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Радий Вас вітати із виходом 
чергового номеру електронного ви-
дання «Експерт: парадигми юри-
дичних наук та державного управ-
ління».

Сподіваюся, що випуск заціка-
вить Вас не тільки своєю різнома-
нітною тематикою, а й авторським 
баченням проблематики розвитку 
державності в сучасному світі, осо-
бливостями формування соціальної 
правової держави, аналізом проце-

сів становлення людиноцентрично-
го підходу до розуміння сутності 
публічної влади. 

Як і в попередніх випусках, 
мета видання – різнобічно пока-
зати розвиток вітчизняного науко-
вого потенціалу в галузі права та 
державного управління для його 
інтеграції у світовий науковий про-
стір. 

Користуючись нагодую вітаю із 
Днем судового експерта. Не буде 
перебільшенням сказати, що про-
фесія судового експерта має винят-
ково важливе значення для вста-
новлення істини із кримінальних, 
цивільних, економічних та інших 
справ державного значення, віді-
грає велику роль у розвитку де-
мократичного правосуддя, захисті 
прав і свобод громадян України.

Щиро бажаю успіхів роботі, 
виконання всіх намічених планів, 
невичерпної енергії та життєвого 
оптимізму! 

Запрошую до обміну думками 
всіх зацікавлених фахівців. 

ДОРОГІ ЧИТАЧІ!

З повагою,
Головний редактор, доктор наук  
із державного управління,
професор        Є.О. Романенко
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Висловлюю щирі вітання та най-
кращі зичення подальших успіхів 
з нагоди важливого професійного 
свята – Дня судового експерта!

Це свято є доброю нагодою 
вшанувати професійні здобутки 
усіх судових експертів України, 
які своєю нелегкою, надзвичайно 
відповідальною та інтелектоміст-
кою працею сприяють захисту кон-
ституційних прав і свобод людини 

у судах та у позасудовому поряд-
ку, забезпечують утвердження цін-
ностей верховенства права та спра-
ведливості. 

Водночас, День судового екс-
перта це іще й привід для пе-
реосмислення стану, проблем 
і перспектив розвитку судової екс-
пертизи в Україні та її науково-ме-
тодологічного й методичного за-
безпечення. Адже судовий експерт 
у XXI ст. – це фахівець озброєний 
не лише новітнім обладнанням 
і програмно-апаратними комплек-
сами, а й сучасними знаннями к 
різних сферах науки.

Джерелом таких знань, із поміж 
інших, є і наукові дискурси судо-
вих експертів і науковців з про-
блем теорії та практики судової 
експертизи. Представлені на сто-
рінках цього спеціального випуску 
часопису цікаві публікацій у сфері 
судової експертизи об’єктів права 
інтелектуальної власності є гарним 
прикладом розвитку експертології 
в Україні.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, СУДОВІ ЕКСПЕРТИ, 
НАУКОВЦІ ТА УПРАВЛІНЦІ!

З повагою,
начальник Управління експертного
забезпечення правосуддя Департаменту
з питань судової роботи та банкрутства
Міністерства юстиції України,
кандидат юридичних наук       Н.М. Ткаченко
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З нагоди Дня судового експер-
та України, прийміть щирі вітання 
та побажання нових професійних 
здобутків і перемог, щоденного 
відчуття гордості за обраний вами 
складний, але дуже потрібний 
для захисту прав і свобод людини 
та законних інтересів юридичних 
осіб, фах. 

Значна частина матеріалів по-
точного номера видання «Експерт: 
парадигми юридичних наук та 
державного управління», сторін-

ки якого ви розкрили, присвяче-
на проблемам теорії та практики 
судової експертизи. Зокрема, пи-
танням класифікації та системати-
зації судової експертизи з питань 
інтелектуальної власності, аналізу 
основних тенденцій розвитку цього 
виду судової експертизи, а також 
особливостям формування корпусу 
атестованих за спец. 13.1.1-13.9 су-
дових експертів в Україні. Приді-
лено увагу окремим видам і об’єк-
там судової експертизи в Україні, 
а також процедурним і процесу-
альним питанням організації та 
прведення судових експертиз і екс-
пертних досліджень в Україні. 

Переконаний, що матеріали цьо-
го номеру часопису, який уже став 
цікавою платформою для співпраці 
правників, судових експертів, фа-
хівців з публічного управління та 
економістів, висвітлюють не лише 
нові знання, а й запрошують до по-
дальших наукових дискурсів і по-
шуку шляхів щодо забезпечення 
процесів державотворення, публіч-
ного управління та судової експер-
тизи в Україні.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

З повагою,
заступник Головного редактора,
доктор юридичних наук, професор,
директор НДЦСЕ з питань
інтелектуальної власності Мін’юсту,
Заслужений юрист України     В.Л. Федоренко
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ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СИСТЕМА 

Анотація: публікація присвячена актуальним проблемам і перспекти-
вам розвитку судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності 
в Україні в умовах судової реформи. Визначаються основні етапи утвер-
дження, починаючи з 2002 року, та розвитку судової експертизи у сфері 
інтелектуальної власності в контексті генезису механізмів захисту прав 
на об’єкти інтелектуальної власності. Відзначається унікальність і важ-
ливість діяльності Науково-дослідного центру судової експертизи з пи-
тань інтелектуальної власності Міністерства юстиції в 2004-2019 роках 
у контексті розвитку досліджуваного виду судової експертизи.

Обґрунтовується, що судова експертиза з питань інтелектуальної влас-
ності – це цілеспрямована діяльність щодо отримання доказової інфор-
мації стосовно захисту права на об’єкти інтелектуальної власності, зміст 
якої полягає в дослідженні судовими експертами на основі спеціальних 
знань в галузі авторського права, права на знаки для товарів і послуг, 
права промислової власності, економіки інтелектуальної власності, об’єк-
тів, явищ і процесів, з метою надання об’єктивних і належно обґрунтова-
них висновків, що є або будуть предметом судового розгляду.
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Наголошується, що судово-експертна діяльність науково-дослідних 
установ судової експертизи (НДУСЕ) у сфері інтелектуальної власності 
на сьогодні не обмежується судовою експертизою. Відповідно до Поста-
нови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 804, захист 
об’єктів права інтелектуальної власності здійснюється також шляхом 
проведення атестованими судовими експертами експертних досліджень, 
результати яких оформлюються як: а) висновки експертних досліджень; 
б) консультативні повідомлення (висновки). Останні, враховуючи прак-
тику діяльності НДУСЕ в 2005-2018 роках, захищають право на об’єкти 
інтелектуальної власності при проведенні тендерних процедур і при на-
данні адміністративних послуг.

