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ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОХОРОНИ  БАЗИ  ПЕРСОНАЛЬНИХ  ДАНИХ 
ЗА  ЗАКОНОДАВСТВОМ  УКРАЇНИ 

Стаття присвячена актуальним проблемам визначення правової охорони бази даних у рам�
ках європейського та вітчизняного законодавства. 

Ключові слова: база даних, база персональних даних, персональні дані, об’єкт. 

Усучасному суспільстві бази персональ@
них даних (далі – БПД) широко вико@
ристовуються як в управлінській ді@

яльності, цивільних, трудових правовідноси@
нах, так і для активного спілкування: база да@
них (далі – БД) клієнтів, персоналу, платників
прибуткового податку, мережеві, глобальні ре@
сурси, що містять відомості про персональні
дані («Одноклассники», «Мой мир», «ВКон@
такте»). Становлення цього об’єкта правовід@
носин зумовлено становленням інформацій@
ного суспільства, що характеризується бурхли@
вим розвитком космонавтики, ядерної енерге@
тики та робототехніки, сучасним технологіч@
ним забезпеченням, заснованим на комп’юте@
ризованих засобах праці й інформаційних тех@
нологіях, і вимагає якісно нового середовища –
сукупності електронних обчислювальних ма@
шин (далі – ЕОМ), систем комп’ютерних ко@
мунікацій, БД, а також програмних комплек@
сів і лінгвістичної однозначності [1, с. 82–83].
Новітні технології формують також техніч@
ні засоби захисту персональних даних особи.
Особливу роль у цьому відіграють БПД, які
виконують функції по збереженню інформа@
ції про особу. 

В юридичній науці проблеми правової охо@
рони БД розглядалися у працях Г. Андрощу@
ка, Е. Гаврилова, В. Дозорцева, В. Дроб’язко,
О. Залесова, В. Корнєєва, С. Литвина, І. Ма@
линовської, О. Сергєєва, А. Сичова, С. Суда@
рикова, В. Черячукіна, Р. Шишки, Н. Яркіної
й інших учених. Згадані й інші вчені зробили
значний внесок у розвиток науки цивільного
права, однак окремого дослідження, присвя@
ченого охороні БПД, не проводилося. Невив@
ченим залишається також питання визначення
БПД як об’єкта цивільного права. В резуль@
таті місце БПД у системі об’єктів інтелекту@
альної власності, як і правовий статус суб’єктів

прав на зазначений об’єкт, не встановлено.
Це свідчить про необхідність наукового вив@
чення правової охорони БПД. 

Метою цієї статті є визначення базових 
характеристик правової охорони БПД як
різновиду бази даних за законодавством
України. 

Термін «база персональних даних» у віт@
чизняне законодавство введений у 2010 р. За@
коном України «Про захист персональних да@
них». Цей Закон приймався з метою врегу@
лювання правовідносин та імплементації в ук@
раїнське законодавство основних принци@
пів Директиви Європейського Парламенту та
Ради «Про захист фізичних осіб при обробці
персональних даних і про вільне переміщення
таких даних» від 24.10.1995 р. № 95/46/ЄС.
Україна ратифікувала базові європейські
стандарти у сфері захисту персональних да@
них, зокрема Конвенцію Ради Європи про за@
хист осіб у зв’язку з автоматизованою оброб@
кою персональних даних від 28.01.1981 р. [2]
та Додатковим протоколом до неї щодо ор@
ганів нагляду та транскордонних потоків да@
них [3]. Отже, як на європейському, так і
вітчизняному рівні встановлена правова рег@
ламентація обробки персональних даних
(далі – ПД) у систематизований об’єкт збе@
рігання. 

Термін «база персональних даних» в зако@
нодавстві України став додатковою гаранті@
єю охорони ПД, оскільки невизначеність цьо@
го об’єкта та правового статусу власника БПД
надавала можливість передавати її контр@
агентам без згоди особи, якій належать пер@
сональні дані, зокрема від банку до банку на
підставі угоди про передачу бази клієнтів або
колекторам. Але на теоретичному рівні вве@

© В. Теремецький,  2015
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дення у вітчизняне законодавство правової
категорії «база персональних даних» стало
підставою для відкриття дискусії в юридич@
ній науці про місце цього об’єкта в системі
об’єктів цивільних прав. Слід зазначити, що
БПД розглядають як різновид бази даних. 

Для визначення бази персональних даних
як об’єкта інтелектуальної власності звер@
німося до аналізу більш широкої категорії
«база даних» із метою виведення з неї понят@
тя БПД у рамках інституту інтелектуальної
власності. У положеннях ст. 2 Директиви
Європейського парламенту та Ради Європи
«Про захист фізичних осіб при обробці пер@
сональних даних і про вільне переміщення
таких даних» йдеться про матеріальний но@
сій персональних даних – картотеку персо@
нальних даних. Картотека – це будь@який
структурований масив персональних даних,
доступний за певними критеріями, незалеж@
но від того, чи є такий масив централізова@
ним, децентралізованим або розділеним за
функціональним або географічним принци@
пом. Отже, картотека, як і база даних, – це
структурований масив даних, який може бу@
ти розташований і впорядкований залежно
від обсягу даних. 

Основним європейським актом, що за@
кріплює термін БД, є Директива Європейсь@
кого Парламенту та Ради Європи «Про пра@
вовий захист баз даних» від 11.03.1996 р. 
№ 96/9/ЄС. Ця Директива стала частиною
програми створення внутрішнього європей@
ського ринку з метою подолання невизначенос@
ті щодо охорони баз даних у деяких держа@
вах@членах і зняття розбіжностей у ступені
охорони баз даних. Вона надала авторсько@
правову охорону БД, які є результатом інте@
лектуальної творчості, а також спеціальну охо@
рону баз даних, в яких відсутні елементи твор@
чості, але в які вкладені значні фінансові чи ін@
ші інвестиції. Стаття 1 (2) Директиви 96/9/ЄС
визначила базу даних як збори незалежних
творів, даних або інших матеріалів, що систе@
матично або методично впорядковані та дос@
тупні індивідуально за допомогою електрон@
них й інших засобів. Це зібрання даних може
містити персональні дані про особу у формі
картотек або в електронному вигляді. 

У законодавстві Республіки Польща пра@
вова охорона баз даних встановлена в окре@
мому Законі «Про захист баз даних» [4]. Згід@
но із ст. 2 цього Закону бази даних – це
збірка даних або інші матеріали й елементи,
розташовані систематично або методично, ін@
дивідуально доступні за допомогою інших
засобів, включаючи електронні, для яких по@
трібні значні якісні та (або) кількісні інвес@
тиції, зокрема для виробництва, перегляду й
оновлення їх змісту. Польський законода@
вець у термінологічному визначенні БД при@

пускає, що база даних може бути створена у
результаті як творчої праці, так і вкладення в
неї якісних і (або) кількісних інвестицій, для
неї властиві перегляд і оновлення змісту. Ма@
теріали БД повинні бути доступні індивіду@
ально та за допомогою електронних засобів.
Ці ознаки БД цілком можна застосовувати 
до бази персональних даних, визначення якої
закріплено в українському законодавстві.
Заслуговує на увагу те, що в Законі Польщі
«Про захист персональних даних» відсутнє
визначення БПД. У цьому Законі закріплено
термін «система зберігання даних» (ст. 7) –
як будь@яка структурована сукупність персо@
нальних даних, доступна відповідно до пев@
них критеріїв (централізована, децентралізо@
вана або розподілена на функціональні ком@
поненти). Отже, у Польщі не визначено по@
няття «база персональних даних». 

У Литовській Республіці на відміну від
Польщі інша правова позиція з приводу пра@
вового механізму охорони баз даних. У цій кра@
їні правова регламентація зазначеного об’єк@
та передбачена в авторському законодавстві.
Згідно із п. 7 ст. 2 Закону Литовської Респуб@
ліки «Про авторські права і суміжні права»
[5] БД розуміють як збірник даних або інших
матеріалів, систематизованих або методично
оформлених, які можна використовувати в
індивідуальному порядку за допомогою елект@
ронного або іншого засобу, за винятком ком@
п’ютерних програм, що застосовуються для
створення цих баз даних і управління ними.
З наведеного визначення випливає, що в Ли@
товській Республіці база даних розглядаєть@
ся за критеріями систематизації й об’єктив@
ної форми, тобто БД можна класифікувати
на електронні чи інші. Окремого визначення
«база персональних даних» в Литовській
Республіці не встановлено. У цій країні діє
Закон «Про правовий захист особистих да@
них», у ст. 1 якого закріплено, що він регла@
ментує відносини, які виникають при веден@
ні особистих даних автоматичним способом,
а також при неавтоматичному способі систе@
матизування реєстрів із особистими даними:
списків, картотек, справ, зводів тощо. Аналіз
цієї правової норми свідчить, що в Литовсь@
кій Республіці не встановлено єдиного об’єк@
та зберігання персональних даних, а лише пе@
редбачені способи введення персональних да@
них. Вважаємо, що така позиція не відобра@
жає існуючий стан правовідносин, пов’язаних
із обробкою та зберіганням персональних да@
них, оскільки вони виникають щодо окремо@
го об’єкта – носія інформації про персональ@
ні дані. Відсутність закріплення зазначеного
об’єкта в законодавстві створює проблеми з
правовою регламентацією правовідносин, які
виникають щодо матеріального носія персо@
нальних даних. 
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The article is devoted to the urgent issues of definition of legal protection of the database. This issue
is considered within the European and Ukrainian legislation.  

Статья посвящена актуальным проблемам определения правовой охраны базы данных в
рамках европейского и отечественного законодательства.

Вітчизняний законодавець обрав власний
шлях встановлення правової категорії «база
персональних даних». Згідно із ст. 1 Закону Ук@
раїни «Про захист персональних даних» БПД –
це іменована сукупність упорядкованих пер@
сональних даних в електронній формі та/або у
формі картотек персональних даних. З цього
визначення випливає, що БПД – це система
організації даних про осіб, які внесені до бази
даних. База персональних даних оновлюєть@
ся шляхом включення в неї нових даних. Вона
є лише механізмом фіксації юридичних фак@
тів, оскільки формується механічним шля@
хом, формуючи персональні дані у міру їх об@
робки або в алфавітному порядку. Отже, для
БПД властива новизна інформації, яка в ній
міститься. Заслуговує на увагу те, що при об@
робці персональних даних у структурі БД не
потрібно ніяких творчих пошуків, інтелекту@
альних розумових зусиль. Найчастіше для цьо@
го застосовуються вже створені комп’ютерні
програми, що полегшують фіксування такого
матеріалу та забезпечують його збереження, а
також швидкий пошук усередині бази. Ці про@
грами є окремим самостійним об’єктом право@
вої охорони, юридично не пов’язаним із проце@
сом створення БД, тобто в юридичній кон@
струкції правової охорони БПД виявляється
взаємозв’язок двох незалежних об’єктів інте@
лектуальної власності. Отже, БПД є новою си@
стематизацією персональних даних, яка існує
в об’єктивній формі та може розглядатися як
складний об’єкт інтелектуальної власності,
зокрема як неоригінальна база даних, оскільки
це збірка фактичних даних для практичного
застосування, що не має ознак самостійного,
творчого характеру і не може бути пов’язана з
творчою роботою окремої людини. Слід зазна@
чити, що для неоригінальної бази даних харак@
терні такі властивості:

••це збірка@довідник (каталог), тобто ви@
дання практичного призначення з коротким
викладом відомостей у систематичній формі,
розраховане на вибіркове читання та легкість
у використанні; 

••цей об’єкт не має ознак творчої праці,
адже процес створення каталогів в основному
автоматизований і здійснюється за допомогою
комп’ютера; 

••у створенні неоригінальних баз даних
бере участь колектив людей, який здійснює
управління автоматизованою системою, що

має на меті створити певну БД. Тому в цьому
процесі відсутні ознаки самостійної праці ок@
ремої людини; 

••цей об’єкт може постійно оновлювати@
ся, тобто зміст, методи розташування інфор@
мації у БД можуть постійно змінюватися за
допомогою автоматизованої програми; 

••не можна визначити автора БД, оскіль@
ки суб’єктом створення неоригінальної бази
даних може бути як людина, так і комп’ютер. 

Для захисту змісту нетворчих баз, що має
цінність з точки зору витрачених ресурсів,
європейська практика запропонувала такий
механізм охорони, як режим «sui generis». 

Викладене дозволяє зробити висновок,
що БПД є різновидом бази даних і відно@
ситься до неоригінальних баз даних. У зв’яз@
ку з цим БПД можна розглядати в широкому
(будь@яка база даних, що містить персональ@
ні дані) та вузькому (збірка персональних да@
них з метою формування локальної бази пер@
сональних даних) розумінні. 

Перспективним у подальшому є наукове
розроблення питань, пов’язаних із аналізом
процедури й етапів створення БПД, адже при
створенні нескладних БД деякі з етапів мо@
жуть бути відсутніми і, навпаки, якщо ство@
рюється складна, розгалужена БД, можлива
поява проміжних дій (етапів). 
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ПРОБЛЕМНІ  АСПЕКТИ  ПРИПИНЕННЯ 
ДОГОВОРУ  НАЙМУ  (ОРЕНДИ)  У  ЗВ’ЯЗКУ 
З  ЛІКВІДАЦІЄЮ  ЮРИДИЧНОЇ  ОСОБИ 

У статті досліджуються особливості припинення договору найму (оренди) у зв’язку з
ліквідацією юридичної особи – сторони договору; особлива увага приділяється встановленню
моменту припинення договору найму (оренди) з наведеної підстави. 

Ключові слова: припинення договору найму (оренди), ліквідація, ліквідаційна процедура,
банкрутство. 

Правове регулювання припинення до@
говору найму (оренди) у зв’язку з лік@
відацією юридичної особи, яка була

наймачем чи наймодавцем, викликає багато
зауважень. Законодавчо прямо не визначено
моменту припинення договору найму (орен@
ди) у зв’язку з ліквідацією сторони договору,
не визначена й доля майна, переданого в найм
і відчуженого під час ліквідаційної процеду@
ри. Такі прогалини зумовлюють неоднознач@
не трактування з боку як теоретиків, так і
практиків. Судова практика з цих питань є
доволі суперечливою. Наведене у сукупності
з поширеністю інституту найму (оренди) зу@
мовлює актуальність нашого дослідження. 

Припинення договорів у зв’язку з лікві@
дацією юридичних осіб досліджувалося та@
кими вченими, як О. Скоропис, Ю. Юркевич,
О. Міхно, Ю. Серебрякова та іншими. Проте
їх дослідження носили універсальний харак@
тер або досліджували припинення договору
найму (оренди) у зв’язку з ліквідацією сторо@
ни договору. Зазначене питання є доволі
складним і потребує докладного вивчення з
урахуванням судової практики останніх років.

Метою цієї статті є дослідження проблем@
них питань правового регулювання припи@
нення договору найму у зв’язку з лікві@
дацією однією із сторін договору у добро@
вільному або судовому порядку, пов’яза@
ному із банкрутством, а також аналіз су@
дової практики з даних питань. 

На відміну від ч. 1 частина 2 ст. 781 Ци@
вільного кодексу (далі – ЦК) України сфор@
мульована імперативним чином – у випадку
ліквідації юридичної особи, яка була найма@
чем або наймодавцем, договір найму (орен@

ди) припиняється. При цьому, на відміну від
ч. 1 ст. 781 ЦК України, дана норма не перед@
бачає можливості встановлення винятків у
договорі чи законі. Підставою для припинен@
ня договору найму (оренди) є лише ліквіда@
ція сторони договору; у випадку реоргані@
зації наймача чи наймодавця чинність дого@
вору найму (оренди) зберігається. 

Слід зазначити, що Господарський ко@
декс (далі – ГК) України та Закон України
«Про оренду землі» від 06.10.1998 р. № 161@XIV
як підставу припинення договору оренди пе@
редбачають ліквідацію лише орендаря. Лікві@
дація орендодавця у цих нормативно@право@
вих актах не згадується як підстава для при@
пинення договору. Проте за своїм характе@
ром ЦК України є актом універсальної дії,
застосовується до регулювання будь@яких
відносин, що перебувають у сфері дії приват@
ного права та не регламентуються спеціаль@
ним законодавством [1, с. 20]. Тому ліквіда@
ція наймодавця є універсальною підставою
для припинення договору для всіх видів най@
му (оренди), якщо спеціальним законодав@
чим актом прямо не зазначено протилежне. 

Важливе практичне значення має момент
припинення договору найму у зв’язку з лік@
відацією сторони договору. На відміну від
смерті фізичної особи, процес ліквідації
юридичної особи не може відбутися миттєво.
О. Скоропис на основі аналізу чинного зако@
нодавства виділяє сім етапів ліквідаційної
процедури [2, c. 9]: 

•• прийняття рішення про ліквідацію та
призначення ліквідатора (ліквідаційної комі@
сії) або покладення цих функцій на орган 
управління; внесення до Єдиного державно@
го реєстру запису про рішення щодо припи@
нення юридичної особи; 

© Ю. Труфанова,  2015
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•• публікація інформації про ліквідацію
юридичної особи; 

••виявлення кредиторів і боржників юри@
дичної особи, перелік яких встановлюється у
проміжному балансі, що затверджує орган
(учасник), який прийняв рішення про лікві@
дацію юридичної особи; 

••задоволення вимог кредиторів; 
••затвердження ліквідаційного балансу; 
••державна реєстрація ліквідації юридич@

ної особи. 
Моментом припинення договору найму

на підставі ч. 2 ст. 781 ЦК України, врахову@
ючи норму ч. 2 ст. 104 ЦК України є момент
внесення запису про припинення юридичної
особи до Єдиного державного реєстру юри@
дичних осіб і фізичних осіб@підприємців (да@
лі – ЄДР). Саме з цією подією пов’язане оста@
точне припинення юридичної особи. Проте
не всі юристи@практики погоджуються з та@
ким висновком, про що свідчить судова прак@
тика. Юридична особа може ліквідовуватися
як за рішенням учасників, так і на підставі
судового рішення, у тому числі прийнятого у
провадженні по банкрутству. У судовій прак@
тиці трапляються прецеденти, коли суд по@
в’язує момент припинення договору найму
(оренди) з прийняттям судом рішення про
відкриття ліквідаційної процедури у прова@
дженнях про банкрутство [3; 4; 5]. 

Слід зазначити, що у судовій практиці
наявна і протилежна позиція, що збігається
із уже висловленою – на підставі ч. 2 ст. 781
ЦК України договір припиняється з моменту
внесення запису про припинення юридичної
особи до ЄДР [6; 7]. Така позиція, на нашу
думку, є більш виваженою, оскільки ґрун@
тується на положеннях ч. 2 ст. 104 ЦК Ук@
раїни. Аргументи проти антитетичної кон@
цепції висвітлені у постанові Вищого госпо@
дарського суду України (далі – ВГСУ) від
09.10.2012 р. у справі № 9/5005/17014/2011. 
У цій справі йдеться про ліквідацію наймо@
давця у результаті його банкрутства. Скасо@
вуючи рішення попередніх інстанцій, ВГСУ
зазначає: «господарськими судами ототож@
нено ліквідацію як спосіб припинення юри@
дичної особи та ліквідацію як одну з судових
процедур банкрутства, яка може і не завер@
шитися ліквідацією юридичної особи; суда@
ми належним чином не досліджувалося пи@
тання про необхідність продажу саме спірної
будівлі, а не іншого майна банкрута для задо@
волення вимог кредиторів; та з урахуванням
приписів ст. 770 ЦК України не обґрунтова@
но неможливість зміни власника речі, пере@
даної у найм, без розірвання договору орен@
ди» [8]. Справді, відповідно до ч. 5 ст. 46 За@
кону України «Про відновлення платоспро@
можності боржника або визнання його бан@
крутом» від 14.05.1992 р. № 2343@XII якщо

майна банкрута вистачило для задоволення
вимог кредиторів у повному обсязі, він вва@
жається таким, що не має боргів і може про@
довжувати свою підприємницьку діяльність.
Таким чином, за антитетичної концепції мож@
лива ситуація, коли наймодавець@банкрут
погасивши всі свої борги продовжуватиме
підприємницьку діяльність і цілком імовір@
но, що майно, яке було передане в найм, так і
залишиться в колишнього банкрута. Норми
згаданого Закону не передбачають автома@
тичного припинення договору найму в ре@
зультаті відкриття ліквідаційної процедури
наймодавця чи відчуження майна під час її
здійснення. 

Викладене свідчить, що моментом при@
пинення договору найму (оренди) на підста@
ві ч. 2 ст. 781 ЦК України є момент внесення
запису до ЄДР про припинення відповідної
сторони договору. Припинення договору орен@
ди за певних умов можливе й у випадку прий@
няття судом рішення про визнання орендаря
банкрутом. Такі наслідки, передбачені абза@
цом 4 ч. 2 ст. 26 Закону України «Про орен@
ду державного та комунального майна» від
10.04.1992 р. № 2269@XII, який безпосеред@
ньо регулює відносини, пов’язані з орендою
державного та комунального майна. Проте
відповідно до ч. 5 ст. 1 згаданого Закону «орен@
да майна інших форм власності може регу@
люватися положеннями цього Закону, якщо
інше не передбачено законодавством та дого@
вором оренди». У зв’язку з таким формулю@
ванням серед юристів немає єдиного підходу
до поширення чи непоширення дії цього За@
кону на відносини найму (оренди), не пов’я@
зані з орендою державного чи комунального
майна. Відсутній єдиний підхід і у судовій
практиці. У зв’язку з наведеним рекомен@
дується визначити можливість застосування
норм згаданого Закону до конкретних пра@
вовідносин у тексті договору. Слід зазначи@
ти, що у ч. 2 ст. 26 Закону визнання орендаря
банкрутом (абзац 4) і ліквідація юридичної
особи, яка була орендарем або орендодавцем
(абзац 6), визнаються самостійними підста@
вами припинення договору оренди. Отже, за@
конодавець розмежовує поняття «ліквідація»
та «банкрутство», і висновок про припинен@
ня договору у зв’язку з ліквідацією юридич@
ної особи з моменту прийняття рішення про
визнання банкрутом сторони договору (най@
мача, орендаря чи тим більше наймодавця,
орендодавця) є хибним. Прийняття судом та@
кого рішення матиме наслідком припинення
договору оренди лише у разі визнання банк@
рутом орендаря і за умови поширення на
відносини оренди дії норм Закону України
«Про оренду державного та комунального
майна». Припинення договору оренди відбу@
деться не у зв’язку з ліквідацією орендаря 
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(ч. 2 ст. 781 ЦК України, абзац 6 ч. 2 ст. 26 За@
кону), а у зв’язку з визнанням орендаря банк@
рутом на підставі абзацу 4 ч. 2 ст. 26 Закону.

Момент припинення договору найму на
підставі ч. 2 ст. 781 ЦК України має визна@
чальне значення для встановлення наявності
чи відсутності правового зв’язку між найма@
чем і новим власником речі у випадку її
відчуження в процесі ліквідації наймодавця.
В процесі ліквідації юридичної особи вирішу@
ється доля належного їй майна. Таке майно
може бути передане її учасникам чи кредито@
рам, ним можуть розпорядитися і в інший
спосіб. Законодавством не передбачено від@
мінностей у правових наслідках відчуження
майна у процесі ліквідації юридичної особи та
поза межами цієї процедури. Тому при від@
чуженні в процесі ліквідаційної процедури
наймодавця майна, яке було передане в найм,
договір найму не припиняється, а до нового
власника майна переходять права й обов’яз@
ки наймодавця на підставі положень ст. 770
ЦК України. Цей висновок ґрунтується на
тому, що: 

••договір найму припиняється на підставі
ч. 2 ст. 781 ЦК України з моменту внесення
запису про припинення юридичної особи до
ЄДР, а за станом на день переходу права
власності на передану в найм річ до третьої
особи такого запису не може бути внесено; 

••відкриття ліквідаційної процедури саме
собою не припиняє дії договору найму, укла@
деного до її відкриття; 

••оскільки договір найму до його продажу
у процедурі ліквідації не припинився, то у
випадку відсутності у договорі найму проти@
лежних положень застосуванню підлягає нор@
ма ч. 1 ст. 770 ЦК України, яка передбачає пе@
рехід до нового власника речі прав і обо@
в’язків наймодавця. Зазначена позиція зна@
ходить підтримку і у судовій практиці. Так,
ВГСУ у постанові від 23.10.2013 р. у справі
№ 30/5005/4771/2012 встановив, що у процесі
банкрутства державного підприємства «Дні@
пропетровський державний дослідний за@
вод» об’єкт оренди було продано за догово@
ром купівлі@продажу об’єктів нерухомого
майна від 27.12.2011 р. приватному підпри@
ємству «СТС», право власності зареєстрова@
но 30.12.2011 р. На основі зазначеного ВГСУ
зазначив, що з 30.12.2011 р. в силу положень
статей 334, 657, 761, 770 ЦК, України, ст. 23
Закону України «Про оренду державного та
комунального майна», до приватного під@
приємства «СТС» як нового власника пере@
йшло право передачі майна в оренду та, відпо@
відно, право на отримання орендної плати [9].

Задля справедливості зазначимо, що у су@
довій практиці ВГСУ трапляються випад@
ки застосування антитетичної концепції – 
ст. 770 ЦК України не поширює своєї дії на

випадки придбання майна в процесі лікві@
дації [10]. Обґрунтуванням такої позиції є
припинення договору найму до моменту та@
кого відчуження. При цьому суди вважають
договір найму таким, що припинився на
підставі ч. 2 ст. 781 ЦК України ще до момен@
ту внесення запису про припинення юридич@
ної особи. З таким підходом не можна пого@
дитися, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 104
ЦК України юридична особа є такою, що при@
пинилася, з дня внесення до ЄДР запису про
її припинення. До цього моменту вести мову
про її ліквідацію не можна. Зважаючи на ви@
кладене, вважаємо, що дія ст. 770 ЦК України
поширюється на випадки відчуження майна
в процесі ліквідації наймодавця@власника май@
на, яке було передане в найм. У розглянутому
варіанті, коли наймодавець і власник майна,
переданого в найм, збігаються, у результаті
ліквідаційної процедури майно буде відчуже@
не, а договір найму збереже свою чинність
для нового власника майна, якщо інше не пе@
редбачено самим договором.

Якщо ж наймодавець не є власником май@
на, переданого в найм, із завершенням проце@
дури його ліквідації договір найму буде при@
пинений. 

Після внесення до ЄДР запису про при@
пинення юридичної особи правова підстава
збереження та користування майном відпа@
дає, і майно необхідно повернути його влас@
нику. Зазначені правовідносини регулюють@
ся нормами глави 83 ЦК України. Застосува@
ти положення ст. 785 ЦК України до цих
правовідносин неможливе, оскільки у комен@
тованій статті чітко визначено особу борж@
ника, який має повернути майно наймодав@
цеві та несе відповідальність за порушення
даного обов’язку. Таким боржником є вик@
лючно наймач. Оскільки при ліквідації юри@
дичної особи її права й обов’язки не перехо@
дять до третіх осіб, то і норми ст. 785 ЦК Ук@
раїни після припинення договору найму
(оренди) на підставі ч. 2 ст. 781 ЦК України
застосуванню не підлягають. 

Припинення договору найму на підставі
ч. 2 ст. 781 ЦК України на практиці є рід@
кісним явищем. На відміну від смерті фізич@
ної особи, ліквідація юридичної особи не
відбувається миттєво, а тому сторони мо@
жуть відвернути негативні наслідки припи@
нення договору найму з даної підстави. Ос@
новним негативним наслідком припинення
договору найму (оренди) у зв’язку з ліквіда@
цією наймача є висока ймовірність того, що
майно опиниться в осіб, які не мають право@
вої підстави зберігати його. Як уже згадува@
лося, між фактичним володільцем майна та
його власником не існуватиме договірних зо@
бов’язань, а їх відносини регулюватимуться
главою 83 ЦК України. Тому наймодавце@
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The article investigates the special characteristics of termination of the tenancy agreement (lease)
in connection with the liquidation of the party to the contract. Particular attention is paid to the estab�
lishment of the termination moment of the tenancy agreement (lease) because of this base. 

В статье исследуются особенности прекращения договора найма (аренды) в связи с ликви�
дацией юридического лица – стороны договора; особое внимание уделяется определению момен�
та прекращения договора найма (аренды) по данному основанию.

ві та ліквідаційній комісії наймача доціль@
но розірвати договір найму на підставі ч. 1 
ст. 651 ЦК України за взаємною згодою сторін,
що і відбувається у більшості випадків. Та@
кий варіант дозволить наймодавцеві опера@
тивно повернути передане в найм майно.
Оскільки при ліквідаційній процедурі госпо@
дарська діяльність припиняється (хоча б пе@
ред самим внесенням відомостей про припи@
нення до ЄДР), то заперечень із боку лікві@
даційної комісії (ліквідатора) наймача бути
не повинно. У випадку ж відсутності згоди
на дострокове розірвання договору та за умо@
ви дотримання наймачем договірної дисцип@
ліни під час процедури ліквідації наймо@
давець не може розірвати договір у судовому
порядку, оскільки чинне законодавство по@
в’язує припинення договору найму саме з
ліквідацією юридичної особи, що завершу@
ється внесенням відповідного запису до ЄДР,
а не із відкриттям ліквідаційної процедури
чи прийняттям рішення про ліквідацію учас@
никами (засновниками) юридичної особи. 

Висновки 

Моментом припинення договору найму
(оренди) на підставі ч. 2 ст. 781 ЦК України 
є момент внесення до ЄДР запису про при@
пинення юридичної особи, яка була наймачем
(орендарем) чи наймодавцем (орендодав@
цем). Прийняття судом рішення про визнан@
ня наймодавця (орендодавця) банкрутом не
припиняє договору найму (оренди), якщо ін@
ше не передбачається договором. Визнання бан@
крутом орендаря є підставою для припинення
договору оренди, якщо на відносини оренди
поширюється дія Закону України «Про орен@
ду державного та комунального майна». 

При відчуженні майна, переданого в найм,
у процесі ліквідації наймодавця до нового
власника майна переходять права й обов’язки
наймодавця на підставі ст. 770 ЦК України.

Відносини між фактичними володільця@
ми переданого в найм майна, яке опинилося

в них після припинення договору найму у
зв’язку з ліквідацією наймача, та власником
цього майна регулюються главою 83 «Набут@
тя, збереження майна без достатньої право@
вої підстави» ЦК України; норми ст. 785 ЦК
України до цих відносин не застосовуються. 
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ПРОБЛЕМНІ  ПИТАННЯ  
ГОСПОДАРСЬКО�ПРАВОВОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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У статті аналізується визначення інноваційного інвестування, встановлюються його озна�
ки, висвітлюються проблемні питання господарського�правового забезпечення інноваційного
інвестування. 

