і поза фермами залишається однією з основ=
них цілей на майбутнє. Сільські райони є ба=
гатофункціональними, і фермери повинні ви=
користовувати всі можливості для сільських
підприємців, зокрема через необхідність у
всіх сільських районах підвищити конкурен=
тоспроможність сільськогосподарського сек=
тора й економічну диверсифікацію сільсько=
го господарства. 

Комісія пропонує здійснювати прямі ви=
плати, уникаючи будь=якої перекомпенсації.
Існуючі соціальні інвестиції (підтримка нав=
колишнього середовища, залісення, достро=
ковий вихід на пенсію) доповнюються фі=
нансовою підтримкою сільських регіонів, що
відстають у своєму розвитку. Всі ці заходи
застосовуватимуться по горизонталі та бу=
дуть реалізовані на децентралізованій основі.
Фінансування зазначених заходів передбача=
лося з Європейського сільськогосподарського
фонду управління та гарантування (EAGGF),
Європейського фонду регіонального розвитку
(ERDF), Соціального фонду [6]. 

Правові засади соціального розвитку сіль=
ських територій на період 2007–2013 рр. ви=
значені Постановою Ради ЄС «Про підтрим=
ку сільських територій через Європейський
сільськогосподарський фонд розвитку сільсь=
ких територій» від 20.09.2005 р. № 1698/2005.
Ключова ідея її була спрямована на вирішен=
ня соціальних проблем на селі шляхом за=
провадження спеціального органу Європей=
ського сільськогосподарського фонду для
розвитку сільських районів (EAFRD) задля
фінансування соціальної сфери села. Цим
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документом передбачалися чотири ключо=
ві цілі: 

•• підвищення конкурентоспроможності
сільськогосподарської та лісової галузі шля=
хом інвестицій, спрямованих на підвищення
ефективності переробки та збуту на етапах
створення первинної продукції, вдосконален=
ня і розвиток інфраструктури, пов’язаної з
розвитком і адаптацією сільського та лісового
господарства, відновлення потенціалу сіль=
ськогосподарського виробництва, пошкодже=
них в результаті стихійних лих та внесення
відповідних схем профілактики, заходи, спря=
мовані на підвищення якості виробництва 
та продукції, надання допомоги фермерам в
адаптації до законодавства ЄС; частково ком=
пенсуючи додаткові витрати або втрати до=
ходів внаслідок нових обов’язків; 

•• поліпшення стану навколишнього середо=
вища та сільської місцевості шляхом підтрим=
ки сталого розвитку, заохочення фермерів і
власників лісів застосовувати методи землеко=
ристування, сумісні з необхідністю збереження
навколишнього природного середовища, ланд=
шафту та захисту і поліпшення природних ре=
сурсів. Допомога також охоплює підтримку не=
виробничих інвестицій, пов’язаних із досягнен=
ням агро= або лісових екологічних зобов’язань
або досягненням інших цілей агроекологічних,
а також заходів, спрямованих на поліпшення
лісових ресурсів з екологічною метою (під=
тримка першого залісення сільськогосподарсь=
ких земель, створення системи агролісомелі=
орації або відновлення лісового потенціалу
та запобігання стихійним лихам); 

•• підвищення якості життя в сільських рай=
онах і диверсифікація сільської економіки
через диверсифікацію в бік несільськогоспо=
дарських видів діяльності, підтримку ство=
рення та розвиток мікропідприємств, розви=
ток і захист туризму, фінансування створен=
ня та відновлення об’єктів соціальної інфра=
структури, здійснення заходів із збереження
й ефективного використання сільської спад=
щини, розроблення та реалізацію місцевих
стратегій розвитку; 

••фінансова підтримка програми LEADER,
заснованої на місцевих стратегіях розвитку
на основі державно=приватного партнерства
(місцеві ініціативні групи). Стратегії засто=
совуються до чітко визначених сільських те=

риторій, принаймні для досягнення однієї з
трьох попередніх цілей. 

Задля реалізації цього проекту Євро=
пейським фондом регіонального розвитку
(EARDF) виділено з бюджету 96 млрд євро
на період 2007–2013 рр., або 20 % із коштів,
виділених на САП [7]. 

Висновки 

Аналіз законодавства із соціального роз=
витку сільських територій ЄС дає підстави
стверджувати, що основними механізмами
вирішення соціальних проблем є: інвестуван=
ня соціальної сфери через спеціально ство=
рені структурні фонди; фінансова допомога
сільським територіям залежно від їх типо=
логії (диференційований підхід); підтримка
місцевих ініціатив на основі приватнопубліч=
ного партнерства. Використання досвіду ЄС
має важливе значення для організаційно=пра=
вового забезпечення інвестування в соціаль=
ний розвиток села України. 
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The article deals with the legal principles of investment in social development of the village by EU
legislation, analyzed the Common Agricultural Policy of the EU, the expediency of the use of foreign ex�
perience in the field of legal regulation of investments in the social sector of the village. 

В статье исследуются правовые основы инвестиций в социальное развитие села по законодатель�
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Туризм вже давно перетворився із виду
відпочинку на потужну індустрію, що
включає в себе різноманітні види ту=

ристичної діяльності. Практика сьогодення
свідчить, що туризм суттєво впливає на різні
аспекти життєдіяльності сучасного суспіль=
ства, а його стійкий розвиток сприяє розши=
ренню культурного та соціально=економічно=
го співробітництва на рівні країн. 

У багатьох країнах світу туризм відіграє
важливу роль у формуванні валового внутріш=
нього продукту, забезпеченні зайнятості на=
селення, поповненні бюджету різних рівнів,
сприяє притоку іноземних капіталів і швид=
кому розвитку таких суміжних галузей еко=
номіки, як будівництво, зв’язок, транспорт,
сільське господарство та виробництво спо=
живчих товарів. 

Оцінюючи найважливіші чинники, що
впливають на рівень розвитку індустрії ту=
ризму в 140 країнах світу, експерти Всесвіт=
нього економічного форуму у Давосі кожні
два роки складають рейтинг максимально
привабливих для розвитку туризму країн,
результати якого традиційно оприлюдню=
ються у мережі Інтернет. Згідно з останніми
даними, у 2013 р. світовими лідерами у сек=
торі подорожей і туризму були Швейцарія,
Німеччина, Австрія, Іспанія, Великобрита=
нія, США, Франція, Канада, Швеція і Синга=
пур [1]. Під час складання цього рейтингу
експерти оцінювали політику урядів різних
країн світу у галузі туризму, їх здатність за=
безпечити безпеку туризму, належні сані=
тарні умови проживання та харчування ту=
ристів, розвиток транспортної інфраструкту=
ри, національний колорит, наявність ком=
фортабельних готелів, екологію, кадровий
потенціал. 

Оскільки Україна у згаданому рейтингу
посіла лише 76 місце і опинилася у середині
списку досліджуваних країн, можна зробити
висновок про те, що наша держава є досить
привабливою для туристів, однак у ній існує
низка невирішених проблем, які стримують
подальший розвиток туристичної галузі. Це,
насамперед, низький рівень розвитку інфра=
структури і низький рівень безпеки туризму.
За цим показником Україна опинилася вже
на 77 місці із 140 можливих позицій у рей=
тингу. Тому проблема управління безпекою
у туризмі набуває все більшої актуальності
для нашої держави, як і для інших країн сві=
ту, що і зумовило нагальність проведеного
дослідження. 

Значний внесок у дослідження тих чи ін=
ших аспектів розвитку вітчизняного та між=
народного туризму зробили такі відомі вчені,
як О. Бартошук, Т. Божидарнік, В. Воскресен=
ський, Ю. Джаладян, Є. Окладнікова, В. Пазе=
нок, О. Трохимець, Л. Устименко та багато
інших. Разом із тим, незважаючи на широкий
спектр наукових праць, в умовах глобалізації
світової економіки проблеми управління без=
пекою туризму все ще залишаються диску=
сійними та потребують подальшого вивчення. 

Метою цієї статті є розкриття сутності по=
няття «безпека туризму» та визначення
можливих напрямів вирішення проблем 
управління безпекою туризму в умовах
глобалізації. 

На початку ХХІ ст. туризм став одним із
основних напрямів соціально=культурної та
політичної діяльності, атрибутом соціально=
го прогресу, розвитку більшості держав і ре=
гіонів світу. Туризм і безпека тісно пов’язані
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між собою, суттєво доповнюють один одного.
З одного боку, туризм потребує забезпечен=
ня безпеки, оскільки відома Сеульська де=
кларація «Мир і туризм», прийнята Генераль=
ною асамблеєю Всесвітньої туристичної ор=
ганізації у 2001 р., констатувала, що безпека і
захист туристів мають стати пріоритетом у
кожній з країн – членів Всесвітньої туристич=
ної організації [2, с. 65]. Тому будь=які загро=
зи, спрямовані проти туристів і працівників
туристичної галузі, а також навмисне руйну=
вання туристичних об’єктів, об’єктів культур=
но=історичної спадщини мають переслідува=
тися законом. З іншого боку, міжкультурні
зв’язки, що виникають у процесі міжнарод=
ного туристичного обміну, є важливим чин=
ником забезпечення глобальної безпеки, ос=
кільки вони всебічно сприяють створенню ат=
мосфери довіри та повного взаєморозуміння
між різними народами. Це означає, що туризм
є справжньою рушійною силою розвитку
національних економік, гарантією дотриман=
ня основних прав і свобод людини на націо=
нальному та міжрегіональному рівнях. 

Державне регулювання діяльності з ор=
ганізації відпочинку громадян, а також ство=
рення умов для їх комфортних і безпечних
подорожей у перспективі мають стати пріори=
тетами державної політики будь=якої кра=
їни світу. Це означає, що сучасні держави у
рамках реалізації туристичної політики ма=
ють всебічно сприяти подорожам громадян
шляхом створення сприятливих умов для
розвитку індустрії туризму та забезпечення
безпеки особистості, суспільства, держави 
в цілому. 

У ході нашого дослідження виявлено, що
у зарубіжному законодавстві та правовій те=
орії для позначення категорії «безпека» ви=
користовується два англійські терміни: «sa=
fety» і «security». Перший із них, як правило,
вживається для позначення безпеки послуг
із точки зору їх технічного чи іншого мате=
ріального змісту (безпека будівель і споруд,
протипожежна безпека, безпека харчової про=
дукції тощо). З цим поняттям нерозривно
пов’язане поняття «ризик», який може бути
допустимим і неприйнятним. 

Категорія «security» – динамічний еле=
мент, пов’язаний із загрозами, що виникають
через діяльність людей, а не навколишнього
середовища. Як правило, ці загрози досить
складно передбачити, оскільки до них відно=
сяться криміногенна та військово=політична
небезпека, акти незаконного втручання на
транспорті тощо. 

Загалом, безпека туризму – багатогранне
соціальне явище, що характеризує певний
рівень захищеності сфери туризму як сис=
темного утворення від різних внутрішніх і
зовнішніх загроз. Безпека туризму включає в

себе властивість туристичної системи й її
підсистем бути безпечними для оточуючих,
тобто не завдавати загроз особистій безпеці
громадян, навколишньому середовищу, ма=
теріальним і духовним цінностям суспіль=
ства, а також основоположним елементам
держави, тобто її суверенітету та територі=
альній цілісності. 