Відзначається, що судові експертизи об’єктів права інтелектуальної 
власності нині є досить багатоманітними, і для усвідомлення потенціалу 
цього виду судової експертизи, необхідно виявити їх основні види. Уні-
версальним методологічним інструментом для цього є класифікація (від. 
лат. classis «розряд» і … фіксація) судових експертиз з питань інтелекту-
альної власності, що є цілеспрямованою науково-практичною діяльністю 
щодо їх розподілу, на підставі попередньо виявлених критеріїв, на визна-
чені види (класи) і групи судових експертиз об’єктів права інтелектуаль-
ної власності з метою подальшої систематизації.

Відповідно до обраних критеріїв (від грец. κριτήριον – «засіб суджен-
ня»), а саме: 1) за об’єктами права інтелектуальної власності та екс-
пертними спеціальностями; 2) за кількістю експертних спеціальностей за 
якими проводиться судова експертиза: 3) за видами процесуальних про-
ваджень, у межах яких проводяться судові експертизи з питань інтелек-
туальної власності: 4) за суб’єктами призначення та замовлення судових 
експертиз з питань інтелектуальної власності: 5) за підставами і поряд-
ком призначення судових експертиз з питань інтелектуальної власності: 
6) за складністю проведення судових експертиз з питань інтелектуальної 
власності: 7) за суб’єктами проведення судових експертиз з питань інте-
лектуальної власності: 8) за кількістю судових експертів, залучених до 
проведення судової експертизи з питань інтелектуальної власності etc, 
здійснюється класифікація та загальна характеристика основних видів 
судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Обгрунтовуються 
пропозиції щодо пріоритетів і перспектив розвитку конкретних видів су-
дової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

Формулюється висновок, що система (з грец. σνστηµα – поєднання, 
утворення) судових експертиз з питань інтелектуальної власності є упо-
рядкованою спільнотою різних видів судових експертиз і їх груп, по-
єднаних між собою доктринальними, предметними, функціональними, 
структурними і іншими зв’язків, що спрямовані на захист конституційно-
го права на об’єкти права інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, об’єкт права інтелектуаль-
ної власності, судова експертиза, судова експертиза з питань інтелекту-
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альної власності, класифікація судових експертиз з питань інтелекту-
альної, система судових експертиз у сфері інтелектуальної власності, 
Науково-дослідний центр з питань інтелектуальної власності. 
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FORENSIC EXAMINATION ON INTELLECTUAL 
PROPERTY: GENESIS, CONCEPT, 
CLASSIFICATION AND SYSTEM

Annotation: the publication is devoted to actual problems and prospects 
of development of forensic examination of objects of intellectual property 
rights in Ukraine in conditions of judicial reform. The main stages of approval, 
starting from 2002, and the development of forensic expertise in the field 
of intellectual property in the context of the genesis of mechanisms for the 
protection of intellectual property rights are determined. The uniqueness and 
importance of the activity of the Research Center for Forensic Examination 
on Intellectual Property Issues of the Ministry of Justice in 2004-2019 is 
noted in the context of the development of the investigated type of forensic 
expertise.

It is grounded that the forensic examination on intellectual property 
issues is a deliberate activity in obtaining evidence information on the 
protection of the right to intellectual property, the content of which is to be 
investigated by court experts on the basis of special knowledge in the field 
of copyright, the right to signs for goods and services , industrial property 
rights, intellectual property, objects, phenomena and processes, in order to 
provide objective and properly substantiated conclusions that are or will be 
the subject of the court consideration.

It is noted that the forensic expertise of research institutes of forensic 
examination (NDUSE) in the field of intellectual property is not limited 
to forensic examination. In accordance with the Resolution of the Cabinet 
of Ministers of Ukraine dated July 27, 2011, No. 804, the protection of 
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intellectual property objects is also carried out by means of certified expert 
experts in expert studies, the results of which are issued as: a) conclusions 
of expert studies; b) advisory reports (conclusions). The latter, taking into 
account the practice of NDUSE activities in 2005-2018, protect the right 
to intellectual property rights when conducting tender procedures and 
providing administrative services.

It is noted that forensic examination of objects of intellectual property 
right now is quite diverse, and in order to realize the potential of this type 
of forensic examination, it is necessary to identify their main types. The 
universal methodological tool for this is the classification (from the Latin 
classis «discharge» and ... fixing) of forensic examinations on intellectual 
property issues, which is purposeful scientific and practical activity on their 
distribution, on the basis of pre-identified criteria, on certain types (classes) 
and groups of forensic examination of objects of intellectual property rights 
for the purpose of further systematization.

According to the selected criteria (from Greek κριτήριον – «means of 
judgment»), namely: 1) on objects of intellectual property rights and expert 
specialties; 2) by the number of expert specialties on which the forensic 
examination is conducted: 3) according to the types of procedural proceedings, 
in which judicial examinations on intellectual property issues are conducted: 
4) on the subjects of appointment and ordering of forensic examinations 
on issues of intellectual property: 5) on grounds and the procedure for 
appointment of forensic examinations on issues of intellectual property: 6) the 
complexity of conducting forensic examinations on issues of intellectual 
property: 7) on subjects of conducting forensic examinations on questions 
of intellectual her property: 8) the number of forensic experts involved in 
the forensic examination of intellectual property etc, the classification and 
general characteristics of the main types of Forensic Expertise on Intellectual 
Property. The propositions on priorities and prospects of development of 
specific types of forensic examination of intellectual property objects are 
substantiated.

The conclusion is drawn that the system (from the Greek σνστημα – the 
combination, formation) of forensic examinations on intellectual property 
issues is an ordered community of different types of forensic examinations and 
their groups, interconnected by doctrinal, objective, functional, structural 
and other links directed to protect the constitutional right to objects of 
intellectual property rights.