Ключові слова: інвестування, інноваційне інвестування, ознаки інноваційного інвестуван@
ня, інвестиції, господарсько@правове забезпечення, проблемні питання. 

Економічний розвиток будь@якої держа@
ви забезпечується шляхом побудови
власної унікальної стратегії матеріаль@

ного виробництва, яку в сучасних умовах не@
можливо здійснювати без досягнень науко@
во@технічного прогресу та використання здо@
бутків різних галузей науки. Це пояснюється
тим, що кожного дня питання технологічного
характеру набувають все більшого значення
як рушійний фактор конкурентоспромож@
ності на ринку. Таким чином, удосконален@
ня ринкових відносин, процеси інтеграції та
глобалізації зумовлюють динамічність еко@
номіки, її залежність від багатьох факторів.
За таких умов особливого значення набуває
пошук, підготовка та застосування результа@
тів науково@технічного розвитку в багатьох
сферах суспільного життя, що, у свою чергу,
впливає на стан національної економіки,
можливість її зростання, стабільність соці@
ально@економічних процесів, місце на міжна@
родному рівні, стійкість до різноманітних за@
гроз, ефективність, адаптацію до нових ви@
кликів і нових умов тощо. Перелічене зумов@
лює важливість належного правового регу@
лювання відповідного кола суспільних від@
носин як одного з ключових факторів меха@
нізму реалізації інноваційного розвитку. 

Сучасний стан національної економіки
України характеризується високим ступенем
залежності від світової, що має наслідком
фактичне нав’язування необхідності здійс@
нення економічного прориву в інноваційній
сфері. За таких обставин існує нагальна по@
треба в дослідженні нормативно@правово@
го регулювання інноваційного інвестування. 

Проблемні питання господарсько@право@
вого забезпечення інноваційного інвестування
не є новими для юридичної науки. На сьо@

годні порушена тематика досліджувалася 
такими вченими@правниками, як О. Бєліков,
В. Володні, О. Гарагонич, О. Гладка, І. Дра@
ган, Д. Задихайло, І. Килимник, В. Кухар, 
В. Тацій, Т. Швидка, О. Шевердіна та багато
інших науковців. 

Метою цієї статті є науково@теоретичний
аналіз чинного законодавства України 
в частині господарсько@правового забез@
печення інноваційного інвестування, ви@
значення його недоліків і прогалин, а та@
кож розроблення практичних рекомен@
дацій для вдосконалення відповідних пра@
вових норм. 

У спеціальній науковій літературі зазна@
чається, що успішна інноваційна діяльність
неможлива без інвестицій. Із цим слід пого@
дитися. І література, і законодавець поділя@
ють відповідні законодавчі акти на дві великі
групи: законодавство з питань інвестицій і
законодавство з питань інновацій. Безумов@
но, вони взаємодіють між собою, але мають
свої особливості та різні акценти. Тому роз@
глядати ці групи необхідно окремо1. Ми по@
діляємо таку точку зору, оскільки практична
реалізація інноваційної діяльності неможли@
ва без значних капіталовкладень, що забез@
печується шляхом залучення, перш за все,
іноземних інвестицій. Таким чином, з ураху@
ванням предмета та мети нашого досліджен@
ня заслуговують на увагу нормативно@пра@
вові акти, які регулюють інноваційну сферу. 

Насамперед, необхідно зв’язувати сутність
такої категорії, як «інноваційна діяльність».

© А. Гордієнко,  2015

1Болдирєва Л. М. Державне регулювання інно@
ваційного розвитку національної економіки // Эко@
номика Крыма. – 2013. – № 2. – С. 47.
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На сьогодні досліджуване поняття закріпле@
но на законодавчому (ч. 1 ст. 1 Закону України
«Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р.
№ 40@IV). Згідно із Законом інноваційна ді@
яльність – це діяльність, спрямована на ви@
користання та комерціалізацію результатів
наукових досліджень і розробок, яка зумов@
лює випуск на ринок нових конкурентоспро@
можних товарів і послуг. Аналіз законодавчої
дефініції свідчить про такі характерні ознаки
інноваційної діяльності, як: мета такого виду
діяльності (випуск на ринок нових конку@
рентоспроможних товарів і послуг); сутність
такої діяльності (використання та комерці@
алізація результатів наукових досліджень). 

Визначення терміна «інноваційна діяль@
ність» міститься в ст. 325 Господарського 
кодексу (далі – ГК) України, згідно з яким
інноваційною діяльністю у сфері господарю@
вання є діяльність учасників господарських
відносин, що здійснюється на основі реалі@
зації інвестицій із метою виконання довго@
строкових науково@технічних програм з три@
валими строками окупності витрат, а також
впровадження нових науково@технічних до@
сягнень у виробництво й інші сфери суспіль@
ного життя. Отже, кодифікований законо@
давчий акт у галузі господарської діяльності
містить набагато ширше за змістом визна@
чення поняття інноваційної діяльності. На@
уково@теоретичний аналіз наведеної дефіні@
ції свідчить, що відповідній діяльності при@
таманні такі ознаки: інноваційна діяльність
здійснюється учасниками господарських від@
носин; вона можлива лише шляхом залучен@
ня інвестицій; її метою є виконання науково@
технічних програм для впровадження нових
науково@технічних досягнень у виробництво
й інші сфери суспільного життя; відповідна ді@
яльність є довгостроковою; вона має тривалі
строки окупності. 

Розглянута законодавча дефініція є більш
прогресивною, ніж та, що закріплена в За@
коні України «Про інноваційну діяльність».
Разом із тим і вона не позбавлена недоліків.
Так, важко погодитися з тим, що інноваційна
діяльність здійснюється учасниками госпо@
дарських відносин, оскільки відповідно до
ст. 2 ГК України учасниками відносин у сфе@
рі господарювання є суб’єкти господарюван@
ня, споживачі, органи державної влади й орга@
ни місцевого самоврядування, наділені госпо@
дарською компетенцією, а також громадяни,
громадські й інші організації, які виступають
засновниками суб’єктів господарювання чи
здійснюють щодо них організаційно@госпо@
дарські повноваження на основі відносин
власності. Ми вважаємо, що інноваційна
діяльність у сфері господарювання здійсню@
ється суб’єктами господарювання, тобто учас@
никами господарських відносин, які здійс@

нюють господарську діяльність, реалізуючи
господарську компетенцію (сукупність гос@
подарських прав та обов’язків), мають відок@
ремлене майно та несуть відповідальність за
своїми зобов’язаннями в межах цього майна,
крім випадків, передбачених законодавством. 

Згідно з ч. 2 ст. 55 ГК України суб’єктами
господарювання є: господарські організації –
юридичні особи, створені відповідно до Ци@
вільного кодексу (далі – ЦК) України, дер@
жавні, комунальні й інші підприємства, ство@
рені відповідно до цього Кодексу, а також ін@
ші юридичні особи, які здійснюють госпо@
дарську діяльність і зареєстровані в установ@
леному законом порядку; громадяни Укра@
їни, іноземці й особи без громадянства, які
здійснюють господарську діяльність і заре@
єстровані відповідно до закону як підпри@
ємці. Таким чином, оскільки інноваційна ді@
яльність здійснюється переважно за рахунок
залучення іноземних інвестицій, пов’язана з
необхідністю здійснення значних капітало@
вкладень на довгостроковий період, а також
має на меті виробництво нових товарів або
послуг тощо, то вона може реалізовуватися
лише суб’єктами господарювання, які мають
своє майно, необхідний кваліфікований пер@
сонал, відповідну матеріально@технічну базу,
банківські рахунки, статутні види діяльності
тощо, тобто ті необхідні критерії, без яких вза@
галі неможливо залучити будь@які інвестиції,
а не тільки іноземні. 

Тому правильніше вести мову про те, що
інноваційна діяльність здійснюється саме
суб’єктами господарювання, а не учасниками
господарських правовідносин (органами дер@
жавної влади й органами місцевого самовря@
дування України, громадянами, громадськи@
ми організаціями тощо). Викладене свідчить
про необхідність уточнення законодавчої дефі@
ніції та внесення відповідних змін до ст. 325
ГК України. 

Законодавче визначення інноваційної ді@
яльності закріплено і в ст. 3 Закону України
«Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р.
№ 1560@XII, згідно з якою інноваційною
діяльністю є сукупність заходів, спрямова@
них на створення, впровадження, поширення
та реалізацію інновацій відповідно до цього
Закону з метою отримання комерційного та/
або соціального ефекту, які здійснюються
шляхом реалізації інвестицій, вкладених в
об’єкти інноваційної діяльності. З наведено@
го поняття можна встановити такі ознаки до@
сліджуваної категорії: інноваційною діяль@
ністю є сукупність різноманітних заходів,
спрямованих на реалізацію інновацій в по@
рядку Закону України «Про інноваційну
діяльність»; метою такої діяльності є отриман@
ня комерційного та (або) соціального ефекту;
в основі діяльності лежать інвестиції; залу@
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чені інвестиції вкладаються в об’єкти інвес@
тиційної діяльності. 

Викладене свідчить, що на сьогодні чин@
не законодавство України по@різному ро@
зуміє інноваційну діяльність, що є суттєвим
недоліком нормативно@правової бази, адже
не сприяє її уніфікації, однаковому розумін@
ню, тлумаченню, правозастосуванню тощо,
що негативно впливає на стан інноваційної
діяльності в цілому. Тому ми вважаємо, що
на законодавчому рівні необхідно закріпити
єдине розуміння такого виду діяльності. 

Що стосується доктринальних підходів
до категорії «інноваційна діяльність», то се@
ред науковців відсутній єдиний підхід щодо
визначення сутності відповідного поняття.
Так, це поняття пропонується розуміти як
діяльність, що здійснюється з метою впро@
вадження досягнень науково@технічного про@
гресу у виробництво та соціальну сферу з ме@
тою досягнення певного соціально@економіч@
ного ефекту, в тому числі випуску принципо@
во нових видів техніки і технології, досягнен@
ня прогресивних міжгалузевих структурних
зрушень, здійснення якісних змін у стані
продуктивних сил, поліпшення соціального
й екологічного становища, випуску нових кон@
курентоспроможних товарів, послуг тощо1. 
З наведеної дефініції вбачається, що інновацій@
ній діяльності притаманні такі ознаки: метою
є впровадження досягнень науково@техніч@
ного прогресу у виробництво та соціальну
сферу; така діяльність спрямована на досяг@
нення певного соціально@економічного ефек@
ту, прогресивних міжгалузевих структурних
зрушень, здійснення якісних змін у стані про@
дуктивних сил, випуск конкурентоспромож@
них товарів, послуг тощо. На нашу думку, роз@
глянутий підхід має суттєві недоліки, оскіль@
ки не зрозуміло, які суб’єкти реалізують від@
повідну діяльність, за рахунок яких ресурсів
досягається мета такої діяльності, з якими
об’єктами пов’язана інноваційна діяльність.
Таким чином, наведена дефініція повністю
не розкриває сутності досліджуваного пра@
вового явища, а тому потребує суттєвого
уточнення. 

На думку О. Лапко, інноваційна діяль@
ність – це комплексний процес, що охоплює
створення, розробку, доведення до комерцій@
ного використання та поширення нового
технічного або якогось іншого рішення, що
задовольняє певну потребу2. Автор наведе@
ної дефініції робить акцент на сутності без@
посередньо інноваційних процесів, однак ро@
зуміння інноваційної діяльності як такої за@

лишилося поза увагою. Не розкриті такі 
ознаки відповідної діяльності, як суб’єкти,
об’єкти, довгостроковий характер, ризико@
ваність тощо. 

Під інноваційною діяльністю в науці про@
понується розуміти техніко@економічний про@
цес, який, завдяки практичному використан@
ню продуктів розумової праці – ідей і вина@
ходів, забезпечує створення досконалих за
властивостями, нових видів продукції та но@
вих технологій, які, з’явившись на ринку як
нововведення, можуть дати додатковий до@
хід3. Аналіз наведеної дефініції свідчить, що
в ній зроблено акцент на економічну складо@
ву відповідної категорії, а тому вона має всі
недоліки, які ми вже охарактеризували. 

На нашу думку, поняття «інноваційне
інвестування» слід розуміти як діяльність
суб’єктів господарювання, що здійснюється
на основі реалізації інвестицій, які вклада@
ються в об’єкти інновацій з метою досягнен@
ня економічного та соціального ефекту, який
полягає у впровадженні принципово нових
науково@технічних досягнень у виробництво
й інші сфери суспільного життя та характе@
ризується довгостроковістю, ризикованістю
і тривалою окупністю. 

Що стосується нормативно@правового
регулювання інноваційної діяльності, то слід
зазначити, що правовою основою формуван@
ня та реалізації пріоритетних напрямів інно@
ваційної діяльності є Конституція України,
ГК України, закони України «Про державне
прогнозування та розроблення програм еко@
номічного і соціального розвитку України»,
«Про наукову і науково@технічну діяльність»,
«Про інноваційну діяльність», «Про інвес@
тиційну діяльність», «Про пріоритетні на@
прями розвитку науки і техніки» й інші нор@
мативно@правові акти, що регулюють відно@
сини у цій сфері, які утворюють інноваційне
законодавство, тобто сукупність норматив@
них актів, що регулюють відносини у процесі
інноваційної діяльності. 

Як зазначається у науковій юридичній
літературі, детальний розгляд відповідної за@
конодавчої бази свідчить, що вона не відпові@
дає повною мірою всім вимогам сучасної еко@
номіки, а тому не може створювати умов для
активного розвитку інноваційної діяльності,
оскільки невирішеними залишилися деякі
питання державної інноваційної політики,
інвестування в наукові розробки та програ@
ми, побудови інноваційної інфраструктури,
процесів навчання і підготовки наукових кад@
рів. У результаті більшість державних орга@
нів, які мають регулювати інноваційну ді@1Інноваційне інвестування. – Назва з екрану. –

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mvb@
stud.files.wordpress.com/2015/02/.pdf. 

2Лапко О. Інноваційна діяльність в системі дер@
жавного регулювання. – К., 1999. – С. 38.

3Черваньов Д. М. Менеджмент інноваційно@
інвестиційного розвитку підприємств України. –
К., 1999. – С. 25. 
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яльність у країні та впливати на неї, відігра@
ють роль статичних спостерігачів1. Отже,
незважаючи на численні нормативно@пра@
вові акти, інноваційне законодавство не поз@
бавлене недоліків: наявна значна кількість
прогалин правового регулювання, неналеж@
ний рівень юридичної техніки, велика кіль@
кість нормативних документів, суперечності
між правовими нормами тощо, що зумовлює
неузгодженість норм законодавства між со@
бою, нівелювання дії переважної більшості
таких законодавчих актів. 

У доктрині звертається увага на пробле@
ми правового регулювання інноваційної ді@
яльності. Перш за все відсутня системність за@
конів, наявна неузгодженість і суперечли@
вість деяких визначень і понять. Так, у зако@
нодавчих актах дається не зовсім чітке, зро@
зуміле та правильне визначення поняття 
«інновація». Д. Висоцький проаналізував ви@
значення, що пропонується в Законі України
«Про інноваційну діяльність» і виокремив
такі недоліки: незрозумілий зміст слова «зас@
тосовані»; суперечливе твердження, що кон@
курентоспроможність є обов’язковою озна@
кою інновації; у визначенні немає терміна
«наукоємність»; дискусійним є термін «рево@
люційність» тощо2. Таким чином, відповідна
дефініція потребує суттєвого уточнення та
легального закріплення з метою усунення
будь@яких суперечностей, неправильного ро@
зуміння, тлумачення тощо. 

Істотною проблемою є також декларатив@
ність, ігнорування та невиконання приписів
нормативно@правових актів, що регулюють
відносини інноваційного інвестування. Не
виконуються основні пункти законів Укра@
їни, що регулюють інноваційно@інвестиційну
діяльність, зокрема Закону України «Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності
в Україні». Крім того, не обґрунтована єдина
загальнодержавна стратегія розвитку, немає
єдиного курсу3. З цього приводу В. Івченко
зазначає, що вирішення проблеми можливе
шляхом невідкладного впровадження інсти@
туційних механізмів реалізації зазначених у
Законі України «Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні» принци@
пів через створення національних інновацій@
них кластерів. Також учений вважає, що ме@

ханізмом інституційного забезпечення пере@
ходу національної економіки на інноваційну
модель розвитку є національна інноваційна
система, яка ефективно функціонує, включає
в себе підсистеми державної регуляції, осві@
ти, генерації знань, інноваційної структури
та виробництва4. Ми підтримуємо таку дум@
ку та вважаємо її повністю доцільною, без
якої неможливо розвивати інноваційну ді@
яльність в Україні. 

Не сприяє розвитку інновацій в державі і
порушення положень законодавчих і нор@
мативно@правових актів України. Зокрема, 
В. Александрова наводить такий приклад: 
«На практиці не всі положення законодавства,
які стимулюють розвиток науки, реалізовано.
В 2004–2005 рр. Законом України «Про дер@
жавний бюджет» зупинено дію статей 21 і 22
Закону «Про інноваційну діяльність», які пе@
редбачають пільги на податки та платежі для
інноваційних підприємств. Це практично пов@
ністю блокує дію закону». Для вирішення та@
ких проблем, автор пропонує встановити
жорсткий контроль на державному та місце@
вому рівнях за використанням зобов’язань,
зокрема щодо використання пільг5. За таких
умов, коли безпосередньо сам законодавець
фактично повністю нівелює дію всього інно@
ваційного законодавства, вести мову про будь@
який розвиток інноваційної діяльності в Ук@
раїні не доводиться. Такий стан речей свід@
чить також про нестабільність і непередбачу@
ваність чинного вітчизняного законодавства,
яке регулює відповідне коло суспільних від@
носин, призводить до відмови інвесторів здійс@
нювати інвестування інновацій або, взагалі,
згортання діяльності та повернення раніше
здійснених інвестицій в інноваційні проекти,
що врешті@решт зупиняє будь@які інновацій@
ні процеси в економіці. На нашу думку, зав@
данням законодавця є постійна робота над при@
вабливістю інноваційної діяльності, здійс@
ненням інвестицій та залученням інвестицій
від приватних інвесторів. Сучасний стан справ
залишає бажати кращого. 

Заслуговує на увагу відсутність серед
учених єдиної точки зору на визначення пра@
вової природи інноваційних відносин, що зу@
мовлює труднощі у правовому регулюванні
інноваційних питань. Так, Л. Ришкова вважає,
що інноваційне законодавство охоплює як при@
ватні, так і публічні відносини. Проте публіч@1Дашковська І. Б. Деякі аспекти державного

регулювання інноваційної діяльності в Україні //
Вісник Національного університету «Львівська
політехніка»: Проблеми економіки та управління. –
2011. – № 698. – С. 36.  

2Высоцкий Д. Понятие и правовые признаки
инноваций // Підприємництво, господарство і пра@
во. – 2006. – № 11. – С. 97–99. 

3Болдирєва Л. М. Державне регулювання інно@
ваційного розвитку національної економіки // Эко@
номика Крыма. – 2013. – № 2. – С. 50.

4Івченко В. А. Формування національних інно@
ваційних кластерів в Україні як елементів інсти@
туціонального забезпечення сталого розвитку //
Інвестиції та інноваційний розвиток. – 2009. –
№ 1. – С. 2.

5Александрова В. П., Щедріна Т. І. Законодавча
база і розвиток інноваційної сфери // Проблеми на@
уки. – 2005. – № 12. – С. 42.
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но@правова система сьогодні має домінуюче
значення, а повинна бути допоміжною та бу@
дуватися на основі приватноправової систе@
ми. Також існує необхідність існування са@
мостійної галузі законодавства про інно@
вації1. Безумовно, розроблення Інновацій@
ного кодексу вирішило б проблему система@
тизації актів і подолання протиріч, але це
складне завдання, що потребує формування
відповідного комітету із фахівців різних га@
лузей2. На нашу думку, для належного пра@
вового регулювання відносин у сфері інно@
ваційної діяльності достатньо внести зміни у
чинні нормативно@правові акти шляхом прий@
няття їх нових редакцій (усунути всі наявні
суперечності, прогалини, недоліки юридич@
ної техніки й інші негативні фактори, які ма@
ють місце на сьогодні). 

У науковій літературі проблемою право@
вого регулювання інноваційного законодав@
ства пропонується вважати і зниження ак@
тивності щодо нормотворчої діяльності ви@
щих органів влади. Рекомендації для ви@
рішення цієї проблеми підібрати складно.
Ініціатива створення нових законів, поста@
нов, указів, розпоряджень, наказів, рішень
тощо повинна безпосередньо йти від Верхов@
ної Ради України, Кабінету Міністрів Ук@
раїни, Президента України, а також Держав@
ного агентства України з інвестицій та роз@
витку, регіональних центрів, що опікуються
інноваційною діяльністю3. Зазначена проб@
лема полягає в тому, що відсутнє взагалі ба@
чення розвитку інноваційної діяльності в
Україні, не визначені його напрями, що
врешті@решт має наслідком відсутність стра@
тегії нормотворчої діяльності інноваційного
законодавства, бачення його системності то@
що. Держава (в особі її уповноважених ор@
ганів) не створює умови для інвесторів, які
мають на меті проінвестувати реальні інно@
ваційні проекти винахідників. Інвестори, які
не знаходять переваг у запропонованих за@
конодавчих умовах здійснення інновацій@
ного інвестування, відмовляються від його
здійснення, вдаючись до реалізації своїх
планів вийти на ринок з конкурентно@спро@
можною й інноваційною продукцією за допо@
могою інших правових інститутів. Іншими
словами, сфера права, яка не використо@
вується суспільством, не розвивається, а як@
що не розвивається, то в недалекому май@
бутньому взагалі не зможе служити суспіль@

ству для врегулювання відносин, що склада@
ються в ньому. 

Необхідні систематизація й аналіз науко@
во@технічної, кон’юнктурно@економічної та
патентної інформації про вітчизняні та іно@
земні технології, оскільки сьогодні є пробле@
ма необізнаності винахідників про наявні
розробки та технології як в межах країни, так
і за кордоном. Щоб вітчизняні науковці «не
винаходили велосипед», потрібно організу@
вати збір інформації силами науково@дослід@
них і проектних організацій4. Це проблемне
питання на сьогодні залишається неврегу@
льованим із сторони законодавця, а наслідком
такої прогалини є відсутність єдиної бази да@
них, які б містили відомості про всі інновації
хоча би в межах країни. В перспективі, безу@
мовно, необхідно вирішувати таке питання
на міжнародному рівні, шляхом укладення
міжнародних договорів, які забезпечувати@
муть обмін інформацією між різними держа@
вами світу. 

Недосконалим є і податкове законодав@
ство України в частині регулювання інно@
ваційної діяльності (наявне збільшення по@
даткового тягаря для малих підприємств,
відсутні податкові нормативні акти регулю@
вання діяльності інноваторів). Сучасна по@
даткова система не стимулює залучення ін@
вестицій від комерційних банків і бізнес@
структур (це пов’язане також із високим рів@
нем ризику вкладень). Одним із шляхів по@
ліпшення ситуації може стати залучення
акціонерного капіталу та формування ринку
цінних паперів, спроможних активізувати 
інвестування прогресивних технологій за до@
помогою емісії акцій інвестиційними ком@
паніями та венчурними фондами, які займа@
ються розробленням інноваційних проектів,
що пройшли детальну експертизу і в май@
бутньому забезпечать повернення вкладень.
Це також зменшить ризик інвестування в
інновації5. Таким чином, необхідно через
податкове регулювання надавати преферен@
ції суб’єктам господарювання, які реалі@
зують інноваційні проекти на території 
України. 

Крім розглянутих проблемних питань
господарсько@правового забезпечення інно@
ваційного інвестування в Україні, в науковій
літературі зазначається про відсутність роз@
винутої інноваційної інфраструктури6, від@

1Ришкова Л. Правова природа відносин у сфері
інновацій // Підприємництво, господарство і пра@
во. – 2009. – № 4. – С. 82–83. 

2Болдирєва Л. М. Державне регулювання інно@
ваційного розвитку національної економіки // Эко@
номика Крыма. – 2013. – № 2. – С. 50. 

3Там само.

4Александрова В. П., Щедріна Т. І. Законодавча
база і розвиток інноваційної сфери // Проблеми на@
уки. – 2005. – № 12. – С. 45.

5Обухова Ю. О. Анализ проблем инновационного
пути развития и пути их разрешения // Культура на@
родов Причерноморья. – 2005. – № 63. – С. 62–63.

6Болдирєва Л. М. Державне регулювання інно@
ваційного розвитку національної економіки // Эко@
номика Крыма. – 2013. – № 2. – С. 51.
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The article is analyzed the definition of innovation investment, distinguished characteristics, showed
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сутність чітко визначених пріоритетів роз@
витку та логічної їх послідовності1 тощо. 

Висновки 

Науково@теоретичний аналіз чинного за@
конодавства України свідчить, що економіч@
на політика нашої держави, яка має бути
спрямована на підвищення її конкуренто@
спроможності, стимулювання діяльності тих,
хто на власний ризик вирішив інвестувати у
вітчизняні інновації, не отримала належного
правового регулювання у чинних норматив@
но@правових актах. Крім того, і доктрина не ви@
робила стратегії розвитку України як інно@

ваційної країни. Тому сучасний стан суспіль@
ного життя характеризується відсутністю ба@
чення майбутнього у відповідній галузі, від@
сутністю підходів до подолання таких проб@
лемних питань. На нашу думку, науковцям і
законодавцю не можна допустити ситуації,
коли інститут інноваційного інвестування
буде ототожнено із звичайним інвестуван@
ням. Оскільки інноваційне законодавство як
самостійне правове явище відсутнє в Укра@
їні, існує нагальна потреба в розробленні на@
уково@теоретичного обґрунтування та впро@
вадження в життя нових доктрин і норм зако@
нодавства, спрямованих на зміцнення конку@
рентоспроможної та високотехнологічної еко@
номічної моделі господарства України на ос@
нові широкого застосування інноваційної ді@
яльності, реформування вітчизняного інно@
ваційного законодавства, яке б відповідало
сучасному етапу розвитку суспільства у світі. 

1Володін В. Г. Питання правового регулювання
залучення інвестицій в інноваційний розвиток в
Україні // Інвестиції та інноваційний розвиток. –
2008. – № 1. – С. 55.
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пов’язані з забезпеченням інформаційної безпеки корпорацій. 

Розвиток глобального процесу інформати@
зації суспільства, що спостерігається в ос@
танні десятиліття, зумовив таку нову гло@

бальну проблему, як інформаційна безпека.
Найважливіші інтереси вітчизняних корпо@
рацій значною мірою визначаються станом нав@
колишнього інформаційного середовища. Ціле@
спрямовані або ненавмисні впливи на інформа@
ційну сферу з боку зовнішніх або внутрішніх дже@
рел можуть завдавати серйозної шкоди інтере@
сам компанії, становлять загрози та ризики для
її безпеки. Тому інформаційна безпека в сучас@
них умовах є однією з необхідних умов функ@
ціонування корпорацій. Усе очевиднішою стає
залежність загального рівня економічної безпеки
корпорацій від інформаційної складової. Прак@
тика свідчить, що будь@яка недружня акція,
спрямована проти інтересів корпорацій, почи@
нається із збору інформації. Навіть дрібне роз@
крадання передбачає вивчення особою із злочин@
ними задумами відповідного інформаційного за@
безпечення. Без цього неможливі такі деструк@
тивні прояви, як відведення активів корпорації
або рейдерське захоплення. Саме тому питання
інформаційної безпеки входять до основних прі@
оритетів практично всіх великих компаній. Ос@
таннім часом усе більше керівників середнього
та малого вітчизняного бізнесу починають ус@
відомлювати реальну небезпеку ризиків, по@
в’язаних із інсайдерською інформацією, систе@
мами її обробки і співробітниками, які беруть
участь у цьому процесі [1, с. 70–76]. 

Інформаційна безпека корпорації – це за@
хист інформації, якою володіє корпорація, від
несанкціонованого доступу, руйнування, моди@
фікації, розкриття та затримок при надходжен@
ні. Крім того, під інформаційною безпекою ро@
зуміють захищеність інформації та її інфра@
структури від будь@яких випадкових або зло@
вмисних дій, результатом яких може з’явитися
нанесення збитку самої інформації її власни@
кам або її інфраструктури [2]. 

Сучасні умови конкуренції та ведення під@
приємницької діяльності в країні потребують
комплексного підходу до вивчення адміністра@
тивно@правових методів забезпечення інформа@
ційної безпеки корпорацій. 

Проблема вивчення адміністративно@право@
вих методів забезпечення інформаційної безпе@
ки корпорацій у вітчизняній науковій літературі
достатньо ґрунтовно не розглядалася. Здебіль@
шого вона досліджувалася лише через висвіт@
лення окремих її аспектів українськими та за@
рубіжними фахівцями адміністративного й ін@
формаційного права, національної безпеки, те@
орії держави та права, управління, міжнарод@
ного права, кримінального права тощо. У даному
напрямі здійснювалися наукові розвідки таких
учених, як В. Авер’янов, С. Алексєєв, І. Арістова, 
Г. Атаманчук, О. Бандурка, Д. Бахрах, І. Бачило,
В. Білоус, В. Брижко, В. Вернадський, В. Гав@
ловський, І. Голосніченко, В. Голубєв, В. Гур@
ковський, М. Гуцалюк, О. Дзьобань, Є. Додін,
О. Дубас, В. Іноземцев, Р. Калюжний, А. Коло@
дій, В. Колос, В. Копилов, В. Копєйчиков, Т. Ко@
стецька, О. Кохановська, В. Крисько, С. Кудрявце@
ва, М. Левицька, В. Ліпкан, О. Литвиненко, В. Ма@
каренко, Є. Макаренко, А. Марущак, І. Мащенко,
О. Мурашин, Н. Нижник, М. Пендюра, В. Пет@
ренко, В. Погорілко, П. Рабінович, А. Селіванов,
О. Скакун, Г. Ситник, В. Цимбалюк, І. Чиж, 
М. Швець, Ю. Шемшученко, О. Юдін, О. Ярмиш,
В. Ярочкін та інші. 