Практика міжнародного туризму свід=
чить про те, що із збільшенням кількості ту=
ристів і розширенням географії туристичних
поїздок особливо важливого значення набу=
вають питання забезпечення безпеки туриз=
му на глобальному рівні. Зокрема, з метою бо=
ротьби з міжнародним тероризмом і позбав=
лення його організаційної та фінансової під=
тримки Державний департамент США час
від часу публікує на своїй офіційній інтер=
нет=сторінці (http://www.travel.state.gov) реко=
мендації для громадян утримуватися від по=
їздок до потенційно небезпечних країн. За
версією журналу Forbes [3], до цього рейтин=
гу найчастіше потрапляють такі країни, як
Сомалі, Афганістан, Ірак, Конго, Пакистан,
Сектор Газа, Ємен, Зімбабве, Алжир і Нігерія. 

Забезпечення безпеки міжнародного ту=
ристичного обміну зумовило необхідність
правової регламентації діяльності спеціалі=
зованих міжнародних організацій та інститу=
тів. Для цього функціонує низка міжнарод=
них туристичних організацій, які визначають
основні напрями розвитку індустрії туриз=
му у світі, займаються розробленням основ=
них принципів туристичної діяльності, вста=
новлюють міжнародні норми та стандарти,
сприяють співробітництву країн у галузі за=
безпечення безпеки туризму. На сьогодні у
світі існує чимало таких міжнародних турис=
тичних організацій різного профілю діяль=
ності (табл. 1), координатором роботи яких
виступає Всесвітня туристична організація. 

Як свідчить табл. 1, правове регулювання
міжнародного туризму на багатосторонній
основі здійснюється, перш за все, у рамках
Організації Об’єднаних Націй, на яку покла=
дено основне завдання з встановлення між=
народного співробітництва у вирішенні акту=
альних проблем економічного, соціального,
культурного та гуманітарного характеру. Низ=
ка міжнародних договорів, конвенцій і декла=
рацій, прийнятих ООН, формують основу
міжнародно=правового регулювання систе=
ми безпеки міжнародного туризму (табл. 2). 

Дані табл. 2 дозволяють стверджувати,
що обговорення тих чи інших аспектів бага=
тогранної проблеми управління безпекою ту=
ризму на форумах і міжнародних конферен=
ціях завжди привертає увагу світової спіль=
ноти. Тому стратегічною метою управління
безпекою туризму має бути досягнення сфе=
рою туризму такого рівня захищеності, який,
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Найменування
організації

Функціональні завдання у галузі забезпечення 
безпеки туризму

Міжнародна організація праці
(ILO)  

Забезпечення стабільності у світових цінах на найважливіші то=
вари та послуги, сприяння стійкому обсягу міжнародної торгівлі 

Діяльність із забезпечення безпеки умов праці

Міжнародна асоціація повітря=
ного транспорту (ІАТА) 

Об’єднання авіакомпаній світу, що виконують міжнародні  рейси,
з метою забезпечення безпеки польотів і надійності авіаційної
техніки 

Уніфікація документів, умов перевезення пасажирів і багажу з
метою підвищення безпеки авіаперельотів 

Організація Об’єднаних Націй з
питань освіти, науки і культури
(UNESCO) 

Сприяння спрощенню забезпечення безпеки на об’єктах  природ=
ної та культурної спадщини  

Сприяння зміцненню миру та безпеки шляхом розширення
співпраці різних народів світу у галузі освіти, науки і культури з
метою дотримання загальної справедливості та законності  

Всесвітня організація охорони
здоров’я (WHO)

Розроблення міжнародних санітарних норм і рекомендацій  для
осіб, які здійснюють міжнародні поїздки  

Співпраця з національними туристичними адміністраціями у га=
лузі надання інформації про карантинні захворювання всім заінте=
ресованим особам

Організація економічної спів=
праці та розвитку (ОЕСD) 

Сприяння розвитку світової торгівлі (у тому числі торгівлі пос=
лугами) на багатосторонній основі відповідно до міжнародних зо=
бов’язань 

Досягнення високих темпів безперервного економічного розвит=
ку, підвищення рівня життя населення шляхом забезпечення
фінансової стабільності та безпеки

Таблиця 1

Діяльність міжнародних організацій у сфері управління безпекою туризму 
(узагальнено автором) 

Таблиця 2

Відображення основних аспектів проблеми забезпечення безпеки туризму 
у міжнародних документах (узагальнено автором) 

Назва 
документа

Місце і час 
прийняття

Основні  положення

Загальна дек=
ларація прав лю=
дини [4]

Нью=Йорк (США),
1948 р. 

Стаття 24. Кожна людина має право на відпочинок і вільний
час, включаючи розумне обмеження робочого часу і періодично
оплачувані відпустки 

Стаття 27. Кожна держава несе основну відповідальність і
зобов’язання захищати всі права і свободи людини 

М а н і л ь с ь к а
декларація із
світового туриз=
му [5]

Маніла(Філіппі=
ни), 1975 р.

Всесвітня туристична організація включає в програму своїх
дій питання вивчення безпеки туризму у світі, існуючих норм і
практики в даній галузі, а також формування загальних реко=
мендацій для їх узагальнення та підвищення безпеки туристич=
них поїздок

Хартія туриз=
му [6]

Мадрид (Іспанія),
1985 р.

Стаття 4. Державам слід: 
забезпечувати безпеку туристів і їхнього майна за допомогою

превентивних заходів; 
надавати якомога кращі умови гігієни і доступу до служб охо=

рони здоров’я, а також попередження інфекційних захворю=
вань і нещасних випадків; 

не допускати прояву дискримінаційних заходів по відношен=
ню до туристів
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з одного боку, дозволить забезпечити стійке
зростання внутрішнього та міжнародного ту=
ристичного обміну шляхом надання грома=
дянам якісних, доступних і безпечних пос=
луг, а з іншого – сприятиме зміцненню на=
ціональної безпеки. 

Результати вивчення особливостей функ=
ціонування туристичної галузі у світі свідчать,
що зміст діяльності кожної держави в цьому
аспекті полягає в підтримці правових та ін=
ституційних механізмів, а також ресурсних
можливостей на рівні, що відповідає інтересам
забезпечення безпеки туризму, у тому числі:

•• прогнозування, виявлення, аналіз і оцін=
ка загроз безпеці туризму; 

•• визначення основних напрямів держав=
ної політики та стратегічне планування в 
галузі забезпечення безпеки туризму; 

•• правове регулювання в галузі забезпе=
чення безпеки; 

•• розроблення та застосування комплек=
су оперативних і довготривалих заходів що=
до виявлення, попередження й усунення за=
гроз безпеки туризму, локалізації та нейтра=
лізації наслідків їх прояву; 

•• фінансування витрат на забезпечення
безпеки туризму, контроль за цільовим ви=
користанням виділених коштів; 

•• міжнародне співробітництво у напрямі
забезпечення безпеки туризму. 

Викладене свідчить, що безпека туризму
має бути заснована на ретельно продуманій,
цілеспрямованій і комплексній системі за=
ходів із метою створення таких умов, за яких
будь=яка неприємна ситуація з туристом вза=
галі не могла б відбутися. 

Аналіз позитивного досвіду створення
подібних систем безпеки, які сьогодні існу=
ють у великих містах світу, дозволив до його
складу включити: 

•• створення інформаційних пунктів у
місцях прибуття іноземних туристів в аеро=

портах, на вокзалах та інших прикордонних
пунктах для надання їм консультаційної й
іншої підтримки; 

•• видання законодавчих та інших норма=
тивних актів, що передбачають відповідні
штрафні санкції до водіїв таксі, працівників
готелів, ресторанів, магазинів та інших під=
приємств сфери обслуговування за обман 
туристів; 

•• створення «туристичної поліції», яка
організована як єдиний центр інформації та
мобільної поліцейської служби з надання
екстреної допомоги туристам. При в’їзді в
країну кожному туристу вручаються коор=
динати та телефони такого центру, персонал
якого вільно володіє іноземними мовами. 

Окремий план безпеки приймається у
міжнародних аеропортах як найважливіших
елементах інфраструктури туризму. Зокрема,
після подій 11 вересня 2001 р. у США прий=
нято рішення в усіх аеропортах країни ввес=
ти єдину комп’ютерну систему для виявлен=
ня й ідентифікації можливих терактів. З фе=
дерального бюджету цієї країни та цільових
внесків авіакомпаній створено спеціальний
фонд для розробки принципово нових типів
обладнання з метою виявлення вибухових
пристроїв. Незважаючи на значні витрати,
такі заходи є виправданими та необхідними. 

Викладене свідчить, що безпека туризму
є важливим напрямом національної безпе=
ки, ключовим фактором, що сприяє реалі=
зації соціально=економічних, культурно=еко=
логічних та інших функцій сфери туризму, а
також необхідною умовою високого рівня
життя і вільного розвитку людини. Безпека
туризму – це динамічний стан захищеності
сфери туризму від внутрішніх і зовнішніх за=
гроз, який передбачає надійне існування та
стійкий розвиток сфери туризму й її еле=
ментів, а також властивість сфери туризму у
процесі свого функціонування не завдавати

Назва 
документа

Місце і час 
прийняття Основні  положення

Гаазька деклара=
ція із світового ту=
ризму [7]

Гаага (Нідерлан=
ди), 1989 р.

П р и н ц и п  7. Безпека, захист туристів і повага їх честі та
гідності є безперечною умовою розвитку туризму. Тому держа=
ви в рамках своїх політичних систем мають сприяти реалізації
в життя своєї політики у галузі безпеки і захисту туристів

Глобальний етич=
ний кодекс туриз=
му [8]

Сантьяго (Чи=
лі), 1999 р.

Стаття 1. Завдання влади приймаючої сторони – забезпечи=
ти захист туристів і їх власності. Іноземні туристи мають бути
забезпечені необхідною інформацією, попередженнями, охоро=
ною, страховкою та допомогою у задоволенні їх споживчих по=
треб. Будь=які напади на туристів мають бути попереджені та
покарані відповідно до вимог національного законодавства 

Продовження табл. 2
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Стаття надійшла до редакції 07.10.2014 р.

The article reveals the essence of the concept of «security of tourism», explains the need to develop
and implement coordinated actions towards solving the problem of security in tourism.

В статье раскрывается сущность понятия «безопасность туризма», обосновывается
необходимость разработки и реализации скоординированных мероприятий в направлении
решения проблемы обеспечения безопасности в туризме. 

шкоди навколишньому середовищу, суспіль=
ству, державі. 

Висновки 

Поява нових глобальних загроз і ризиків,
пов’язаних із міжнародним тероризмом, тех=
ногенними катастрофами і невідомими рані=
ше інфекційними захворюваннями, змушу=
ють наукову спільноту все частіше звертати
увагу на проблему управління безпекою ту=
ризму на міжнародному рівні, враховуючи
рекомендації та досвід різних країн світу і
Всесвітньої туристичної організації. 