Key words: intellectual property, object of intellectual property rights, 
forensic examination, forensic examination on intellectual property issues, 
classification of forensic examinations on intellectual issues, system of 
forensic examinations in the field of intellectual property, Research Center 
for Forensic Examination on Intellectual Property.
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Постановка питання в загаль-
ному вигляді. Розвиток сучасних 
держав передбачає ефективний за-
хист ними права на об’єкти інтелек-
туальної власності. Адже ці об’єк-
ти на сьогодні є не менш важливим 
показником економічного, соціаль-
ного, культурного і духовного по-
тенціалу держави, ніж її фінансові 
ресурси чи корисні копалини. Не 
даремно ключем до розвитку і про-
цвітання інтелектуальноємних за 
своєю сутністю економік більшості 
держав-учасниць Європейського 
Союзу, США, Японії, Сінгапуру, 
Південної Кореї і ін. у XXI ст.  
стали саме розвинені системи адмі-
ністративного та судового захисту 
права на об’єкти права інтелекту-
альної власності.

Для України проблема розбу-
дови і удосконалення ефективної 
системи захисту права на об’єкти 
інтелектуальної власності є, з од-
ного боку, питанням збереження 
та примноження вітчизняного ін-
телектуального капіталу, а з іншо-
го – наративом до євроінтеграції 
через реалізацію положень Угоди 
про асоціацію України з ЄС і ін-
ших міжнародних зобов’язань на-
шої держави у сфері захисту інте-
лектуальної власності. Відзначимо, 
що попри відомі недоліки у сфе-
рі правотворчої і правозастосов-
ної практики з захисту права на 
об’єкти інтелектуальної власності 
в Україні, помітними і перспектив-
ними є й успіхи України у цій сфе-
рі. Зокрема, в Україні в 2002-2019 
роках утвердилась і розвивається 
судова експертиза з питань інте-
лектуальної власності, що немає 
аналогів у більшості держав світу, 

у 2019 році почне свою роботу Ви-
щий суд з питань інтелектуальної 
власності, до Парламенту внесено 
низку підтриманих громадськістю 
ініціатив, які мають удосконалити 
чинне законодавство щодо захисту 
авторського права, права на вина-
ходи і промислові зразки тощо.

У цьому контексті заслуговує 
на увагу, як на наш погляд, про-
блематика розвитку судової екс-
пертизи з питань інтелектуальної 
власності та її системи в Україні, 
яка розкривається у цій публікації 
з урахуванням системного аналі-
зу теорії експертології та практи-
ки діяльності Науково-дослідного 
центру судової експертизи з питань 
інтелектуальної власності Мін’юс-
ту та Cекції судової експертизи 
об’єктів інтелектуальної власності 
Науково-консультативної та мето-
дичної ради з проблем судової екс-
пертизи при Міністерстві юстиції 
України. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Дослідженню про-
блем теорії та практики судової 
експертизи з питань інтелектуаль-
ної власності присвячено роботи 
таких українських науковців як 
Г.О. Андрощук, О.Ф. Дорошен-
ко, Л.М. Головченко, Н.В. Кісіль, 
П.П. Крайнєв і ін. Положення та 
висновки згаданих робіт врахова-
ні при підготовці даної публікації. 
Насамперед, йдеться про навчаль-
ні видання «Судові експертизи 
у сфері інтелектуальної власності» 
(Вінниця, 2008 р.) за редакцією 
П.П. Крайнєва [1], «Основи судо-
вої експертизи» (Х., 2016 р.) [2] 
і ін. 
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Загальна мета. Метою цієї пу-
блікації є формування оновлених 
наукових основ теорії та історії 
судової експертизи у сфері інте-
лектуальної власності в Україні 
в умовах судової реформи в Укра-
їні та обгрунтування стратегічних 
напрямків подальшого розвитку 
цього виду судової експертизи та 
удосконалення практики їх органі-
зації та проведення. 

Викладення основного мате-
ріалу.

1. Генезис і поняття судо-
вої експертизи об’єктів права 
інтелектуальної власності. 
Як відомо, право інтелектуальної 
власності вперше було закріплене 
в англійському «Статуті Королеви 
Анни» (1710 р.). Ним заборонялося 
друкувати і передруковувати книги 
без погодження авторів і встанов-
лювався 14-річний термін охорони 
авторських прав. у 1774 році це 
положення було реалізоване судом 
у рішенні за справою «Дональдсон 
vs Бекетта», яким було захищено 
14-річний термін охорони автор-
ських прав Дональдсона [3, с. 353].

Через століття право на об’єкти 
інтелектуальної власності було за-
кріплене в Конституції штату Ма-
сачусетс 1789 року. Її положення 
унормовували, що «немає власності, 
яка належить людині більше, ніж 
та котра є результатом її розумової 
праці». Подібні положення місти-
лись і в конституціях колишніх єв-
ропейських країн – Данії, Норвегії, 
Прусії, Саксонії й ін. [4, с. 5]. 

Сама ж категорія «інтелек-
туальна власність» уперше була 
введена в широкий вжиток лише 
у 1850 році лібертаріанцем Л. Спу-

нером (1808-1887 рр.) [3, с. 351-
353]. а закріплення правового 
режиму захисту інтелектуальної 
власності на міжнародному рівні 
відбулося на декілька десятиліть 
пізніше. Так, у 1883 році інтелек-
туальна власність була закріплена 
в одному з перших міжнародних 
договорів у цій сфері – у Паризь-
кій конвенції з охорони промис-
лової власності [5], а в 1886 р. – 
у Бернській конвенції про охорону 
літературних та художніх творів, 
яка діє до сьогодні, з останніми 
змінами у 1979 року [6].

З часом положення міжнарод-
них договорів про охорону права на 
об’єкти інтелектуальної власності, 
насамперед – авторського права, 
були втілені в кін. XIX – на поч. 
XX ст. в законодавстві багатьох 
європейських держав. Зокрема, на 
Українських землях, які на той час 
входили до складу Австро-Угор-
ської та Російської імперій, діяли 
австрійський Закон про авторське 
право на літературні та мистець-
кі твори і фотографії від 26 груд-
ня 1895 року та російський Закон 
про авторське право від 20 березня 
1911 року [7, s. 34]. 

Свого всебічного поширення ка-
тегорія «інтелектуальна власність», 
в сучасному розумінні, отримала 
лише у другій половині XX ст.  
Так, ч. 2 ст.  27 Загальної деклара-
ції прав людини 1948 року визна-
чила, що «кожна людина має право 
на захист її моральних і матеріаль-
них інтересів, які є результатом на-
укових, літературних чи художніх 
творів, автором яких вона є» [8]. 
Тобто, Декларація утвердила та 
гарантувала право людини на во-
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лодіння та користування результа-
тами своєї інтелектуальної, творчої 
діяльності як важливий складник 
«загального ідеалу» прав людини. 