Разом із тим слід зазначити, що адміністра@
тивно@правові методи забезпечення інформацій@
ної безпеки корпорацій ще не стали цілісним
об’єктом дослідження науковців. У роботах до@
слідників порушувалися важливі, але лише ок@
ремі, аспекти цього явища правової дійсності. 
З огляду на проблеми сьогодення актуальним 
є саме комплексний, системний розгляд зазна@
ченої проблематики. Таким чином, недостатня
розробленість на теоретичному рівні, наявність
правових проблем, а також необхідність прове@

© А. Нашинець�Наумова,  2015
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дення комплексного адміністративно@правового
дослідження правових методів забезпечення ін@
формаційної безпеки корпорацій зумовили мету
цієї статті. 

Метод передбачає певну послідовність дій на
підставі конкретного плану. Методи можуть значно
змінюватися та варіювати залежно від типу діяль@
ності корпорації, в якій вони використовуються,
а також сфери застосування. Як і форми, мето@
ди діяльності корпорацій класифікуються за чи@
сельними критеріями [3, с. 46–48]. Ми зосереди@
мо увагу на адміністративно@правових методах.

Перш як досліджувати методи забезпечен@
ня інформаційної безпеки корпорацій, зазначи@
мо, що деякі автори характеризують методи уп@
равління, виходячи з численних управлінських
зв’язків, які виникають між суб’єктами й об’єк@
тами управління, інші – із взаємозв’язку учас@
ників управління сил і засобів, що використову@
ються для впливу на об’єкти. Як одні, так і інші
автори використовують єдиний інструментарій –
відносини у сфері управління корпорацією (уп@
равлінські зв’язки), знаряддя та засоби (політи@
ка їх застосування), якими наділений зазначе@
ний суб’єкт. 

Під адміністративно@правовим методом ро@
зуміється сукупність прийомів впливу, що міс@
тяться в адміністративно@правових нормах, за до@
помогою яких встановлюється юридично@влад@
не становище сторін у правовідносинах [4, с. 123].
Викладене дозволяє зосередити увагу в цьому
дослідженні на таких методах адміністративно@
го права, як переконання та примус. Зважаючи
на мету та завдання дослідження, ми приділимо
увагу саме особливостям застосування адмініст@
ративного примусу в сфері забезпечення інфор@
маційної безпеки корпорацій. 

Адміністративний примус – це застосуван@
ня у передбачених законом формах і порядку
уповноваженими на те органами або їх посадо@
вими особами до окремих суб’єктів права приму@
сових заходів морального, матеріального чи фі@
зичного впливу з метою забезпечення громадсь@
кого порядку та громадської безпеки, поперед@
ження і припинення правопорушень, а також по@
карання та виховання правопорушників [5, с. 48].

П. Діхтієвський стверджує, що адміністратив@
ний примус у системі механізмів громадської та
державної безпеки є особливого роду діяльністю
щодо застосування засобів, прийомів правового
впливу на фізичних і юридичних осіб, які ство@
рюють загрозу безпеці держави. Основним кри@
терієм для класифікації заходів адміністратив@
ного примусу, на його думку, є безпосередня ме@
та застосування тих чи інших заходів [6, с. 165]. 

Ю. Битяк, С. Гончарук, Т. Коломоєць, Г. Оста@
пович, В. Продаєвич та інші пов’язують втілен@
ня в життя заходів адміністративного примусу 
з виявленням правопорушення та з настанням
обставин, що містять у собі небезпеку завдання
шкоди суспільним відносинам. Таким чином, 
адміністративний примус застосовується для:
припинення протиправних дій; покарання пра@
вопорушників в адміністративному порядку; за@

безпечення суспільної безпеки в умовах надзви@
чайного стану. 

Адміністративні методи охоплюють основні
групи засобів охорони піднаглядних об’єктів від
різного роду неправомірних посягань. Не зав@
жди така діяльність закінчується застосуван@
ням заходів стягнення. Значна частина приму@
сового впливу керівних органів корпорацій на
піднаглядні суб’єкти носить директивний ха@
рактер і не пов’язана безпосередньо із застосуван@
ням адміністративних санкцій [7, с. 133]. 

На сьогодні існує велика кількість наукових
робіт, присвячених особливостям заходів адмі@
ністративного примусу й їх класифікації, що
свідчить про підвищений інтерес з боку вчених
до цієї тематики. Однак єдності думок щодо пи@
тання класифікації заходів адміністративного
примусу не спостерігається. 

Як зазначає Т. Коломоєць, більшість учених@
юристів дотримується традиційної тричленної
(іноді чотиричленної) класифікації заходів ад@
міністративного примусу [8, с. 148]. Так, З. Гла@
дун виділяє заходи адміністративного попере@
дження, заходи адміністративного припинення
(із деталізацією їх на загальні, спеціальні та про@
цесуальні) та адміністративні стягнення [9, с. 92].
І. Голосніченко погоджується із запропонова@
ною тричленною класифікацією заходів і виділяє
адміністративно@попереджувальні заходи; захо@
ди адміністративного припинення та забезпечен@
ня адміністративного провадження; адміністра@
тивні стягнення [10, с. 120]. 

У комплексі заходів адміністративного при@
мусу щодо мети та характеру їх впливу С. Гон@
чарук також виділяє три групи заходів: заходи
адміністративного попередження (запобіжно@
профілактичні); заходи адміністративного при@
пинення; адміністративні стягнення. Він вва@
жає за доцільне виділення серед вказаних за@
ходів ще двох специфічних груп, зокрема: захо@
дів забезпечення провадження у справах про ад@
міністративні правопорушення; адміністратив@
но@відновлювальних заходів [5, с. 74–75]. 

С. Мазурін, Л. Попов, Ю. Козлов пропо@
нують виділяти заходи адміністративного по@
передження, адміністративного припинення,
адміністративної відповідальності, адміністра@
тивно@процесуального забезпечення без внутріш@
ньої класифікації [11, с. 151]. 

Найбільш обґрунтованою, на нашу думку, є
класифікація заходів адміністративного приму@
су, яку запропонував С. Мосьондз: адміністра@
тивне попередження; адміністративне припи@
нення (з деталізацією на заходи припинення за@
гального та спеціального призначення) та захо@
ди адміністративної відповідальності [12, с. 102].
Викладене свідчить, що майже всі автори виді@
ляють серед заходів адміністративного примусу
заходи припинення та стягнення. Щодо таких
видів заходів, як адміністративно@запобіжні та
адміністративно@забезпечувальні в учених@адмі@
ністративістів єдиної думки немає. 

Розглянемо адміністративно@запобіжні, ад@
міністративно@забезпечувальні заходи, а також 
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заходи відповідальності за порушення адмініст@
ративно@правових установлень. 

Метою застосування адміністративно�за�
побіжних заходів є, перш за все, відвернення або
зменшення шкідливих наслідків, які можуть на@
стати внаслідок надзвичайних обставин та/або
інших причин, не пов’язаних із вчиненням 
правопорушення. Відмежування адміністратив@
но@запобіжних заходів від інших заходів адмі@
ністративного примусу, на нашу думку, зумов@
люється відсутністю зв’язку з неправомірною
поведінкою учасника. З точки зору вивчення 
нашої проблеми, Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР)
має право звертатися до суду з позовом (заявою)
про припинення діяльності корпорації внаслідок:

••допущення при її створенні порушень, які
неможливо усунути; 

••неподання корпорацією НКЦПФР протя@
гом двох років поспіль інформації, передбаче@
ної Законом України «Про державне регулю@
вання ринку цінних паперів». 

До примусових заходів ми можемо віднести
ч. 2 ст. 38 Закону України «Про державну ре@
єстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – під@
приємців», яка визначає підстави для винесення
судового рішення щодо припинення юридич@
ної особи, що не пов’язане з банкрутством юри@
дичної особи. Наступний вид примусового заходу
трактується відповідно до ч. 10 ст. 17 та ч. 3 ст. 23
Закону України «Про цінні папери». Торговці
цінними паперами та фондові біржі зобов’язані
подавати до загальнодоступної інформаційної
бази даних НКЦПФР інформацію про всі вчине@
ні за їх участі правочини щодо емісійних цінних
паперів: 

••найменування емітента цінних паперів і
його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

••вид, тип, клас, форму існування та форму
випуску цінних паперів; 

•• міжнародний ідентифікаційний номер
цінних паперів; 

•• кількість цінних паперів за кожним пра@
вочином; 

••ціну цінних паперів; 
••дату вчинення правочину; 
•• інші відомості, визначені НКЦПФР. 
До зазначеної інформації не включаються

відомості про сторони правочинів. Порядок і
строки подання торговцем цінними паперами
зазначеної інформації, а також порядок її подаль@
шого розміщення встановлюються НКЦПФР.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 Закону України «Про
цінні папери» юридична особа, яка є професій@
ним учасником фондового ринку, зобов’язана
повідомляти НКЦПФР про всі зміни структури
її власності, а також подавати інформацію про
ділову репутацію новопризначених керівників у
місячний строк із дня настання відповідних змін
у встановленому Комісією порядку. 

Фізична особа, яка є професійним учасни@
ком фондового ринку, зобов’язана повідомляти
НКЦПФР про всі зміни у відомостях про своїх
асоційованих осіб, а також подавати інформацію

про свою ділову репутацію в порядку та строк,
установлені Комісією. 

Адміністративно�запобіжні заходи мають
превентивний характер, тобто запобігають вчи@
ненню нових правопорушень. Проте для захо@
дів припинення попередження правопорушен@
ня є не основною, а переважно додатковою оз@
накою. Слід також зазначити, що не всі заходи ад@
міністративного припинення однаковою мірою
сприяють запобіганню правопорушенням. Так,
заходи адміністративного припинення застосо@
вуються, зокрема, Національною комісією з цін@
них паперів та фондового ринку і спрямовані 
на: припинення порушень правових норм (об’єк@
тивно протиправних діянь); створення умов
для подальшого притягнення винних до відпові@
дальності; усунення шкідливих наслідків пра@
вопорушення; запобігання вчиненню нових
правопорушень; відновлення попереднього, пра@
вомірного стану. 

Адміністративно�забезпечувальні заходи
дозволяють забезпечити: виконання рішення про
накладення стягнення на порушника; прова@
дження справ про правопорушення як у самій
корпорації, так і на всьому ринку цінних па@
перів; формування доказової бази для при@
тягнення порушників до відповідальності. Так,
НКЦПФР може зупинити дію ліцензії проф@
учасника фондового ринку на підставі рішення
«Про затвердження Змін до Порядку зупинен@
ня дії та анулювання ліцензії на окремі види
професійної діяльності на фондовому ринку».
Прийнятий документ також уточнює причини,
за якими НКЦПФР може зупинити дію ліцен@
зії на строк, встановлений таким рішенням. 

Зазначене може відбутися за умови: 
••проведення перевірки щодо ознак маніпу@

лювання на фондовій біржі; 
••незаконного поширення інсайдерської ін@

формації та її використання у власних корисних
цілях або корисних цілях інших осіб; 

••наявності правопорушення на ринку цін@
них паперів, за яким триває перевірка й яке 
може призвести до нехтування правами ін@
весторів. 

Перш як перейти до розгляду наступного
методу забезпечення інформаційної безпеки
корпорацій – адміністративної відповідальнос�
ті, ми з’ясували, що серед теоретичних розро@
бок, присвячених цій проблемі, спостерігається
повна одностайність думок науковців. Так, на
думку авторів підручника з академічного курсу
адміністративного права України, адміністра@
тивна відповідальність – це різновид юридич@
ної відповідальності, що являє собою сукуність
адміністративних правовідносин, які виника@
ють у зв’язку із застосуванням уповноваже@
ними органами (посадовими особами) до осіб,
що вчинили адміністративний проступок, пе@
редбачених нормами адміністративного права
особливих санкцій – адміністративних стяг@
нень [13, с. 430].  

В. Колпаков стверджує, що адміністративна
відповідальність – це специфічне реагування
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держави на адміністративне правопорушення,
що полягає в застосуванні уповноваженим ор@
ганом або посадовою особою передбаченого за@
коном стягнення до суб’єкта правопорушення
[14, с. 89]. С. Гончарук визначає адміністратив@
ну відповідальність як різновид юридичної
відповідальності, що передбачає застосування
адміністративних стягнень до осіб, які вчинили
адміністративні проступки [5, с. 61]. На думку
Ю. Битяка, під адміністративною відповідаль@
ністю слід розуміти накладення на правопоруш@
ників загальнообов’язкових правил, які діють у
державному управлінні, адміністративних стяг@
нень, що тягнуть за собою для цих осіб обтяж@
ливі наслідки матеріального чи морального ха@
рактеру [15, с. 140]. 

Найбільш повним, на нашу думку, є ви@
значення зроблене Д. Бахрахом на основі таких
ознак: застосовується за правопорушення, вста@
новлені законодавчими актами про адміністра@
тивну відповідальність; застосовується широ@
ким колом органів адміністративної юрисдикції
й інших, уповноважених законом; реалізується 
в адміністративному провадженні, що має влас@
ні процесуальні особливості; є реалізацією адмі@
ністративних стягнень по відношенню до част@
ково (функціонально) підлеглих суб’єктів; мо@
же застосовуватися до колективних та індиві@
дуальних суб’єктів [16, с. 126]. 

Таким чином, до третьої групи адміністра@
тивно@правових методів, як правило, включа@
ють лише адміністративні стягнення. 

Адміністративне законодавство України
визначає санкції за порушення встановлених пра@
вил у сфері забезпечення інформаційної безпе@
ки корпорацій. Вони передбачають такі заходи
відповідальності: 

••накладення стягнень на юридичних осіб 
за порушення нормативно@правових положень; 

•• застосування заходів адміністративного
впливу по відношенню до юридичних осіб за 
порушення нормативно@правових положень. 

Суб’єктами скоєння адміністративного пра@
вопорушення у сфері забезпечення інформацій@
ної безпеки корпорацій можуть бути: акціоне@
ри, посадові особи органів акціонерного това@
риства, засновники, учасники корпорацій та
інші. Перелічені суб’єкти є різними за статусом,
для кожного з них може бути встановлений різ@
ний ступінь вини із урахуванням соціально@еко@
номічного чинника відповідного суб’єкта адмі@
ністративного правопорушення. 

Висновки 

Адміністративно@правові методи забезпечен@
ня інформаційної безпеки корпорацій мають

певні особливості: адміністративно@правові ме@
тоди забезпечення інформаційної безпеки кор@
порацій реалізуються шляхом встановлення
прав і обов’язків суб’єктів корпорацій; викорис@
тання певного адміністративно@правового ме@
тоду забезпечення інформаційної безпеки кор@
порацій залежить від правового статусу суб’єк@
та корпорації; адміністративно@правові методи
інформаційної безпеки корпорацій закріплені 
у спеціальних нормативних актах, які є юри@
дично обов’язковими й актами управління, не@
виконання яких розглядається як порушення
обов’язків і може тягти за собою не лише адміні@
стративну чи дисциплінарну відповідальність, 
а й кримінальну. 
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The article investigates the legal and administrative practices of information security corporation; ana�
lyzed and defined the essence of the concept of «method».

Статья посвящена исследованию административно�правовых методов обеспечения информаци�
онной безопасности корпораций, анализу и определению сущности понятия «метод». 
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ВИБОРЧІ  (ЕЛЕКТОРАЛЬНІ)  ВІДНОСИНИ 
ЯК  ОБ’ЄКТ  АДМІНІСТРАТИВНО�ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ 

Стаття присвячена дослідженню виборчих (електоральних) відносин через призму об’єкта
адміністративно�правового регулювання, визначенню впливу норм адміністративного права на
виборчі відносини. 

Ключові слова: адміністративно@правове регулювання, публічне управління, виборчі
відносини, електоральні відносини, правовідносини. 

Прозорі та демократичні вибори є інди@
катором додержання принципу вер@
ховенства права та рівня демократич@

ності тієї чи іншої держави. Україна стає пово@
лі на шлях демократичного розвитку, але не@
щодавнє проведення проміжних виборів на@
родних депутатів України на 205 виборчому
окрузі яскраво свідчать про недосконалість
виборчої системи України та недієвість чин@
ного виборчого законодавства. За таких умов
нівелюється принцип адекватного відображен@
ня волі громадян при формуванні органів вла@
ди в Україні. 

Виборчі відносини регулюються, перш за
все, нормами конституційного права, проте 
в рамках створення умов для вільного та
свідомого волевиявлення громадян недостат@
ньо лише конституційно@правового закріплен@
ня принципів вільних і чесних виборів, адже
ці процеси вимагають детального правового
регулювання процедур прозорого ведення ви@
борчої кампанії, визначення статусу суб’єктів
виборчого процесу, їх прав і обов’язків, ви@
значення результатів виборів тощо [1, с. 1]. За@
для забезпечення ідей вільного та демократич@
ного волевиявлення необхідним є посилен@
ня і вдосконалення заходів адміністративно@
правового регулювання. Перевага адміністра@
тивно@правового регулювання виборчих від@
носин по@лягає у широкому спектрі юридич@
них засобів адміністративно@правового ха@
рак@теру, що лежить у його основі. До них слід
віднести індивідуальні адміністративно@пра@
вові акти, юридичні факти, адміністративні
правовідносини, адміністративно@правові захо@
ди захисту, заходи адміністративної та дисци@
плінарної юридичної відповідальності тощо. 

Для вдосконалення існуючих і напрацю@
вання якісних та ефективних механізмів ад@

міністративно@правового регулювання ви@
борчих відносин в Україні необхідно сформу@
вати чіткий понятійно@категоріальний апарат,
проаналізувати поняття «виборчі (електо@
ральні) відносини», у тому числі через призму
об’єкта адміністративно@правового регулю@
вання. Це дозволить чітко зрозуміти об’єкт до@
слідження, що, у свою чергу, спростить подаль@
ший аналіз заходів і механізмів адміністра@
тивно@правового регулювання даного виду су@
спільних відносин. 

Дослідженням окремих напрямів адміні@
стративно@правового регулювання виборчих
відносин і виборчих прав громадян присвя@
тили увагу такі вчені@адміністративісти, як
В. Авер’янов, О. Бандурка, Ю. Битяк, В. Гара@
щук, В. Галунько, Е. Демський, Є. Додін, Р. Ка@
люжний, С. Ківалов, Т. Коломоєць, В. Кури@
ло, М. Тищенко й інші. 

Мета цієї статті: висвітлити поняття «ви@
борчі відносини» як об’єкт адміністратив@
но@правового регулювання. 

Застосовуючи дидуктивний метод логіч@
ного аналізу при здійсненні дослідження по@
нять «виборчі», «репрезентативні» або, як їх ще
називають у правових колах, «електоральні»
правовідносини [2, с. 38–45] слід, насамперед,
встановити правову природу базової систе@
моутворюючої категорії «правовідносини»,
зокрема через дослідження її складових еле@
ментів. 

Відомо, що правовідносини за своєю при@
родою є складовою більш широкого поняття
«суспільні відносини». У теорії права понят@
тя «правовідносини» визначають як суспіль@
ні відносини, що є юридичним виразом фак@
тичних суспільних відносин, де одна сторона
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на основі правових норм вимагає від іншої сто@
рони виконання певних дій або утримання від
них, а інша сторона повинна виконати ці вимо@
ги, що охороняються державою [3, с. 335]. За@
галом погоджуючись із таким твердженням,
слід зазначити, що сторони вказаних відносин
обов’язково мають володіти ознакою право@
суб’єктності. О. Сканун визначає поняття «пра@
вовідносини» як врегульовані нормами пра@
ва вольові суспільні відносини, що виража@
ються в конкретному зв’язку між правомоч@
ними та зобов’язальними суб’єктами (носі@
ями суб’єктивних юридичних прав, обов’яз@
ків, повноважень і відповідальності) та забез@
печуються державою [4, c. 345]. Під суб’єк@
тивним правом тут розуміється міра можли@
вої поведінки, що належить уповноваженій
особі для задоволення її інтересів і потреб і
забезпечується відповідними юридичними
обов’язками інших (зобов’язаних) осіб. 

Поняття «юридичний обов’язок», у свою
чергу, визначається як міра необхідної пове@
дінки, що покладена на зобов’язану особу та
забезпечена можливістю застосування засо@
бів державного примусу, яку вона зобов’яза@
на здійснювати в інтересах уповноваженої осо@
би [5, c. 133].  

Слід зазначити, що сутність поняття
«правовідносини» необхідно встановити че@
рез сукупність притаманних йому ознак [6, 
c. 377–378]: 

••вони виникають на підставі норм права; 
••сторони правовідносин завжди наділені

суб’єктивними правами та відповідними юри@
дичними обов’язками. Зміст правовідносин
формується внаслідок волевиявлення його
учасників, дії юридичних норм, а також від@
повідно до рішень правозастосовчих органів; 

••вольові відносини між суб’єктами ви@
никають за їх волевиявленням; 

••правові відносини – це такі суспільні від@
носини, за яких здійснення суб’єктивних прав
і виконання обов’язків забезпечуються мож@
ливістю державного примусу. У більшості ви@
падків здійснення суб’єктивного права та ви@
конання обов’язків мають місце без застосу@
вання заходів державного примусу. Якщо в
цьому виникає необхідність, то заінтересова@
на сторона звертається в компетентний дер@
жавний орган, який, розглянувши юридичну
справу, виносить владне рішення (акт засто@
сування права), де точно визначаються суб’єк@
тивні права й обов’язки сторін; 

••правовідносини здійснюються свідомо
та цілеспрямовано; 

••правові відносини виступають у вигляді
конкретного суспільного зв’язку. При цьому
ступінь конкретизації може бути різним. Мі@
німально конкретизуються правовідносини,
врегульовані безпосередньо законом. Типо@
вий приклад – конституційні права та свобо@

ди. Власне, кожний громадянин сам визна@
чає, якою мірою він використовуватиме мож@
ливості, що надані йому відповідно до Кон@
ституції. 

Узагальнюючи зазначені ознаки, можна
визначити поняття «правовідносини» як во@
льові, свідомі та цілеспрямовані суспільні від@
носини, що виникають між правосуб’єктни@
ми особами, тобто носіями суб’єктивних прав
і юридичних обов’язків, відповідно до яких
одна особа вимагає від іншої виконання пев@
них дій або утримання від них, а інша – вико@
нання їх на підставі правових норм та забез@
печуються засобами державного примусу. 

Оскільки виборчі відносини є одним із
видів правовідносин, за своєю природою їм
притаманні всі перелічені ознаки, які харак@
теризуються наявними лише їм спеціальним
ознакам, які можна виділити проаналізувавши
їх правову природу. У зв’язку з викладеним
дещо незрозумілим видається визначення
поняття «виборчі відносини», запропонова@
не М. Сербіним, на думку якого це відноси@
ни, що регулюють суспільні відносини, які ви@
никають у процесі організації та проведення
виборів до органів державної влади й органів
місцевого самоврядування; що встановлюють
гарантії виборчих прав громадян і відпові@
дальність депутатів та інших обраних осіб 
перед виборцями [7, с. 16]. Ми не можемо по@
годитися з таким твердженням, оскільки від@
носини регулюються не іншими відносина@
ми, як зазначає вчений, а правовими нормами;
вчений розглядає поняття «виборчі відноси@
ни» у вузькому значенні, де під якими розуміє
лише організацію та проведення виборів до
органів державної влади й місцевого самовря@
дування, але ж виборчі відносини зачіпають
також інститути представницької демократії,
референдуми тощо, на які можуть виноситися
питання, не пов’язані з виборами. Тому, на на@
шу думку, поняття «виборчі відносини» слід роз@
глядати з більш широкої точки зору. Прикла@
дом цього може бути «плебісцит», що є всена@
родним голосуванням з питань належності до
певної теорії або політичної волі держави [8].

Прагматичний підхід до виборчих відно@
син демонструє О. Тодика, який вважає, що
тут відбувається процес становлення політи@
ки, зорієнтованої на забезпечення виборчих
прав громадян, їх активну участь у політико@
правових процесах, формування правової дер@
жавності та громадянського суспільства. Ви@
бори, на думку вченого, є яскравим виявом на@
родовладдя, установчої влади народу, реалі@
зації виборчих прав громадян. Демократич@
ний потенціал законодавства визначається кон@
ституційним положенням про особливу соці@
альну цінність людини та громадянина, їх прав
і свобод, у тому числі в політико@правовій га@
лузі [9, с. 19].  
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Слід зазначити, що виборчі відносини завж@
ди передбачаються правовою нормою, вклю@
чають вольовий, інтелектуальний елемент,
виникають на основі юридичного факту, свід@
чать про наявність юридичного зв’язку між
сб’єктами виборчого права, характеризують
наявність прав і обов’язків, передбачених нор@
мою права. Тут вдалим буде застосування та@
кої аксіоми: не існує прав без обов’язків і обо@
в’язків без прав. Останні гарантуються дер@
жавою й охороняються примусовою силою
компетентних органів. Таким чином, змістом
виборчих відносин є суспільні відносини з ор@
ганізації та проведення виборів, тобто пере@
дача публічної влади від її носія (народу) ви@
борним державним і муніципальним органам,
їх посадовим особам, а також проведення
інших виборчих дій. Держава регулює зазна@
чені відносини шляхом прийняття норматив@
но@правових актів (конституційних, адмініст@
ративних і кримінальних норм) та забезпечен@
ня їх виконання засобами державного при@
мусу. Регулювання виборчих відносин ви@
ступає однією з важливих функцій держа@
ви в умовах здійснення демократичних пе@
ретворень. У рамках нашого предмета дослі@
дження актуальним є проведення аналізу ви@
борчих відносин як об’єкта адміністративно@
правового регулювання. 

Узагальнити поняття «адміністративно@
правове регулювання» доречним буде через
застосування дефініції В. Галунька, який ви@
значає його як цілеспрямований вплив норм
адміністративного права на суспільні відно@
сини з метою забезпечення за допомогою ад@
міністративно@правових засобів прав, свобод
і публічних законних інтересів фізичних та
юридичних осіб, нормального функціонування
громадянського суспільства та держави [10].
Іншими словами, відносини у сфері організації
та проведення виборів, інших виборчих дій за@
знають цілеспрямованого впливу норм адмі@
ністративного права за допомогою адміністра@
тивно@правових засобів, прав, свобод і закон@
них інтересів учасників виборчих відносин. 

Адміністративно@правове забезпечення
державного регулювання виборчих відносин
здійснюється за допомогою Кодексу України
про адміністративні правовідносини (далі –
КУпАП), законів України, постанов і розпо@
ряджень Кабінету Міністрів України, указів
Президента України, постанов та протоколь@
них рішень Центральної виборчої комісії, ін@
ших галузевих підзаконних нормативно@пра@
вових актів, якими регулюються певні етапи
та процедури виборчого процесу. Всі ці еле@
менти утворюють систему, спрямовану на за@
побігання фальсифікаціям під час виборчого
процесу, проявам корупції з метою забезпе@
чення ефективного використання державних
коштів. Тому ефективне адміністративно@пра@

вове регулювання виборчого процесу мож@
ливе лише в умовах, коли ефективно функці@
онують всі окреслені складові. У такому ви@
падку вказана діяльність буде ефективною. 

Адміністративно@правове регулювання
сприяє, зокрема, інтенсифікації й упорядку@
ванню діяльності органів державної влади у
сфері організації та проведення виборів. Не@
обхідним є також планування та реалізація з
боку органів державної влади комплексу за@
ходів щодо подальшого вдосконалення форм
і методів організації та проведення вибор@
чих відносин, зміцнення демократії та верхо@
венства права при їх проведенні, дисциплі@
ни і законності в усіх ланках. У вирішенні за@
значених завдань важливу роль відіграють
норми адміністративного права, які безпосе@
редньо забезпечують юридичне оформлення
процесів удосконалювання, організації та про@
ведення виборів до органів державної і муні@
ципальної влади, проведення інших вибор@
чих дій. 

Викладене свідчить, що адміністративно@
правове регулювання виборчих відносин слу@
гує інтересам суспільства в усіх сферах взаємо@
дії публічної адміністрації й об’єктів публіч@
ного управління. Норми адміністративного пра@
ва породжують нові публічно@управлінські пра@
вові відносини, викликані сучасними внутріш@
німи та зовнішніми умовами розвитку сус@
пільства, сприяють удосконаленню існуючих
суспільних відносин. 

Для адміністративно@правового регулю@
вання відносин з організації та проведення ви@
борів, інших виборчих дій характерним є за@
стосування розпорядження до вчинення дій,
дозволу, заохочення до дії та заборони (як
окремо, так і в поєднанні). Слід пам’ятати і
про деліктні відносини у процесі виборчих від@
носин, що регулюються нормами адміністра@
тивного права. Так, глава 15@А «Адміністратив@
ні правопорушення, що посягають на здійс@
нення народного волевиявлення та встанов@
лений порядок його забезпечення» КУпАП
України передбачає низку складів адмініст@
ративних правопорушень у сфері виборчих
відносин. До них відносяться порушення по@
рядку ведення передвиборної агітації, агіта@
ції під час підготовки і проведення референ@
думу з використанням засобів масової ін@
формації та порядку участі в інформаційно@
му забезпеченні виборів (ст. 2128 КУпАП),
порушення права громадянина на ознайом@
лення з відомостями Державного реєстру ви@
борців, із списком виборців, списком грома@
дян, які мають право брати участь у референ@
думі (ст. 2129 КУпАП) тощо. 

Сприяючи зародженню та розвитку нових
суспільних відносин, адміністративно@пра@
вове регулювання витісняє із сфери публіч@
ного управління застарілі, які не сприяють
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удосконаленню регулювання в господарсь@
кій, соціально@культурній, соціально@політич@
ній сферах, а також у сфері міжгалузевого
управління, адміністративні відносини. 

На сучасному етапі, коли Україна прямує
шляхом побудови демократичної, правової
держави, особливого значення набуває реалі@
зація громадянами своїх конституційних прав
обирати та бути обраними до органів дер@
жавної влади й місцевого самоврядування, а
також брати участь в інших іпостасях пред@
ставницької демократії. У зв’язку з цим пуб@
лічно@правова охорона цих прав має бути 
достатньо ефективною, щоб протистояти різ@
ного роду протиправним посяганням. Пору@
шення виборчих прав громадян постійно пе@
ребуває в центрі уваги преси, широко обго@
ворюється в усіх засобах масової інформа@
ції, викликаючи величезний суспільний ре@
зонанс. 