Узагальнення наукових фактів, теорій і
гіпотез дозволило одержати цілісне уявлен=
ня про сутність поняття «управління безпе=
кою» в туризмі. Разом із тим визначено, що
ефективне функціонування системи міжна=
родного туризму багато в чому залежить не
тільки від чіткого виконання країнами прий=
нятих зобов’язань у галузі безпеки організації
туристичних подорожей, а й від консолідова=
ної їх участі у боротьбі з міжнародним теро=
ризмом, забезпечення миру та стабільності
на планеті. 

За словами Т. Чіаса [9], директора секто=
ра авіації, подорожей і туризму Всесвітнього
економічного форуму, сектор подорожей і
туризму витримав глобальну кризу і на сьо=
годні відіграє важливу роль у вирішенні сер=
йозних глобальних проблем, включаючи без=
робіття серед молоді, економічний розвиток і
стійкість навколишнього середовища. Справ=
жній виклик для галузі й її учасників сьогодні
полягає у тому, щоб зберегти досягнуті резуль=
тати (з точки зору економічного зростання та
зайнятості) і, у той самий час, розробити про=

позиції щодо досягнення нових цілей розвит=
ку глобального туризму, підтримання культу=
ри, національної ідентичності та навколиш=
нього середовища низки країн світу, що є ме=
тою подальших наукових досліджень. 
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Две мировые войны ХХ ст. показали,
что человечество несет особенно ощу=
тимые потери в результате военных

действий, развертывающихся в водах откры=
того моря. 

Практика военных действий в открытом
море породила такие жесткие методы веде=
ния войны, как неограниченная война по
принципу «топи их всех». В мирные дни во=
ды Мирового океана нередко превращаются
в арену военно=морского соперничества и
плацдарм для нападения на прибрежное мир=
ное население. Военно=морские силы ряда
крупнейших государств превратились в ору=
дие и средство нагнетания международной
напряженности. Постоянные военно=морс=
кие учения, интенсивная повседневная бо=
евая подготовка кораблей в море, создание ог=
ромных по своим масштабам морских поли=
гонов и закрытие значительных морских рай=
онов Мирового океана для проведения раз=
личных испытаний оружия, в том числе ору=
жия массового уничтожения, многочислен=
ные примеры демонстрации военно=морских
сил и прямые нападения из районов откры=
того моря – все это и многое другое сущест=
венно усложняет прямое использование сво=
бод открытого моря, прежде всего в области
судоходства и рыболовства, вопиюще проти=
воречит самой идее свободы открытого моря
и наносит колоссальный ущерб мировой эко=
номике и международному сотрудничеству. 

Первая мировая война, например, пока=
зала, что минное оружие, вопреки постанов=
лениям 8 Гаагской конвенции, в основном
использовалось против торгового судоходст=
ва не только противника, но и нейтральных
стран. Воюющие минировали огромные про=
странства открытого моря, игнорируя требо=
вания статьи 3 Конвенции о постановке под=

водных, автоматически взрывающихся от
соприкосновения мин 1907 года о необхо=
димости объявлять опасные для плавания
районы [1]. 

Подобное использование минного ору=
жия, без проведения различия между комба=
тантами и некомбатантами, неправомерно,
поскольку это угрожает безопасности мир=
ного населения в морской войне. Такая по=
становка вопроса стала общепризнанной в
доктрине международного права. В частнос=
ти, известный юрист=международник Г. Швар=
ценбергер считал, что мины на фоне норм мор=
ской войны не правомерны, если их исполь=
зование невозможно без проведения разли=
чий между комбатантами и некомбатантами,
между воюющими и нейтральными. 

Однако использование средств морской
войны против мирного населения не ограни=
чивается только использованием минного
оружия. Неограниченные действия подвод=
ных лодок на международных морских пу=
тях, как в Первую, так и во Вторую мировую
войну привели к полному стиранию каких=
либо различий между комбатантами и граж=
данским населением. В результате мирное
мореплавание поставлено под угрозу гибели
во всех районах Мирового океана. 

Формально признавая право мирного на=
селения на неприкосновенность во время
войны, воюющие на деле не считались с этим
правом. Выдвинув понятие «тотальная война»,
главным объектом которой является мирное
население, воюющие государства цинично
отказались от соблюдения норм междуна=
родного права. В войне на море это привело к
грубому нарушению принципа свободы от=
крытого моря, универсального принципа меж=
дународного права, рассчитанного на приме=
нение всеми государствами, независимо от
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их социально=экономических систем, вели=
чины, экономического развития или геогра=
фического положения. В результате неогра=
ниченных действий военно=морских сил в
открытом море, как справедливо отмечал 
В. Мешера, «свободное море стало кладби=
щем для моряков, как воюющих, так и не вою=
ющих стран, и только в этом, глубоко тра=
гическом смысле, оно действительно находи=
лось в общем пользовании всех народов» [2,
с. 9]. Только в районах открытого моря Атлан=
тического океана в период Второй мировой
войны от ударов подводных лодок и авиации
погибло около 40 000 человек, в числе кото=
рых были женщины и дети [3, с. 317]. 

Произвол и беззаконие воюющих во Вто=
рой мировой войне вновь поставили вопрос
об ограничении действий воюющих против
мирного населения. Статья 6 Устава Между=
народного военного трибунала для суда и на=
казания главных военных преступников в
числе прочих нарушений законов и обычаев
войны указывает на те, которые направлены
против мирного населения. 

Необходимо также отметить, что пробле=
ма использования вод открытого моря толь=
ко в мирных целях является одним из серьез=
нейших препятствий для формирования
международно=правового статуса вод откры=
того моря как объекта общего наследия чело=
вечества. 

Прогрессирующее развитие демократи=
зации человеческого общества, с одной сто=
роны, и тревожные события конфронтации и
холодной войны, с другой, побудили участ=
ников III Конференции ООН ввести в сов=
ременное международное морское право в
качестве нового принципа положение о ре=
зервировании открытого моря для мирных
целей и, не ограничиваясь этим, участники
Конференции сформулировали положение
об использовании морей в мирных целях.
Статья 301 «Использование морей в мирных
целях» раскрывает содержание этого поло=
жения: «При осуществлении своих прав и
выполнении своих обязанностей согласно
настоящей Конвенции, государства=участни=

ки воздерживаются от угрозы силой или ее
применения против территориальной цело=
стности или политической независимости
любого государства или каким=либо иным
образом, несовместимым с принципами меж=
дународного морского права, воплощенными
в Уставе Организации Объединенных На=
ций» [4]. 

По сути, отдавая должное изложенным
положениям Конвенции 1982 г. и высоко оце=
нивая их прогрессивное значение, необходи=
мо отметить, что формулировку ст. 88 Кон=
венции 1982 г. «Открытое море резервирует=
ся для мирных целей» [5] нельзя признать
исчерпывающей, ибо она лишь декларирует
желательность использования открытого мо=
ря в мирных целях и в силу этого страдает
определенной недостаточностью. По нашему
мнению, принцип, заложенный в данном по=
ложении Конвенции 1982 г., должен звучать
более категорично и определенно, например:
«Открытое море используется исключитель=
но и только в мирных целях». 

Такая формулировка не оставляла бы ни=
каких сомнений относительно характера воз=
можного использования вод открытого моря
и способствовала бы дальнейшему эффек=
тивному совершенствованию международ=
но=правового принципа свободы открытого
моря. 
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У статті розглядається проблема військових дій у відкритому морі як фактора, що обме�
жує права та свободи мирних громадян і негативно впливає на розвиток принципу свободи
відкритого моря. 
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Ядерно=енергетичний комплекс (далі –
ЯЕК) є важливим стратегічним об’єк=
том економіки України та надійним га=

рантом економічної, політичної, соціальної
безпеки держави як у внутрішньому житті,
так і на міжнародній арені. ЯЕК має важливе
значення для економічної безпеки держави,
її обороноздатності, забезпечення ефективно=
го, стабільного, безперервного розвитку галу=
зей господарства. 

Роль ЯЕК у сфері забезпечення держави
паливом неухильно зростає з багатьох при=
чин. По�перше, постійне збільшення вико=
ристання органічного палива призводить до
вичерпання його запасів. Нафта та газ мо=
жуть бути остаточно вичерпані, відбувається
сильне збурювання природних біологічних
циклів вуглецю, азоту, фосфору й інших еле=
ментів. У спеціальній науковій літературі 
неодноразово вказувалося на катастрофічні
наслідки для клімату Землі триваючого спа=
лювання органічного палива [1, с. 101]. По�
друге, виробництво ядерної енергії обходить=
ся в 1,2–1,5 раза дешевше, ніж теплової. Ос=
новна перевага атомних електростанцій (далі –
АЕС) порівняно з тепловими полягає у тому,
що на них відсутні викиди діоксану вуглецю,
оксидів сірки й азоту («парникових» і «кис=
лотних» газів). Обсяг відходів теплових стан=
цій, як свідчить статистика, у тисячі разів 
перевищує обсяг радіоактивних відходів на
АЕС [2, с. 24].  

Розвиток ядерної енергетики набув ши=
рокомасштабного характеру, зросла кіль=
кість держав, які експлуатують її об’єкти.
АЕС експлуатуються в 31 країні світу. У ба=
гатьох індустріально розвинутих країнах до=
мінує ядерна енергетика. Так, у Франції на
АЕС виробляється 75 % електроенергії, у
Литві – 73, Бельгії – 58, Болгарії – 47, Сло=

ваччині – 47, Швеції – 46,8 %. Україна по=
сідає сьоме місце у світі та п’яте в Європі за
обсягами виробництва електроенергії на
АЕС і має реальні шанси створення в перс=
пективі власного ядерного паливного циклу,
залучаючи зарубіжні потужності лише для
збагачення урану [3, с. 8]. Зазначені обставини
пояснюють постійну увагу до безпеки ЯЕК,
до складу якого входять 4 АЕС, дослідні
ядерні реактори, науково=дослідні інститути,
7 науково=дослідних і проектно=конструк=
торських закладів, 28 заводів виробників об=
ладнання, 30 будівельно=монтажних органі=
зацій, Східний гірничо=збагачувальний ком=
бінат (Жовті Води Дніпропетровської об=
ласті), дослідно=промисловий комплекс су=
хого сховища відпрацьованого ядерного па=
лива (Запорізька АЕС), транспортні й інші
комунікації. Слід зазначити, що підрахувати
чисельність підприємств, установ, закладів,
які входять до ЯЕК, досить складно, бо ок=
ремі з них обслуговують не тільки ЯЕК, а й
інші сфери та галузі. 

Зазначена проблематика активно дослі=
джується. У публікаціях В. Бар’яхтара, В. Бі=
лова, О. Білоуса, М. Гончаренко, О. Картав=
цева, М. Левицької, М. Панова та багатьох
інших авторів розглядаються актуальні пи=
тання, присвячені проблемам національної
безпеки та боротьби з міжнародним терориз=
мом, у тому числі у сфері ядерної безпеки. 
С. Клевцов, С. Валугін, А. Носовський, І. Ко=
маров вивчають актуальні питання забезпе=
чення культури безпеки у сфері використан=
ня ядерної енергії. Розгляду поняття «безпе=
ка ЯЕК» приділяється значно менше уваги,
що і зумовило проблематику статті. 