Повага до права власності, як 
одного з фундаментальних прав 
людини, та науково-технічний про-
грес сприяли визнанню та закрі-
пленню в Міжнародному пакті про 
економічні, соціальні і культурні 
права 1966 р. права людини кори-
стуватися результатами наукового 
прогресу та застосовувати ці ре-
зультати на практиці, а також ко-
ристуватися захистом моральних 
і матеріальних інтересів, що вини-
кають у зв’язку з будь-якими нау-
ковими, літературними чи худож-
німи працями, авторам яких вона 
є (ст. 15 Пакту) [9].

У наступному 1967 р. було при-
йнято Конвенцію про заснування 
Всесвітньої організації інтелекту-
альної власності (WIPO). Метою 
діяльності цього спеціалізованого 
агентства ООН Конвенція прого-
лосила «сприяння охороні інтелек-
туальної власності в усьому світі 
шляхом співробітництва держав 
у взаємодії з будь-якою іншою 
міжнародною організацією». На 
сьогодні WIPO об’єднує 188 дер-
жав-членів і адмініструє 26 міжна-
родних угод.

Діяльність WIPO і окремих 
держав світу (Велика Британія, 
США, Франція, Швейцарія і ін.) 
сприяла запровадженню конвен-
ційних механізмів захисту права 
інтелектуальної власності. у пер-
шу чергу, авторського права. Так, 
у 1971 і 1979 роках договірними 
сторонами, які були «натхненні 
однаковим бажанням охороняти 

настільки ефективно й однаково, 
наскільки це можливо, права авто-
рів, їх літературні і художні тво-
ри» [6], було оновлено Бернську 
конвенцію про охорону літератур-
них і художніх творів. у 1996 році 
було прийнято Договір Всесвітньої 
організації інтелектуальної власно-
сті (WIPO) про авторське право.

Міжнародні стандарти у сфе-
рі утвердження та захисту права 
інтелектуальної власності на сьо-
годні втілені в Конституції та за-
конах України. Зокрема, ч. 1 ст.  
41 Конституції України закріплює: 
«Кожен має право володіти, кори-
стуватися й розпоряджатися своєю 
власністю, результатами своєї ін-
телектуальної, творчої діяльності» 
[10].

Право інтелектуальної власно-
сті, його об’єкти і суб’єкти, під-
стави виникнення, зміни, припи-
нення й поновлення, майнові права 
та особисті немайнові права на 
об’єкти інтелектуальної власності, 
форми використання цих об’єктів, 
а також випадки правомірного ви-
користання, без згоди автора (тво-
рця) тощо, регулюються Цивіль-
ним кодексом України (ст. 433-448 
і ін.) [11], законами України «Про 
авторське право і суміжні права» 
[12], «Про охорону прав на знаки 
для товарів і послуг» [13], «Про 
охорону прав на винаходи і корис-
ні моделі» [14], «Про охорону прав 
на промислові зразки» [15], інши-
ми актами чинного законодавства.

Норми, що регулюють відноси-
ни у сфері права інтелектуальної 
власності, як зазначено в Постано-
ві Пленуму Вищого господарського 
суду України від 17 жовтня 2012 р. 
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№ 12 «Про деякі питання практики 
вирішення спорів, пов’язаних із за-
хистом прав інтелектуальної влас-
ності» отримали розвиток і в інших 
законах, наприклад, законах Укра-
їни «Про розповсюдження примір-
ників аудіовізуальних творів, фо-
нограм відеограм, комп’ютерних 
програм, баз даних», «Про особли-
вості державного регулювання ді-
яльності суб’єктів господарювання, 
пов’язаної з виробництвом, експор-
том, імпортом дисків для лазерних 
систем зчитування», «Про племін-
ну справу у тваринництві», «Про 
науково-технічну інформацію», 
«Про захист від недобросовісної 
конкуренції», «Про державне ре-
гулювання у сфері трансферу тех-
нологій», «Про лікарські засоби» 
тощо [16]. у 2017-2019 роках Мі-
ністерство економічного розвитку 
і торгівлі України проводить робо-
ту щодо удосконалення законодав-
ства про захист прав громадян на 
інтелектуальну власність.

Виходячи із нормативного змі-
сту вище названих актів законо-
давства, право інтелектуальної 
власності належить особам, які 
є творцями об’єкта права інтелек-
туальної власності (автор, викона-
вець, винахідник тощо) та іншим 
суб’єктам, яким належать особисті 
немайнові та/або майнові права 
інтелектуальної власності відповід-
но до положень законодавства.

Утверджене в Конституції та 
законах і міжнародних договорах 
України, право на об’єкти інтелек-
туальної власності гарантується та 
захищається державою та суспіль-
ством. На сьогодні можна виокре-
мити судові (здійснювані в порядку 

кримінального, адміністративного, 
цивільного та господарського судо-
чинства) та позасудові (адміністра-
тивні, громадські – адвокатські) 
форми захисту права на об’єкти ін-
телектуальної власності в Україні. 
При цьому, важливим елементом 
у механізмі судового захисту цього 
права є інститут судової експерти-
зи з питань інтелектуальної влас-
ності.

Судова експертиза з питань ін-
телектуальної власності є відносно 
новим і оригінальним видом судо-
вої експертизи, який утвердився 
в Україні в 2001-2002 роках і от-
римав свій подальший розвиток до 
сьогодні. Як відомо, на реалізацію 
положень Указу Президента Укра-
їни від 27 квітня 2001 року № 285 
«Про заходи щодо охорони інте-
лектуальної власності в Україні», 
наша держава приєдналася до низ-
ки міжнародних договорів у сфері 
захисту права на об’єкти інтелек-
туальної власності, а також вжила 
заходів щодо утвердження в Укра-
їні дієвого інституційного механіз-
му утвердження й захисту права 
інтелектуальної власності. Зокре-
ма, утворення в Україні патентної 
бібліотеки та вивчення можливості 
створення спеціалізованого патент-
ного суду [17] тощо.