Висновки 

Виборчі відносини завжди передбачають@
ся правовими нормами, включають вольовий,
інтелектуальний елемент, виникають на осно@
ві юридичного факту, свідчать про наявність
юридичного зв’язку між суб’єктами виборчо@
го права. Виборчі відносини як об’єкт адміні@
стративно@правового регулювання є особли@
вим видом суспільних відносин з організації
та проведення виборів, тобто передачі публіч@
ної влади від її носія (народу) виборним дер@
жавним і муніципальним органам, їх посадо@
вим особам, а також проведення інших вибор@
чих дій, що регулюється за допомогою ціле@
спрямованого впливу адміністративно@право@
вих норм (через такі способи юридичного впли@
ву як зобов’язання, дозвіл та заборона), по@
кликаних забезпечувати виборчі права гро@
мадян і нормальне функціонування громадян@
ського суспільства. 

На сьогодні очевидним є те, що сучасний
стан адміністративно@правового регулювання
носить здебільшого «радянський характер» і
не може повністю забезпечити процес регу@
лювання виборчих відносин в Україні. За су@

часних українських реалій, в умовах недієвос@
ті правоохоронної та судової системи жоден
нормативно@правовий акт не може вирішити
самостійно проблему дотримання законодав@
ства чи захисту прав. Саме тому необхідно не
лише напрацювати якісно нові механізми ад@
міністративно@правового регулювання вибор@
чих відносин, а й організувати залучення гро@
мадянського суспільства до процесу вибор@
чих відносин шляхом здійснення громадського
нагляду та контролю (задля припинення та
попередження узурпації повноважень з боку
держави, виявлення фактів застосування адмі@
ністративного ресурсу заінтересованими поса@
довими особами органів державної влади). 
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The article deals with elective (electoral) relations through the object of administrative and legal regulation. The
impact and importance of the rules of administrative law on the elective relations are determined. The analysis of the
theoretical and legal principles of elective relations in Ukraine is carried out. The definition of the concept «elective
relations as an object of administrative and legal regulation» through the analysis of its components is given. 

Статья посвящена исследованию избирательных (электоральных) отношений через призму объекта
административно�правового регулирования, определению влияния норм административного права на изби�
рательные отношения. 
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У статті аналізується історія становлення та розвитку системи державної охорони
об’єктів промислової власності в Україні. 

Ключові слова: державна система охорони об’єктів промислової власності, правова охо@
рона, промислова власність. 

Історія розвитку та становлення правової
охорони об’єктів промислової власності
має досить тривалий характер, що зумов@

лено об’єктивними потребами становлення та
розвитку промислового виробництва. Фор@
мування промислової власності як галузі ін@
телектуальної власності почалося одночасно
з розвитком промисловості, науки, мистец@
тва. Разом із тим аналіз наукових публікацій
свідчить, що дослідженню історичних тенден@
цій розвитку правової охорони промислової
власності в Україні приділено недостатньо
уваги, що й зумовлює актуальність цієї статті. 

Метою цієї статті є аналіз історичних ас@
пектів створення та розвитку державної си@
стеми охорони об’єктів промислової власнос@
ті в Україні. 

Історичний аналіз розвитку охорони прав
на об’єкти промислової власності дозволяє
глибше зрозуміти зміст суспільних відносин,
пов’язаних із правовою охороною, соціальну
зумовленість виникнення та розвитку такої
охорони і має велике значення для подальшо@
го вдосконалення законодавства у цій сфері.
Аналіз історичних джерел свідчить, що почат@
ком зародження правової охорони об’єктів про@
мислової власності є прийнятий 22.04.1667 р.
«Новоторговий Статут». Цей документ є од@
ним із перших законодавчих актів, який має
безпосереднє відношення до зародження за@
конодавства Російської імперії у сфері про@
мислової власності. Новоторговий Статут є
найбільшим законодавчим актом, що визна@
чав норми зовнішньої та внутрішньої торгів@
лі Росії. У Cтатуті йдеться про торгівлю не
тільки у таких російських містах, як Москва,

Архангельськ, Великий Новгород, Псков, а й
в українському Путивлі. Статут складається
із 94 статей і 7 статей додатків – cтатуту тор@
гівлі (для іноземців). Незважаючи на те, що всі
статті статуту присвячені зовнішній торгівлі,
плати мита з іноземних купців тощо, саме у
ст. 46 статуту йдеться про клеймування, яке
виконувало функцію митного позначення для
розрізняльної здатності російських та інозем@
них товарів і для підтвердження факту спла@
ти митного збору. Клеймо ставили на митни@
ці, воно виконувало функції своєрідного зна@
ка [1, с. 116–136]. На початку свого існуван@
ня клейма не отримали належної охорони з
боку держави. Однак у подальшому виникла
потреба в державному регулюванні прав на
засоби індивідуалізації. Клейма допомагали
державним органам контролювати торговий
обіг, давали можливість встановлювати ви@
робника товару. У зв’язку з цим із ХVII ст.
порядок нанесення знаків на товари починає
регулюватися державою. 

Перший Російський державний наказ про
обов’язкове клеймування всіх російських то@
варів особливими фабричними або заводсь@
кими знаками був виданий у 1774 р. З 1830 р.
у Російській імперії діяли правила та засоби
клеймування. У 1838 р. в Росії прийнятий за@
кон про товарні знаки. Цим законом встанов@
лювалася кримінальна відповідальність за під@
робку товарного знака. Останнім законом цар@
ської Росії про товарні знаки був Закон від
26.02.1896 р. [2, с. 264]. 

Подальший розвиток ринкових відносин
зумовив і зміну пріоритетів правової охоро@
ни. Так, Уложення про покарання кримі@
нальні та виправні (1845, 1885 рр.) передбача@
ло відповідальність за підробку чужого клей@
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ма або знаків, що ставляться з дозволу Уряду
на виробах мануфактури, фабрик або заво@
дів (ст. 1863) [3, с. 650]. У подальшому норми
кримінально@правової охорони передбачали
охорону не тільки митних державних інтере@
сів, а й передусім захист підприємців від пося@
гань на їх права від недобросовісної конку@
ренції [4, с. 205]. Отже, клеймо, поставлене на
товарі, вказувало на належність виробника до
цехової організації ремісників (гільдії купців)
і одночасно відігравало роль знака якості. По@
ступово знак став відповідним символом влас@
ності, який позначав та індивіалізовував пев@
ний товар. За поставку неякісного товару під
таким знаком винна особа повинна була нести
відповідальність [5, с. 61].

Термін «товарні знаки» вживається з
ХIХ ст. З цього часу вони стали виконувати
нинішню роль у поширенні товарів, доведен@
ні їх до покупця, розвитку торгівлі. 

Відомо, що вперше незалежність Україн@
ської держави датована у 22.01.1918 р. ІV Уні@
версалом Центральної Ради. В Універсалі та@
кож зазначалося, що одним із найважливі@
ших завдань уряду Універсал визначав: «…під@
няти промисловість держави, розпочати твор@
чу роботу в усіх галузях...» [6]. Історія право@
вої охорони об’єктів промислової власності в
Україні свідчить, що першим охоронним до@
кументом в Українській Державі, був патент
на винахід за № 1, який 27.06.1918 р. виданий
жителям Ростова@на Дону П. Грюнталю та 
Л. Антошевському, від яких 19.06.1918 р. була
одержана заявка про видачу патенту на вина@
хід «дерев’яна підошва, яка замінює калоші».
Про видачу свідоцтва № 1 повідомлено у «Дер@
жавному віснику» від 29.07.1918 р. № 28 [7]. 

Під час діяльності Гетьманату у 1918 р. 
в Україні у складі Фабрично@заводського 
департаменту Міністерства торгу промисло@
вості Української Держави, що став право@
наступником Технічного департаменту, діяв
відділ винаходів. На той час багато винаходів,
що реєструвалися, мали побутове значення. 

У результаті більшовицького січневого
збройного повстання 1918 р. у Києві було
встановлено радянську владу, яка представ@
ляла Українську Республіку Рад. Діяльність
Центральної Ради й її уряду у Києві була
припинена у зв’язку з вимушеним переїздом
до Фастова, а згодом – до Житомира. До Ки@
єва переїхав більшовицький уряд, який на той
час мав назву Народний Секретаріат. У той
час влада на Україні змінювалася часто. Вже
у березні 1918 р. Центральна Рада повертаєть@
ся до Києва. Уряд формує свої міністерства.
У складі 14 міністерств УНР було і Народне
міністерство торгу та промисловості. В цьому
міністерстві, за даними його Інформбюро від
06.04.1918 р., налічувалося 10 департаментів,
серед яких представлені Департамент вина@

ходів і Департамент по охороні промисло@
вості. Однак, робота уряду УНР знов була
припинена. 

Після проголошення Української держа@
ви з гетьманом П. Скоропадським на чолі гра@
мота гетьмана до всього українського народу,
оприлюднена 30 квітня, оголошувала про ска@
сування Центральної Ради та Уряду УНР.
2–3 травня гетьман сформував Раду Мініст@
рів Української Держави. У складі гетьмансь@
кого Кабінету Міністрів було 15 міністерств,
у тому числі Міністерство торгу та промис@
ловості. 

Міністерства за Гетьманату теж поділя@
лися на департаменти. Як свідчать архівні
документи, у Міністерстві торгу і промисло@
вості Української Держави справами вина@
хідництва й охороною промислової власнос@
ті займався Департамент фабрично@заводсь@
кий, при якому діяв відділ винаходів. Відпо@
відно до статуту означеного Департаменту,
відділ винаходів завідує справами з видання
патентів на винаходи, реєструє товарні зна@
ки, фабричні рисунки та зразки. Для прове@
дення експертизи, яка має відношення до 
видачі патентів і реєстрації товарних знаків,
фабричних рисунків і зразків, при відділі було
утворено Експертний комітет. Комітет скла@
дався із штатних урядовців організаційно@
технічного відділу цього ж департаменту та 
з фахівців окремих галузей, представлених
заінтересованими міністерствами, зокрема,
Військового, Внутрішніх справ, Морського,
Шляхів, Праці, Фінансів та Земських Справ.
Начальник відділу міг залучати до Експерт@
ного комітету за вільним наймом осіб для по@
переднього розгляду заяв із правом вирішаль@
ного голосу. Кількість членів комітету вста@
новлював Міністр торгу та промисловості. 

При відділі винаходів була своя канцеля@
рія, спеціальна бібліотека, архів патентних
списків і альбомів, зареєстрованих марок, зраз@
ків фабричних рисунків [7, с. 23]. 

У 1918 р. у період гетьманату було ство@
рено так званий експертний комітет, який за@
безпечував розгляд питань про реєстрацію та
правову охорону винаходів. Особи, які бажа@
ли отримати охоронний документ на вина@
хід, товарний знак або фабричний зразок, по@
винні були написати заяву, підготувати опис
винаходу або зображення торгового знака та
сплатити грошову суму. 

У серпні–вересні 1918 р. Міністерство
торгу та промисловості подає до уряду зако@
нопроект «Про зміну термінів здійснення при@
вілею» (підготовлений Департаментом фаб@
рично@заводським), який торкався термінів
сплати щорічного мита за винахід і відновлен@
ня свідоцтв на товарні знаки. З урахуванням
складності політичної ситуації, в якій опини@
лися громадяни України, коригувалися пев@
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ні статті законодавчих актів колишньої Росій@
ської імперії, якими тимчасово керувалась
Українська Держава у справі охорони промис@
лової власності. Власники російських приві@
леїв на винаходи повинні були щорічно, вперед
за кожен рік дії привілею від дня його підпи@
сання виплачувати відповідне мито. Спізнення
виплати дозволялося (з доплатою пені) не
більше ніж на три місяці. В разі сплати мита
пізніше, привілей вважався таким, що втратив
свою дію (Статут про мито. Звід Законів Ро@
сійської імперії. Т. 5, статті 360–371. 1906 р.).
Також власники російських привілеїв на ви@
находи зобов’язувалися здійснити ці привілеї
не пізніше 5 років із дня їх підписання. У ви@
падку невиконання зазначеної вимоги, дія
привілею припинялася (Статут про промисло@
вість. Звід Законів Російської імперії. Т. 11,
ч. 2, статті 96 , 101. 1913 р.). 

За Директорії УНР проблемами патенту@
вання винаходів, реєстрацією товарних зна@
ків і фабричних зразків почало займатися Мі@
ністерство народного господарства, в яке ре@
організували Міністерство торгу та промис@
ловості. Назву відповідних департаменту та
відділу не змінювали. 

Наведені історічні свідчання дають під@
стави стверджувати, що у 1918 р. в Україні
були зроблені перші кроки на шляху створен@
ня національної системи охорони промисло@
вої власності. Разом із тим як зазначають 
В. Дало та В. Ферчук, нема підстав стверджу@
вати, що саме в описаний період в Україні
були закладені основи національного зако@
нодавства з охорони промислової власності.
Згадані закони та законопроекти мали на ме@
ті тимчасово адаптувати до реалій часу зако@
нодавство Російської імперії. 

Започаткована в Україні у 1918 р. дер@
жавна система охорони промислової власнос@
ті фактично на старті, з відомих політичних
причин, припинила свою діяльність. Історія
не відвела їй часу на реалізацію багатьох роз@
початих справ. Патенти на вже зареєстровані
винаходи так і не були видані заявникам. Не
було створене національне законодавство з охо@
рони промислової власності. Самостійна Ук@
раїна не встигла у той час приєднатися до Па@
ризької конвенції з охорони промислової влас@
ності (як, наприклад, Польща у 1918 р.). Із
1991 р. Україна почала все з початку [7, с. 24]. 

Подальший розвиток державної системи
охорони об’єктів промислової власності Ук@
раїни пов’язаний із так званим радянським
періодом (1917–1991 рр.). Після проголо@
шення України незалежною суверенною дер@
жавою перед народом України, її Парламен@
том та Урядом постало питання про створен@
ня законодавчих та організаційних засад, які
б забезпечували життєздатність нової держа@
ви. Ці процеси охопили всі сфери діяльності

та не оминули сферу охорони прав на об’єкти
промислової власності. 

Закон України «Про основи державної по@
літики в сфері науки і науково@технічної
діяльності» від 13.12.1991 р. заклав основу за@
конодавства про промислову власність. 

Враховуючи проблемні питання, пов’яза@
ні з охороною об’єктів промислової власності
та раціоналізаторських пропозицій в Україні
після розвалу СРСР, перед державою поста@
ло питання охорони прав на об’єкти промис@
лової власності. Постановою Кабінету Мініст@
рів України від 21.07.1992 р. № 411 було за@
тверджено Положення про Державне патент@
не відомство України, а Указом Президента
України затверджене Тимчасове положення
про правову охорону об’єктів промислової
власності та раціоналізаторських пропозицій
в Україні від 18.09.1992 р. № 479/92. Одно@
часно велася робота з розроблення пакета за@
конів про правову охорону об’єктів промис@
лової власності. Верховна Рада України прий@
няла пакет законів про промислову власність,
серед яких: Закони України «Про охорону
прав на винаходи і корисні моделі», «Про охо@
рону прав на промислові зразки», «Про охоро@
ну прав на знаки для товарів і послуг». 

Наступним кроком у створенні національ@
ної системи охорони прав на об’єкти промис@
лової власності стало утворене постановою Ка@
бінету Міністрів України Державне патентне
відомство України від 27.01.1993 р. № 29.

У 1993–1999 рр. державну систему охо@
рони промислової власності здійснювало Дер@
жавне патентне відомство України. З метою
подальшого вдосконалення та підвищення
ефективності національної патентної системи
на базі ліквідованого Держпатенту Кабінет Мі@
ністрів України утворив Державне агентство
України з охорони промислової власності
(постанова від 07.01.1999 р. № 49), яке було
підпорядковане Кабміну України. 

На виконання Указу Президента України
«Про зміни у структурі центральних органів
виконавчої влади» від 15.12.1999 p. № 1573/99
та постанови Кабінету Міністрів України «Про
утворення Державного Департаменту інте@
лектуальної власності у складі Міністерства ос@
віти і науки України» від 04.04.2000 p. № 601
наказом МОН України від 07.08.2000 р. № 175
було утворене державне підприємство «Ук@
раїнський інститут промислової власності» 
на базі Державного патентного відомства Ук@
раїни та державного підприємства «Інститут
промислової власності». Укрпатент включе@
но до сфери управління Державного депар@
таменту інтелектуальної власності. 

У подальшому в діяльність Державного
департаменту інтелектуальної власності не@
одноразово вносилися зміни. На сьогодні ця
Державна служба інтелектуальної власності
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The article discusses the history of formation and development of the system of state protection of
objects of industrial property in Ukraine. 

В статье анализируется история становления и развития системы государственной охраны
объектов промышленной собственности в Украине.

України є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується і ко@
ординується Кабінетом Міністрів України че@
рез Міністра економічного розвитку та тор@
гівлі, який реалізує державну політику у сфе@
рі інтелектуальної власності [8]. 

Висновки 

Проведене дослідження історичного пра@
вового регулювання суспільних відносин, по@
в’язаних із створенням і розвитком системи
охорони прав на об’єкти промислової влас@
ності в Україні, дозволяє запропонувати ав@
торську періодизацію розвитку охорони прав
на об’єкти промислової власності та виокре@
мити три основні періоди цього процесу: 

дорадянський період (з моменту прий@
няття «Новоторгового Статуту» – 1667–
1917 рр.); 

радянський (з моменту прийняття Дек@
рету Ради Народних Комісарів «Про мито на
товарні знаки» – 1918–1991 рр., тобто до здо@
буття Україною незалежності); 

сучасний (з 1992 р. до теперішнього часу).
Цей період відображає процес становлення
правовідносин у сфері охорони прав на об’єк@
ти промислової власності в період незалеж@
ності, який доцільно поділити на декілька
етапів: перший етап (липень 1992 р. – січень
1999 р.) характеризується утворенням 18 ве@
ресня 1992 р. Державного патентного відом@
ства України, затвердженням Тимчасового по@
ложення про правову охорону об’єктів промис@
лової власності та раціоналізаторських пропо@
зицій в Україні; другий етап (січень 1999 р. –
червень 2000 р.) характеризується ліквідаці@
єю Державного патентного відомства Укра@
їни та утворенням Державного агентства з охо@
рони промислової власності, державного під@
приємства «Український інститут промисло@
вої власності»; сучасний етап (серпень 2000 р.
до теперішнього часу) характеризується ді@

яльністю державного підприємства «Україн@
ський інститут промислової власності», який
входить до структури ДСІВ і відповідає за
проведення формальної та кваліфікаційної
експертизи заявок на об’єкти промислової
власності. 

Аналіз наукових історичних і публіцис@
тичних джерел дозволив проаналізувати іс@
торичні передумови виникнення правового
регулювання прав на об’єкти промислової
власності. Виділення періодів та етапів роз@
витку охорони прав на об’єкти промислової
власності доцільно врахувати при форму@
ванні нормотворчого процесу, спрямованого
на правове регулювання суспільних відно@
син у сфері охорони об’єктів промислової
власності. 
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У статті досліджуються поняття й основні ознаки адміністративно�правової охорони та
захисту прав інтелектуальної власності. 
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Різноманітність об’єктів права інтелек@
туальної власності та реальна можли@
вість незаконного їх використання зу@

мовлюють структурні особливості правової
охорони суб’єктивних прав власників і за@
конних користувачів об’єктів права інтелек@
туальної власності, які врегульовуються чис@
ленними нормативно@правовими нормами,
що належать до різних галузей права. Міжга@
лузевий характер охорони прав інтелектуаль@
ної власності в Україні дозволяє виділити йо@
го конституційно@правову, кримінально@пра@
вову, цивільно@правову, господарсько@право@
ву, адміністративно@правову та міжнародно@
правову складові. Серед наведеного заслуго@
вує на увагу, перш за все, адміністративно@
правова складова. 

Ефективна охорона прав інтелектуальної
власності стає невід’ємною умовою економіч@
ного та соціального розвитку країни. Значну
роль у механізмі охорони прав інтелектуаль@
ної власності має відігравати адміністратив@
не право, яке повинно швидко реагувати на
потреби практики, виявляти теоретичні та
практичні проблеми правозастосовної діяль@
ності, пропонувати шляхи їх вирішення. 

Серед сучасних учених, які досліджували
питання охорони прав власності й адмініст@
ративно@правової охорони та захисту прав
інтелектуальної власності за часів незалеж@
ності, вагомі доробки для розкриття феноме@
на охорони права власності зробили пред@
ставники різних галузевик наук: Р. Веприць@
кий, В. Галунько, І. Запорожець, О. Личенко,
О. Никитенко, О. Світличний, Я. Шевченко,
Р. Шишка та інші. 

Метою цієї статті є аналіз кваліфікуючих
ознак адміністративно@правової охорони
прав інтелектуальної власності, змісту юри@
дичних конструкцій понять «охорона» та

«захист» через призму охорони та захисту
прав власності. 

В. Галунько проаналізував адміністратив@
но@правову охорону права власності в Ук@
раїні і дійшов висновку, що адміністративно@
правова охорона права власності – це віднос@
но самостійний інститут юриспруденції, який
врегульовує суспільні відносини з охорони
прав усіх суб’єктів права власності та широ@
кого загалу осіб від майна підвищеної небез@
пеки, що виникають, в основному, у сфері
державного управління з можливістю засто@
сування до порушників режиму власності за@
собів державного впливу, в тому числі ме@
тодів адміністративного примусу [1, с. 155]. 

І. Личенко під адміністративно@право@
вою охороною права власності розуміє систе@
му правових способів і засобів щодо підтри@
мання режиму охорони права власності, за@
безпечення діяльності учасників адміністра@
тивно@охоронних відносин у цій сфері, ре@
алізації правових норм, які спрямовані на за@
хист права власності та сприяють відновлен@
ню порушених прав власників [2, с. 22]. На
думку Я. Шевченко, поняття охорони перед@
бачає як заходи економічного, політичного,
ідеологічного характеру, що забезпечують
нормальне регулювання суспільних відно@
син, попередження правопорушень, усунення
причин, що їх породжують (регулятивні нор@
ми), так і заходи, спрямовані на поновлення
чи визнання прав у разі порушення чи оспо@
рювання їх, а саме – захист (охоронні норми)
[3, с. 130–131]. 

Незважаючи на певну розбіжність у ви@
значенні поняття «адміністративно@правова
охорона», що є цілком логічним явищем, до@
слідники одностайні у висвітленні важливос@
ті організації та здійснення державного управ@
ління охорони майна власників від право@
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порушень. Виходячи із наведених думок та
екстраполюючи їх на адміністративно@пра@
вову охорону прав інтелектуальної власнос@
ті, зазначимо, що охорона прав власності є
однією з найважливіших функцій держави, а
адміністративно@правова охорона прав інте@
лектуальної власності є однією із складо@
вих загальної функції держави щодо охоро@
ни прав власності. 

Виходячи із змісту адміністративно@пра@
вової охорони прав інтелектуальної власнос@
ті, вважаємо необхідним з’ясувати зміст по@
нять «охорона» та «захист», що використо@
вуються у наукових дослідженнях і націо@
нальному законодавстві. Р. Шишка вважає,
що функціонально охорона та захист прав
мають різне призначення. Охорона здебіль@
шого спрямована на попередження чи уне@
можливлення порушень прав авторів; захист
має на меті мінімізувати наслідки допущено@
го порушення прав авторів і засобами ци@
вільного права відшкодувати заподіяні збит@
ки, а за неможливості їх виявити чи довести –
компенсувати моральну шкоду. Отже, основ@
на функція захисту – компенсаційна. Тому
захист тісно пов’язаний із відповідальністю,
а охорона спрямована на профілактику пра@
вопорушень майнових і немайнових прав ав@
торів. Відповідно це сприяє розумінню різ@
них підходів при моделюванні законодавства
про захист порушеного суб’єктивного права
[4, с. 290]. 

Протилежної точки зору дотримується 
В. Темченко. На його думку, терміни «захист»
та «охорона» у нормативному матеріалі вжи@
ваються як синоніми чи подібні за значенням
поняття стосовно мети, завдань, методів, су@
б’єктів забезпечення прав і можуть викорис@
товуватися в практиці як ідентичні поняття
[5, с. 33–36]. Найбільш рішучу позицію щодо
тотожності понять «охорона» та «захист» зай@
має Р. Веприцький, який стверджує, що за@
конодавець не проводить чіткого розмежу@
вання між цими двома термінами. Оскільки
застосування цих термінів у законодавстві й
їх довільне тлумачення науковцями певним
чином ускладнює правозастосовчу практику
та спричиняє плутанину в термінологічному
апараті юридичної науки, він вважає за до@
цільне відмовитися від використання тер@
міна «охорона» та використовувати в зако@
нодавстві і правозастосовчій практиці термін
«захист» [6, с. 9]. 

Ми частково поділяємося думку Р. Веп@
рицького, проте не погоджуємося з його по@
зицією щодо відмови від використання тер@
міна «охорона» на користь використання тер@
міна «захист» як у законодавстві, так і право@
застосовній практиці. На нашу думку, такий
підхід до терміна «охорона» нівелює цей тер@
мін, який міститься у багатьох законодав@

чих актах. Наприклад, у Конституції України
законодавець вживає терміни «захист» та
«охорона». Зокрема, «держава забезпечує за@
хист прав усіх суб’єктів права власності і гос@
подарювання, соціальну спрямованість еко@
номіки» (ст. 13); «земля є основним націо@
нальним багатством, що перебуває під особ@
ливою охороною держави» (ст. 14). 

Термін «охорона» вживається в Кодексі
України про адміністративні правопорушен@
ня (далі – КУпАП), у ст. 1 якого зазначено:
«Завданням Кодексу України про адмініст@
ративні правопорушення є охорона прав і
свобод громадян, власності, конституційно@
го ладу України, прав і законних інтересів
підприємств, установ і організацій, встанов@
леного правопорядку, зміцнення законності,
запобігання правопорушенням, виховання
громадян у дусі точного і неухильного додер@
жання Конституції і законів України, поваги
до прав, честі і гідності інших громадян, до
правил співжиття, сумлінного виконання
своїх обов’язків, відповідальності перед сус@
пільством». 

Як складова частина національного зако@
нодавства України, КУпАП ґрунтується на
нормах Конституції України, що зумовлено
закріпленим у ст. 8 Конституції принципом
верховенства права, згідно з яким Консти@
туція України має найвищу силу, а закони й
інші нормативно@правові акти приймаються
на основі Конституції України і повинні
відповідати їй. Визначення охорони прав і
свобод громадян в КУпАП здійснено на роз@
виток ст. 3 Конституції України, згідно з якою
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, не@
доторканність і безпека визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю, права та сво@
боди людини й їх гарантії визначають зміст і
спрямованість діяльності держави, яка від@
повідає перед людиною за свою діяльність, ут@
вердження та забезпечення прав і свобод лю@
дини є основним обов’язком держави.

Подальший аналіз наукових доробок
свідчить, що тривалий час питання, пов’яза@
не з використанням термінів «охорона» та
«захист», розглядалося в конспекті порушен@
ня прав інтелектуальної власності. З цього
приводу О. Тандир зазначає, що серед на@
уковців, які досліджували питання адміні@
стративної охорони та захисту об’єктів права
інтелектуальної власності, існують різні під@
ходи до тлумачення поняття «адміністратив@
ний захист права інтелектуальної власності»
[7, с. 27]. Посилаючись на праці Ф. Кірилен@
ка, який під адміністративним захистом пра@
ва інтелектуальної власності розуміє вре@
гульовані законом суспільні відносини щодо
володіння, користування та розпорядження
результатами інтелектуальної, творчої діяль@
ності, які охороняються нормами адміністра@



А Д М І Н І С Т РАТ И В Н Е П РА В О

30

10/2015

тивного законодавства через правозастосов@
ну діяльність уповноважених державних ор@
ганів (посадових) осіб, що також спрямовані
на попередження та припинення посягання
на права свободи та законні інтереси фізич@
них і юридичних осіб у сфері інтелектуаль@
ної власності [8, с. 3–4] та О. Світличного,
який під адміністративним захистом прав на
торговельну марку в Україні розуміє сукуп@
ність заходів адміністративного припинен@
ня, спрямованих на припинення порушень,
відновлення та визнання прав і притягнення
винних осіб до адміністративної відповідаль@
ності [9, c. 62], О. Тандир доходить висновку,
що викладені визначення поняття «адмініст@
ративного захисту» звужують поняття «ад@
міністративний захист прав суб’єктів права
інтелектуальної власності» та не охоплюють
усіх його складових. 

На думку П. Немеша, «захист» пов’яза@
ний не з нормальною реалізацією прав, а ли@
ше з конкретним правопорушенням або ос@
порюванням прав. Він вважає, що правовий
захист не обмежується можливістю застосу@
вання лише юридично закріплених захисних
механізмів. Особа вправі самостійно обирати
будь@які способи захисту, що відповідають
змісту порушеного права, характеру право@
порушення та його наслідкам [10, с. 208–209]. 

Викладене свідчить, що в науці адміні@
стративного права відсутня стала точка зору
щодо тотожності понять «охорона» та «за@
хист». На розвиток методологічних засад
адміністративно@правової охорони прав інте@
лектуальної власності зазначимо, що термін
«охорона» є набагато ширшим, ніж термін
«захист», який виступає складовою охоро@
ни. Для з’ясування цього проблемного пи@
тання звернімося до законодавчих актів. 

Аналіз спеціального законодавства у сфе@
рі інтелектуальної власності свідчить, що наз@
ва самих законів включає термін «охорона».
Наприклад, Закон України «Про охорону
прав на сорти рослин». У багатьох нормах 
цього Закону вживається термін «охорона».
Слід зазначити, що незважаючи на часте вжи@
вання термінів «охорона» та «захист» у нормах
спеціального законодавства, вказані поняття
не знайшли свого нормативного визначення
як у спеціальному законодавстві, так і в інших
нормативно@правових актах. 

Ефективність способів і засобів адмініст@
ративно@правової охорони визначається че@
рез їх адекватність способам правопорушень.
Одна справа коли порушуються права особи
на стадії реєстрації ОПІВ у відповідній дер@
жавній установі, інша – коли порушення
пов’язане з незаконним використанням вик@
лючних майнових прав. У першому випадку
правопорушення, як правило, не завдає особі
будь@якої майнової шкоди, а другому – пра@

вопорушник незаконно використовуючи ОПІВ
посягає на майнові або немайнові права та
законні інтереси особи. 

О. Іоффе поділяв порушення у сфері ав@
торського права на ті, що посягають на осо@
бисті правомочності автора без завдання йому
будь@якої майнової шкоди, а також ті, що по@
сягають на майнові інтереси; при цьому вони
можуть бути пов’язані з порушеннями осо@
бистих прав [11, с. 56]. 