Забезпечення безпеки ЯЕК передбачає
чітке розуміння та визначення терміна «без=
пека ЯЕК». Спочатку розглянемо термін
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«безпека». Визначення безпеки в українсько=
му законодавстві трактується досить широко
та по=різному відповідно до забезпечення без=
пеки тієї чи іншої сфери життєдіяльності осо=
би. Наприклад, у наказі Міністерства транс=
порту України «Про затвердження Положен=
ня про систему управління безпекою польотів
на авіаційному транспорті» від 19.08.2003 р.
безпека пояснюється як відсутність непри=
пустимого ризику, пов’язаного з травмуван=
ням або загибеллю людей, заподіянням збит=
ків навколишньому середовищу. У наказі Мі=
ністерства промислової політики «Про за=
твердження Положення про технічне обслуго=
вування устаткування підприємств гірничо=
металургійного комплексу» від 07.10.2009 р.
№ 695 зазначається, що безпека є властивіс=
тю об’єкта забезпечувати відсутність ризику
для шкоди здоров’ю людей, майну та навко=
лишньому середовищу. В інших норматив=
них актах вживаються такі визначення: ядер=
на безпека – це дотримання норм, правил,
стандартів та умов використання ядерних
матеріалів, що забезпечує радіаційну безпеку
[4]; безпека – стан, за якого ризик чи ушко=
дження обмежений до прийнятого рівня [5].  

Наведені пояснення свідчать, що безпека
в загальному розумінні – це відсутність не=
припустимого ризику. Ризик трактується у
двох розуміннях: як усвідомлена можливість
небезпеки, можливість збитків або неуспіху
в якійсь справі або як сміливий ініціативний
вчинок, дія із сподіванням щастя, успіху, по=
зитивного результату [6, с. 1030]. Неприпус=
тимий – це той, з яким не можна миритися,
погоджуватися, якого не можна допускати
[6, с. 614]. Неприпустимий ризик – це недо=
пущення всіма можливими засобами будь=
якого рівня та ступеня негативних дій, що
можуть призвести до поразки, збитків, не=
успіху. Відсутність недопустимого ризику є
безпекою. Нормативними актами встанов=
люється коло суб’єктів і об’єктів, задля яких
має бути забезпечена безпека – це здоров’я
та життя людей, їх майно, навколишнє при=
родне середовище. Пріоритетним є особа, її
життя та здоров’я, а потім вже йдеться про
навколишнє природне середовище. 

Безпека в нормативній літературі розгля=
дається також як певний стан, за якого ризик
чи ушкодження обмежені до загальноприй=
нятого рівня. Характеристику безпеки як стан,
за якого не існує загроз безпеці кому=небудь
або чому=небудь, як відсутність небезпеки,
збереження, надійність зустрічаємо у слов=
никах С. Ожегова та В. Даля. Термін «стан»
є багатогранним – це й обставини, умови, в
яких хто=, що=небудь перебуває, існує; ситу=
ація, зумовлена певними обставинами, умо=
вами; сукупність ознак, що характеризують
предмет, явище в певний момент відповідно

до певних вимог щодо якості, ступеня готов=
ності; сукупність соціально=політичних від=
носин, аспектів суспільного життя; режим,
розпорядок державного, суспільного життя,
що його встановлює влада [6, с. 1187].  

На нашу думку, характеристика безпеки
як певного стану є значно ширшою (хоч ок=
ремі міркування щодо саме такого формулю=
вання ще висловимо), бо у цьому разі ми ро=
зуміємо безпеку як забезпеченість її держав=
ним і суспільним ладом, його (стану) уста=
новку на безпеку існуючого правопорядку,
державного режиму. Акцентуємо увагу на
тому, що ризик чи ушкодження мають бути
обмежені до прийнятого рівня. Згадаємо кла=
сичну аксіому про зумовленість поняття ре=
аліями життя та залежність від зміни існу=
ючих правовідносин. Ідеться про те, що термін
«прийнятий рівень» не є сталим, він постій=
но та відносно фактично багатьох явищ є
змінною величиною. З іншого боку, маємо яви=
ща, вплив яких на людину та навколишнє се=
редовище є постійним і при певному рівні
безпечним, а перевищення його призводить
до невідворотних негативних наслідків. 

Вважаємо, що характеризувати безпеку
слід через розвиток певних суспільних від=
носин, що забезпечують надійне, стабільне
функціонування явища або процесу. На на=
шу думку, безпека є здатністю системи сус�
пільних відносин забезпечувати такий розви�
ток явища чи процесу, коли неприпустимий
ризик, пов’язаний із можливістю завдання
будь�якої шкоди життю, здоров’ю та майну
громадян, а також навколишньому природно�
му середовищу. 

Безпека ЯЕК є безпекою не лише АЕС, а
й інших підприємств, що використовують
ядерний реактор (реактори) для виробниц=
тва енергії. АЕС є завжди єдиним виробни=
чо=технологічним комплексом, призначеним
для виробництва енергії в заданих режимах.
Він укомплектований необхідним персона=
лом, на якому для здійснення зазначеної ме=
ти використовується ядерний реактор (реак=
тори) з комплексом необхідних систем, при=
строїв, обладнання та споруд. 

Якщо розглядати безпеку ЯЕК у світлі
терміна «безпека», то його функціонування
має передбачати неприпустимість ризику, а
саме недопустимість радіаційно=ядерної події
(аварії) на АЕС. Під радіаційно=ядерною по=
дією (аварією) розуміється будь=яка поза=
планова подія (аварія) на об’єкті з радіаційно=
ядерною технологією, що відбувається одно=
часно із втратою контролю над ланцюговою
ядерною реакцією та виникненням реальної
чи потенційної загрози спонтанної ланцюго=
вої реакції [7]. Результатом радіаційно=ядер=
ної події, як правило, є радіаційне забруднен=
ня, тобто наявність або поширення радіоак=
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тивних речовин у обсягах, що перевищує їх
природний вміст у навколишньому середо=
вищі та/чи у тілі людини [8]. 

Безпека АЕС має бути дотримана за умов
як нормальної експлуатації, так і її пору=
шень, тобто таких порушень у роботі АЕС, за
яких сталося відхилення від установлених
експлуатаційних меж, і умов, які не призвели
до аварійної ситуації [9]. 

Забезпечення ЯЕК – це забезпечення
стабільного функціонування економіки дер=
жави та нормальної життєдіяльності насе=
лення, результат постійного виявлення і
знешкодження подій, які прямо чи опосеред=
ковано можуть являти собою загрозу. У за=
гальному розумінні це екстремальні ситуації,
які є несприятливою сукупністю умов, небез=
печні за своїми наслідками впливу на об’єкти
ядерної енергетики. Такі впливи здатні пору=
шити належний режим функціонування ядер=
ної енергетики, створити реальну небезпеку.
Впливи на процеси ядерної енергетики ма=
ють різну природу – недопоставка ресурсів,
виробничі аварії, підстави зовнішньополі=
тичного та зовнішньоекономічного характе=
ру, стихійне лихо. 

Загрози, що притаманні роботі систем
ядерної енергетики, можна умовно розділити
на дві групи. Перша група – це ймовірні ма=
сові аварії. В спеціальній літературі їх нази=
вають нормальними чи ординарними. Для
компенсації їх негативного впливу застосо=
вуються економічно виправдані заходи, що
передбачаються галузевими нормативними
та керівними документами. За стабільних
умов функціонування національної економі=
ки такі негативні явища не завжди загрожу=
ють ядерно=енергетичній безпеці держави,
але на фоні неординарних впливів на ядерну
енергетику вони здатні значною мірою уск=
ладнювати ситуацію. До небезпечних можуть
бути віднесені аномальні та неординарні яви=
ща, що складають другу групу та пов’язані з
різники ситуаціями екстремального характе=
ру. Такі аномальні явища унікальні за підста=
вами виникнення, характером розвитку та
наслідками. 

Критичні та надзвичайні ситуації, що ви=
никали у минулому і можливі на сучасному
етапі, дозволяють класифікувати загрози
ядерно=енергетичній безпеці за підставами 
їх виникнення. Умовно можна виділити та=
кі групи: економічні, соціально�політичні, зов�
нішньополітичні та зовнішньоекономічні за�
грози, техногенні та природні загрози, недо�
сконалість управління. 

Найбільш небезпечними для атомної
енергетики є: 

інвестиційні кризи. Дефіцит інвестицій=
них ресурсів, недофінансування капітало=
вкладень обертається невчасними реконст=

рукцією, техпереозброєнням, високою зно=
шуваністю та повільним оновленням вироб=
ничих фондів, затримками у виплаті зарпла=
ти, ускладненням із придбанням матеріалів і
сировини, іншими проблемами; 

соціально�політичні кризи. Надзвичайні
ситуації з соціально=політичних підстав ста=
ли досить актуальними в останні роки. Ха=
рактерним для соціально=політичних загроз
є нестабільність економічної ситуації в па=
ливних галузях, транспорті, в інших сферах,
пов’язаних із енергетикою, протиправні дії
регіональної влади та підприємств=моно=
полістів; 

зовнішньополітичні та зовнішньоекономіч�
ні загрози пов’язані з розпадом СРСР і ство=
ренням на його території незалежних дер=
жав, що призвело до розмежування єдиного
паливно=енергетичного комплексу на окремі
слабко пов’язані між собою національні сис=
теми. Формування на цій основі енергетич=
ного ринку у більшості держав викликало
значні проблеми, у тому числі дипломатич=
ного характеру, наслідком чого стало звер=
нення держав до диверсифікації зарубіжних
джерел енергоресурсів; 

техногенні загрози. В усіх технологіях
(ядерних, гідродинамічних, вугільних, наф=
тових, газових) існує можливість виникнен=
ня аварії, у тому числі з технічних підстав, із
значними потенційними загрозами персона=
лу, населенню, оточуючому середовищу, са=
мому процесу надійного ядерно=енергетич=
ного постачання. Основними підставами ви=
никнення великих аварій і катастроф є: низь=
кий технічний рівень і якість більшості об=
ладнання, незадовільна якість будівельно=
монтажних, ремонтних робіт і експлуатації
енергетичних об’єктів; досить високий рі=
вень зношеності основних виробничих фон=
дів; нераціональне розміщення продуктив=
них сил. Небезпека аварій техносфери для
населення й оточуючого середовища знач=
ною мірою зумовлена наявністю в ядерній
енергетиці великої кількості радіаційних, хі=
мічних, пожежних, підривно=небезпечних ви=
робництв і технологій; 

природні загрози – це стихійні лиха (зем=
летруси, повені тощо), а також прояви нор=
мальних природних процесів (суворі зими,
маловодність річних стоків, що викликає 
загальну чи локальну напругу в енергозабез=
печенні). Ці фактори мають різне походжен=
ня, різний ступінь гостроти, інтенсивності
впливу, але в усіх випадках імовірні тяжкі
наслідки; 

недосконалість управління. Це стосується
не лише технологічного, а й господарсько=
економічного, державно=правового управ=
ління. Недосконалість, неефективність управ=
ління навіть за відсутності загроз іншого по=
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Стаття надійшла до редакції 07.10.2014 р.