На реалізацію згаданого Указу 
Президента України від 27 квіт-
ня 2001 року № 285 наказом Мі-
ністерства юстиції України від 
17 січня 2002 р. № 4/5 Перелік 
основних видів судової експертиз 
та експертних спеціальностей, за 
якими присвоюється кваліфікація 
судового експерта фахівцям НДУ-
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СЕ Мін’юсту та працівникам, що 
не працюють у таких НДУСЕ, 
було доповнено експертизою у сфе-
рі інтелектуальної власності. Цим 
наказом уперше в Україні було 
запроваджено 9 нових видів екс-
пертних спеціальностей: 1) дослі-
дження об’єктів авторського права; 
2) дослідження об’єктів суміжних 
прав; 3) дослідження, пов’яза-
ні з охороною прав на винаходи, 
корисні моделі, раціоналізатор-
ські пропозиції; 4) дослідження, 
пов’язані з охороною прав на про-
мислові зразки; 5) дослідження, 
пов’язані з охороною прав на топо-
графії інтегральних мікросхем; 6) 
дослідження, пов’язані з охороною 
прав на знаки для товарів і послуг, 
фірмові найменування, зазначення 
походження товарів; 7) досліджен-
ня, пов’язані з охороною прав на 
конфіденційну інформацію; 8) до-
слідження, пов’язані з охороною 
прав на сорти рослин та породи 
тварин; 9) економічні дослідження, 
пов’язані з використанням прав на 
об’єкти інтелектуальної власності. 
Цього ж року Центральна експерт-
но-кваліфікаційна комісія Мініс-
терства юстиції України атестувала 
перших судових експертів у сфері 
інтелектуальної власності, а та-
кож було створено Секцію судових 
експертиз об’єктів інтелектуальної 
власності в складі НКМР Мін’юс-
ту [18, с. 11-12].

Таким чином, саме з 2002 року 
можна вести відлік фактичного 
утвердження та розвитку генезису 
судової експертизи з питань інте-
лектуальної власності. Саме в цей 
рік судово-експертна діяльність 

у сфері інтелектуальної власності 
отримала своє законодавче, нау-
ково-методичне та організаційне 
забезпечення й трансформувалась 
у практично-прикладну площину. 

Важливу роль у процедур-
но-процесуальному та методичному 
забезпеченні судової експертизи із 
питань інтелектуальної власності 
у цей час відіграв досвід узагаль-
нення практики господарськими 
судами. Так, 10 червня 2004 року 
Вищий господарський суд Укра-
їни прийняв Рекомендації «Про 
деякі питання практики вирішен-
ня спорів, пов’язаних із захистом 
прав інтелектуальної власності»  
(№ 04-5/1107) та Рекомендація-
ми «Про деякі питання практики 
призначення судових експертиз 
у справах зі спорів, пов’язаних 
із захистом права інтелектуаль-
ної власності» від 29 березня 2005 
№ 04-5/76 [19, с. 102]. Відповідні 
рекомендації виявилися ефектив-
ними і напрацьовувалися господар-
ськими судами і в наступні роки 
[16; 20].

Уже 31 грудня 2004 року Роз-
порядженням Кабінету Міністрів 
України № 984-р., за пропозиці-
єю Мін’юсту, було створено Нау-
ково-дослідний центр судової екс-
пертизи з питань інтелектуальної 
власності, як спеціалізовану судо-
во-експертну установу, віднесену 
до сфери управління Міністерства 
юстиції України [21], яка здійс-
нює судово-експертну та наукову 
діяльність в сфері інтелектуальної 
власності. За понад 14 років своєї 
діяльності НДЦСЕ з питань інте-
лектуальної власності утвердився 
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як головна науково-дослідна устано-
ва судової експертизи [22, с. 8-14]. 
Розвиток цього виду судової екс-
пертизи зумовив її науково-мето-
дичне обґрунтування, результати 
якого отримали нині свої втілення 
в 9 методиках, численних методич-
них рекомендаціях, підручниках, 
монографіях і інших публікаціях. 

Отже, судова експертиза з пи-
тань інтелектуальної власності – це 
цілеспрямована професійна діяль-
ність щодо отримання доказової 
інформації стосовно захисту права 
на об’єкти інтелектуальної власно-
сті, зміст якої полягає в досліджен-
ні судовими експертами на основі 
спеціальних знань в галузі автор-
ського права, права на знаки для 
товарів і послуг, права промисло-
вої власності, економіки інтелек-
туальної власності, об’єктів, явищ 
і процесів, з метою надання об’єк-
тивних і належно обґрунтованих 
висновків, що є або будуть предме-
том судового розгляду.

Утім, судово-експертна діяль-
ність науково-дослідних установ су-
дової експертизи (НДУСЕ) у сфе-
рі інтелектуальної власності на 
сьогодні не обмежується судовою 
експертизою. НДУСЕ Мін’юсту, 
відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 27 липня 
2011 р. № 804, «На замовлення 
фізичних чи юридичних осіб про-
ведення експертних досліджень із 
застосуванням засобів і методів 
судової експертизи, результати 
яких оформлюються як висновки 
експертних досліджень, надання 
консультацій, що потребують спе-
ціальних знань» [23].

Таким чином, окрім судових 
експертиз, захист об’єктів права 
інтелектуальної власності здійсню-
ється шляхом проведення атесто-
ваними судовими експертами екс-
пертних досліджень, результати 
яких оформлюються як: а) ви-
сновки експертних досліджень; 
б) консультативні повідомлення 
(висновки). Останні, враховую-
чи практику діяльності НДУСЕ 
в 2005-2019 роках, захищають 
право на об’єкти інтелектуальної 
власності при проведенні тендер-
них процедур і при наданні адміні-
стративних послуг. Хоча, консуль-
тативні висновки (повідомлення) 
за результатами експертних дослі-
джень із питань інтелектуальної 
власності вимагають свого подаль-
шого дослідження. 

Отже, досліджуваний вид су-
дової експертизи характеризується 
своєю багатоманітністю, що доз-
воляє класифікувати і системати-
зувати судову експертизу в сфері 
інтелектуальної власності. Резуль-
тати класифікації та систематизації 
судової експертизи з питань інте-
лектуальної власності дозволять 
виявити стан, проблеми і перспек-
тиви розвитку судово-експертної 
діяльності в цій сфері.

2. Класифікація судової 
експертизи з питань інтелек-
туальної власності. Категорія 
«класифікація судових експертиз 
із питань інтелектуальної власно-
сті» є похідною від іншої, родової 
категорії – «класифікація судових 
експертиз», і є доволі вивченою 
в юридичній науці та експертоло-
гії. у свою чергу, за основу знань 
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про класифікацію судових експер-
тиз покладено зміст категорії «кла-
сифікація» (від. лат. classis «роз-
ряд» і … фіксація) «… розподіл 
предметів за спільними ознаками 
з утворенням системи класів даної 
сукупності предметів» [24, с. 271]. 
у словниках класифікація також 
визначається як «… система розпо-
ділу предметів, явищ або понять на 
класи, групи за спеціальними озна-
ками» [25, с. 511] тощо.