На думку В. Грибанова, суб’єкти права
інтелектуальної власності, реалізуючи своє
право, можуть використовувати різні спосо@
би, виділяючи три групи способів захисту
[12, с. 156]: 

••застосування способів власного приму@
сового впливу на порушника, захист прав
власними діями фактичного характеру (са@
мозахист цивільних прав); 

••можливість застосування «способів опе@
ративного впливу»; 

••звернення до компетентних державних 
і громадських органів із клопотанням про
застосування примусу щодо певної особи. 

Погоджуючись із викладеним, зазначи@
мо, що порушення прав інтелектуальної влас@
ності залежить від ступеня та характеру пра@
вопорушення і може передбачати цивільну,
господарську, адміністративну та криміналь@
ну відповідальність. Такий захист здійсню@
ється щодо власників ОПІВ або їх законних
користувачів. Однак існує захист, який може
здійснюватися особою з метою заперечення
рішень Державної служби інтелектуальної
власності України щодо набуття прав на
об’єкти інтелектуальної власності, яка може
й не бути власником ОПІВ. Це зумовлює ад@
міністративно@правовий засіб захисту пору@
шених прав і передбачає: 

••право на звернення із запереченням про@
ти будь@якого рішення ДСІВ щодо набуття
прав на об’єкт інтелектуальної власності; 

••право власника знака на заяву про ви@
знання його знака добре відомим в Україні; 

•• право на оскарження затвердженого
ДСІВ рішення Апеляційної палати в судово@
му порядку; 

••право на звернення із заявою до адмі@
ністративного суду у випадку оскарження
рішення, дії чи бездіяльності посадової осо@
би ДСІВ. 

Виходячи із викладених міркувань та
враховуючи різний ступінь причетності осо@
би до вчинення правопорушення у сфері ін@
телектуальної власності, їх можна класи@
фікувати на порушення, що здійснюються 
на стадії реєстрації об’єктів інтелектуаль@
ної власності або при визнанні знака добре
відомим в Україні, та на ті, що посягають на
майнові інтереси й особисті немайнові пра@
ва суб’єктів права інтелектуальної власності. 
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До перших ми відносимо порушення, що
здійснюються на стадії: реєстрації ОПІВ; при
видачі охоронного документа (свідоцтва, па@
тенту); визнанні знака добре відомим в Ук@
раїні. У даному випадку, заявник, так і третя
особа, може оскаржити дії ДСІВ: в адмі@
ністративному порядку в Апеляційній палаті
ДСІВ, або суді. Якщо Апеляційна палата
ДСІВ або суд приймуть інше рішення, на@
приклад про видачу патенту, до посадової осо@
би, яка своїми діями призвела до порушення
прав заявника або створила інші умови пору@
шення прав, не можуть застосовуватися ті
самі способи захисту та ступінь відповідаль@
ності, що застосовується до осіб, які незакон@
но використовують об’єкти інтелектуальної
власності. 

До других відносимо правопорушення,
суб’єкти яких незаконно використовують
об’єкти права інтелектуальної власності, які
своїми діями порушують суб’єктивні права.
До таких порушень відносяться порушення
особистих майнових і немайнових прав суб’єк@
тів права інтелектуальної власності. Об’єктом
адміністративно@правової охорони виступа@
ють не самі об’єкти права інтелектуальної
власності, суб’єктивні права власників або
законних користувачів таких об’єктів. Будь@
яке суб’єктивне право має реальне значення
для його носія лише за наявності ефективної
системи захисту. 

Висновки 

Залежно від виду правопорушень, особа з
метою охорони прав і законних інтересів
обирає шляхи реалізації способів захисту по@
рушених прав інтелектуальної власності. Са@
ме в охоронних правовідносинах здійснюєть@
ся реалізація способів захисту прав інтелек@
туальної власності. 

Характер правопорушення зумовлює по@
рядок і межі адміністративно@правової охо@
рони, яка здійснюється комплексом узгодже@
них дій, спрямованих на захист суб’єктивних
прав та інтересів суб’єктів прав інтелектуаль@
ної власності. Такий захист може здійснюва@
тися як в органах державного управління,
так і в суді. 

На основі викладеного та норм чинного
законодавства надаємо власне визначення
поняття «адміністративно@правова охорона
прав інтелектуальної власності», яке слід ро@
зуміти як сукупність правових заходів, спо@
собів і методів, спрямованих на забезпечення
та реалізацію майнових прав суб’єктів інте@
лектуальної власності, за порушення яких до
правопорушників застосовуються засоби дер@
жавного впливу, в тому числі методи адміні@
стративного примусу. 
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The article examines the concept and main features of administrative�legal protection and enforce�
ment of intellectual property rights, it is concluded that depending on the offence, the person for the pur�
pose of protection of rights and legitimate interests chooses the ways of implementation of methods of
protection of infringed rights. 

В статье исследуются понятие и основные особенности административно�правовой охра�
ны и защиты интеллектуальной собственности.
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ПРИНЦИПИ  КОДИФІКАЦІЇ  
АГРАРНОГО  ЗАКОНОДАВСТВА  УКРАЇНИ

У статті досліджуються принципи кодифікації законодавства й аналізується вплив особли�
востей галузевої кодифікації на їх змістове наповнення. 

Ключові слова: аграрне законодавство, кодифікація аграрного законодавства, принципи
права, принципи кодифікації, кодифікація законодавства. 

Питання вдосконалення аграрного за@
конодавства та приведення його у від@
повідність із світовими й європейсь@

кими правовими стандартами шляхом коди@
фікації не втрачає своєї актуальності протя@
гом усього часу становлення та розвитку не@
залежної України, але й досі залишається не@
вирішеним. Кодифікація аграрного законо@
давства України – це послідовний систем@
ний процес, необхідною передумовою якого
є комплексні теоретичні дослідження меха@
нізму його здійснення, у тому числі ґрунтов@
не дослідження принципів кодифікації. 

Наукове дослідження принципів права та
кодифікації законодавства здійснювалося та@
кими вітчизняними та зарубіжними вченими,
як С. Алексєєв, Ю. Васильєва, Л. Галесник, 
Є. Гетьман, В. Єрмоленко, М. Костенніков,
Є. Погорелов, С. Погребняк, Н. Хуторян, 
М. Шумило, В. Янчук та інші. Проте комп@
лексне дослідження саме принципів коди@
фікації аграрного законодавства України не
знайшло відображення у сучасних наукових
розробках, що зумовлює актуальність пошу@
ку у відповідному напрямі. 

Метою цієї статті є формулювання по@
няття принципів кодифікації аграрного
законодавства України, їх класифікація та
розкриття змісту деяких із них.

В юридичній енциклопедії під поняттям
принцип розуміють основні засади, вихідні
ідеї, що характеризуються універсальністю,
загальною значущістю, вищою імперативніс@
тю та відображають суттєві положення теорії,
вчення, науки, системи внутрішнього і між@
народного права, політичної, державної чи
громадської організації (гуманізм, законність,
справедливість, рівність громадян перед зако@
ном тощо); йому притаманна властивість аб@

страктного відображення закономірностей
соціальної дійсності, що зумовлює їх особли@
ву роль у структурі широкого кола явищ; він
є джерелом багатьох явищ або висновків, що
відносяться до нього як дія до причини (ре@
альний) або як наслідки до підстави (ідеаль@
ний) [1, с. 110–111]. Натомість принципи
права – це керівні засади (ідеї), які визнача@
ють зміст і спрямованість правового регулю@
вання суспільних відносин. До принципів 
права, зокрема, відносять загальнолюдські, 
типологічні, конкретно@історичні, галузеві,
міжгалузеві (охоплюють кілька галузей пра@
ва певної держави) тощо [1, с. 128]. 

Основоположність і фундаментальність
значення принципів загалом зумовлює роз@
гляд принципів кодифікації законодавства
як категорії, пов’язаної із принципами права,
дотичної, але не тотожної їм, яка, відповідно,
є похідною від визначальних принципів права. 

Аналіз юридичних наукових робіт, в яких
визначаються принципи систематизації та
кодифікації нормативно@правових актів, дає
підстави для висновку про усталеність по@
глядів та уявлень стосовно цього питання.
Так, М. Костенніков і О. Куракін визначають
принципи кодифікації правових норм як ос@
новні ключові положення, ідеї, що охоплюють
усю кодифікаційну діяльність і відіграють у
ній координуючу та керівну роль, дають змо@
гу розподілити правовий матеріал найбільш
логічно та послідовно, а також уникнути по@
милок у процесі впорядкування чинних норм
[2, с. 38–39]. 

Принципи систематизації нормативно@
правових актів (однією з форм якої є коди@
фікація) розглядаються також як вимоги до
її результату та процесу. Зокрема, на думку
В. Сивіцького, систематизація – це повнота,
докладність і зрозумілість регулювання, зруч@
ність користування системою нормативно@
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правових актів, єдність систематизованого
нормативного матеріалу, відсутність у ньому
протиріч; вимогами до процесу є плановість,
своєчасність, нормативне регулювання про@
цесу, організаційна та фінансова забезпече@
ність, політична згода в суспільстві, наяв@
ність ідеологічної складової, що тісно пов’яза@
ні між собою й які не можна розглядати окре@
мо одна від одної [3, с. 12–13]. 

В. Ксенофонтов визначає принципи сис@
тематизації законодавства як основоположні
вимоги нормативного характеру, необхідні
при виборі законодавства з урахуванням його
ознак, властивостей та інших особливостей.
Він вважає, що залежно від принципу, взято@
го за основу систематизації законодавства, її
можна розрізняти за органом, який прийняв
нормативно@правовий акт, за формою право@
вого акта (формальний принцип), за його ти@
пом (типовий принцип), за предметом (тема@
тичний), за алфавітом, за хронологією тощо
[4, с. 12]. 

У свою чергу, Д. Вергелес розглядає прин@
ципи кодифікації як основоположні ідеї,
якими необхідно керуватися у процесі кодифі@
кації та реалізовувати їх в системі правових
приписів при розробленні конкретних зако@
нопроектів, та прикладні, узагальнюючі ідеї
законодавчого виразу норм права, викорис@
тання різних прийомів законодавчої техніки
й експертизи законопроектів [5, с. 128]. 

Викладене свідчить, що принципи кодифі�
кації можна визначити як основні, базисні
ідеї та переконання, які створюють засади
для кодифікаційного процесу, зумовлюють
конкретне спрямування вектора його реалі@
зації та мають вияв у безпосередніх сутнісно@
якісних показниках результату кодифікацій@
ної діяльності – кодифікованому норматив@
но@правовому акті. 

Незважаючи на усталеність поглядів що@
до визначення принципів кодифікації зако@
нодавства, думки вчених стосовно їх класи@
фікації різняться. Так, Є. Погорелов принци@
пами, притаманними саме кодифікаційній
діяльності, які визначають її зміст, вибір за@
собів і прийомів її здійснення, вважає плано@
вість, системність і систематичність прове@
дення кодифікаційних робіт, наукову обґрун@
тованість кодифікованих актів, забезпечення
верховенства права та закону, врахування
системно@структурних властивостей об’єк@
тивного юридичного права та законодавства,
техніко@юридичну досконалість кодифікацій@
них актів, наближення кодифікаційної діяль@
ності в Україні до європейських стандартів,
зумовлених особливостями континентальної
правової системи [6, с. 9]. 

Є. Гетьман акцентує увагу на тому, що
розглядаючи принципи, відповідно до яких
має здійснюватися кодифікаційна діяль@

ність, слід виходити із тих засад, на яких
здійснюється правотворча діяльність, а са@
ме – законотворчість. Серед таких принципів
він виокремлює загальні (верховенство пра@
ва, законність, демократизм, гуманізм, єд@
ність прав та обов’язків, протидія дискримі@
нації прав за расовими чи національними оз@
наками, плановість, науковість, гармоніза@
ція національного законодавства України з
європейськими стандартами у здійсненні пра@
вотворчості), тобто найважливіші принци@
пи, основні вимоги яких правомірні щодо
будь@якого нормативно@правового акта, у то@
му числі кодифікованого, та спеціальні (прин@
ципи оперативності, поєднання динамізму та
стабільності, спадковості, системної пого@
дженості, професіоналізму, техніко@юридичної
досконалості прийнятих нормативно@право@
вих актів тощо) [7, с. 34]. 

Ми вважаємо, що класифікуючи прин@
ципи кодифікації аграрного законодавства
України слід враховувати особливості галу@
зевої кодифікації та наведені приклади прин@
ципів кодифікаційної діяльності. Таким чи@
ном, за критеріями реалізації та взаємодії
зазначених принципів доцільно виокрем@
лювати такі пов’язані між собою їх групи:
загальноправові, спеціально�базові та спеці�
ально�галузеві.

Визначаючи зміст загальноправових прин@
ципів кодифікації аграрного законодавства
України, необхідно звернутися до напрацю@
вань теорії права, згідно з якими система
права має орієнтуватися на цінності, втілені
у принципах права [8, с. 124]. Натомість прин@
ципи права повинні бути виражені у праві, в
текстах законодавчих актів у виді текстуаль@
них формулювань чи «розчинених» у поло@
женнях низки статей нормативних приписів
[9, с. 145]. Отже, основою здійснення будь@
якої кодифікаційної діяльності є дотримання
основоположних принципів права, які разом
із тим є визначальними для формування зміс@
ту майбутнього кодифікованого акта та ма@
ють бути належною мірою відображені у його
положеннях. Іншими словами, загальнопра�
вовими принципами кодифікації аграрного за�
конодавства України є частково відображені
в основоположних принципах права визна@
чальні вимоги й ідеї її проведення, дія яких
абстрактно поширюється на кодифікаційний
процес і втілюється в його результаті. Безпо@
середній вияв загальноправових принципів
кодифікації полягає у реалізації спеціально@
базових і спеціально@галузевих принципів
кодифікації. 

До загальноправових принципів кодифі@
кації аграрного законодавства України нале@
жать принципи демократизму, гласності, за@
конності, захисту основоположних прав і сво@
бод людини, юридичної рівності суб’єктів 
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аграрних правовідносин перед державою та
перед законом, верховенства права тощо.

На відміну від загальноправових прин@
ципів кодифікації аграрного законодавства
України спеціально@базові принципи мають
більш прагматичний характер і стосуються
доцільності практичних ідей і вимог до коди@
фікаційної діяльності та техніки. Інша наз@
ва, що певною мірою розкриває їх зміст, –
спеціально�процедурні принципи. До цієї гру@
пи, на нашу думку, належать принципи на@
уково@теоретичної визначеності та обґрунто@
ваності кодифікації, доступності викладено@
го матеріалу, недопущення колізій і дублю@
вання норм, професійності, порівняння та за@
позичення позитивного зарубіжного досвіду
аналогічних кодифікацій, логічної повноти та
структурованості, передбачуваності й плану@
вання тощо. Так, під принципом передбачува@
ності та планування слід розуміти прогнозу@
вання на найближче майбутнє темпів і дина@
міки розвитку суспільних відносин, що регу@
люються нормами аграрного законодавства, 
з метою врахування їх при кодифікації та від@
ображення у положеннях відповідного акта,
що дасть змогу забезпечити належну якість
цього документа, зменшить потенційну необхід@
ність внесення до нього змін у майбутньому. 

Принцип доступності викладеного нор@
мативно@правового матеріалу кодифіковано@
го акта аграрного законодавства передбачає
вжиття у цьому документі зрозумілих і тер@
мінологічно простих понять, застосування
такої структурної побудови та системноло@
гічного викладу, які сприятимуть безпере@
шкодному розумінню положень закону навіть
за відсутності спеціальних юридичних умінь
і навичок. Дотримання принципу доступнос@
ті дозволить підвищити рівень праворозу@
міння кодифікованого акта аграрного законо@
давства України, усунути перешкоди у прак@
тиці його застосування, оскільки норматив@
но@правовий акт такого роду має на меті ре@
гулювання суспільних аграрних відносин, що
виникають, зокрема, у сільській місцевості,
для більшості населення якої типовим є
низький рівень правової культури й обмеже@
ний доступ до якісної правової допомоги. 

Характерною для аграрного законодав@
ства є комплексність регулювання, його нор@
ми можуть входити до складу інших галузей
законодавства, тому при проведенні кодифі@
кації слід дотримуватися принципу недопу@
щення колізій і дублювання норм чинних
нормативно@правових актів, положення яких
не були предметом цієї кодифікації (напри@
клад, Цивільного, Земельного або Господар@
ського кодексів України). 

Значення принципу оптимального спів@
відношення між системою аграрного законо@
давства та системою аграрного права як га@

лузі полягає у тому, що кодифікація аграрно@
го законодавства передбачає максимальну
наближеність системи розміщення аграрно@
правових норм в акті кодифікації до системи
аграрного права як галузі (на основі дослі@
дження В. Янчука щодо кодифікації законо@
давства про колгоспи) [10, с. 450–451]. 

Дотримання принципу професійності у
кодифікації аграрного законодавства забез@
печує запобігання негативним наслідкам не@
професійного втручання у створення норма@
тивно@правових актів цієї галузі права, які,
зокрема, посилюють лобіювання інтересів ок@
ремих осіб чи їх об’єднань при прийнятті цих
актів у кількох читаннях, що розмиває межі
відповідності моделі аграрних майнових пра@
вовідносин їх реальному стану [11, с. 127–128]. 

Зазначеними принципами кодифікації
законодавства їх перелік не вичерпується. Де@
які вчені, розглядаючи питання кодифікації
конкретного масиву нормативно@правових
актів, наголошують на доцільності виокрем@
лення у процесі такої кодифікації базисних
принципів тієї ланки системи права, норма@
тивно@правовий матеріал якої підлягає опра@
цюванню (зокрема кодифікації). Так, крім
принципів верховенства права, законності,
об’єктивності, етапності й безперервності 
кодифікаційної роботи, О. Селезньова у числі
принципів кодифікації банківського законо@
давства називає відповідність Банківського
кодексу України нормам фінансового права,
інших галузей права та вимогам юридичної
техніки [12, с. 17]. 

Розглядаючи принципи кодифікації норм
адміністративного права, М. Костенніков і 
О. Куракін звертають увагу на їх визначе@
ність принципами цієї галузі, а також тими
цілями, для досягнення яких здійснюється
кодифікація правових норм. Крім загальних
принципів адміністративного права (зокрема,
об’єктивності, системності, спадковості, онов@
лення, демократизму тощо), вони називають
приватні принципи кодифікації, які обмежу@
ються рамками конкретних адміністративно@
правових інститутів (наприклад, принципи
адміністративного процесу чи організації дер@
жавної служби) [2, с. 44]. 

З урахуванням особливостей правового
регулювання трудових відносин Н. Хуторян
серед принципів кодифікації трудового зако@
нодавства України виокремлює оптимальне
збалансування виробничої та захисної функ@
цій трудового права, соціальний діалог (дво@
та тристороннє співробітництво), недопус@
тимість зниження трудових гарантій, що ви@
пливає із Конституції України, примат міжна@
родного права над внутрішнім, диференці@
ацію правових норм, що регулюють норму@
вання праці, заробітну плату, тривалість робо@
чого часу, часу відпочинку в юридичних осіб



А Г РА Р Н Е П РА В О

35

10/2015

залежно від їх організаційно@правових форм,
форм власності й умов праці [13, с. 272–278]. 

При кодифікації пенсійного забезпечен@
ня, на думку М. Шумила, слід зважати на два
види принципів: кодифікації як виду систе@
матизації законодавства, у тому числі напра@
цьованого теорією права у сфері юридичної
техніки, та пенсійного забезпечення, що ма@
ють бути закріплені як підґрунтя Пенсійного
кодексу. До останніх автор відносить принци@
пи пенсійного страхування від соціальних ри@
зиків, державних гарантій реалізації застрахо@
ваними особами своїх, передбачених законом
прав, диференціації розмірів пенсій залежно
від тривалості страхового стажу та розміру за@
робітної плати (доходу) тощо [14, с. 332–337].

Залежно від обсягу сфери дії Ю. Васи@
льєва запропонувала класифікувати прин@
ципи, яким повинна відповідати кодифікація
законодавства про соціальне забезпечення,
на принципи правотворчості, однакові для
будь@якого її різновиду, в тому числі для ко@
дифікації (законності, демократизму, науко@
вості, гласності, тощо); принципи кодифіка@
ції, які є спільними для будь@якої кодифіка@
ції, незалежно від специфіки її форм чи видів
(плановості, системності, доцільності, концеп@
туальної цілісності, доктринальності тощо);
принципи кодифікації законодавства про со@
ціальне забезпечення (повноти, федералізму,
спадковості правового регулювання, враху@
вання міжнародного та зарубіжного досвіду
кодифікації законодавства про соціальне 
забезпечення, відповідності системи зако@
нодавства системі права). Також вона вва@
жає за необхідне при кодифікації брати до
уваги принципи у їх різноманітті: принципи
права, доктринальні принципи, практич@
но@прикладні тощо [15, с. 10]. 

Викладене свідчить, що у процесі коди@
фікації галузевого законодавства слід керу@
ватися принципами тієї галузі права та галу@
зі законодавства, яке кодифікується. Кожна
окрема норма, закріплена в кодексі, повинна
бути підпорядкована принципам відповідної
галузі права [16, с. 7]. У зв’язку з цим спеці�
ально�галузеві принципи кодифікації аграрно�
го законодавства України формуються з ура@
хуванням особливостей аграрного законодав@
ства й аграрного права, у принципах якого у
загальних ознаках, зокрема, і відображено сут@
нісний зміст зазначеної групи принципів. 

Керуючись метою та завданнями цього
дослідження та не виходячи за їх межі, вва@
жаємо за доцільне навести огляд запропонова@
них провідними науковцями принципів аграр@
ного права та встановити на підставі їх аналізу,
із урахуванням розглянутих принципів ко@
дифікації, зміст терміна «спеціально@галузеві
принципи кодифікації аграрного законодав@
ства України» та їх можливий перелік. 

Свого часу В. Янчук виокремив такі прин@
ципи аграрного права: право власності на
землю, що належить виробникам сільсько@
господарської продукції; правове забезпе@
чення господарської самостійності та неза@
лежності селянських господарств, агрогоспо@
дарських товариств, колективних сільськогос@
подарських підприємств, спілок селян, рад@
госпів та інших суб’єктів аграрних ринкових
правовідносин; правове забезпечення раціо@
нального поєднання високорентабельного ви@
робництва й оптимального підприємництва
у процесі їх діяльності; правове забезпечення
оптимального використання аграрно@дого@
вірних відносин, посилення частки майнових
аспектів у системі аграрних правовідносин,
зміцнення договірної дисципліни в агропро@
мисловому комплексі, поєднання правового
регулювання діяльності всіх суб’єктів аграр@
ного підприємництва за допомогою держав@
но@правових і локальних внутрігосподарських
правових актів; добровільний вступ до членів
суб’єктів підприємництва кооперативного
типу, право безперешкодного виходу з його
членів [17, с. 20–22]. 

В. Жушман основними принципами пра@
вового регулювання аграрних відносин у су@
часних умовах вважає рівність учасників аг@
рарно@правових відносин; свободу аграрного
підприємництва та добровільність обрання
форм і напрямів господарської діяльності; ор@
ганічний зв’язок трудової діяльності з при@
родно@кліматичними умовами виробництва;
пріоритетність розвитку агропромислового
комплексу; демократизацію системи уп@
равління цим комплексом; усебічну охорону
та зміцнення всіх форм власності, різнома@
нітних організаційно@правових форм сільсь@
когосподарських товаровиробників, що на них
базуються; господарську самостійність і від@
повідальність суб’єктів сільськогосподарсь@
кої діяльності та праці; невтручання держав@
них органів у виробничо@господарську діяль@
ність сільськогосподарських товаровироб@
ників [18, с. 14]. 

Найбільш докладною класифікацією прин@
ципів аграрного права, що повною мірою від@
повідає реаліям сучасного розвитку аграрних
правовідносин в Україні й може бути взята за
основу для визначення спеціально@галузевих
принципів кодифікації аграрного законодав@
ства України, на нашу думку, запропонував
В. Єрмоленко. Так, до принципів аграрного
права він, зокрема, відносить принцип забез@
печення потреб населення та промисловості
безпечною й якісною сільськогосподарською
сировиною; забезпечення продовольчої без@
пеки держави; врахування особливостей сіль@
ськогосподарської діяльності; вільне обран@
ня селянами форм і напрямів сільськогоспо@
дарської діяльності; забезпечення рівності
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учасників аграрних правовідносин; підвищен@
ня ефективності державної регламентації аг@
рарного сектора економіки; забезпечення
інноваційного розвитку сільського господар@
ства; пріоритетність соціального розвитку се@
ла; екологізацію сільського господарства; га@
рантованість захисту прав сільськогосподарсь@
ких товаровиробників; постійне вдосконален@
ня механізму правового регулювання аграр@
них відносин; запозичення позитивного досві@
ду зарубіжних країн щодо правового впоряд@
кування аграрних відносин [19, с. 56–62]. 

Висновки 

Спеціально�галузевими слід вважати прин@
ципи кодифікації аграрного законодавства
України, які мають локально@галузеву сферу
застосування та зумовлюють можливість
урахування специфіки й особливостей нор@
мативно@правової матерії, що кодифікується,
тобто аграрного права як галузі й окремих йо@
го інститутів. До спеціально@галузевих прин@
ципів кодифікації аграрного законодавства
України доцільно віднести, зокрема, гаран@
тування продовольчої безпеки держави, від@
родження села та сталого розвитку сільських
територій, національної пріоритетності віт@
чизняного виробника, державної підтримки
та захисту дрібних і середніх аграрних товаро@
виробників, належного ресурсного забезпе@
чення та взаємодопомоги тощо. Так, прин@
цип гарантування продовольчої безпеки дер@
жави як один із ключових для національної
безпеки України полягає у врахуванні при
кодифікації аграрного законодавства Укра@
їни основного призначення аграрного секто@
ра економіки – необхідності на достатньому
рівні забезпечувати населення екологічно
чистими та корисними для здоров’я продук@
тами харчування за доступними цінами із
збереженням і підтриманням належного ста@
ну навколишнього середовища. 

Принцип відродження села та стало@
го розвитку сільських територій дає змогу
спрямувати приписи аграрного законодав@
ства (у тому числі шляхом їх кодифікації) на
всебічний розвиток села, зокрема у сферах
освіти, науки, культури, інфраструктури, ту@
ризму тощо. Врахування під час кодифікації
аграрного законодавства України принципу
національної пріоритетності вітчизняного
виробника сільськогосподарської продукції
створюватиме умови для його захищеності
від імпортної як товарної, так і ресурсної за@
лежності. При цьому з огляду на курс нашої
країни на євроінтеграцію та підвищення на@
ціональних стандартів виробництва до євро@
пейських вимог дасть змогу українським віт@
чизняним виробникам зберегти свої бізнес@
позиції й аутентичність. 

Дотримання принципу державної під@
тримки та захисту дрібних і середніх аграр@
них товаровиробників при кодифікації має
на меті вирішення проблеми «тиску», неод@
накової конкурентоспроможності й інших
«правил гри», що їх диктують великі лати@
фундисти чи олігархічні холдинги дрібним і
середнім суб’єктам сільськогосподарського
товарного виробництва. 

Принцип належного ресурсного забезпе@
чення і взаємодопомоги при кодифікації аг@
рарного законодавства України полягає у не@
обхідності скеровування процесу реформу@
вання державної інвестиційної політики в аг@
рарному секторі економіки, системи матері@
ально@технічного забезпечення та підтримки
аграрних суб’єктів господарювання, вдоско@
налення приписів податкового законодав@
ства у цій сфері, запровадження комплексу
заходів із спрощення профільно@аграрного
кредитного клімату в Україні й організації
належного банківського обслуговування, ре@
алізації механізмів кооперації декількох са@
мостійних суб’єктів господарювання задля
взаємної фінансової допомоги та взаємокре@
дитування, вдосконалення системи страху@
вання врожаїв, майна підприємств агропро@
мислового комплексу і науково@інформацій@
ного забезпечення тощо. 

Слід зазначити, що принципи кодифікації
аграрного законодавства України – це керівні
засади (ідеї), що стосуються завдань, засобів
і способів здійснення кодифікації. Вони
поділяються на такі групи: загально@правові,
спеціально@базові та спеціально@галузеві. Ці
принципи є визначальними для проведення
кодифікації аграрного законодавства України
та безпосередньо впливають на змістовність,
якість і дієвість нормативно@правового напов@
нення остаточного її результату – кодифіко@
ваного акта аграрного законодавства України,
який, на нашу думку, зрештою повинен набу@
ти форми Аграрного кодексу. 

Спроба визначення термінологічно@кате@
горіального апарату принципів кодифікації
аграрного законодавства України, покладена
в основу цієї статті, є лише частиною доклад@
ного дослідження загального механізму здійс@
нення кодифікації та основою для подаль@
ших наукових розробок. 
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У статті розкриваються проблемні питання теоретичного та практичного характеру,
пов’язані з визначенням об’єкта державного регулювання відносин у сфері лісового господарст�
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Ключові слова: лісовий фонд, лісові землі, лісове господарство, об’єкт лісових відносин і
державного регулювання лісогосподарських відносин. 

Із часу запровадження в Україні ринкових
механізмів господарювання та визнання
на цій основі Законом України «Про влас@

ність» від 07.02.1991 р. (втратив чинність на
підставі Закону України від 27.04.2007 р.) пра@
ва приватної власності в основу визначення
інституту власності була покладена теза про
свободу перерозподілу майнових прав між
різними суб’єктами господарської діяльнос@
ті. При цьому кожен суб’єкт господарювання
має бути наділений чітко визначеними пра@
вами щодо об’єктів власності та можливості
вільно передавати їх будь@якій іншій особі
(фізичній чи юридичній). Відповідно до цьо@
го він може подавати позов до суду у випад@
ку порушення своїх прав власника. Без до@
тримання цієї правової гарантії інститут влас@
ності не існує. Саме з цієї точки зору у тота@
літарній економіці радянського періоду пра@
во власності не існувало зовсім [1, с. 17]. Са@
ме тому двадцять років, протягом яких в Ук@
раїні визнані різні форми власності, інститут
приватної власності розвивався, але не ре@
алізовувався тією мірою, якою він реалізову@
вався в країнах Заходу. Крім того, трансфор@
мувався інститут державної власності. Свід@
ченням реформ щодо інститутів власності є, зо@
крема, ухвалення 16.01.2003 р. нових Цивіль@
ного кодексу (далі – ЦК) та Господарського
кодексу (далі – ГК) України. 