The article discusses the concept of «safe nuclear energy complex» with regard to the notion of the
terms «security» and «Atomic Energy», examines legislator approaches to the definition of «security».

В статье рассматривается содержание понятия «безопасность атомно�энергетического
комплекса» с учетом понятия терминов «безопасность» и «атомно�энергетический комплекс»,
исследуются подходы законодателя к определению термина «безопасность».

ходження може призвести до тяжких на=
слідків. 

До особливого виду загроз належать за=
грози, зумовлені порушенням в ядерній енер=
гетиці встановленого режиму секретності та
використання відомостей, що є державною
таємницею; порушенням порядку та правил
дотримання режиму безпеки у сфері ядерної
енергетики, що створює реальні передумови
для реалізації зовнішніх і внутрішніх загроз,
а також можливість виникнення надзвичай=
них ситуацій. 

Слід зазначити, що нині заходи з підви=
щення безпеки на АЕС виконуються згідно 
з діючою програмою з підвищення безпе=
ки, статус якої було підвищено після аварії 
на АЕС «Фукусіма=Даічі». Всього в рамках
цієї програми передбачено виконати 1311 
заходів до 2017 р. на всіх енергоблоках АЕС.
На сьогодні виконано 896 заходів. Їх ре=
алізація перебуває під постійним контролем
Держатомрегулювання України, Міненерго=
вугілля України, Кабінету Міністрів України
[10, с. 11].

Висновки 

Безпека ЯЕК має передбачати, насампе=
ред, неприпустимість ризику, а саме недо=
пустимість радіаційно=ядерної події (аварії)
на АЕС. Ядерно=енергетична безпека має га=
рантуватися всім комплексом заходів із тех=
нологічної, ядерної, радіаційної безпеки, куль=
тури експлуатації АЕС, організаційних за=
ходів, інженерно=технічних засобів системи
фізичного захисту ядерного матеріалу. Без=
пека АЕС має бути дотримана за умов як нор=
мальної експлуатації, так і її порушень. Без=
пека ЯЕК є комплексною складовою націо=
нальної безпеки держави. 
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ІНФОРМАЦІЙНО�ДОВІДКОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПРИ  РОЗСЛІДУВАННІ  ПОДАТКОВИХ  ЗЛОЧИНІВ

У статті аналізується інформаційно�довідкове забезпечення при розслідуванні податкових
злочинів, пропонується використання інформаційно�довідкового забезпечення при розслідуванні
податкових злочинів для забезпечення швидкого, повного та неупередженого кримінального про�
вадження. 

Ключові слова: інформаційно=довідкове забезпечення, розслідування податкових зло=
чинів, автоматизовані робочі місця. 

Останні десятиліття у світі відбуваєть=
ся процес формування інформаційно=
го суспільства, а тому все активніше

розвиваються сучасні інформаційні техно=
логії, що впроваджуються й у сферу кримі=
нального судочинства. Інформація стала вирі=
шальним чинником у багатьох галузях сус=
пільного життя. Саме інформація сьогодні є
продуктом наукової та творчої діяльності, не=
обхідним компонентом у ході наукових дослі=
джень. Зростає потреба у засобах структуру=
вання, накопичення, зберігання, пошуку, об=
робки та передачі інформації. Задоволення
саме цих потреб і є метою створення та роз=
витку інформаційних систем, мереж і техно=
логій. У прагненні до спільного використан=
ня ресурсів обчислювальних та інформацій=
них центрів (бібліотек, програм, криміналіс=
тичних обліків) виникає необхідність її вклю=
чення до світових інформаційних мереж [1, с. 8].
У криміналістичній науці вивченням цієї про=
блематики займалися такі провідні вчені, як
Ю. Алєнін, В. Бахін, Р. Бєлкін, П. Біленчук,
Т. Волчєцька, В. Гончаренко, Г. Густов, Л. Драп=
кін, А. Дулов, В. Журавель, Г. Жирний, А. Іщен=
ко, Н. Кліменко, О. Колесніченко, В. Кузьмі=
чьов, В. Лисиченко, М. Погорецький, І. Пос=
тіка, А. Ратінов, М. Салтєвський, М. Селіва=
нов, В. Шепітько, М. Яблоков та інші. 

Мета цієї статті – на підставі теоретичного
осмислення й аналізу наукової літератури
розробити методику використання інформа=
ційно=довідкового забезпечення при розслі=
дуванні податкових злочинів. 

Аналіз практики виявлення та розсліду=
вання злочинів свідчить про значні недоліки
в організації інформаційного забезпечення
цього процесу (значна кількість зареєстрова=
них злочинів залишається не розкритою (май=
же 40 %); окремі категорії злочинів, у тому
числі податкові, значний час залишаються не
виявленими; у більшості випадків злочинна
діяльність щодо вчинення податкових злочи=
нів продовжується більше двох років). На
особливу увагу у зв’язку із зазначеним заслу=
говують питання криміналістичних обліків і
в цілому криміналістичної реєстрації, органі=
зації інформаційно=довідкового забезпечен=
ня діяльності щодо виявлення та розслідуван=
ня злочинів. Основною метою сучасних на=
укових досліджень у цьому напрямі має бути
розроблення теоретичної концепції вчення
про криміналістичну реєстрацію та формуван=
ня відповідних практичних рекомендацій з
урахуванням закономірностей прояву інфор=
маційних наслідків вчинення злочину. Інши=
ми словами, зазначену проблему слід дослі=
джувати у двох напрямах: 

•• інформаційний аспект злочинної діяль=
ності (закономірності виникнення слідів); 

•• зміст діяльності правоохоронних органів
щодо актуалізації інформаційних носіїв про
вчинений злочин (виявлення, фіксація, кри=
міналістичне дослідження, оцінка та викорис=
тання доказової інформації у ході вирішення
конкретного завдання розслідування). 

Дослідження проблем інформаційно=до=
відкового забезпечення діяльності щодо ви=
явлення та розслідування злочинів тісно по=
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в’язане з криміналістичною характеристи=
кою, у тому числі з інформаційною моделлю
злочинного діяння. Криміналістична харак=
теристика є джерелом даних для автоматизо=
ваних інформаційно=пошукових систем, кри=
міналістичних обліків. Зазначене також спри=
яє вибору відповідних напрямів діяльності
правоохоронних органів у зборі необхідної
інформації про сліди злочину й особу злочин=
ця. Ефективність криміналістичної інфор=
мації підвищується за умови використання у
цьому процесі автоматизованих систем, які
дозволять збільшити швидкість пошуку необ=
хідної інформації, встановити кореляційні
залежності між об’єктами реєстрації [2, с. 173]. 

Питання інформаційного забезпечення у
наукових дослідженнях розглядалися у різ=
них аспектах: аналіз змісту окремих криміна=
лістичних обліків; визначення місця кримі=
налістичної реєстрації у системі науки кри=
міналістики; безпосередня організація кримі=
налістичної реєстрації; проблеми формуван=
ня та використання окремих автоматизова=
них обліків (банків даних); забезпечення про=
ведення окремих слідчих дій і в цілому розслі=
дування злочинів. Криміналістична реєст=
рація як приватна криміналістична теорія у
предмет свого вивчення повинна включати
об’єктивні закономірності збору, обробки та ви=
користання інформації, що стосується події
злочину, та які засновані на пізнанні таких за=
кономірностей, засоби, методи та способи ін=
формаційно=довідкового забезпечення ді=
яльності щодо виявлення та розслідування
злочинів. 

Одночасно з криміналістичними обліка=
ми, які традиційно ведуться підрозділами ор=
ганів внутрішніх справ (слідотеки, картоте=
ки, колекції тощо), у діяльності правоохо=
ронних органів може використовуватися ін=
ша інформація, не пов’язана з подією злочи=
ну [3, c. 141]. Така інформація може бути ви=
користана у ході кримінального судочинства
опосередковано – через результати діагнос=
тичного дослідження. 

Окремим напрямом у діяльності щодо ви=
явлення та розслідування податкових зло=
чинів є використання криміналістично неупо=
рядкованих банків даних, інформація яких
певним чином пов’язана із слідовою інформа=
цією злочинної діяльності. Такі дані можуть
бути структуровані, що дозволяє створити ос=
нови методики пошуку криміналістично зна=
чимої інформації. У цьому напрямі існують
спеціальні наукові дослідження та практичні
напрацювання (зокрема, автоматизована ін=
формаційно=пошукова система «Барс»). 

Сутність діяльності органів державної
податкової служби України полягає у прове=
денні контрольно=перевірочної й аналітич=
ної роботи щодо повноти сплати податків

суб’єктами підприємництва. Це пов’язано з
використанням значного обсягу інформації
про платників податків і про зміст фінансо=
во=господарських операцій. Найбільш ефек=
тивним засобом контрольно=аналітичної ро=
боти податкових органів є використання мож=
ливостей автоматизованих інформаційно=
пошукових систем (далі – АІПС), обліків, ав=
томатизованих робочих місць (далі – АРМ) з
метою виявлення, якісного розслідування та
профілактики податкових злочинів. Змістом
автоматизованих інформаційних систем є тех=
нічне, програмне, інформаційне, організаційне,
правове та кадрове забезпечення [3, с. 142]. 

Законодавство України у податковій сфе=
рі визначає, що податкові органи здійсню=
ють, зокрема, функцію організації роботи що=
до створення інформаційних систем, АРМ, ін=
ших засобів автоматизації та комп’ютериза=
ції робочих місць. Основним завданням заз=
наченої концепції є: 

•• накопичення необхідної інформації про
суб’єктів підприємництва з метою виявлен=
ня потенційних неплатників податків і по=
рушників податкового законодавства; 

•• розроблення спеціальних програм, що 
базуються на показниках підприємницької ді=
яльності, які дозволяють визначати суб’єк=
та для проведення податкової перевірки; 

•• прогнозування в цілому та за окремими
видами податків (зборів) надходжень до бю=
джету і державних цільових фондів; 

•• аналіз динаміки податкових надходжень
і визначення перспектив роботи окремих
підрозділів Міндоходів України; 

•• аналіз фінансово=господарської діяль=
ності регіонів, галузей підприємницької діяль=
ності; 

•• здійснення взаємодії з окремими підроз=
ділами Міндоходів, МВС, СБУ, Державної
митної служби України й обмін необхідними
даними за допомогою інформаційних каналів; 

•• автоматизована обробка даних податко=
вої звітності; 

•• облік платників податків (юридичних і
фізичних осіб); 

•• облік податкових надходжень у розрізі
окремих видів податків і за окремими суб’єк=
тами підприємництва; облік операцій, які
здійснюються суб’єктами зовнішньоеконо=
мічної діяльності; 

•• облік платників, які користуються піль=
гами в оподаткуванні; 

•• облік суб’єктів підприємництва, які у
своїй діяльності використовують електронні
контрольно=касові апарати, тощо. 