Відповідно, класифікація судо-
вих експертиз з питань інтелекту-
альної власності є цілеспрямованою 
науково-практичною діяльністю 
щодо їх розподілу, на підставі по-
передньо виявлених критеріїв, на 
визначені види (класи) і групи 
судових експертиз об’єктів права 
інтелектуальної власності з метою 
подальшої систематизації.

При цьому, класифікація судових 
експертиз має не лише теоретико-ме-
тодологічне, а й практично-при-
кладне значення, оскільки дозво-
ляє оптимізувати судово-експертну 
діяльність з питань інтелектуальної 
власності, визначити тенденції її 
розвитку, та виявити з поміж них 
ключові напрямки розвитку цього 
виду судової експертизи.

Класифікація судової експерти-
зи з питань інтелектуальної влас-
ності здійснюється відповідно до 
визначених критеріїв (від грец. 
κριτήριον – «засіб судження»), під 
якими прийнято розуміти «… озна-
ки, взяті за основу класифікації» 
[24, с. 305] відповідної експертизи.

За основу поширених на сьогод-
ні критеріїв класифікацій судових 
експертиз із питань інтелектуаль-

ної власності традиційно беруться 
положення чинного законодавства 
про об’єкти права інтелектуальної 
власності та положення Інструкції 
про призначення та проведення су-
дових експертиз та експертних до-
сліджень та Науково-методичних 
рекомендацій з питань підготовки 
та призначення судових експер-
тиз та експертних досліджень, за-
твердженої Наказом Міністерства 
юстиції України від 08 жовтня 
1998 р. № 53/5 [26], Положення 
про експертно-кваліфікаційні комі-
сії та атестацію судових експертів, 
затвердженого Наказом Міністер-
ства юстиції України від 03 бе-
резня 2015 р. № 301/5 [27] щодо 
переліку видів судових експертиз 
і експертних спеціальностей. 

Свого часу П.П. Крайнєв об-
ґрунтовував комплексну класифі-
кацію судових експертиз з питань 
інтелектуальної власності. Беручи 
до уваги властивості об’єктів пра-
ва інтелектуальної власності, уче-
ний пропонував виокремлювати: 
а) об’єкти права промислової влас-
ності (об’єкти патентного права та 
засоби індивідуалізації (позначен-
ня)); б) об’єкти авторського права 
та суміжних прав; в) інші об’єкти 
права інтелектуальної власності 
(комерційна таємниця, в т.ч. ноу-
хау і припинення недобросовісної 
конкуренції) [1, с. 20-26]. Нині ж 
навіть у грунтувних навчальних 
виданнях з питань судової експер-
тизи в Україні науковці ототожню-
ють види відповідної експертизи 
переважно із експертними спеці-
альностями [2, с. 409].
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Разом із тим, класифікація су-
дових експертиз з інтелектуаль-
ної власності в умовах сьогодення 
потребує системи критеріїв, які 
допоможуть виявити усю їх бага-
томанітність і властивості, виміря-
ти потенціал судово-експертної ді-
яльності з питань інтелектуальної 
власності. Такими критеріями, на 
нашу думку, є:

• об’єкти права інтелектуаль-
ної власності та його властивості;

• вид процесуального прова-
дження, в межах якого проводить-
ся судова експертиза з питань інте-
лектуальної власності;

• суб’єкти призначення та за-
мовлення судової експертизи з пи-
тань інтелектуальної власності;

• підстави та порядок призна-
чення судової експертизи з питань 
інтелектуальної власності;

• суб’єкт проведення судової 
експертизи з питань інтелектуаль-
ної власності та ін.

3. Загальна характерис-
тика основних видів судової 
експертизи з питань інтелек-
туальної власності та шляхи 
їх удосконалення.

3.1. Найчастіше за основу 
класифікації судової експертизи 
з питань інтелектуальної власно-
сті береться до уваги класифі-
кація самих об’єктів права 
інтелектуальної власності. 
Відповідно до ст. 420 Цивільного 
кодексу України, до об’єктів права 
інтелектуальної власності законо-
давство відносить: 1) літературні 
та художні твори; 2) комп’ютер-
ні програми; 3) компіляції даних 
(бази даних); 3) виконання; 4) фо-
нограми, відеограми, передачі 

(програми) організацій мовлення; 
5) наукові відкриття; 6) винаходи, 
корисні моделі, промислові зраз-
ки; 7) компонування (топографії) 
інтегральних мікросхем; 8) раціо-
налізаторські пропозиції; 9) сорти 
рослин, породи тварин; 10) комер-
ційні (фірмові) найменування, тор-
говельні марки (знаки для товарів 
і послуг), географічні зазначення; 
11) комерційні таємниці та ін. [11].

В «Угоді про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європей-
ським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами члена-
ми, з іншої сторони» від 16 вересня 
2014 р., яка у вересні 2017 року, 
після її ратифікації Нідерландами, 
була введена в дію, Глава 9 «Інте-
лектуальна власність» в частині 2 
визначила стандарти щодо наступ-
них об’єктів права інтелектуальної 
власності: 1) авторське право та 
суміжні права; 2) комп’ютерні про-
грами; 3) компіляції даних (бази 
даних); 4) фонограми, відеограми, 
передачі (програми) організацій 
мовлення, включно з кабельним 
мовленням; 5) торговельні марки; 
6) географічні зазначення; 7) про-
мислові зразки; 8) винаходи (па-
тенти); 9) топографія напівпро-
відникових продуктів; 10) сорти 
рослин і породи тварин; 11) гене-
тичні ресурси, традиційні знання 
та фольклор і ін. [28].

Подібні підходи поширені й 
у багатьох зарубіжних державах. 
До прикладу, в польському під-
ручнику «Право інтелектуальної 
власності» (2015 р.) виділяють 
такі об’єкти, як: 1) авторське 
право і суміжні права; 2) аудіо-



23

візуальні твори; 3) бази даних; 
4) комп’ютерні програми; 5) зобра-
ження та адресат кореспонденції; 
6) патентне право; 7) право товар-
них знаків; 8) право промислових 
зразків; 9) позначення географічні; 
10) зразки ужиткових витворів; 11) 
топографія мікросхем [7]. Хоча, 
слід відзначити, що серед судових 
експертиз, які проводяться в Поль-
щі, зокрема в Інституті судових 
експертиз ім. д-ра, проф. Я. Зегна 
в Кракові (Міністерство справед-
ливості), немає судових експертиз 
з питань інтелектуальної власності. 