На тлі наукових доробок В. Костицького,
М. Краснової, О. Глотової, О. Сасова, С. Шер@
шуна, В. Непийводи, а також досліджень уче@
них@адміністративістів Н. Панової, К. Рябця
й інших учених, присвячених у цілому проб@
лемам правового регулювання та управління
лісовими ресурсами, в Україні практично від@
сутні спеціальні дослідження, предметом яких

є питання особливостей державного регулю@
вання відносин у сфері лісового господар@
ства, зокрема об’єкта такого регулювання. 

Як стверджує М. Шкільняк, державне ре@
гулювання у трансформаційних суспільст@
вах необхідно посилювати, а дієвість та ефек@
тивність управління державною власністю є
індикатором загального стану економіки [2,
с. 5]. Оскільки ліси перебувають переважно у
державній власності, то простежується обґрун@
тований зв’язок між низкою таких понять, як
«державне регулювання», «власність», «ліс»,
«лісове господарство», «земля», «земельна ді@
лянка», «дохід від розпорядження власніс@
тю» тощо. 

Очевидно, що створення значущого лісо@
вого доходу можливе на основі системи, зас@
нованої на економічних методах управління
й обліку глобального, загальнодержавного,
регіонального та місцевого значення лісів і
лісового господарства України. На рівні дер@
жави на перший план висувається не просто
розвиток товарно@грошових ринкових відно@
син у сфері лісового господарства, тобто із за@
лученням приватного лісопромислового комп@
лексу, коли держава як власник лісів висту@
пає нарівні з іншими учасниками лісового рин@
ку. Тут виникає складне багатопланове зав@
дання багатоцільового управління для забез@
печення виконання лісами біосферних еколо@
гічних функцій, ринкових економічних функ@
цій, соціальних і духовних функцій на гло@
бальному, національному, регіональному та
локальному рівнях. Звідси випливає, що пер@
винним завданням власника лісів є форму@
вання системи економічного управління лі@
совими ресурсами, що забезпечує отримання
у повному обсязі лісового доходу, за рахунок
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якого можна забезпечити виконання назва@
них функцій. 

Як стверджує О. Крайнєв, який з точки
зору ефективної економіки досліджував пи@
тання управління лісовими ресурсами, ме@
ханізм державного економічного управління
лісовими ресурсами та регулювання лісоко@
ристування, побудований на принципах ба@
лансу економічних інтересів, які перетинають@
ся у сфері лісокористування, повинен скла@
датися з підсистем, що доповнюють одна одну,
але при цьому кожна з них відповідає прин@
ципам побудови та функціонування системи
лісового доходу у цілому у здійсненні своїх
функцій [3, с. 19]. О. Крайнєв виокремлює
шість таких підсистем: 

••правове регулювання відносин власно@
сті на ліси (відчуження та передача земель
лісового фонду, лісовий сервітут, лісова
оренда); 

••лісове адміністрування (вертикально іє@
рархічна система організації управління
лісовим господарством) і відповідна наукова
інфраструктура (лісовпорядкування, лісова
наука, лісова статистика тощо); 

•• моніторинг близьких і дальніх ринків
лісоматеріалів, транспортних тарифів, вимог
до лісової деревинної сировини, собівартос@
ті лісозаготівель і лісовідновлення з метою
встановлення справедливої ціни на дереви@
ну, що продається; 

••лісова біржа та лісові торги на різних
рівнях лісового адміністрування; 

••механізм створення та розподілу лісово@
го доходу на різних територіальних рівнях;

••механізм рефінансування частини лісо@
вого доходу у систему державного економічно@
го управління лісовим господарством. 

Названі О. Крайнєвим підсистеми у своїй
сукупності, очевидно, повинні поліпшувати
законодавчо закріплені правила щодо всіх
груп населення, інтереси яких перетинають@
ся у сфері лісокористування при збереженні
державної власності на ліси. Разом із тим ви@
никає завдання вдосконалення лісового за@
конодавства на основі механізму створення й
управління лісовим доходом. 

Отримання в Україні лісового доходу в
кількості, здатній покрити витрати на утри@
мання лісового господарства та виконання
функцій лісів, ускладнено занадто низьким рів@
нем економічної ефективності лісового гос@
подарства. Історичне освоєння території дер@
жави засвідчило, що цінності, які ліси гене@
рують для суспільства, мають не тільки «ді@
лові» прояви, а й суто естетичні та рекреацій@
ні. Сучасний стан економічної неефективнос@
ті лісової галузі України зумовлений особли@
востями історичного становлення та розвит@
ку системи державного регулювання лісовим
господарством. Так, первинна орієнтація

лісового господарства на економічні продук@
тивні функції лісів та, відповідно, на підви@
щення продуктивності лісів із економічних
міркувань створила значні труднощі для за@
лучення до розрахунків та до ведення лісово@
го господарства невагомих корисностей лісу,
тобто використання екологічних і соціаль@
них функцій лісів у ринковій економіці. Зви@
чайне декларування принципу платності при@
родокористування не допомагає у вирішенні
цієї проблеми, оскільки невагомі корисності
лісу не мають ринкової вартості, хоча попит
на них існує. Саме тому при вирішенні пи@
тань державного регулювання лісовим гос@
подарством виникає необхідність оцінити роз@
міри й якість екологічних і соціальних функ@
цій, які природно пропонуються лісами як
послуги, що користуються попитом. 

Різнофункціональне призначення лісу
обґрунтовує різноплановість регулювання
ним як об’єктом власності. Оскільки законо@
давчо встановлено, що ліси можуть перебу@
вати у державній, комунальній і приватній
власності, а суб’єктами права власності на лі@
си є держава, територіальні громади, грома@
дяни та юридичні особи (ст. 7 Лісового кодек@
су (далі – ЛК) України), то ліс, безумовно, є
об’єктом державного регулювання саме як
об’єкт такої власності. 

Управління різними формами власності
передбачає різні форми впливу держави на
об’єкти власності: 

••якщо йдеться про об’єкти, що не є дер@
жавними і перебувають в управлінні недер@
жавних структур, а тому діють на засадах внут@
рішнього самоуправління (недержавні під@
приємства, установи й організації), держава
лише встановлює відповідні межі їх діяльнос@
ті, яка не повинна здійснюватися на шкоду
суспільству. Як правило, це стосується поряд@
ку створення, реорганізації, ліквідації юри@
дичних осіб, сплати податків і виконання за@
гальнообов’язкових правил; 

••якщо об’єкти перебувають у спільному
управлінні державних і недержавних органів
(наприклад, при передачі органам місцевого
самоврядування об’єктів, що перебувають у дер@
жавній власності, управління ними), то дер@
жавні органи контролюють використання кош@
тів і переданих їм об’єктів шляхом перебу@
вання представників державних органів у скла@
ді органів управління недержавних структур,
якщо там є частка державної власності (на@
приклад, особи, уповноважені управляти
корпоративними правами держави); 

••якщо об’єкти перебувають у власності
держави, управління ними безпосередньо
здійснюють державні органи (Кабінет Мі@
ністрів України, Фонд державного майна Ук@
раїни, міністерства й інші уповноважені орга@
ни), то і методи управління визначаються са@
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ме цим, незважаючи на те, що держава надає
їх органам окремі можливості щодо самоуп@
равління. 

Заслуговує на увагу й те, що незалежно від
форми власності, на якій засновано об’єкт уп@
равління та здійснюється його діяльність,
впровадження ринкових відносин, держава не
може повністю відмовитися від впливу на нь@
ого (об’єкт), не встановлювати певні правила,
яким він зобов’язаний підкорятися, та гаран@
тувати його права, у тому числі власності, при
додержанні цим об’єктом таких правил.

Зважаючи на рівень впливу держави на
об’єкти власності, зокрема приватної, на ви@
користанні якої ґрунтується ринкова еконо@
міка, канадський економіст П. Пірс виокрем@
лює особливі функції держави у регулюван@
ні власності: розміщувальну, розподільчу та
стабілізаційну [4, с. 19]. 

При здійсненні розміщувальної функції
уряди побічно впливають на суто приватне
виробництво та споживання за допомогою
податків і субсидій. При цьому урядове регу@
лювання економічної діяльності, починаючи
від реалізації продукції та закінчуючи забез@
печенням техніки безпеки на робочих місцях,
впливає на структуру промисловості, обсяги
виробництва, ціни, тобто форми втручання
держави спрямовуються на зміну шляхів, за
якими розміщуються та використовуються
виробничі ресурси. 

Розподіл доходів через податки, фінан@
сові урядові програми, різного роду трансфер@
ти перерозподіленого валового доходу соці@
ально@економічним групам і регіонам обґрун@
товує наявність розподільчої функції. 

Стабілізаційна функція держави виявля@
ється у реалізації фінансової політики держа@
ви (програм формування фінансових коштів
та їх витрат) та грошової політики (регулю@
вання відсоткових ставок за користування
кредитами, рівнів обміну валютних грошо@
вих одиниць, грошової маси, що перебуває в
обігу) з метою пом’якшення інфляції та без@
робіття. 

Слід зазначити, що ліс є особливим об’єк@
том власності, якому притаманні не тільки
суто «ділові» властивості, які забезпечують
його господарське використання й отриман@
ня доходу, а й «корисні», які не мають вар@
тості, але виконують екологічну та рекреацій@
ну функції. 

Як зазначає П. Пірс, у лісовому менедж@
менті держави спостерігаються постійні про@
тиріччя між рішеннями уряду, викликані ви@
бором шляхів, за якими повинні розвиватися
та використовуватися лісові ресурси [4, с. 19].
Першочерговою метою деяких цих рішень є
забезпечення ефективного використання ре@
сурсів за допомогою тих чи інших моделей
ресурсокористування, а інші рішення викли@

кані розподільчими та зрівняльними мірку@
ваннями або бажанням управляти суспіль@
ним і регіональним розвитком. Однак всі фор@
ми втручання, які б першочергові цілі вони
не мали на меті, неминуче зводяться до трьох
фундаментальних форм економічного впли@
ву: розміщення ресурсів, розподіл доходів і
багатства, забезпечення економічної стабіль@
ності й економічного зростання. 

Очевидно, що права власності на лісові
ресурси самі собою доходи не приносять. Лі@
совий дохід виникає природним чином, як@
що при веденні лісового господарства реалі@
зується принцип господарської доцільності:
досягається максимальна вигода при міні@
мальних витратах. У цьому сенсі здобуття мак@
симально можливого доходу в результаті ко@
ристування економічними (продуктивними)
функціями лісів шляхом періодичних рубок
дерев із метою продажу деревини є одним із
основних стимулів організації користування
лісом протягом тривалого періоду часу (при
цьому, як правило, рівномірно і безперерв@
но). На це спрямовані й основні принципи
українського лісового господарства: невиснаж@
ливість і безперервність лісокористування. 

На цьому етапі питання полягає у від@
повідальності власника, з якої виникають йо@
го мотивації із створення механізмів отриман@
ня доходу із своєї власності, тобто із визна@
чення об’єкта управління та встановлення су@
б’єктів управління державною власністю –
лісовими ресурсами. Таким чином, ліс в ін@
тересах усього суспільства повинен належа@
ти якщо не тільки державі, то переважно їй
як власнику, і про це свідчить зарубіжний
досвід, відповідно до якого власниками 84 %
площі лісів світу є держави [5]. Більше того,
у сучасних умовах монополія державної влас@
ності на ліси є для України найкращою гаран@
тією виконання міжнародних, у тому числі
глобальних, зобов’язань, що стосуються пи@
тань управління лісовими ресурсами. 

Незважаючи на те, що основу понятійно@
го апарату відносин, що складаються у сфері
лісового господарства, визначено у ЛК Ук@
раїни, багатоманітне економічне та соціальне
призначення лісів і багатовекторність сфери
їх правового регулювання не дозволяють вва@
жати використані у законі дефініції оптималь@
ними. Так, визнання у ст. 2 ЛК України
об’єктом лісових відносин лісового фонду та
окремих лісових ділянок наражається на
критику з огляду на легальне використання в
інших статтях ЛК України понять «земельна
лісова ділянка», «землі лісогосподарського
призначення», «лісове господарство» тощо.
Зважаючи на контекст кодифікованого акта,
всі зазначені поняття можуть розглядатися в
межах об’єкта державного регулювання від@
носин у даній сфері, однак у вітчизняній юри@
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дичній літературі на сучасному етапі це пи@
тання належним чином не досліджується. 

У ЛК України зазначено, що лісовий
фонд – це всі ліси на території України, неза@
лежно від того, на землях яких категорій за
основним цільовим призначенням вони зро@
стають, та незалежно від права власності на
них (ст. 1). Лісовий фонд перебуває під охо@
роною держави. 

Зважаючи на те, що законодавчо об’єк@
том лісових відносин визнаються лісовий
фонд та окремі лісові ділянки, необхідно ви@
значитися з тим, яким є дійсне розуміння 
поняття «лісовий фонд», оскільки саме лісо@
вий фонд, на нашу думку, законодавець ви@
знає матеріальним об’єктом державного ре@
гулювання. 

При цьому нагадаємо, що державним ре@
гулюванням відносин у сфері лісового госпо@
дарства є діяльність державних та інших спе@
ціально уповноважених органів з організації
екологічно обґрунтованих охорони, захисту,
раціонального використання та розширеного
відтворення лісів на економічно вигідних за@
садах, а також забезпечення конституційних
прав громадян щодо цього виду природних
ресурсів. У наведеному визначенні, по суті,
встановлено, що об’єктом державного регу@
лювання (тобто діяльності спеціальних орга@
нів) є відносини, що складаються у сфері лі@
сового господарства (або лісогосподарські від@
носини). Такі відносини виникають у зв’язку
із використанням економічних (матеріаль@
них) і корисних (невагомих) властивостей лі@
сів, потребують державного регулювання, яке,
власне, здійснюється щодо цього виду відно@
син як родового їх об’єкта. Разом із тим лісо@
господарські відносини також мають свій
об’єкт, який по відношенню до поняття «дер@
жавне регулювання» набуває статусу безпо@
середнього об’єкта. Останньому саме і прита@
манні характеристики, пов’язані з економіч@
ними (матеріальними) та корисними (нева@
гомими) властивостями лісів. 

Слід зазначити, що поняття «лісовий
фонд» або «державний лісовий фонд» є ви@
находом радянської доктрини права, досягнен@
ня якої у формуванні понятійного апарату ус@
падковані вітчизняною доктриною. Так, пер@
винно використання терміна «лісовий фонд»
містилось у лісових кодексах республік Ра@
дянського Союзу 20@х років ХХ ст. 

У неюридичній літературі лісовим фон@
дом називають території суші (разом із внут@
рішніми водами), на яких ростуть або мо@
жуть рости ліси, що традиційно виділяються
з метою збереження лісового покриву, веден@
ня лісового господарства та лісокористуван@
ня [3, с. 23]. 

У ЛК України визначено, що до лісового
фонду України належать лісові ділянки, у

тому числі захисні насадження лінійного ти@
пу, площею не менше 0,1 га (ст. 4). 

До лісового фонду України не належать: 
••зелені насадження в межах населених

пунктів (парки, сади, сквери, бульвари то@
що), які не віднесені в установленому поряд@
ку до лісів; 

••окремі дерева та групи дерев, чагарники
на сільськогосподарських угіддях, присадиб@
них, дачних і садових ділянках. 

Викладене свідчить, що категорії обліку
для лісового фонду вибудовані як система
земельних ділянок. Усю територію лісового
фонду поділяють на лісові та нелісові землі.
До лісових земель відносять землі, покриті
лісовою рослинністю та не покриті нею, але
призначені для її відновлення (вирубки, за@
гиблі деревостої, гар, пустирі, площі, зайняті
розсадниками, тощо). До нелісових земель
відносяться землі, призначені для ведення лі@
сового господарства (землі, зайняті просіка@
ми, дорогами, сільськогосподарськими угід@
дями тощо), а також інші землі, розташовані
в межах лісового фонду (землі, зайняті боло@
тами, камінням, інші незручні для викорис@
тання землі). 

У сучасному прочитанні поняття «лісо@
вий фонд» поширюється на землі України,
які управляються з метою ведення лісового
господарства. Це означає, що до складу лісо@
вого фонду природним чином входять різні
екосистеми суші всіх основних широтних 
географічних і висотних зон знаходження рос@
линності: степ, лісостеп, широколистові ліси
тощо. Отже, облікові категорії лісового фон@
ду, як це вимагається на підставі ЛК Укра@
їни, повинні відображати просторову поши@
реність рослинності, вод, доріг, землекорис@
тування тощо, що історично склалися у резуль@
таті людської діяльності та природних про@
цесів у лісових зонах, а не тільки там, де здій@
снюється повноцінне користування лісом та
ведеться лісове господарство. 

Із точки зору правових та економічних
відносин поняття лісового фонду не є доско@
налим і зручним для правового обігу. Так,
використана у ст. 1 ЛК України терміноло@
гія, а саме – визначення лісової ділянки як
«ділянки лісового фонду…» свідчить про на@
мір законодавця спростити труднощі у без@
посередньому обігу поняття «лісовий фонд»,
який має дуже відносні, або навіть умовні,
властивості нерухомого майна – тільки через
ту землю, на якій він розташований. Але 
навіть у цьому випадку юридична природа
власності та речового права по відношенню
до ділянки лісового фонду та лісової ділянки
пов’язана, в основному, з майновою цінністю
лісу, що на ній росте. 

У західній науковій літературі викорис@
товуються поняття «ліси», «землі, покриті лі@
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сами», «землі лісу» тощо. За європейською
системою обліку земель і лісівництва до зе@
мель лісу належить земля, вкрита деревами
(або еквівалентною кількістю стовбурів)
більш як на 10 % і площею понад 0,5 га [6, 
с. 386]. При цьому лісами є і замкнені лісові
утворення або відкриті ділянки із суцільним
рослинним покривом, в якому крони дерев
покривають більше 10 % земель, ділянки лі@
сових розсадників і штучних фруктових са@
дів, які входять до складу інтегральної части@
ни лісу, лісові дороги, очищені від рослиннос@
ті, ліс у національних парках, природні ре@
зервати, захисні прикриття із дерев масивів
більше ніж 20 м тощо. 

Відповідно до ст. 1 ЛК України лісом є
тип природних комплексів, у якому поєдну@
ються переважно деревина та чагарникова
рослинність із відповідними ґрунтами, тра@
в’яною рослинністю, тваринним світом, мікро@
організмами й іншими природними компо@
нентами, що взаємопов’язані у своєму роз@
витку, впливають один на одного і на навко@
лишнє природне середовище. Іншими слова@
ми, ліс є складовою рослинного світу, який,
як вказував В. Мунтян, є сукупністю дерев@
них рослин, в якій виявляється не лише їх
взаємовплив, а й вплив на зайнятий ними
грунт та атмосферу [7, с. 149]. 

У науковій літературі є різні підходи до
визначення лісу. На думку С. Шершуна, ви@
значення лісу формується відповідно до по@
глядів на проблему використання й охорони
лісів, які складаються у певній місцевості
(країні) та пристосовуються для потреб
практики у даній сфері [8, с. 20]. Зокрема, ліс
розглядається не тільки як складова рослин@
ного світу, а й як об’єкт землекористування,
земельною територією призначеною для ви@
рощування деревини та для потреб лісового
господарства. 

Вітчизняні науковці, які здійснювали
дослідження в останні роки, теж схиляються
до використання у правовому науковому
обігу поняття «ліс». Так, С. Шершун визна@
чає ліс як елемент географічного ландшафту,
який складається із сукупності землі, дерев,
що займають домінуюче положення, чагар@
ників, тварин, мікроорганізмів та інших при@
родних компонентів, що у своєму розвитку
біологічно взаємопов’язані, впливають один
на одного та на довкілля [8, с. 23]. 

Ліс є природним, географічним об’єктом,
який динамічно розвивається протягом три@
валого періоду часу. Як зазначає О. Крайнєв,
з економічної точки зору це вказує на ма@
ловідому властивість нерухомого майна –
стохастично змінювану вартість [3, с. 35]. Це
означає, що в один конкретний момент часу
ліс визнається нерухомістю, яку можна оці@
нити через вартість ділянки землі, на якій він

росте, разом із вартістю різноманітної про@
дукції та послуг, що він виробляє. В інший
момент часу ліс загине через пожежу або йо@
го вирубають, і залишиться тільки ділянка,
на якій можна виростити новий ліс, із поне@
сенням відповідних збитків. Слід зазначити,
що у 1945–1946 рр. показник лісистості Лу@
ганської області (що знаходиться, як відомо,
у зоні степу) становив 4,5 %, нині – 10,7 %,
хоча норматив лісистості цієї області за по@
казниками Українського науково@дослідного
інституту лісового господарства та агролі@
сомеліорації ім. Г. М. Висоцького становить
не менше 16 % території області. Втім, досяг@
ти науково обґрунтованого показника поки
що неможливо, оскільки природні фактори
(як от засухи) не дозволяють виростити ліс,
а вирощений ліс – зберегти [9]. 

За оцінками фахівців Українського на@
уково@дослідного інституту лісового госпо@
дарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Ви@
соцького, з метою наближення лісистості
країни до оптимальної, необхідно створити
415 тис. га лісових культур на землях, виве@
дених із сільськогосподарського використан@
ня [10, с. 5], а нормативно Концепцією рефор@
мування та розвитку лісового господарст@
ва, схваленою розпорядженням Уряду від
18.04.2006 р. № 208@р на період до 2015 р. пе@
редбачено збільшення площі лісів України
на 1 млн га і досягнення показника 10,5 млн. 

Висновки 

Проведений аналіз свідчить, що Уряд
України не повною мірою враховує, що саме
впливає на розвиток лісистості країни. Так,
оптимальна лісистість України залежить не
тільки від бажання Уряду, а й від впливу гло@
бальних змін клімату, стану довкілля, соціаль@
них, політичних і економічних чинників, які
в умовах глобалізації прогнозувати на більш@
менш тривалі періоди неможливо. 

Навіть учені@лісівники стверджують, що
для вдосконалення нормативів оптимальної
лісистості потрібно скоригувати методологіч@
ні підходи у зв’язку із зміною соціально@еко@
номічних умов, прийняттям нової законодав@
чої та нормативної міжнародної бази, яка роз@
роблена на засадах концепції сталого розвит@
ку. До розроблення нормативів оптимальної
лісистості мають бути залучені всі заінтере@
совані установи та відомства держави; при її
визначенні необхідно враховувати економіч@
ну, соціальну, екологічну, у тому числі лісову
політику держави, міжнародні угоди та зобо@
в’язання, прийняті Україною [10, с. 5]. 

На нашу думку, поняття «лісовий фонд»
відображає ліс як географічне поняття та на@
вколишнє для людини середовище більше, ніж
як економічний ресурс. Тому поняття «лісо@
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вий фонд» може використовуватися у при@
родоохоронній діяльності та трансформації
лісового господарства від системи підтри@
мання користування лісовими ресурсами до
управління лісами в межах лісових екосис@
тем. З іншого боку, таке сприйняття поняття
«лісовий фонд» створює об’єктивні трудно@
щі для будь@яких економічних розрахунків,
для використання в межах цього поняття лі@
су як об’єкта власності. 

Список  використаних  джерел 

1. Управление государственной собственностью /
Под ред. В. И. Кошкина. – М., 2002. – 272 с.

2. Шкільняк М. М. Механізм управління дер@
жавною власністю в системі національної еконо@
міки: автореф. дис. ... д@ра екон. наук. – Тернопіль,
2009. – 38 с. 

3. Крайнев А. А. Управление лесными ресурса@
ми России как объектом государственной собст@
венности: дис. … канд. экон. наук. – М., 2007. – 148 с.

4. Пірс П. Основи економіки лісового госпо@
дарства: Пер. з англ. – К., 2006. – 223 с. 

5. Forest Trends 2011 [Електронний ресурс]. – Ре@
жим доступу: http://www.forest@trends.org/index.php.

6. Forest Resource of Europe // United Nations.
Economic Commission of Europe. – New York/Ge@
neva, 2000. – P. 386. 

7. Мунтян В. Л. Правова охорона природи
УРСР. – К., 1982. – 459 с. 

8. Шершун С. М. Еколого@правове регулюван@
ня лісокористування в Україні: дис. … канд. юрид.
наук. – К., 2005. – 212 с. 

9. Краевой С. Посадивший лес, его не рубит…
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art
_id=7497 9&cat_id=35926. 

10. Ведмідь М. М., Распопіна С. П. Оцінка лісо@
рослинного потенціалу земель. – К., 2010. – 84 с. 

Стаття надійшла до редакції 23.10.2015 р.

The article looks the problem questions of theoretical and practical nature relating to the definition
of the object of state regulation of relations in the field of forestry in Ukraine. 
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У статті аналізуються проблеми децентралізації влади в Україні в умовах розбудови демо�
кратичного громадянського суспільства, аналізується її розвиток у європейських країнах. 
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На сучасному етапі розвитку України
місцеве самоврядування відіграє фун@
даментальну роль у реалізації одного

з основних завдань – поєднання інтересів і
потреб держави, суспільства, особистості. За
існуючої системи державотворення управ@
ління сконцентроване у центрі, не вистачає
фінансових ресурсів і, відповідно, функціо@
нування виконавчої влади на місцях є неефек@
тивним, існують суперечності між місцевими
органами, що зумовлює відчуженість людей
від влади. В умовах демократичного розвит@
ку ідея децентралізації має сприйматися як
невід’ємна складова загального процесу мо@
дернізації країни та розбудови демократич@
ного громадянського суспільства. 

Проблема наукового розуміння децент@
ралізації публічної влади має як теоретичне,
так і практичне значення для розвитку юри@
дичної науки, правотворчих і державотворчих
процесів в Україні, громадянського суспільства.

Проблеми децентралізації у контексті су@
часних євроінтеграційних процесів є надзви@
чайно актуальними. Жодна держава не може
вважатися демократичною без територіаль@
ної децентралізації державної влади. Сьогодні
в Україні на часі формування нової ефективної
моделі місцевого та регіонального самовряду@
вання, яка орієнтована на реалізацію прин@
ципів Європейської хартії місцевого само@
врядування, регламентує не тільки право, а й
спроможність територіальних громад реалі@
зовувати завдання, що на них покладаються. 

Підґрунтя для подальшого розвитку проб@
лем децентралізації влади закладене ще у ро@
ботах В. Безобразова, О. Васильчикова, Л. Ве@

ліхова, В. Градовського, Г. Єллінека, М. Кор@
кунова, М. Лазаревського, В. Лешкова, Є. Мей@
єра, Б. Чичеріна та інших. На сучасному ета@
пі питання децентралізації публічної влади
набули розвитку у роботах таких вітчизня@
них і зарубіжних науковців, зокрема з пози@
ції економіки, як С. Аптекар, Н. Бак, Й. Бес@
кид, С. Богачов, М. Белл, Дж. Бюкенен, О. Да@
нілова, Л. Джаферова, Л. Дробозіна, А. За@
харін, Л. Калашникова, Дж. Кінгдом, О. Ки@
риленко, С. Колодій, В. Корчинський, І. Лу@
к’яненко, І. Луніна, О. Папаіка, Л. Перер, І. Пет@
ровська, Д. Полозенко, А. Сміт, О. Сунцова,
Л. Тарангул, І. Чугунов, В. Кравченко, В. Фе@
досов, Д. Чирка й інших; а також у дослі@
дженнях з політології – Л. Дунаєва, О. Карту@
нов, П. Катеринчук, А. Круглашов, А. Матві@
єнко, С. Наумкіна, А. Некряч, І. Оніщенко,
М. Харитончук, науки державного управлін@
ня – Т. Браун, І. Дробот, А. Лелеченко, К. Ли@
ньов, В. Мамонова, В. Сидоренко, Р. Смета@
нін, В. Толуб’як, юриспруденції – С. Авакьян,
Р. Агранофф, В. Авер’янов, О. Батанов, М. Бай@
муратов, М. Вітрук, Т. Вюртенбергер, В. Гізе@
віус, М. Козюбра, Р. Колишко, А. Крусян, О. Ку@
тафін, О. Лукашева, М. Орзіх, B. Нерсесянц,
Р. Паркер, Г. Петері, О. Петришин, В. Пого@
рілко, М. Пухтинський, А. Ткачук, Ю. Тоди@
ка, О. Фрицький, М. Цвік, В. Чіркін, Н. Шев@
чук, Ю. Шемшученко, О. Ярмиш та ін. 

Європейський вибір проголошено основ@
ним стратегічним напрямом внутрішнього та
зовнішньополітичного розвитку України. Де@
централізація є основною вимогою для кра@
їн@кандидатів на вступ до Європейського Со@
юзу. Це відображено у принципах децентра@
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лізації, покладених в основу функціонування
системи державного управління країн спіль@
ноти та держав@кандидатів на вступ (прозо@
рості, відкритості, підзвітності, ефективнос@
ті, субсидіарності, розбудови громадянсько@
го суспільства тощо). Самоорганізація насе@
лення у територіальних громадах для вирі@
шення питань місцевого значення – ключове
питання демократії. Згідно з Європейською
хартією про місцеве самоврядування воно є
однією з основ будь@якого демократичного
державного та суспільного ладу. 

Децентралізація набула популярності в
останні десятиріччя, але ця ідея не нова. Во@
на привернула до себе увагу ще в 50–60@ті
роки XX ст. Починаючи з 80@х років і доте@
пер, майже кожна країна світу започаткову@
вала децентралізаційні реформи. Отже, ще з
середини ХХ ст. Рада Європи впроваджує у
життя один із найважливіших принципів сво@
єї політики – захист місцевого самовряду@
вання та регіональної автономії, що сприяє
переорієнтації політики у напрямі децентра@
лізації до регіонального та місцевого рівнів,
де спроможність до горизонтальної співпра@
ці, рівень розуміння реальних проблем є знач@
но вищими. При цьому наголошується на роз@
витку не фізичної інфраструктури, а людсь@
кого потенціалу. У цьому контексті науковці
стверджують, що Україні також необхідно
звернути увагу саме на розвиток людського
потенціалу, визначивши цей напрям як прі@
оритетний і в політиці місцевого самовряду@
вання [1, c. 17]. 

Найважливішу роль у сучасному євробу@
дівництві відігріє глобалізація міжнародних
відносин. Одним із наслідків глобалізації є
тенденція до регіоналізації як відносин, так і
самих держав. Там, де держава не обтяжена
«регіональною критичною масою», різними
регіональними ризиками (сепаратизмом, на@
ціоналізмом, конфесійною агресією тощо), її
внутрішня стабільність позитивно впливає на
міжнародні активність та авторитет [2, с. 1].
Це зумовлює необхідність постійного вдо@
сконалення парадигми публічного управ@
ління, що є основною проблемою всіх сучас@
них держав. 