Діяльність підрозділів податкової міліції
щодо виявлення та розслідування злочинів у
сфері оподаткування характеризується пев=
ними складнощами. Це пов’язано з викорис=
танням різноманітних механізмів незаконно=
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го заниження податкових платежів (фіктив=
ні фірми, офшорні компанії, трансферні ці=
ни, вертикально інтегровані корпорації тощо).
Щоб довести факт вчинення злочину у сфері
оподаткування, необхідна значна кількість
інформації. Щодо цих злочинів така інфор=
мація більшою мірою міститься у докумен=
тах первинного бухгалтерського обліку та
податковій звітності. Значна кількість ін=
формації про зміст і характер виконаних фі=
нансово=господарських операцій міститься у
документах, які відображають рух грошових
коштів і товарів (продукції). 

Міністерство доходів і зборів України
здійснює обслуговування значної кількості
суб’єктів підприємництва (близько 3 млн
юридичних осіб і 5,5 млн фізичних осіб –
суб’єктів підприємництва). Це, відповідно, по=
требує належної організації збору, накопи=
чення, аналізу та використання інформації,
що тією чи іншою мірою відображає діяль=
ність платників податків. Так, інформаційна
модель реєстраційних даних однієї юридич=
ної особи – суб’єкта підприємницької діяль=
ності має майже 150 реквізитів. У Державно=
му реєстрі фізичних осіб налічується близь=
ко 40 млн записів [4, c. 52]. Найбільш ефек=
тивним механізмом у цьому процесі є спеці=
альні АІПС та АРМ. Використання таких ав=
томатизованих систем у діяльності податко=
вих органів зумовлено необхідністю: 

•• ведення обліку суб’єктів підприємниць=
кої діяльності; 

•• ведення обліку господарюючих суб’єктів,
які не є суб’єктами підприємництва, однак їх
діяльність пов’язана з отриманням прибутку; 

•• ведення обліку податкових надходжень; 
•• ведення обліку податкової звітності

(щодо сплати податкових платежів, звіль=
нення від сплати податків, відстрочки сплати
податків тощо). 

Автоматизоване робоче місце можна ви=
значити як сукупність (комплекс) інфор=
маційних ресурсів, програмно=технічного за=
безпечення, організаційних заходів індивіду=
ального або колективного користування з
метою виконання функцій управління про=
цесами. За допомогою автоматизованого ро=
бочого місця користувач може обробляти
інформацію, тексти, звітність, відправляти й
отримувати повідомлення, аналізувати та по=
рівнювати інформацію, що міститься у ком=
п’ютері. Така інформація може бути викорис=
тана для підготовки відповідних управлінсь=
ких рішень. В основу побудови АРМ по=
кладені такі принципи [5, c. 229]: 

•• максимальна орієнтація на користувача
(наявність мінімальних знань, можливість
навчання та самонавчання); 

•• можливість виконання нових завдань і
самостійно автоматизувати нові функції; 

•• орієнтація на вирішення конкретних
завдань, які об’єднані загальною технологією
обробки інформації; 

•• модульність побудови, тобто можливість
їх роботи з іншими елементами інформацій=
ної системи; 

•• створення належних умов для діяльнос=
ті користувача, які дозволяють без проблем
«спілкуватися» із інформаційною системою. 

Автоматизовані системи обліку та пошу=
ку інформації використовуються не лише у
контрольній діяльності Міндоходів України.
Вони також успішно застосовуються подат=
ковою міліцією у ході виявлення, розслідуван=
ня та профілактики злочинів. Інформаційно=
довідкове забезпечення діяльності податко=
вої міліції необхідне також для здійснення
контролю за товарними та фінансовими по=
токами. Такі дані є основою у проведенні ана=
літичної роботи підрозділами податкової мі=
ліції. Як приклад необхідності проведення
аналітичної розвідки можна навести харак=
теристику злочинної діяльності (ухилення
від сплати податків, відмивання коштів, от=
риманих злочинним шляхом, вчинених з ви=
користанням вертикально інтегрованих кор=
порацій). 

Сучасний стан економіки характеризу=
ється об’єднанням окремих підприємств і
створенням корпорацій, холдингів тощо. За
окремими даними, такі корпорації контро=
люють близько 80 % обігу грошей і товарів. Як
правило, такі вертикально інтегровані кор=
порації об’єднуються за галузевою належніс=
тю. Вони складаються із значної кількості під=
приємств, які створюють єдиний технологіч=
ний процес виготовлення та реалізації про=
дукції. Підприємства об’єднуються навколо
одного великого суб’єкта підприємництва. 
В окремих випадках таким об’єднуючим 
суб’єктом вертикально інтегрованої корпо=
рації є банківська установа. У такому разі банк
не лише виконує розрахунково=касове обслу=
говування, а й здійснює контроль за фінан=
совими та товарними потоками. 

Практика податкової міліції свідчить, що
поширеним є об’єднання окремих суб’єктів
підприємництва на формальній основі, тобто
у них немає прямої підпорядкованості (го=
ловне підприємство, дочірнє підприємство).
Однак управління такою сукупністю підпри=
ємств здійснюється однією особою чи су=
б’єктом підприємництва. Як правило, в одну
вертикально інтегровану корпорацію об’єд=
нуються підприємства, які знаходяться у
різних територіальних районах (у тому числі
за кордоном, в офшорних зонах тощо). Від=
повідно, це створює певні труднощі у здійс=
ненні контрольної роботи за конкретним
суб’єктом підприємництва. Якщо проаналі=
зувати діяльність одного окремого підпри=
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ємства, то, на перший погляд, його діяльність
відповідає вимогам чинного податкового за=
конодавства. Однак якщо проаналізувати ді=
яльність конкретного підприємства у струк=
турі вертикально інтегрованої корпорації, то
можна встановити наявність злочинних фі=
нансових схем, які використовуються для за=
ниження об’єктів оподаткування («заплуту=
вання» слідів з використанням посередників,
які розташовані за кордоном, в офшорних зо=
нах; створення штучної дебіторської забор=
гованості; оформлення постачання продук=
ції з використанням договорів комісії; фік=
тивне банкрутство; незаконне відшкодуван=
ня податку на додану вартість за експортни=

ми операціями; застосування трансферних
цін тощо). 

Діяльність вертикально інтегрованих кор=
порацій характеризується високим рівнем
організованості та контролю, інформаційною
ізольованістю, наявністю значних грошових
і матеріальних ресурсів. Це потребує відпо=
відної структурної організації й інформацій=
но=довідкового забезпечення діяльності під=
розділів податкової міліції. Необхідно прово=
дити збір і накопичення інформації, за допо=
могою якої можливе проведення моніторин=
гу фінансово=господарських операцій не ли=
ше окремих підприємств, а й корпорацій, хол=
дингів тощо. 

Висновки 

На сучасному етапі розвитку економіки
держави особливої актуальності набувають
питання криміналістичних обліків, криміна=
лістичної реєстрації й організації інформа=
ційно=довідкового забезпечення діяльності

підрозділів податкової міліції щодо виявлен=
ня та розслідування злочинів. Важливим у
цьому напрямі є інформаційний аспект зло=
чинної діяльності (закономірності виник=
нення слідів) і зміст діяльності правоохорон=
них органів щодо актуалізації інформацій=
них носіїв про вчинений злочин (виявлення,
фіксація, криміналістичне дослідження, оцін=
ка та використання доказової інформації у
ході вирішення конкретного завдання розслі=
дування). 

Інформаційно=довідкове забезпечення
діяльності податкової міліції сприяє вибору
відповідних напрямів у зборі необхідної ін=
формації про сліди злочину й особу злочинця
для оптимізації розслідування таких видів
злочинів. 
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This paper analyzes the information�referential foundation of the tax crime investigation area.
Based on the paper materials it is recommended to utilize the foundation in order to provide quick, com�
plete and unbiased investigation of the tax crimes. 

В статье анализируется информационно�справочное обеспечение при расследовании нало�
говых преступлений, предлагается использование информационно�справочного обеспечения при
расследовании налоговых преступлений для обеспечения быстрого, полного и беспристрастного
уголовного производства. 
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Чинне кримінальне процесуальне зако=
нодавство не містить визначення по=
няття «форма закінчення досудово�

го розслідування», як не містив його жоден
кримінальний процесуальний закон, що був
джерелом кримінального процесуального
права в той чи інший період розвитку укра=
їнської державності. 

Кримінальний процесуальний кодекс
(далі – КПК) України визначає лише термін,
який частково окреслює поняття досудове
розслідування – це стадія кримінального про=
вадження, що починається з моменту внесен=
ня відомостей про кримінальне правопору=
шення до Єдиного реєстру досудових розслі=
дувань і закінчується закриттям криміналь=
ного провадження або направленням до суду
обвинувального акта, клопотання про засто=
сування примусових заходів медичного або
виховного характеру, клопотання про звіль=
нення особи від кримінальної відповідаль=
ності (п. 5 ч. 1 ст. 3). Законодавчо цей про=
цесуальний інститут урегульований §§ 1–3
глави 24 КПК України. При цьому § 1 глави
24 КПК України має назву «форми закінчен=
ня досудового розслідування», у ч. 2 ст. 283
якої наведені їх види, а в наступних нормах
§§ 1–3 глави розкривається зміст форм за=
кінчення досудового розслідування (стат=
ті 284–293). 

Слід зазначити, що забезпечення вико=
нання завдань кримінального провадження,
передбачених ст. 2 КПК України, неможливе
без з’ясування процесуального порядку про=

вадження досудового розслідування. Особ=
ливо важливим у даному аспекті є визначення
процесуального порядку проведення підсум=
кового етапу стадії досудового розслідування –
етапу завершення досудового розслідування, 
а разом із тим і з’ясування суті поняття «форма
закінчення досудового розслідування». 

Метою цієї статті є з’ясування сутності по=
няття «форма закінчення досудового роз=
слідування» через розкриття змісту його
складових елементів. 

Слід зазначити, що визначення поняття
«форма закінчення досудового розслідуван=
ня» відсутнє й у кримінальній процесуальній
науці, хоча власне закінченню досудового роз=
слідування як інституту кримінального про=
цесуального права й інституту кримінально=
го процесу присвячували свої наукові праці
чимало процесуалістів, зокрема М. Жогін, 
Ф. Фаткуллін, Г. Міньковський, Н. Якубо=
вич, А. Дубінський, Т. Каткова, А. Каткова.
Питання процесуальної форми в криміналь=
ному процесі було предметом дослідження
таких науковців, як М. Строгович, М. Якуб,
О. Михайленко, Н. Муратова, Ю. Іванов, 
В. Сорокіна. В навчальному плані вони в біль=
шому чи меншому обсязі розглядалися та роз=
глядаються чи не в усіх підручниках із кри=
мінального процесу та кримінального проце=
суального права. 