 Основні об’єкти права інтелек-
туальної власності, визначені Ци-
вільним кодексом України та Уго-
дою про асоціацію України з ЄС, не 
є вичерпними. До прикладу, такий 
об’єкт, як «літературні та художні 
твори» деталізується у частині 1 ст.  
2 Бернської конвенції про охоро-
ну літературних і художніх творів 
[6], частині 1 ст.  433 Цивільного 
кодексу України [11], частині 1 ст.  
8 Закону України «Про авторське 
право і суміжні права» [12]: рома-
ни, поеми, статті та інші письмові 
твори; лекції, промови, пропові-
ді та інші усні твори; драматичні, 
музично-драматичні твори, панто-
міми, хореографічні, інші сценіч-
ні твори; музичні твори (з текстом 
або без тексту); аудіовізуальні тво-
ри; твори живопису, архітектури, 
скульптури та графіки і ін. До того 
ж, далеко не всі об’єкти права інте-
лектуальної власності на практиці, 
з різних причин (недосконалість 
законодавства, відсутність спорів 
etc), є предметом судового спору, 
а відповідно – предметом судової 

експертизи з питань інтелектуаль-
ної власності. 

На сьогодні, закріплений у п. 
1.2.5 Інструкції про призначення 
та проведення судових експертиз та 
експертних досліджень, затвердже-
ної Наказом Міністерства юстиції 
України від 08 жовтня 1998 року 
№ 53/5 [26] та в Додатку 6 до 
Положення про експертно-кваліфі-
каційні комісії та атестацію судо-
вих експертів (пункт 3 розділу V), 
затвердженого наказом Міністер-
ства юстиції України 03.03.2015 
№ 301/5, Перелік видів судових 
експертиз, за якими присвоюється 
кваліфікація судового експерта фа-
хівцям науково-дослідних установ 
судових експертиз (далі – НДУ-
СЕ) Мін’юсту (Таблиця 1) [27], 
відповідно до якого атестуються 
судові експерти НДУСЕ і судо-
ві експерти, які не працівниками 
НДУСЕ, в цілому відтворює систе-
му об’єктів права інтелектуальної 
власності, закріплену в Цивільно-
му кодексі України. Власне, на-
ведена в Таблиці 1 класифікація 
судових експертиз з питань інте-
лектуальної власності залишається 
найбільш поширеною, а в новому 
«Посібнику для суддів з інтелек-
туальної власності» (2018 р.) [29, 
с. 370-371] – безальтернативною. 

Разом із тим, далеко не всі види 
експертних спеціальностей з пи-
тань інтелектуальної власності, із 
Переліку, наведеного вище, вияви-
лися витребуваними у судово-екс-
пертній діяльності. Це підтверджує 
динаміка розподілу судових екс-
пертиз з питань інтелектуальної 
власності з 2016 по 2018 рік, наве-
дена нижче на рисунках 1-3.
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Таблиця 1

Перелік видів судових експертиз,

за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науко-
во-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту 

Види та підвиди 
судових експертиз

Індекси 
експертних 
спеціаль-
ностей

Види експертних  
спеціальностей

Експертиза у сфері інтелектуальної власності

30.1
Літературних і худож-
ніх творів

13.1.1
Дослідження, пов’язані з літе-
ратурними, художніми творами, 
та інші

13.1.2

Дослідження, пов’язані 
з комп’ютерними програмами 
і компіляціями даних (базами 
даних)

30.2
Фонограм, відеограм, 
програм (передач) ор-
ганізацій мовлення

13.2

Дослідження, пов’язані з вико-
наннями, фонограмами, відео-
грамами, програмами (передача-
ми) організацій мовлення

30.3
Винаходів і корисних 
моделей

13.3
Дослідження, пов’язані із вина-
ходами і корисними моделями

30.4 Промислових зразків 13.4
Дослідження, пов’язані з про-
мисловими зразками

30.5
Сортів рослин і порід 
тварин

13.5.1
Дослідження, пов’язані із сорта-
ми рослин

13.5.2
Дослідження, пов’язані з поро-
дами тварин

30.6

Комерційних (фір-
мових) найменувань, 
торговельних марок 
(знаків для товарів 
і послуг), географічних 
зазначень

13.6

Дослідження, пов’язані з ко-
мерційними (фірмовими) най-
менуваннями, торговельними 
марками (знаками для товарів 
і послуг), географічними зазна-
ченнями

30.7
Топографій інтеграль-
них мікросхем

13.7
Дослідження, пов’язані з топо-
графіями інтегральних мікро-
схем

30.8
Комерційної таємниці 
(ноу-хау) і раціоналіза-
торських пропозицій

13.8

Дослідження, пов’язані з ко-
мерційною таємницею (ноу-хау) 
і раціоналізаторськими пропози-
ціями

30.9
Економічна у сфері ін-
телектуальної власності

13.9
Економічні дослідження у сфері 
інтелектуальної власності
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Рисунок 1
Розподіл судових експертів за спеціальностями станом на 15.12.2016 року. 

Аналізуючи структуру судових 
експертиз з питань інтелектуальної 
власності в 2016 році слід зазначи-
ти, що найбільшу питому вагу се-
ред спеціальностей займають спеці-
альності:

• 13.1.2 – «Дослідження, 
пов’язані з комп’ютерними програ-
мами і компіляціями даних (база-
ми даних)» – 23,0 %;

• 13.1.1 – «Дослідження, 
пов’язані з літературними, худож-
німи творами, та інші» – 19,9 %;

• 13.2 – «Дослідження, пов’я-
зані з виконаннями, фонограма-
ми, відеограмами, програмами 
(передачами) організацій мовлен-
ня» – 18,4 %;

Найменшу питому вагу займають 
спеціальності:

• 13.5.2 – «Дослідження, 
пов’язані з породами тварин» – 0 %;

• 13.7 «Дослідження, пов’я-
зані з топографіями інтегральних 
мікросхем» – 0 %;

• 13.5.1 «Дослідження, пов’я-
зані із сортами рослин» – 0,4%; 
спеціальність 13.8 «Дослідження, 
пов’язані з комерційною таємни-
цею (ноу-хау) і раціоналізатор-
ськими пропозиціями» – 1,6%.