Практика впровадження децентралізації
влади у багатьох зарубіжних країнах свідчить
про неоднозначність результатів реформ, які
можуть бути як позитивними, так і негатив@
ними. Як успішне, так і невдале проведення
реформ децентралізації залежить від низки
суб’єктивних та об’єктивних чинників. 

В останні десятиліття, що характеризують@
ся зміною політичних режимів у низці держав,
у суспільстві суттєво зростає інтерес, зокре@
ма, до організації державної влади, макси@
мально наближеної до народу. Модернізацій@
ні заходи у цьому напрямі докорінно змінили

деякі сфери суспільства та держави. Тому
можна констатувати певні успіхи у розвитку
України як демократичної, правової, соціаль@
ної держави. Разом із тим низка найважливі@
ших питань ще не вирішена, а динамічний
рух світової спільноти та прагнення нашої
держави до інтеграції зумовлюють нагальну
необхідність не тільки їх якнайшвидшого
оформлення, а й відповідного високого рів@
ня осмислення і розвитку. 

Децентралізація – складне політико@пра@
вове явище, невід’ємна складова процесу
функціонування будь@якої держави, що базу@
ється на принципах правової та демократич@
ної держави [3, с. 15]. Ендогенність і самодо@
статнє зростання стало новою формулою ус@
піху регіонів. Ці тенденції посилені змінами
у системі функціонування публічного управ@
ління у цілому, відмовою від централізовано@
го підходу й уніфікованих політик на користь
диференціації та комплексних форм органі@
зації [1, c. 17]. У цьому контексті найбільш
великомасштабним блоком завдань, які по@
требують якнайшвидшого вдосконалення, є
питання публічного (державного та муніци@
пального) управління, пов’язані з його опти@
мізацією й ефективністю, а в результаті –
відповідністю світовим стандартам управ@
ління у відкритій державі. Тут на перше міс@
це виходить проблема оптимальної організа@
ції управління за допомогою розподілу функ@
цій між різними керуючими суб’єктами, тоб@
то децентралізація публічної влади. Ця проб@
лема стає більш актуальною у зв’язку з про@
голошенням курсу на демократизацію всіх
сфер суспільного життя, бажанням утверди@
ти в Україні європейський правопорядок, інте@
грацією України до Європейської спільноти. 

Необхідність здійснення децентралізації
протягом усіх років незалежності в Україні
неодноразово декларувалася, однак карди@
нальних змін у цій сфері практично так і не
відбулося. І на те було багато об’єктивних і су@
б’єктивних причин. Нині у напрямі децент@
ралізації здійснені важливі кроки. 

Поняття «децентралізація» згадується у
ст. 132 Конституції України, згідно з якою
територіальний устрій України ґрунтується
на засадах єдності та цілісності державної те@
риторії, поєднання централізації і децентра@
лізації у здійсненні державної влади. 

Важливим міжнародним документом, що
регулює питання місцевого самоврядування,
децентралізації, є Європейська рамкова кон@
венція про транскордонне співробітництво
між територіальними громадами або органа@
ми влади, яка набула чинності для України у
1993 р. Конвенція визнає за місцевими та ре@
гіональними органами влади право на спів@
працю поза національними кордонами у ме@
жах їх внутрішньодержавних повноважень із
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питань створення органів транскордонного
співробітництва між громадами, регіональ@
ного, міського та сільського розвитку, охоро@
ни довкілля, поліпшення діяльності підпри@
ємств громадського користування та кому@
нального обслуговування, а також взаємної
допомоги у надзвичайних ситуаціях. 

Згодом, у 1997 р. Україна підписала Єв@
ропейську хартію місцевого самоврядуван@
ня, але ще й сьогодні вітчизняне законодав@
ство не узгоджене з європейськими стандар@
тами. Перш за все, це стосується проблеми де@
централізації влади, впровадження ефектив@
ної моделі місцевого та регіонального само@
врядування [4, c. 83–84]. 

Аналіз вітчизняної конституційної моде@
лі місцевого самоврядування свідчить, що дер@
жава, насамперед, сприймає його як інститут
демократичного конституційного ладу. Міс@
цеве самоврядування як публічна влада те@
риторіальної громади є складовою конститу@
ційного ладу та характеризується дотриман@
ням прав і свобод людини і громадянина, а
органи та посадові особи місцевого самовря@
дування мають діяти відповідно до Конститу@
ції і законів України. Тому можна стверджу@
вати: права і свободи людини, а також їх га@
рантії визначають зміст і спрямованість ді@
яльності місцевого самоврядування такою ж
мірою, як і діяльність держави [5, c. 4]. Міс@
цеве самоврядування – фундаментальний
принцип організації та здійснення влади у
суспільстві й державі, який нарівні з іншими
принципами визначає систему демократично@
го владарювання у нашій країні. 

Проблема децентралізації актуалізувала@
ся у 2014 р. як реакція на фактичне існування
у 2010–2013 рр. усупереч Конституції Укра@
їни суперпрезидентської республіки, за якої
була встановлена жорстка централізація пов@
новажень і ресурсів органів виконавчої вла@
ди. За цих умов значно обмежувалася роль
Кабінету Міністрів, постала загроза існуван@
ню парламентаризму в Україні. Фактично бу@
ло знівельовано місцеве самоврядування, зни@
щено фінансову самостійність територіаль@
них громад, небачених масштабів набула ко@
рупція [6, c. 23]. Ці й інші чинники загостри@
ли питання децентралізації публічної влади
в Україні. 

Викладене свідчить про необхідність від@
криття шляху місцевій ініціативі, активно
залучати до участі в управлінні справами ок@
ремих адміністративних одиниць їх мешкан@
ців, тобто про необхідність наповнити реаль@
ним змістом поняття «самоврядування». Міс@
цева влада, як і влада всіх інших рівнів, по@
винна стати відкритою та прозорою. 

У сучасних умовах розвитку Української
держави альтернативи децентралізації не іс@
нує, оскільки вона є однією з форм розвитку

демократії, за умов існування якої зберіга@
ється єдність держави й її інститутів, розши@
рюється місцеве самоврядування, активізу@
ється населення з метою забезпечення їх по@
треб та інтересів, значно звужується сфера
впливу держави на суспільство, замінюючи
цей вплив механізмами саморегуляції, вироб@
леними самим суспільством, влада наближа@
ється до людей, поліпшується робота місце@
вих соціальних програм і служб. 

Децентралізація є умовою ефективного
територіального розвитку, шляхом до демо@
кратизації та справжнього народовладдя в
Україні. Важлива її умова – забезпечення по@
слідовності у здійсненні цього процесу. Ор@
гани влади зобов’язані забезпечити участь 
народу в управлінні політичними й економіч@
ними процесами у державі; створити умови
для посилення інститутів місцевого самовря@
дування з метою ефективного здійснення ни@
ми самоврядних функцій; забезпечити діє@
вість системи служби в органах місцевого са@
моврядування шляхом підвищення їх про@
фесійного рівня й оплати праці; здійснювати
ефективну політику, спрямовану на подолан@
ня диспропорцій в економічній та інших сфе@
рах розвитку територій, тощо. 

За наявності необхідних фінансових ре@
сурсів місцеве самоврядування в Україні на@
буває можливості розвивати економічну, по@
літичну, соціальну, духовно@культурну інфра@
структури; забезпечувати високий рівень по@
літичної участі громадян; створювати меха@
нізми дієвого контролю; з урахуванням міс@
цевих особливостей, провадити політику со@
ціальних і національних компромісів, уособ@
лювати самоврядування та демократію; за@
безпечувати чиновників місцевих органів вла@
ди більшими можливостями для виконання
нових обов’язків і розвитку механізмів підви@
щення ефективності їх діяльності, посилен@
ня підзвітності та відповідальності. Децент@
ралізація мобілізує додаткові державні ресур@
си, вдосконалює процес прийняття рішень, 
є важливим інструментом перегляду старих
стратегій розвитку, результатом дії яких ста@
ли низькі показники економічного зростан@
ня та високий рівень корупції. 

Сьогодні можна констатувати фактичну
декларативність статусу територіальних гро@
мад, символічність їх ролі у здійсненні місце@
вого самоврядування, архаїчність адміністра@
тивно@територіального поділу, формальність
місцевого самоврядування на регіональному
та субрегіональному рівнях. Тому необхідно
посилити акцент на первинності територіаль@
ної громади як основного суб’єкта місцевого
самоврядування, створити оптимальні право@
ві умови для реалізації принципу визнання
та гарантування місцевого самоврядування,
посилення організаційної автономності й ак@
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In this article we analyzed the problems of the decentralization of power in Ukraine in the context of building
a democratic civil society. There was conducted a retrospective analysis of its development in European countries.

В статье анализируются проблемы децентрализации власти в Украине в условиях развития
демократического гражданского общества, анализируется ее развитие в европейских странах.

тивізації функціональної спроможності те@
риторіальних громад. Ідеться про необхід@
ність запровадження в Україні принципу по@
всюдності місцевого самоврядування, первин@
ним суб’єктом та основним носієм функцій і
повноважень якого є територіальна громада.
Це сприятиме децентралізації публічної вла@
ди, розмежуванню функцій та повноважень
центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування. 

Слід зазначити, що досягнення бажаного
стану місцевого самоврядування неможливе
без здійснення низки законодавчих та інсти@
туційних перетворень. Інституційна та зако@
нодавча основа мають чітко вказувати на те,
як має здійснюватися розподіл державного
бюджету на різних рівнях державної влади.
Відповідно, визначення різних рівнів повно@
важень має бути стрижнем такого підходу для
забезпечення узгодженості з бюджетом та зо@
бов’язаннями регіональних і місцевих орга@
нів виконавчої влади. 

Питання децентралізації публічної влади
в Україні особливо важливі, однак, перш як
братися за вдосконалення, потрібно мати
функціонуючу управлінську систему, яку до@
сі створити не вдалося. Стримують станов@
лення дієвої системи публічного управління,
розвиток процесу децентралізації влади не
вирішені питання про розмежування повно@
важень і предметів відання між сформовани@
ми системами управління, про розподіл уп@
равлінських функцій усередині цих систем.
Необхідним є глибоке дослідження світового
досвіду децентралізації. Дослідження значу@
щості децентралізації державної влади для де@
мократизації державного управління у дер@
жаві, сутнісних особливостей механізму де@
централізації та моделей його застосування 
у різних державах світу сприятиме пошуку
оптимальної моделі децентралізації держав@
ної влади в Україні, демократизації держав@
ного управління. 

Висновки 

Очікуваними результатами реформуван@
ня місцевого самоврядування та децентра@
лізації влади в Україні є: проведення інсти@
туційної реорганізації органів місцевого са@
моврядування та місцевих органів виконав@
чої влади; формування самодостатніх громад;
розподіл повноважень між органами місце@
вого самоврядування за принципом субси@
діарності, наділення громад максимально ши@

роким колом повноважень; запровадження
стандартів (нормативів) якості публічних по@
слуг, що надаються населенню органами міс@
цевого самоврядування базового та регіональ@
ного рівня, критеріїв оцінювання їх якості;
вдосконалення правового регулювання про@
цедур проведення загальних зборів громадян
за місцем їх проживання та встановлення до@
даткових гарантій діяльності органів самоор@
ганізації населення з метою забезпечення їх
ефективності; стимулювання економічного
розвитку територій у результаті вдосконален@
ня механізмів впливу органів місцевого са@
моврядування на визначення пріоритетів міс@
цевого економічного розвитку; забезпечення
повноважень органів місцевого самовряду@
вання необхідними фінансовими ресурсами;
створення правових умов для широкого за@
лучення населення до прийняття управлін@
ських рішень органами місцевого самовряду@
вання тощо. 

Реалізація курсу на децентралізацію в
історичній перспективі відкриває перед Ук@
раїною можливості забезпечення верховен@
ства права на всій території країни, недотор@
канності державних кордонів, підвищення
ефективності управління суспільством і якос@
ті життя населення в умовах миру, свободи
та демократії. Започаткований процес децен@
тралізації не повинен обмежуватися лише
сферою місцевого самоврядування та надан@
ням державних послуг, а має охоплювати низ@
ку сфер суспільного життя. 
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ВІД  ПОКАРАННЯ  З  ПЕРЕДАЧЕЮ  ПІД  НАГЛЯД 

У статті досліджується питання передачі неповнолітньої особи, звільненої від покарання
під нагляд батьків чи осіб, які їх замінюють, або під нагляд педагогічного чи трудового колекти�
ву за його згодою, а також окремих громадян на їх прохання. 

Ключові слова: нагляд, кримінально@виконавча політика, кримінальне процесуальне зако@
нодавство, Європейська спілка, міжнародне законодавство, примусові заходи виховного ха@
рактеру, звільнення від покарання. 

Кримінальне законодавство України на
шляху до набуття членства у Європей@
ській спілці неодноразово піддавалося

докорінним змінам. Перш за все це стосуєть@
ся санкцій окремих норм Особливої частини
Кримінального кодексу (далі – КК) України.
Однак Загальна частина закону досі залиша@
ється майже у первісному варіанті редакції,
що в умовах сьогодення викликає спірні пи@
тання під час виконання основного завдання
кримінального законодавства – забезпечен@
ня охорони інтересів суспільства та держави.
Зазначена проблема не оминула й звільнення
неповнолітніх від покарання та його відбуван@
ня з передачею особи під нагляд. 

Оскільки сьогодні для України досягнен@
ня єдності національного та міжнародного
права є пріоритетним напрямом розвитку дер@
жави, вважаємо за доцільне детальніше роз@
глянути основні положення, що стосуються
звільнення неповнолітнього від покарання із
застосуванням зазначеного примусового за@
ходу виховного впливу. 

Окремі аспекти звільнення неповнолітніх
від покарання та його відбування, у тому чис@
лі із застосуванням примусових заходів ви@
ховного характеру, розглядали в своїх науко@
вих працях такі вчені, як В. Бурдін, О. Дащен@
ко, А. Клевцов, Є. Назимко, Л. Палюх, О. Ям@
кова та інші, однак безпосередньо питанню
звільнення неповнолітніх із передачею їх під
нагляд науковці не приділяли уваги. 

У Мінімальних стандартних правил ООН
з питань відправлення правосуддя відносно
неповнолітніх зазначено, що слід залучати
добровольців, добровільні організації, місцеві
установи й інші общинні служби з тим, щоб
вони зробили свій дієвий внесок у перевихо@
вання неповнолітніх у рамках громади та,
наскільки це можливо, в рамках сім’ї (п. 25.1).

Такий підхід зумовлює необхідність орієн@
тації роботи з неповнолітніми правопоруш@
никами на перевиховання. Для ефективного
виконання вказівок компетентних органів
влади співпраця з громадою має виключно
важливе значення. Зокрема, добровольці та до@
бровільні служби надають надзвичайно цінні
послуги, проте на даний час їх можливості ви@
користовуються недостатньо. 

Згідно з постановою Пленуму Верховно@
го Суду України «Про практику розгляду су@
дами справ про застосування примусових за@
ходів виховного характеру» від 15.05.2006 р.
№ 2 неповнолітнього можна передати під на@
гляд педагогічного (за місцем навчання) чи
трудового (за місцем роботи) колективу (за
згодою цього колективу), а також під нагляд
окремих громадян (на їх прохання). При цьо@
му як педагогічний чи трудовий колектив,
так і окремий громадянин мають бути спро@
можні здійснювати виховний вплив на не@
повнолітнього, постійно та належним чином
контролювати його поведінку. 

Строк нагляду, передбаченого п. 3 ч. 2 
ст. 105 КК, суд встановлює з урахуванням кон@
кретних обставин провадження та мети ви@
правлення неповнолітнього. Виходячи з поло@
жень, викладених у постанові Пленуму, про@
блемним питанням, на нашу думку, є визна@
чення органів, на які покладається контроль
за виконанням зазначеного примусового за@
ходу виховного характеру, та встановлення
кола прав, обов’язків і вимог до осіб, під нагляд
яких передається неповнолітній. Так, у Кримі@
нально@виконавчому кодексі (далі – КВК)
України зазначається, що для надання допо@
моги адміністрації виховної колонії в органі@
зації навчально@виховного процесу та зміцнен@
ні матеріально@технічної бази колонії, здійс@
нення громадського контролю й оцінки рівня
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дотримання прав людини, вирішення питань
соціального захисту засуджених, трудового і
побутового влаштування осіб, які звільняють@
ся, при виховних колоніях створюється пі@
клувальна рада з представників органів дер@
жавної влади, органів місцевого самовряду@
вання, громадських організацій (ст. 149). Ор@
ганізація та діяльність піклувальної ради ви@
значаються положенням, що затверджується
Кабінетом Міністрів України. 

З метою підвищення ефективності ви@
ховного впливу на засуджених і надання до@
помоги адміністрації виховної колонії при
відділеннях соціально@психологічної служби
можуть створюватися батьківські комітети. Ді@
яльність батьківського комітету визначаєть@
ся положенням, яке затверджує начальник
виховної колонії. Однак у Положенні «Про
спостережні комісії» від 01.04.2004 р. № 429
зазначено, що одним із завдань таких комі@
сій є здійснення заходів соціального патро@
нажу й організації виховної роботи з особа@
ми умовно�достроково звільненими від від@
бування покарання. Типовим Положенням
«Про батьківський комітет при виховній ко@
лонії» від 09.01.2013 р. № 65/5 передбачено,
що основним завданням батьківського комі@
тету є залучення громадськості до участі у
виправленні та ресоціалізації засуджених. 

Згідно з КВК проведення індивідуально@
профілактичної роботи із засудженими, звіль@
неними від відбування покарання з випробу@
ванням, за місцем проживання покладається
на органи внутрішніх справ (ст. 163). До цієї
роботи можуть залучатися працівники орга@
нів державної влади, органів місцевого само@
врядування, а також об’єднання громадян, ре@
лігійні та благодійні організації. Таким чином,
питання встановлення контролю щодо осіб,
звільнених від відбування покарання із за@
стосуванням досліджуваного нами примусо@
вого заходу виховного характеру, в межах
зазначених положень не вирішується, як і у за@
значених нормах КВК України. Таке положен@
ня справ достатньо негативно впливає на 
кримінально@правову та кримінально@виконав@
чу політику, адже відсутність нормативно@
правового акта, або норми, які б визначали
органи, що мають здійснювати контроль за
особами, які взяли під нагляд неповноліт@
ніх, а також права й обов’язки таких органів,
сприятиме зростанню кількості випадків зну@
щання над підлітками, розповсюдженню та@
кого явища, як втягнення неповнолітніх у зло@
чинну діяльність. 

Викладене свідчить, що обов’язок здійс@
нення контролю слід покласти на кримінально@
виконавчу службу, шляхом внесення до п. 18
ст. 18 Закону України «Про Державну кри@
мінально@виконавчу службу України» від
23.06.2005 р. № 2713@ІV змін в частині зо@
бов’язання здійснювати контроль за поведін@
кою осіб, не тільки звільнених від відбування
покарання з випробуванням та умовно@дост@

роково, а й неповнолітніх, звільнених із засто@
суванням до них примусових заходів вихов@
ного характеру, та за особами, на яких покла@
дено обов’язок нагляду за такими неповно@
літніми. 

До прав та обов’язків у зазначеній частині
доцільно додати обов’язок перевірки осіб,
яким доручено здійснювати нагляд, обов’язок
регулярного відвідування неповнолітнього,
право замінити особу, якій доручено здійсню@
вати нагляд, у випадках жорстокого поводжен@
ня з підлітком, аморального способу життя,
втягнення неповнолітнього у злочинну ді@
яльність тощо. 

Інше проблемне питання – встановлення
кола прав, обов’язків та умов, які висувають@
ся до осіб, що здійснюють нагляд за непов@
нолітніми, та відповідно процесуальний поря@
док здійснення такого нагляду. 

Згідно з постановою Пленуму Верховно@
го Суду України «Про практику розгляду су@
дами справ про застосування примусових за@
ходів виховного характеру» від 15.05.2006 р.
№ 2 питання про передачу неповнолітнього
під нагляд батьків або осіб, які їх заміню@
ють, суд повинен вирішувати з урахуванням
даних, що їх характеризують. Неприпусти@
мо передавати неповнолітнього під нагляд
батька чи матері, які позбавлені батьківсь@
ких прав, а також батьків чи інших осіб, які
через свою поведінку не здатні позитивно
впливати на нього. 

Слід зазначити, що в законі не передба@
чається обов’язкове отримання згоди батьків
або осіб, які їх заміняють, на передачу їм не@
повнолітнього під нагляд, але суд має отри@
мати таку згоду. 

У Кримінальному процесуальному ко@
дексі (далі – КПК) України зазначається, що
до неповнолітніх підозрюваних чи обвинува@
чених може застосовуватися передання їх під
нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а
до неповнолітніх, які виховуються в дитячій
установі, – передання їх під нагляд адміністра@
ції цієї установи (ст. 493). 

Передання неповнолітнього підозрюва@
ного чи обвинуваченого під нагляд батьків,
опікунів, піклувальників або адміністрації
дитячої установи полягає у взятті на себе
будь@ким із зазначених осіб або представни@
ком адміністрації дитячої установи письмо@
вого зобов’язання забезпечити прибуття не@
повнолітнього підозрюваного чи обвинуваче@
ного до слідчого, прокурора, слідчого судді,
суду, а також його належну поведінку. 

Передання під нагляд батьків та інших осіб
можливе лише за їх на це згодою та згодою не@
повнолітнього підозрюваного чи обвинува@
ченого. Особа, яка взяла зобов’язання про
нагляд, має право відмовитися від подальшо@
го його виконання, заздалегідь про це пові@
домивши. 

До передання неповнолітнього підозрю@
ваного чи обвинуваченого під нагляд суд зо@
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бов’язаний зібрати відомості про особу бать@
ків, опікунів або піклувальників, їх стосунки
з неповнолітнім і впевнитися у тому, що вони
можуть належно здійснювати нагляд за не@
повнолітнім. При відібранні зобов’язання
про взяття під нагляд батьки, опікуни, піклу@
вальники, адміністрація дитячої установи
попереджаються про характер підозри чи об@
винувачення неповнолітнього і про їх відпові@
дальність за порушення взятого на себе зобо@
в’язання. При порушенні цього зобов’язання
на батьків, опікунів і піклувальників накла@
дається грошове стягнення від двох до п’яти
розмірів мінімальної заробітної плати. 

Питання передання неповнолітнього пі@
дозрюваного чи обвинуваченого під нагляд
батьків, опікунів, піклувальників або адміні@
страції дитячої установи розглядається за
клопотанням прокурора за правилами об@
рання запобіжного заходу або за клопотан@
ням сторони захисту під час розгляду питан@
ня про обрання запобіжного заходу. 

Таким чином, у кримінальному процесу@
альному законодавстві встановлюється обов’я@
зок перевірки осіб, які здійснюватимуть нагляд
за неповнолітнім, однак у КПК, як і в інших
нормативно@правових актах, відсутні перелік
прав та обов’язків, а також конкретизація стан@
дартів, яким повинні такі особи відповідати.

Єдиним нормативно@правовим актом, в
якому певною мірою викладені загальні по@
ложення щодо таких осіб, є Положення «Про
громадських вихователів неповнолітніх» від
26.08.1967 р. № 284@VІІІ, згідно з яким гро@
мадськими вихователями можуть бути най@
більш активні робітники, службовці, колгосп@
ники, представники творчої інтелігенції, війсь@
ковослужбовці, студенти, пенсіонери й інші
громадяни, які за своїми діловими та моральни@
ми якостями здатні виконувати покладені 
на них обов’язки, мають необхідну загально@
освітню підготовку, життєвий досвід або до@
свід роботи з дітьми (за умови їх згоди взяти
на себе обов’язки громадського вихователя).
Однак це Положення, на нашу думку, застарі@
ле та не відповідає сучасним законодавчим
вимогам. Крім того, оскільки у ч. 4 ст. 105 КК
України зазначено, що неповнолітньому мо@
же бути призначено вихователя, можна зро@
бити висновок, що законодавець розділяє осіб,
під нагляд яких може бути відданий неповно@
літній, і спеціально призначеного йому вихо@
вателя, про якого йдеться у зазначеному по@
ложенні. 

Таким чином, вважаємо за доцільне ство@
рити нормативно@правовий акт, в якому до
умов, що висуваються до осіб, на яких покла@
дено обов’язок здійснювати нагляд за непов@
нолітнім, звільненим від покарання із засто@
суванням примусових заходів виховного ха@
рактеру, необхідно віднести: 

наявність вищої спеціальної (педагогічної)
освіти, або проходження відповідних курсів. 
У Керівних принципах відносно дій в інтересах

дітей у системі кримінального правосуддя за@
значено, що всі особи, які вступають у контакт
із дітьми в системі кримінального правосуд@
дя або виконують відповідні функції, повин@
ні отримати освіту та підготовку з питань прав
людини, принципів і положень Конвенції та
інших стандартів і норм Організації Об’єдна@
них Націй у галузі правосуддя щодо непов@
нолітніх як невід’ємної складової частини
програми підготовки (п. 24). До числа таких
осіб відносяться співробітники поліції й інших
правоохоронних органів; судді та магістрати,
прокурори, адвокати й адміністратори; служ@
бовці в’язниць, інші професійні співробітни@
ки, які працюють в установах, де утримують@
ся діти, позбавлені волі; співробітники системи
охорони здоров’я, соціальні працівники, служ@
бовці силових структур із підтримки миру й
інші професійні працівники, які займаються
питаннями правосуддя відносно неповнолітніх. 

На нашу думку, доцільно створити спе@
ціальні курси для осіб, які здійснюють роботу 
з неповнолітніми засудженими, у тому числі
звільненими від покарання. У спеціальні на@
вчальні програми для таких курсів може вхо@
дити вивчення педагогіки та психології під@
літка; нормативно@правової бази, що стосуєть@
ся неповнолітніх; ювенальної кримінології
та риторики. Така програма сприятиме роз@
ширенню знань і навичок спілкування з під@
літками, надасть можливість особі, якій дору@
чено здійснювати нагляд, допомогти непов@
нолітньому злочинцю ресоціалізуватися та ста@
ти на шлях виправлення. 

Наявність педагогічної освіти є доціль@
ною з урахуванням того, що під час навчання
студенти вивчають основні прийоми пово@
дження з дітьми та підлітками, методи пра@
вильного виходу з конфліктних ситуацій, що
під час роботи з неповнолітніми злочинцями
(підлітками, які за своєю сутністю вже є де@
моралізованими членами суспільства) має
велике значення. Так, Т. Шанскова зазначає,
що основним педагогічним завданням діяль@
ності закладів соціальної реабілітації (на на@
шу думку, і осіб, які здійснюють нагляд) є
процес перевиховання, при здійсненні якого
необхідно виправляти попередній негатив@
ний життєвий досвід вихованця. 

У процесі перевиховання застосовуються
методи гальмування негативної активності
(критика, силування, соціальний вплив сфор@
мованого колективу); методи корекції свідо@
мості особистості (переконання, приклад, ме@
тод вибуху, бесіди); методи формування со@
ціально значимої поведінки (режим, продук@
тивна праця, вправи, доручення та вимоги,
метод переключення, реконструкції) та мето@
ди стимулювання соціально значимої поведін@
ки (заохочення, показ перспективи, довіри,
покарання, контроль); 

наявність довідки про відсутність алко�
гольної, наркотичної залежності, постановки
на відповідні обліки у минулому та про відсут�
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ність судимості. Суд повинен упевнитися у
тому, що особа не має будь@якої залежності та
захворювань, які стали наслідком такої за@
лежності, що особа, якій доручено здійсню@
вати нагляд за неповнолітнім не вчинить
злочинних дій, на які її підштовхне залеж@
ність і негативне минуле, не показуватиме під@
літку негативний приклад, що заважатиме
його виправленню; 

наявність довідки з місця роботи, житла
та відповідних житлових умов. Суд має впев@
нитися, що в особи, яка здійснює нагляд за
неповнолітнім, немає підстав займатися зло@
чинною діяльністю. 

Особи, на яких покладено обов’язок здій@
снювати нагляд за неповнолітнім, звільненим
від покарання із застосуванням примусових
заходів виховного характеру, мають право: 

відмовитися від подальшого здійснення 
нагляду за неповнолітнім із обов’язком попе�
редження відповідних органів. Надання особі,
на яку покладено обов’язок нагляду за не@
повнолітнім, такого права забезпечує захист
особистої безпеки неповнолітнього. За умо@
ви, якщо через певні обставини (зміна місця
проживання, захворювання, звільнення з ро@
боти тощо) особа більше не може здійснюва@
ти нагляд, вона безперешкодно, з відповідним
мотивуванням може відмовитися від подаль@
шого здійснення нагляду; 

залучати до процесу виховання неповноліт�
ніх кримінально�виконавчу службу та відповід�
них спеціалістів (нарколога, психолога). За
умови, якщо стан фізичного та психічного
здоров’я підлітка заважає проведенню з ним
виховної роботи та процесу ресоціалізації,
особа, яка здійснює нагляд, може залучити
відповідних спеціалістів;   

отримувати винагороду за проведення ви�
ховної роботи з неповнолітнім. Отримання 
винагороди стимулюватиме особу, яка здій@
снює нагляд, проводити виховну роботу на
більш якісному рівні із застосуванням новіт@
ніх педагогічних методик та компенсувати@
ме кошти, які були витрачені в процесі вихо@
вання та ресоціалізації підлітка; 

подавати клопотання до відповідних ор�
ганів про дострокове зняття нагляду з непов�
нолітнього за умови його виправлення. Якщо
своєю поведінкою та ставленням до процесу
виховання, неповнолітній довів виправлення
і бажання в подальшому вести нормальний
спосіб життя, особа, яка здійснює нагляд, мо@
же клопотати про дострокове зняття з непов@
нолітнього примусового заходу виховного ха@
рактеру; 

подавати клопотання до відповідних ор�
ганів про зміну виду звільнення від покарання
на більш суворе. Якщо неповнолітній не підда@
ється виховному впливу, продовжує вести амо@
ральний спосіб життя, вживає алкогольні на@
пої, наркотичні речовини тощо, особа, на яку
покладено обов’язок здійснення нагляду за
неповнолітнім може клопотати про зміну при@

мусового заходу виховного впливу на більш
суворий, виду звільнення від покарання або
взагалі про відміну звільнення від покарання. 