До розкриття поняття «форма закінчен=
ня досудового розслідування» слід підходи=
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ти із розуміння термінів=понять «форма» та
«процесуальна форма». 

Значення терміна «форма» полісемічне.
Очевидно, що при визначенні даного поняття
слід враховувати, з одного боку, сферу знань
чи діяльності, в якій цей термін використо=
вується, а з іншого – контекст використання.
В аспекті дослідження кримінального проце=
суального інституту форми закінчення досу=
дового розслідування можна виділити три
найбільш поширені значення, що пропону=
ються у словниках при тлумаченні поняття
«форма»: зовнішній вигляд, прояв; спосіб зов=
нішнього вираження внутрішньої структури,
змісту; правовий режим, встановлений поря=
док. Зокрема, форма (лат. forma) – це зов=
нішні обриси, зовнішній вид, контури пред=
мета; зовнішнє вираження певного змісту;
встановлений зразок чого=небудь; пристосу=
вання для надання чому=небудь визначених
обрисів [1, с. 1435]. Поняття форма (лат. for�
ma – зовнішність, устрій) пояснюється та=
кож як контури, зовнішні межі предмета, що
визначають його зовнішній вигляд; спосіб
організації чого=небудь; спосіб існування пев=
ної внутрішньої структури, зовнішнє вира=
ження; спосіб виявлення будь=якої дії; ус=
тановлений зразок чого=небудь (заповнення
певного документа, звернення тощо) [2, с. 906].
Якщо ж виходити із тлумачення форми В. Да=
лем, то це «зовнішній вигляд», «встановле=
ний порядок» [3, с. 887]. В. Яременко і О. Слі=
пушко пояснюють це поняття як тип, будову,
спосіб організації чого=небудь; зовнішній ви=
яв якого=небудь явища, пов’язаний із його
сутністю, змістом; спосіб існування змісту,
його внутрішня структура, організація та
зовнішній вираз; спосіб здійснення, виявлен=
ня будь=якої дії; суворо встановлений поря=
док у будь=якій справі; встановлений зразок
чого=небудь (заповнення якогось документа,
словесного звертання…) [4, с. 665]. М. Барто=
шек вважає, що «forma» – це «зовнішній ви=
гляд, вид, тип, правовий режим; правова нор=
ма, правило, положення [5, с. 135]. 

Поняття «процесуальні форми» тлума=
читься й як встановлені законом правила, що
регулюють діяльність слідчих, прокурор=
ських і судових органів, а також порядок і
послідовність реалізації процесуальних дій
[6, с. 543]. 

М. Строгович вважав, що процесуальна
форма завжди є формою здійснення передба=
чених кримінально=процесуальним законом
дій і прийняття передбачених цим законом
рішень і разом із тим формою процесуально=
го закріплення цих дій і рішень (протокол,
постанова, ухвала, вирок) [7, с. 17]. 

Ю. Іванов визначає кримінальну проце=
суальну форму більш широко, а саме як ре=
гламентовані кримінальним процесуальним

правом систему та структуру кримінально=
процесуальних інститутів і правил, процеду=
ру та послідовність стадій кримінального
процесу, умови, способи, строки здійснення
процесуальних дій, безпосередньо чи побіч=
но пов’язаних із збиранням і дослідженням
доказів на попередньому слідстві та в судо=
вому розгляді, їх закріпленням у правових
актах, а також порядок прийняття й оформ=
лення рішень з окремих питань і в справі в
цілому [8, с. 121]. 

М. Якуб зазначає, що процесуальна фор=
ма (процесуальний порядок) є правовою
формою діяльності суду, органів розсліду=
вання та прокурорського нагляду по пору=
шенню кримінальних справ, їх розслідуван=
ню і вирішенню, а також учасників процесу й
інших осіб, залучених до справи в тій чи ін=
шій якості, відносин, пов’язаних із цією діяль=
ністю. Це сукупність встановлених процесу=
альним законом умов, в яких провадиться як
ця діяльність в цілому, так і кожна окрема
процесуальна дія (чи комплекс таких дій),
приймається кожне рішення в справі, якими
визначається зв’язок і послідовність здійсню=
ваних дій і рішень, що приймаються [9, с. 8]. 

У цілому погоджуючись із наведеними
твердженнями М. Якуба, слід зазначити, що
процесуальна форма охоплює не лише умови
та послідовність провадження, а й підстави
здійснення процесуальних дій і прийняття
процесуальних рішень, суб’єктів, які здійсню=
ють (беруть участь у здійсненні) процесуаль=
них дій, форму та зміст процесуального до=
кумента. 

Традиційно процесуальна форма в кримі=
нальній процесуальній науці розглядалася та
розглядається в контексті аналізу її зовніш=
ньої та внутрішньої сторін (зовнішньої та
внутрішньої процесуальної форми). Зокре=
ма, О. Михайленко стверджує, що процесу=
альна форма має як би внутрішню, фіксовану
сторону, яку визначають письмові акти у спра=
ві, та зовнішню, тобто сам процес проваджен=
ня процесуальних дій і розгляду криміналь=
ної справи в суді [10, с. 73]. В. Сорокіна, виз=
начаючи внутрішню та зовнішню форми юри=
дичної діяльності, внутрішню форму діяльнос=
ті розуміє як спосіб організації, внутрішній
зв’язок елементів її змісту і відносить до неї
процесуальну (процедурно=організаційну,
процедурно=процесуальну) форми юридич=
ної діяльності [11, с. 38], а зовнішньою нази=
ває способи існування та зовнішнього вира=
ження її змісту [11, с. 40]. 

Дискусії щодо розуміння зовнішньої та
внутрішньої сторін процесуальної форми
(зовнішньої та внутрішньої процесуальної
форми) зумовлені, на нашу думку, складніс=
тю визначення в цілому форми та змісту кри=
мінального процесу. На існування нерозрив=
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ного зв’язку форми та змісту в кримінально=
му процесі наголошує значна кількість учених.
Слід погодитись із твердженням М. Строго=
вича про те, що процесуальна форма – це не
щось поверхневе, зовнішнє, не пов’язане з
сутністю, змістом діяльності слідчих, проку=
рорських і судових органів. Навпаки, вона є
вираженням змісту цієї діяльності, організа=
цією її, засобом забезпечення виконання зав=
дань кримінального судочинства [7, с. 17–18].
Більше того, як стверджує М. Якуб, не лише
в процесуальній формі знаходить своє вира=
ження зміст кримінального процесу [9, с. 10],
а й процесуальна форма здійснює безпосе=
редній вплив на зміст кримінального судо=
чинства, й останній знаходиться у прямій за=
лежності від тієї чи іншої побудови процесу
[9, с. 10–11]. Н. Муратова, розглядаючи ці
категорії в їх діалектичному взаємозв’язку,
зазначає: те, що в одному аспекті є формою,
може в іншому аспекті виявитися змістом,
який має свої власні форми [12, с. 22]. Тому
й не дивно, що в літературі висловлюються
різні, у тому числі діаметрально протилежні
точки зору на співвідношення зовнішньої та
внутрішньої сторони процесуальної форми
(зовнішньої та внутрішньої процесуальної
форми). 

Поділу процесуальної форми на зовніш=
ню та внутрішню сторони (зовнішню і внут=
рішню процесуальні форми) характерне більш
теоретичне, пізнавальне значення, а тому та=
кий поділ має право на існування. З практич=
ної точки зору поняття «процесуальна фор=
ма», у тому числі форма закінчення досудо=
вого розслідування, слід розглядати через
розкриття змісту складових елементів цих кри=
мінальних процесуальних понять. До складо�
вих елементів форми закінчення досудового
розслідування слід віднести: умови закінчення
досудового розслідування; підстави закінчен�
ня досудового розслідування; процесуальну
процедуру (порядок) закінчення досудового
розслідування; суб’єктів, які здійснюють (бе�
руть участь у здійсненні) завершальний етап
досудового розслідування; процесуальний доку�
мент, що складається на етапі завершення до=
судового розслідування, його форму та зміст. 

Умови закінчення досудового розслідування
слід поділяти на юридичні та фактичні. Вони
залежать від виду передбаченої законом фор=
ми закінчення досудового розслідування.
Так, у випадку закінчення досудового розслі=
дування направленням до суду обвинуваль=
ного акта, клопотання про застосування при=
мусових заходів медичного або виховного
характеру умовами закінчення досудового
розслідування є здійснення у даному кримі=
нальному провадженні слідчим, прокурором
усіх процесуальних дій і прийняття необхід=
них процесуальних рішень, у тому числі слід=

чих (розшукових) дій, що є необхідними та
достатніми для з’ясування всіх фактичних
обставин кримінального правопорушення,
суспільно небезпечного діяння (наприклад,
внесення відомостей до Єдиного реєстру до=
судових розслідувань, повідомлення про пі=
дозру, проведення допиту підозрюваного то=
що). У разі закінчення досудового розсліду=
вання закриттям кримінального проваджен=
ня умовами закінчення досудового розсліду=
вання є здійснення слідчим, прокурором усіх
процесуальних дій і прийняття необхідних
процесуальних рішень, у тому числі слідчих
(розшукових) дій, що є необхідними та дос=
татніми для з’ясування всіх обставин=підстав,
передбачених пунктами 1–8 ч. 1, ч. 3 ст. 284
КПК України як підстав закриття кримі=
нального провадження. У випадку закінчен=
ня досудового розслідування направленням
до суду клопотання про звільнення особи від
кримінальної відповідальності умовами за=
кінчення досудового розслідування є здійс=
нення слідчим, прокурором у даному кримі=
нальному провадженні всіх процесуальних
дій і прийняття необхідних процесуальних 
рішень, у тому числі слідчих (розшукових)
дій, які є необхідними та достатніми для з’я=
сування передбачених кримінальним мате=
ріальним законом підстав звільнення від
кримінальної відповідальності та, обов’язко=
во, отримання згоди підозрюваного на таке
звільнення. 

У передбачених законом випадках (ч. 10
ст. 290, пункти 3, 4 ч. 1 ст. 303, статті 304, 306,
307 КПК України) у ході досудового розсліду=
вання мають бути прийняті рішення слідчо=
го судді. 

Якщо фактичні умови – це виконані
слідчі (розшукові) й інші процесуальні дії, то
юридичні умови – це передбачені КПК Ук=
раїни вимоги щодо здійснення слідчим, про=
курором, а у передбачених законом випадках –
слідчим суддею певних процесуальних, у то=
му числі слідчих (розшукових) дій, від вико=
нання яких даними суб’єктами кримінально=
го провадження ставиться в залежність мож=
ливість з’ясування всіх фактичних обставин
кримінального правопорушення (суспільно
небезпечного діяння), чи з’ясування перед=
бачених пунктами 1–8 ч. 1, ч. 3 ст. 284 КПК
України підстав закриття кримінального про=
вадження, або ж з’ясування передбачених
кримінальним матеріальним законом підстав
звільнення від кримінальної відповідаль=
ності й отримання згоди підозрюваного на
таке звільнення. 