Особи, які здійснюють нагляд за непов@
нолітнім, звільненим від покарання із засто@
суванням примусових заходів виховного ха@
рактеру, зобов’язані: 

приділяти увагу виховній роботі з непов�
нолітнім. Виховну роботу з неповнолітнім 
доцільно, на нашу думку, проводити за ре@
комендаціями, наданими педагогом, який спе@
ціалізувався на пенітенціарній педагогіці 
А. Макаренка [1]. 

Пропонуються такі методи: метод вибуху –
під вибухом розуміється миттєве руйнуван@
ня негативних якостей, негативних стереоти@
пів поведінки у процесі бурхливих емоційних
переживань. Цей метод передбачає доведення
до межі конфлікту особистості та колективу
та передбачає вибір особистості: або змінити
себе, або стати аутсайдером у колективі; метод
реконструкції – А. Макаренко вважав, що у
процесі перевиховання разом із негативними
якостями особистості не можна руйнувати
позитивні. Він розумів реконструкцію як від@
будову всього цінного, позитивного у харак@
тері та поведінці, виділив певні її етапи (вив@
чення особистості вихованця з метою визна@
чення перспектив майбутнього розвитку; ак@
туалізація та відновлення в характері позитив@
них якостей, які досі не виявляв неповноліт@
ній, шляхом створення виховних ситуацій,
вправ тощо; формування позитивних якос@
тей, які швидко поєднуються з наявними по@
зитивними якостями особистості; подолання
опору вихованця виховному впливу, органі@
зація життєдіяльності вихованця таким чи@
ном, щоб на погані звички не залишалося часу);
метод переключення, що базується на спря@
муванні активності вихованця у соціально
значиму сферу діяльності. Застосування за@
пропонованих А. Макаренком методів пере@
виховання неповнолітніх злочинців сприя@
тиме їх швидкій ресоціалізації та становлен@
ню на шлях виправлення; 

стежити за фізичним і психічним здо�
ров’ям неповнолітнього. Після звільнення від 
покарання підліток потребує особливого по@
водження та ставлення до себе, що зумовле@
но деструктивним впливом як інших непов@
нолітніх злочинців, так і установ, в яких він
перебував до звільнення. Тому особливої ува@
ги осіб, яким доручено здійснювати нагляд,
потребує стан здоров’я неповнолітнього; 

всіляко сприяти його виправленню та ре�
соціалізації. Ю. Герасимів вважає, що непов@
нолітні з високим рівнем усвідомлення своєї
провини схвально сприймають своє покаран@
ня, позитивно ставляться до виконання всіх
вимог вироку, на відміну від неповнолітніх
злочинців із нижчим рівнем усвідомлення сво@
єї вини [2]. А це вказує на те, що слід при@
діляти більше уваги роз’ясненню неправомір@
ності вчинків, за які неповнолітні несуть по@



К Р И М І Н А Л Ь Н О � В И К О Н А В Ч Е П РА В О

10/2015

карання, тим злочинцям, які мають низький
рівень усвідомлення провини та вважають
своє покарання і примусові заходи неспра@
ведливими щодо своєї особи. При недостат@
ньому психолого@педагогічному впливі у цих
підлітків може сформуватися негативне став@
лення до законодавчих установ, їх працівни@
ків, а також до працівників соціальних установ,
що, як правило, призводить до проблем із ре@
соціалізацією. У зв’язку з цим соціальному
педагогу, який здійснює виховний вплив на
неповнолітнього злочинця, слід орієнтувати
роботу на те, щоб виховати у підлітка відчут@
тя поваги до закону та розуміння його не як
засобу приниження гідності, а як регулятора
поведінки і відносин між людьми. У процесі
ресоціалізації потрібно здійснювати правове
виховання засудженого, формувати у нього по@
вагу до закону й усвідомлення важливості йо@
го дотримання. Слід звернути увагу непов@
нолітнього на те, що закон може не тільки ка@
рати, а й винагороджувати за певні дії за умо@
ви сумлінного виконання своїх обов’язків як
громадянина держави. На основі цього у не@
повнолітнього потрібно сформувати вміння
знаходити правомірне рішення при розв’я@
занні складних життєвих ситуацій; 

за першою вимогою відповідної служби з’яв�
лятися для перевірки. Зазначений обов’язок
сприятиме здійсненню повноцінного конт@
ролю відповідними органами за тим, щоб не@
повнолітній не піддавався катуванням або ін@
шим насильницьким діям, сексуальній або ін@
шій експлуатації, жорстокому поводженню, 
а також не був втягнутий у злочинну діяль@
ність. Зазначене зведе також до мінімуму
можливість торгівлі дітьми. 

Висновки 

Внесення запропонованих змін не тільки
сприятиме посиленню контролю над особа@
ми, які здійснюватимуть нагляд за непов@

нолітнім, а й допоможуть створити для ос@
таннього найбільш сприятливі умови для пе@
ревиховання. 

У коментарії до правила 18.1 Мінімаль@
них стандартних правил ООН, які стосують@
ся відправлення правосуддя відносно непов@
нолітніх, зазначено, що загальним є, насампе@
ред, опора на громаду як на інструмент ефек@
тивного здійснення альтернативних рішень.
Перевиховання із залученням громади є тра@
диційною мірою, що має багато аспектів. 

У правилі 18.2 вказується на важливу
роль сім’ї, яка, відповідно до ст. 10.1 Міжнарод@
ного пакту про економічні, соціальні та куль@
турні права, є природним і основним осеред@
ком суспільства. В рамках сім’ї батьки мають
не тільки право, а й зобов’язані забезпечити
догляд і нагляд за своїми дітьми. Тому відпо@
відно до правила 18.2 розлучення дітей і бать@
ків є крайнім заходом. До нього можна вдава@
тися лише у випадках, коли факти справи 
виправдовують цей серйозний крок (напри@
клад, жорстоке поводження з дітьми). 

Таким чином, законодавець, із урахуван@
ням зазначених змін, матиме змогу наблизи@
ти кримінальне та кримінально@виконавче за@
конодавство України до вимог і рекомендацій,
що викладені у міжнародних нормативно@
правових актах із питань відправлення пра@
восуддя відносно неповнолітніх, що сприяти@
ме створенню в державі іміджу країни, гідної
статусу члена Європейської спілки. 
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The article is devoted to research questions of underaged`s transfer under supervision, who are
released from punishment with supervision of parents of peplacing person, or under supervision of
teaching staff or labor collective with his consent, and individual citizens upon request. 

В статье исследуется вопрос передачи несовершеннолетнего, освобожденного от наказания,
под надзор родителей или лиц их заменяющих, под надзор педагогического или трудового коллек�
тива с его согласия, а также отдельных граждан по их просьбе.
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Унауковому дискурсі, і не лише сучасної
юридичної науки, особливе місце по@
сідає проблема субкультур [1–8]. Пи@

тання субкультур, викликаючи науковий
інтерес, постало спочатку міждисциплінарним,
полідисциплінарним і міжгалузевим. Так, суб@
культура розглядалась у таких сферах, як куль@
турологія (Ю. Бревнова, Н. Тищенко), істо@
рія (В. Кабо, В. Калашникова), психологія
(Ю. Колягіна, В. Пирожков), кримінологія
(Д. Виговський, О. Старков), соціологія (Г. Бє@
лоусова, О. Братухін), педагогіка (Ю. Лисен@
ко, О. Михеєва), медицина (І. Обросов, Ю. По@
пов), філософія (А. Карманова, І. Сімонова),
філологія (Р. Боднар, Я. Левчук), юриспру@
денція (О. Гуров, Д. Донських, мистецтво@
знавство (А. Артюх, Р. Михайлова), політоло@
гія (Ф. Діденко, О. Круглов), навіть економіка
(П. Забелин, І. Саннікова, С. Бочаров), у тех@
нічних науках (Т. Подуфалова), в інших га@
лузях. У першому десятиріччі ХХІ ст. термін
«субкультура» почав поширюватися серед ук@
раїнських юристів (Д. Виговський, Д. Бочар@
ніков), поступово був адаптований і міцно
ввійшов у нашу науку. Слід наголосити на
автономності, суверенності та монократності
численних субкультур. 

Мета цієї статті – констатувати наявність
важливості субкультурології у полінауко@
вих аспектах, необхідність її осмислення з
позицій рефлексій юридичної науки. 

Субкультури вивчало чимало науков@
ців, у тому числі юристи. Серед них, зокрема,
Ю. Александров, В. Анісімков, Ю. Антонян,
О. Багреєва, Ю. Блохін, А. Бронніков, Д. Вигов@
ський, Д. Донських, В. Дрьомін, Ю. Дубягін,

І. Карпец, О. Костенко, В. Пирожков, В. Рад@
зієвський, О. Старков, Ф. Сундуков, В. Туле@
генов, Г. Хохряков, М. Шакір’янова, В. Ше@
мякіна та інші. Вперше термін «субкультуро@
логія» запропонувала у 2006 р. О. Змановсь@
ка [3], яка сприяла розробленню й інтеграції
наукового трикутника (юриспруденція–пси@
хологія – культурологія). Значний крок у цьо@
му напрямі зробив і відомий юрист О. Стар@
ков [7]. 

Соціальна та культурна диференціації у
суспільстві традиційно зумовлюють виник@
нення і розвиток численних субкультур. По@
ширення сучасних субкультур пов’язане з
ускладненням структури суспільства та з йо@
го правовим, політичним, культурним, іншим
багатоманіттям. Субкультура – це своєрідний
сегмент культури, у якому є свої носії із своїми
груповими (іноді персональними) особливос@
тями (картини світу, цінності, ідеали, пріори@
тети, відповідні стилі життя, специфічна по@
ведінка, набір атрибутів, символів тощо). 

У науці термін «субкультура» починає
вживатися у 20–30@ті роки ХХ ст. (хоча суб@
культури існували і набагато раніше), а поши@
рюється це поняття у 60–70@ті роки нарівні з
термінами «subterranean culture» (підземна
культура) та «underground» (підпільна). 

І. Сімонова та багато інших науковців
схиляються до широкого розуміння субкуль@
тури [2–8]. Тому обсяг поняття «субкульту@
ра» у сучасній науці продовжує зростати, а в
роботах більшості авторів розкриваються
лише окремі аспекти цього феномена [4–6].
Так, А. Абдуллін, Г. Несветайлов і В. Моляко
звертаються до «чорнобильської» субкуль@
тури. Це автономне, регіональне (в районі,
постраждалому від аварії на ЧАЕС), цілісне
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утворення всередині панівної культури, що
відрізняється своїми звичаями, нормами, комп@
лексами цінностей, своєрідним стилем життя
та мислення носіїв. Естонські вчені (Т. Ні@
йта й інші) як субкультуру виділяють навіть
типи публіки, яка «гуляє». Окремі дослідни@
ки розглядають субкультури любителів пи@
ва, дорожніх пробок, адептів різних див,
«магнітофонну субкультуру» тощо, розши@
рюючи межі поняття «субкультура» до ней@
мовірних розмірів [4–6]. Спроба «осубкуль@
турювання» всього і всіх, розчиняючи культу@
ру у субкультурах, має низку дискусійних по@
ложень. За подібної тенденції постає питан@
ня «пансубкультурології», проте ідея «пан@
субкультур» як найбільш впливових міні@
культур у певному культурному полі логіч@
на і не викликає заперечень. 

Науково@технічна революція та стрімкі
зміни людського буття (передусім у юри@
дичній і соціогуманітарних площинах) приз@
вели до «субкультурної революції» (І. Смір@
нов) «субкультурного вибуху» (Е. Тоффлер),
навіть «субкультурного шоку». Адже, за на@
шими розрахунками, ареал поширення тіль@
ки провідних резонансних субкультур (пан@
субкультур) в Україні влітку 2015 р. охоплю@
вав не менше 30 % її громадян. 

Поняття «субкультура» спочатку харак@
теризувало явища, які сприймались, по@пер@
ше, як некультурні, по@друге, як позакуль@
турні. «Низька» культура протиставлялася
«високій» (часто офіційній). Субкультурна
концепція традиційно аналізує поведінку со@
ціальної групи, іноді особи (Л. Аксеновська,
В. Томілов, В. Радзієвський та інші [4–8]), яка
живе в умовах депривації, виробивши від@
мінні від загальноприйнятих цінності, норми
та коди поведінки. Субкультура – це під@
культура або культура у культурі, «суб’єктив@
на культура» чи «суб’єктна культура», тобто
суб’єктивність її носіїв; по суті, у витоках во@
на може розглядатись як суб’єкт – субкуль@
тура. Більшість неформальних субкультур –
це не лише нові споживацькі потреби, гіпер@
трофоване дозвілля, своєрідні релаксації, ілю@
зія щастя, квазіблагополуччя, розвиток спе@
цифічних (субкультурних) знань, умінь і на@
вичок, пов’язаних із певним стилем, манера@
ми (у тому числі спілкування), настроями то@
що. Субкультуру ми розуміємо як створену у
певній соціальній страті картину світу влас@
них норм, цінностей, символів, стереотипів,
мови, етикету, сприйняття тощо. Субкульту@
ри часто виникають тоді, коли у їх носіїв є
свої корпоративні інтереси, а малі групи –
частина будь@якого соціального організму.

Настав час затвердити у понятійно@кате@
горіальному апараті права перспективний
неологізм – термін «субкультурна особис@
тість», «homo subculturus», що має посісти

важливе місце в осмисленні духовної спря@
мованості сучасної людини. Але люди, зва@
жаючи на їх особливості та неповторність, є
людьми, а тому слід обережно вживати інва@
ріанти «homo» – «homo ludens» (Й. Гейзін@
га), «homo intelligence» (Й. Масуда), «полі@
сутнісне homo» (В. Табачковський), homo
«Reality» (Ю. Легенький), «хомо гностикус»
(В. Сіверс), «людина що еволюціонує» (Х. Ен@
рікес), «eHOMO» (А. Нариньяні), «Homo
profugus» (А. Чупа), «своєрідної Homo Virtu@
alis» чи «умовно Homo Absenus» (Є. Більчен@
ко), у тому числі «homo sapiens» (людина ро@
зумна), «homo faber» (людина, яка створює),
«homo amans» (людина, яка любить), «homo
paties» (людина, яка страждає), «homo divi@
sus» (людина, яка роз’єднана сама у собі), «ho@
mo divinus» (людина довершена Божої при@
роди) та інші («homo show», «homo player»,
«tehno sapiens», «homo tehno» тощо). 

Субкультурологія, акумулюючи найріз@
номанітніші варіанти, проекції та моделі суб@
культур, все потужніше поглинає субкульту@
рознавство (недосконалу модель конгломе@
рату, набору, зібрання, суміші масиву суб@
культур), субкультурографію (сукупність
досліджень літератури з проблем субкуль@
тур), субкультуропропедевтику (негрунтов@
не вивчення імовірних загроз деструктивних
субкультур), субкультурократію (питання
влади цінностей і стереотипів субкультур над
їх адептами) та деонтологію субкультур (проб@
леми моралі та моральності у сферах буття
субкультур). Дискусію викликає поняття (на
юридичний кшталт, подібно до виразу «юри@
дика») «субкультурика» як спрощена матри@
ця субкультурології. 

Особливого значення у правовому ас@
пекті субкультурології набуває субкультур@
на тріада: входження (через свідомо@вольо@
вий вибір), адаптація (ідеологія, картина сві@
ту, включаючи цінності, ідеали, групову мо@
раль, переконання, стереотипи тощо) й існу@
вання (як спосіб і стиль життя), що особливо
чітко репрезентується в основних резонанс@
них субкультурах переважно через час, місце
та простір. 

Виникають нові субкультури й їх утво@
рення, змінюється первинність і вторинність
культурних форм. У правовому аспекті при
дослідженні субкультур до уподобань, намі@
рів, мотивів, мотивацій, бажань, орієнтирів,
векторів, пріоритетів тощо (суб’єктивний
бік) мають додаватись об’єктивні фактори у
вигляді не лише конкретно@історичних умов,
«вдалого часу та місця», «потрібних» людей,
«духу» часу, збігу обставин, захоплюючих
мелодій тощо (об’єктивний бік). 

Надбудову неможна плутати з базисом, а
причини з наслідками. Трансформації не від@
буваються на порожньому місці, а субкуль@
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тури не виникають із нічого. Щоб стати пал@
ким адептом спорту, кіно, музики тощо (реци@
пієнтом субкультури) потрібні умови, при@
чини, обставини, мають бути внутрішні (су@
б’єктивні) та зовнішні (об’єктивні) чинники.
Крім суб’єкта (носія чи реципієнта субкуль@
тури) й об’єкта (сама субкультура як явище)
мають бути суб’єктивна та об’єктивна сторо@
ни субкультурного вибору. Спірними, але та@
кими, що заслуговують на увагу, є надсуб’єк@
тивні (генетичні, біологічні, інші позасоціо@
культурні, внутрішні передумови), надоб’єк@
тивні (зазделегіть визначені умови та середо@
вище, впливи «згори», фатальні казуси, об@
ставини непереборної сили тощо) чинники,
предсуб’єктивний бік (схильності, навіюван@
ня, перед@ і надманипуляції тощо) і пред@
об’єктивний (збіг обставин, рокові умови, тен@
денції соціокультурного розвитку тощо) бік.
Ідеться про вісім складових, які важливі при
визначенні складу та суті конкретної суб@
культури. 

До певної міри ці чинники можно екстра@
полювати на різні культури, навіть націо@
нальні, і не лише у контексті етнокультуро@
логії. З проблемою національної культури
пов’язана і проблема нації. Титульна нація й її
права (у тому числі культурні) заслуговують
на особливу увагу. Україна й українці мають
подавати себе у родині європейських народів
не як другорядна держава та нація, а як уні@
кальна європейська країна, неповторна спі@
вуча, красива, духовно багата нація. Ми ма@
ємо любити, поважати і шанувати себе, тоді й
інші нас любитимуть, поважатимуть і шану@
ватимуть. Тоді не лише молодь, а й підлітки,
навіть діти будуть пишатися тим, що вони
українці, діти великої та славної країни –
України, нащадки Ярослава Мудрого, Воло@
димира Мономаха, Богдана Хмельницького,
Івана Сірка та мільйонів славетних наших
національних героїв різних часів, славетні
сини і доньки єдиної та неподільної Україн@
ської держави. 

Ми маємо щиро вірити, що за працьови@
тою, великою та незалежною Україною вели@
ке європейське і світове майбутнє. Необхідно
любити, плекати, боронити та пропагувати
Богом нам дану неньку Україну. Наша зем@
ля, славна свята Україна, єдина, особлива,
квітуча та неповторна. Отже, рушаймо впе@
ред із вірою, надією та любов’ю до щасливо@
го майбутнього, рушаймо з Україною в серці.
Рухатись від егоцентризму до ексцентризму,
співвідносячи не все навколо із собою, а себе
з усім навколо, передусім із нацією, держа@
вою. Необхідно виокремити та рекомендува@
ти (можливо навіть на законодавчому рівні)
літературу (перелік необхідних книг), філь@
мів, а ширше – творів мистецтва та культури,
які слід ввести як загальнообов’язкові у різні

навчальні заклади (від дитячих до академіч@
них установ, у тому числі всіх освітніх і ви@
ховних закладів, навіть у системі виконання 
покарання). Для розвитку нової європейської
соборної української нації (не лише етнічної
чи політичної, а духовно консолідованої, юри@
дично грамотної, національно свідомої та
глибокопотріотичної) важливе значення має
державна підтримка. 

У цьому контексті важливо, як ідентифі@
кує себе сама людина. Велике значення має
первинна ідентифікація, самоідентифікація
та самовизначення у вільному виборі. Якщо,
у першу чергу, людина належить до якоїсь
субкультури та визнає себе належною до неї
(«по@перше, я панк, а потім все інше» або «я –
хіпі, а потім я юрист, я чоловік, мені 25 років,
ще я українець тощо»), то це одне. Зовсім
інше, коли в основі лежить патріотизм, само@
відданість і любов до України. Як правило,
будь@яка доросла людина об’єктивно є носі@
єм не однієї, а ряду субкультур (вікової, ста@
тевої, національної, професійної тощо), про@
те в основі цієї субкультурної «багатовектор@
ності» має бути щира любов до своєї Вітчиз@
ни, до рідної України. 

Продемонструємо викладене на конкрет@
ному прикладі. Сьогодні особливою небезпе@
кою для єдності та неподільності України є
сепаратизм як актуальна деструкція. Сепара@
тизм часто постає як дієва загроза націо@
нальній безпеці. 

Нелюбов, неповага, навіть несприйняття
та байдужість до всього українського (тради@
цій, цінностей, звичаїв, мови тощо, а ширше –
до України, української культури, до нашого
правового поля) мають не просто бути свід@
ченням належності до маргіналітету та кри@
міналу, а й викликати у нашого народу за@
гальну огиду, відразу, несприйняття. Розви@
ток світового сепаратизму, який може бути
(а часто й є) правопорушенням і навіть зло@
чином, є актом аморальності, ознакою без@
культур’я та гріхом проти любові (у христи@
янських стереотипах), оскільки призводить
до ворожнечі, розколу та ненависті. Це не ли@
ше українська проблема, а значна європейсь@
ка та всесвітня реальність, яка негативно
впливає на державні, правові та культурні
системи, руйнуючи їх єдність, узгодженість.
Сепаратизм не є однорідним. При кваліфі@
кації його небезпеки важливо визначити низ@
ку параметрів. Перш за все необхідно знати
якою мірою й якими засобами він пропа@
гується: таємно чи відкрито, агресивно чи ні,
з застосуванням сили (особливо зі зброєю)?
Чи регулярно використовується агітація та
пропаганда? Яка її мета, мотиви? Які наміри
мають вороги єдиної та неподільної Україн@
ської держави? Наскільки дієвою та значною
є небезпека їх діяльності? 
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На окреме глибоке дослідження заслуго@
вує проблема квазісепаратизму, який іноді
плутають із іншими негативними (у сьогод@
нішніх реаліях України) явищами (пацифіз@
мом, панславізмом, ідеями «руського світу»
у контексті поглинання України тощо). Про@
те і сьогодні не можна розглядати всіх росіян
як ворогів, тим більше, що всі протистояння
закінчуються порозуміннями, а війни – миром. 

Одним із прикладів протистояння суб@
культурі сепаратистів є субкультура АТО (у
В. Бурлакової «субкультура війни» [2]). На@
ведемо деякі показники, що характеризують
цю новітню субкультуру. Специфічна атри@
бутика в одязі, жаргон, певна кастовість, свій
кодекс честі до традицій, пісень, забобонів. 
У В. Бурлакової є чимало загальних спосте@
режень. Так, обереги: «Їх кожен обирає на
свій смак. Справа в раптовій прив’язаності
до дрібничок: браслета на руці, амулета на
шиї, улюбленої вишиванки, м’якої іграшки
чи хрестика в «розгрузці»… Інша непорушна
традиція – третій тост. П’ється він зовсім не
за кохання, як у мирному житті, а за полег@
лих» [2]. Це, як і багато інших, ще афганська
традиція. З’явилася мода на четвертий тост:
«Вип’ємо четвертий, щоб за нас не пили тре@
тій». На нашу думку, ці особливості (якщо
вони пов’язані з горілкою чи іншими міцни@
ми напоями) не є конструктивними, адже ал@
коголь негативно впливає на особу, а у війсь@
кових ситуаціях може стати додатковою не@
безпекою для життя та здоров’я. 

Ми давно обстоюємо думку про те, що на
будь@якому святковому заході слід піднімати
другий тост за нашу рідну, щиру та добро@
зичливу Батьківщину, за нашу рідну неньку,
за Україну, але ми проти випивки на війні.
Якщо на відзначенні якоїсь події (весілля,
день народження тощо) перший тост має бу@
ти за винуватців (молодят, іменинника тощо),
а третій тост традиційно за жінок, то другий
тост слід проголошувати за нашу Вітчизну.
Адже логічно те, що потрібні любов, шана та
повага до нашої славної України, до нашої
нації. Зрозуміло, що у деяких випадках, перед@
усім на таких святах, як День Незалежності
тощо, і перший, і другий тост може бути (але
все має бути розумно) за державу. В інших
державних святах (День Конституції тощо)
також слід наголошувати на важливості дер@
жавотворення та розбудови правової євро@
пейської соборної Української держави. Та@
кож важливим є на будь@яких святкових за@
ходах виконання Гімну, народних і патріотич@
них пісень. 

В. Бурлакова зазначає, що «популярні в
зоні АТО українські пісні, зокрема повс@
танські. Часто чути сьогоднішні патріотичні
та тематичні пісні – від розтиражованої «По@
вертайся живим» до «Добровольців Божої

чоти» Олексія Бика чи «Народної війни». «Ті@
ні Сонця». Можна почути навіть украй не@
сподіваний трек «Donbass» андеграундного
гурту Dakh Daughters» [2]. Не дивно, що де@
сятки пісень в АТО російськомовні. Проте
вчорашні близькі – сьогодні супротивники:
як співає Б. Севастьянов «теперь вчерашний
брат – это враг у ворот…». Окремо стоять май@
данівська «Воины света» та «Гарри» гурту
Brutto. Водночас «ніде правди діти, на нашій
війні дуже багато не просто російськомовної,
а саме російської військової музики. Це не
тільки нейтральні в нинішніх обставинах «Го@
лубые береты» з піснями про Афган, а й тон@
кий жіночий голосок, що співає про важкі
будні ГРУ: «Военная разведка, ошибки край@
не редки…». Або ж російський реп про ту ж та@
ки розвідку: «…Чтобы остаться человеком, не
летучей мышью, и яро жаждать не боя, а меж
боями затишья». Імовірно, це слухають по
обидва боки лінії зіткнення» [2].  

Некоректно, незважаючи на певну повер@
хову й зовнішню схожість, порівнювати пов@
ною мірою (доречно більше протиставляти)
носіїв субкультур АТО і сепаратистів. Тим
більше, що особливо небезпечні такі прояви,
як українофобія, сепаратизмофілія, екстре@
мізм, аморальність, маргінальність, фанатизм,
войовнича територіальна й інша нетерпи@
мість, антисемітизм, жорстокість і ультрара@
дикалізм, відсутність конструктивного укра@
їноцентризму та зневага до найкращих над@
бань нашого права, державотворення, тради@
ційної культури. Носії різних субкультур в
Україні не повинні мати неукраїнські (а тим
більше антиукраїнські) відтинки; патріотизм –
це основа національної ідеї, державної докт@
рини і нової парадигми українського розвит@
ку. Це важливо навіть для захисту субкуль@
турних прав. 

Все частіше у наш лексикон входять слова
з зони АТО, наприклад: крайній (останній)
двохсотий (вбитий, загиблий), трьохсотий
(поранений), чотирьохсотий (імітує контузію,
психічне захворювання тощо, аби його заб@
рали з передової). Г. Білоусова зазначала, що
субкультура через свої знаки та символи уп@
равляє поведінкою людини, а «практика «іде@
ологічних» шевронів, розміщених поряд зі
звичними шевронами бригади або батальйо@
ну, групою крові тощо також набула велико@
го поширення» [2]. Першим шевроном був
«Укроп» (автор А. Єрмоленко), який «міг
носити кожен боєць (на відміну від, напри@
клад, шевронів «Кіборг» і «Батальйон спеці@
ального призначення «Кіборг» – вони тільки
для бійців, що були в Донецькому аеропорту,
шевронів із назвами позицій, креативних «до@
даткових» шевронів окремих підрозділів то@
що). Сьогодні популярних патріотичних на@
шивок на Сході побільшало. Тут і скелети з
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In the paper some issues of subculture are analyzed in the legal, the historical and culturological 
aspects. In particular, are described the problems which are connected with subculturein. 

В статье исследуются вопросы субкультуры в юридическом и культурно�историческом 
аспектах, в частности, описаны проблемы, связанные с субкультурой.

перехрещеними кістками та козацьким чу@
бом на черепку, і галицькі левики, і червоно@
чорні прапори, і «Крим наш», і «ПТН ПНХ»,
і іронічні «Київська хунта», «Рабовласник»,
або «Каратель»» [2]. Субкультури АТО і се@
паратистів – чергове підтвердження потен@
ціалу субкультурології, важливості розвитку
позитивних (патріотичних тощо) субкультур. 

Співвідношення субкультури і правового
поля, соціуму, його культури значною мірою
залежить від тих ідеологем, які несе у собі
ядро даної субкультури. Це важливо з різних
ракурсів, у тому числі з точки зору правово@
го та культурологічного аспектів. 

Поняття «субкультура» майже тридцять
років тому ми запозичили (із значним від@
ставанням через особливості радянської сис@
теми) на Заході. Сьогодні ж, спираючись на
передовий західний (переважно європейсь@
кий, частково американський) досвід, ми ма@
ємо будувати велику, неподільну, єдину, со@
борну європейську Україну, де пануватимуть
демократія, гласність, плюралізм, патріотизм,
взаємна повага, любов і загальнолюдські
права та свободи. 

Висновки 

Зміна державного режиму (перехід від
тоталітаризму до демократії), владних еліт
(кланово@бандицьких до народно@патріотич@
них) і ментальної парадигми (від корупцій@
ної моделі з непрозорими схемами до право@
вої держави та відкритого громадянського
суспільства) потребує нових проектів, щи@
рих пошуків, конструктивних рішень. Нагаль@
ною потребою сьогодення є зростання зна@
чення та ролі українців у світовій культурі.
Методологія поширення патріотичних знань
серед сучасної української молоді потребує
свого втілення на конкретних правових і
культурноісторичних прикладах. Україна – 
є унікальним феноменом з багатою та жи@

воносною правовою і соціокультурною ре@
альністю. 

На нашу думку, юристи мають більше ува@
ги приділяти субкультурам. Так, доречною
повинна стати ініціатива із запровадження
культурної поліції або поліції (з) культури,
серед завдань якої – протидія негативним
явищам у вітчизняному культурному ареалі,
передусім сумнівним субкультурам, у тому
числі їх деструктивним проявам (субкульту@
ра сепаратистів тощо). Тому при аналізі міс@
ця субкультурології у правознавстві існує
значне поле для досліджень. Іншими слова@
ми, комплексне і системне, об’єктивне, всебіч@
не та грунтовне наукове дослідження субкуль@
тур, передусім їх кримінологічне, історичне і
культурологічне осмислення, має стати на@
дійною запорукою поліпшення криміноген@
ної ситуації в нашій єдиній, соборній, непо@
дільній, вільній, молодій патріотичній, євро@
пейській, правовій, незалежній Українській
державі. 
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