Юридичною підставою закінчення досудо�
вого розслідування в усіх його формах є перед=
бачене кримінальним процесуальним зако=
ном повноваження слідчого, прокурора прий=
мати процесуальні рішення та здійснювати
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процесуальні дії, якими закінчується досудо=
ве розслідування за наявності до того фак=
тичних підстав та юридичних і фактичних
умов у певному кримінальному провадженні. 

Що стосується фактичних підстав, то
ними у випадку закінчення досудового роз=
слідування направленням до суду обвину=
вального акта, клопотання про застосування
примусових заходів медичного чи виховного
характеру є достатність доказів для складан=
ня відповідно обвинувального акта, клопо=
тання про застосування примусових заходів
медичного чи виховного характеру. Фактич=
ні підстави закінчення досудового розсліду=
вання закриттям кримінального проваджен=
ня у кожному окремому кримінальному про=
вадженні є різними і при їх визначенні не=
обхідно виходити із норм пунктів 1–8 ч. 1, ч. 3
ст. 284 КПК України, наприклад, достатність
доказів для встановлення відсутності події
кримінального правопорушення, достатність
доказів для встановлення відсутності в діян=
ні складу кримінального правопорушення
тощо. У випадку закінчення досудового роз=
слідування направленням до суду клопотан=
ня про звільнення особи від кримінальної від=
повідальності фактичними підставами закін=
чення досудового розслідування є достат=
ність доказів, що підтверджують наявність
передбаченої кримінальним матеріальним
законом підстави звільнення від криміналь=
ної відповідальності й отримання згоди підо=
зрюваного на таке звільнення. 

Процесуальна процедура закінчення досу�
дового розслідування включає визначений
КПК України порядок, послідовність і стро=
ки виконання певних процесуальних дій і
прийняття рішень. Закінчення попереднього
розслідування, зазначав Г. Міньковський, не
може розглядатися як незначна за своєю
тривалістю та за характером разова слідча
дія. Це – цілий комплекс процесуальних дій,
важлива складова частина попереднього роз=
слідування, що має важливе значення для за=
безпечення правильності та переконливості
висновків слідства, відповідним чином ре=
гламентована в процесуальному законодав=
стві [13, с. 14]. 

При встановленні наявності підстав та
умов закінчення досудового розслідування у
певній формі повинна бути виконана від=
повідна процесуальна процедура закінчення
досудового розслідування, а саме: 

•• вимоги, передбачені статтями 283, 290–
291, 293 КПК України включно від моменту
визнання зібраних під час досудового роз=
слідування доказів достатніми для складан=
ня обвинувального акта, повідомлення учас=
никам кримінального провадження про за=
вершення досудового розслідування та на=
дання доступу до матеріалів досудового роз=

слідування і аж до направлення обвинуваль=
ного акта до суду (у випадку закінчення до=
судового розслідування направленням до су=
ду обвинувального акта); 

•• вимоги, передбачені статтями 283, 290–
293, 503, 511 КПК України включно від мо=
менту визнання зібраних під час досудового
розслідування доказів достатніми для скла=
дання клопотання про застосування приму=
сових заходів медичного характеру, повідом=
лення учасникам кримінального проваджен=
ня про завершення досудового розслідуван=
ня та надання доступу до матеріалів досудо=
вого розслідування і до направлення клопо=
тання про застосування примусових заходів
медичного характеру до суду (у випадку за=
кінчення досудового розслідування направ=
ленням до суду клопотання про застосування
примусових заходів медичного характеру); 

•• вимоги, передбачені статтями 283, 290–
293, 497–499 КПК України включно від мо=
менту визнання зібраних під час досудового
розслідування доказів достатніми для скла=
дання клопотання про застосування приму=
сових заходів виховного характеру, повідом=
лення учасникам кримінального проваджен=
ня про завершення досудового розслідуван=
ня та надання доступу до матеріалів досудо=
вого розслідування і до направлення клопо=
тання про застосування примусових заходів
виховного характеру до суду (у випадку за=
кінчення досудового розслідування направ=
ленням до суду клопотання про застосування
примусових заходів виховного характеру); 

•• вимоги, передбачені статтями 283, 285–
287 КПК України включно від моменту вста=
новлення підстав для звільнення від кримі=
нальної відповідальності й отримання згоди
підозрюваного на таке звільнення і до направ=
лення до суду клопотання про звільнення
особи від кримінальної відповідальності (у ви=
падку закінчення досудового розслідування
направленням до суду клопотання про звіль=
нення особи від кримінальної відповідаль=
ності); 

•• вимоги, передбачені статтями 283, 284
КПК України включно від моменту встанов=
лення передбачених пунктами 1–8 ч. 1, ч. 3
ст. 284 КПК України підстав закриття кри=
мінального провадження та до прийняття
слідчим, прокурором постанови про закриття
кримінального провадження та надіслання 
її копії визначеним ст. 284 КПК України
учасникам кримінального провадження (у
випадку закінчення досудового розслідуван=
ня закриттям кримінального провадження). 

Початковий і кінцевий момент етапу за�
вершення досудового розслідування визначають,
безумовно, слідчий, прокурор. Проте участь у
завершальному етапі досудового розсліду=
вання беруть й інші суб’єкти кримінального
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провадження, зокрема заявник, підозрюва=
ний, його захисник, законний представник,
захисник особи, стосовно якої передбачаєть=
ся застосування примусових заходів медич=
ного чи виховного характеру, потерпілий, йо=
го представник, законний представник, ци=
вільний позивач, його представник, законний
представник, цивільний відповідач, його пред=
ставник, представник юридичної особи, сто=
совно якої здійснюється провадження (стат=
ті 284, 290, 293, 303 КПК України). У перед=
бачених законом випадках на етапі завер=
шення досудового розслідування діє слідчий
суддя (ч. 10 ст. 290, пункти 3, 4 ч. 1 ст. 303, стат=
ті 304, 306, 307 КПК України). Тому проце=
суальна форма закінчення досудового розслі=
дування передбачає її суб’єктів – слідчого,
прокурора, а у визначених законом випад=
ках – участь у ній слідчого судді й інших суб’єк=
тів кримінального провадження, бо (у цьому
слід погодитися з Н. Муратовою) криміналь=
ний процес як кримінально=процесуальна ді=
яльність складається не лише з процесуаль=
них дій і документів державних органів, а й 
із процесуальних дій і документів інших учас=
ників процесу [12, с. 9]. 

За наявності відповідних підстав і умов
закінчення досудового розслідування та ви=
конання відповідних процедур закінчення
досудового розслідування в усіх випадках
передбачає складання відповідного заключ=
ного процесуального акта=документа (поста=
нови про закриття кримінального провад=
ження, обвинувального акта, клопотання про
застосування примусових заходів медичного
чи виховного характеру, клопотання про
звільнення особи від кримінальної відпові=
дальності), який, у свою чергу, має відповіда=
ти встановленим законом формі та змісту.
Не можна не погодитись у цьому плані з
твердженням О. Михайленка про те, що про=
цесуальні, процедурні акти, належним чином
оформлені письмово у вигляді документів, є
якби матеріалізованою частиною процедури
прийняття рішень і в цілому процесуальної
форми, є найбільш важливою її стороною
[10, с. 74]. 

Н. Муратова виділяє зовнішню та внут=
рішню форми процесуального документа,
зазначає, що зовнішня форма процесуально=
го документа відображає спосіб словесно=до=
кументального вираження кримінально=про=
цесуального акта; вона характеризується, по=
перше, текстуальним викладенням (текст до=
кумента), по=друге, стилем викладу тексту
документа; внутрішню форму документа скла=
дають частини його структури, що розміщу=
ються в суворо логічній послідовності (вступ=
на, описово=мотивувальна та резолютивна),
вони і не повинні суперечити одна одній [12,
с. 28]. Тому п’ятим елементом процесуальної

форми, а тому і форми закінчення досудово=
го розслідування, є кримінальний процесу=
альний документ, зокрема зовнішнє його ви=
раження, форма (вид процесуального доку=
мента, його реквізити, розміщення структур=
них елементів) і його зміст (суть процесуаль=
ного документа). 

До п’ятого структурного елемента форми
закінчення досудового розслідування вхо=
дять не лише форма та зміст кінцевого про=
цесуального документа на даній стадії, а й
форма та зміст процесуальних документів,
які складаються на етапі завершення досудо=
вого розслідування і не є остаточними. Вони
є проміжними, наприклад, повідомлення про
відкриття сторонами кримінального провад=
ження матеріалів (ч. 7 ст. 290 КПК України),
повідомлення про завершення досудового
розслідування (ч. 1 ст. 290 КПК України), про=
токол про надання доступу до матеріалів (до=
даткових матеріалів) досудового розсліду=
вання (ст. 104, частини 9, 11 ст. 290 КПК Ук=
раїни), протокол ознайомлення з матеріала=
ми досудового розслідування (ст. 104, ч. 9 
ст. 290 КПК України), або допоміжними, на=
приклад, протокол про роз’яснення підозрю=
ваному права на звільнення від кримінальної
відповідальності (п. 2 ч. 3 ст. 42, ст. 104, ч. 2
ст. 285 КПК України), заява підозрюваного з
проханням про звільнення його від кримі=
нальної відповідальності (ч. 2 ст. 286 КПК
України), чи контрольними, перевірочними,
наприклад, довідка про перевірку криміналь=
ного провадження (ч. 6 ст. 284 КПК України),
ухвала слідчого судді про визначення строку
для ознайомлення з матеріалами досудового
розслідування (ч. 10 ст. 290 КПК України),
ухвала слідчого судді за результатами роз=
гляду скарги на рішення слідчого, прокурора
про закриття кримінального провадження
(пункти 3, 4 ч. 1 ст. 303, статті 304, 306, 307 КПК
України) тощо. 

Висновки 

Проведене дослідження дозволяє дати
робоче визначення форми закінчення досу=
дового розслідування: це визначена криміналь�
ним процесуальним законом, наповнена пра�
вовим змістом процедура (порядок) діяльності
(роботи) слідчого, прокурора за участю в окре�
мих процесуальних діях інших суб’єктів кримі�
нального провадження, що здійснюється за на�
явності для цього фактичних та юридичних
умов і підстав та, реалізуючись як заключний
етап досудового розслідування, завершується
складанням відповідного кінцевого процесуаль�
ного акта�документа та переданням у вста�
новлених законом випадках його до суду.

Форма закінчення досудового розсліду=
вання, встановлюючи підстави, умови, про=
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цесуальний порядок (процедуру) діяльності
слідчого, прокурора, інших суб’єктів кримі=
нального провадження на етапі його завер=
шення й їх процесуальне закріплення в ак=
тах=документах, є частиною кримінальної про=
цесуальної форми, а тому – важливою кри=
мінальною процесуальною гарантією дотри=
мання прав, свобод і законних інтересів особи,
гарантією правосуддя. 
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The article defines the essence of the concept of «the end of the form pre�trial investigation» by iso�
lating and analyzing the content of the constituent elements of criminal procedural concept.

В статье определяется сущность понятия «форма окончания досудебного расследования»
посредством выделения и анализа содержания составляющих элементов этого уголовного про�
цессуального понятия.