Аналіз структури судових екс-
пертиз з питань інтелектуальної 
власності в 2017 році дозволяє 
зробити висновок, що найбільшу 
питому вагу серед спеціальностей 
займають спеціальності:

• 13.1.2 – «Дослідження, 
пов’язані з комп’ютерними програ-
мами і компіляціями даних (база-
ми даних)» – 21,6 %;

• 13.1.1 – «Дослідження, 
пов’язані з літературними, худож-
німи творами, та інші» – 17,8 %;

• 13.2 – «Дослідження, пов’я-
зані з виконаннями, фонограмами, 
відеограмами, програмами (пере-
дачами) організацій мовлення» – 
16,4 %. 
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Натомість, найменшу питому 
вагу займали наступні судово-екс-
пертні спеціальності:

• 13.5.2 «Дослідження, пов’я-
зані з породами тварин» – 0 %;

• 13.7 «Дослідження, пов’я-
зані з топографіями інтегральних 
мікросхем» – 0 %;

• 13.5.1 «Дослідження, пов’я-
зані із сортами рослин» – 1,0 %;

• 13.8 «Дослідження, пов’я-
зані з комерційною таємницею 
(ноу-хау) і раціоналізаторськими 
пропозиціями» – 2,4%.

Рисунок 2
Розподіл судових експертів за спеціальностями станом на 11.12.2017 року.

Рисунок 3
Розподіл судових експертів, проведених у НДЦСЕ з питань інтелектуальної 

власності Міністерства юстиції України у 2018 році за спеціальностями
 (станом на 31.12.2018 року)
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Аналіз проведених Науково-до-
слідним центром судових експертиз 
з питань інтелектуальної власності 
Мін’юсту експертиз і експертних 
досліджень інтелектуальної влас-
ності за 2018 рік, дозволяє ви-
явити, що найбільшу питому вагу 
з них займають спеціальності:

• 13.6 – «Дослідження, пов’я-
зані з комерційними (фірмовими) 
найменуваннями, торговельними 
марками (знаками для товарів і по-
слуг), географічними зазначення-
ми» – 36,08%;

• 13.1.2 – «Дослідження, 
пов’язані з комп’ютерними програ-
мами і компіляціями даних (база-
ми даних)» – 20,89 %;

• 13.1.1 – «Дослідження, 
пов’язані з літературними, худож-
німи творами, та інші» – 20,89 %;

• 13.4 – «Дослідження, пов’я-
зані з промисловими зразками» – 
5,7 %.

Водночас, найменш поширени-
ми є наступні судово-експертні спе-
ціальності:

• 13.5.2 – «Дослідження, 
пов’язані з породами тварин» – 0 %;

• 13.7 – «Дослідження, пов’я-
зані з топографіями інтегральних 
мікросхем» – 0 %;

• 13.5.1 – «Дослідження, 
пов’язані із сортами рослин» – 0 %;

• 13.2 – «Дослідження, пов’я-
зані з виконаннями, фонограмами, 
відеограмами, програмами (передача-
ми) організацій мовлення» – 0,63 %;

• 13.8 – «Дослідження, пов’я-
зані з комерційною таємницею 
(ноу-хау) і раціоналізаторськими 
пропозиціями» – 1,6%.

Наведений аналіз судово-екс-
пертної діяльності з питань інте-

лектуальної власності у 2016-2018 
роках, а також аналіз Реєстру 
атестованих судових експертів та 
Реєстру методик проведення судо-
вих експертиз, дозволяє зробити 
висновок про наявність т.з. «мер-
твих» судово-експертних спеціаль-
ностей. Ідеться про спеціальності: 
13.5.2 – «Дослідження, пов’язані 
з породами тварин» і 13.7 – «До-
слідження, пов’язані з топогра-
фіями інтегральних мікросхем» 
та, частково, про спеціальність 
13.5.1 – «Дослідження, пов’язані 
із сортами рослин».

Так, за спеціальностями 13.5.2 – 
«Дослідження, пов’язані з порода-
ми тварин» і 13.7 – «Дослідження, 
пов’язані з топографіями інтеграль-
них мікросхем» в Україні за остан-
ні 3 роки відсутні:

• судові справи, розгляд яких 
потребує проведення судової екс-
пертизи за спеціальностями 13.5.2 
і 13.7; 

• атестовані судові експерти, 
в тому числі, зі стажем роботи за 
спеціальністю понад 3 роки, що 
дозволяє рецензувати висновки 
і брати участь в атестації за відпо-
відними спеціальностями (13.5.2 
і 13.7);

• методики проведення судо-
вих експертиз, і навіть методичні 
рекомендації щодо проведення екс-
пертних досліджень за спеціаль-
ностями 13.5.2 і 13.7.

До того ж, суттєво обмежена 
кількість судових експертів (1), 
відсутність методик експертних 
досліджень і обмежена практи-
ка проведення судових експертиз 
і експертних досліджень в останні 
роки спостерігається й стосовно 
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експертної спеціальності 13.5.1 – 
«Дослідження, пов’язані із сорта-
ми рослин».

З огляду на вище зазначене, 
керівництво НДЦСЕ з питань ін-
телектуальної власності винес-
ло на початку 2018 року питання 
щодо оптимізації системи експерт-
них спеціальностей з питань інте-
лектуальної власності на розгляд 
Секції судової експертизи об’єктів 
інтелектуальної власності Науко-
во-консультативної та методичної 
ради з проблем судової експерти-
зи при Міністерстві юстиції Укра-
їни. На весінньому засіданні цієї 
Секції, що відбулося 26 квітня 
2018 року, обговорення питання 
про спеціальності 13.5.1 – «До-
слідження, пов’язані із сортами 
рослин»; 13.5.2 – «Досліджен-
ня, пов’язані з породами тварин» 
і 13.7 – «Дослідження, пов’язані 
з топографіями інтегральних мі-
кросхем» в системі експертних 
спеціальностей з інтелектуальної 
власності, із залученням до дис-
кусії провідного наукового співро-
бітника сектору патентного права 
відділу промислової власності НДІ 
інтелектуальної власності НАПрН 
України В. Пічкура, який трива-
лий час був судовим експертом за 
спеціальностями 13.5.1 і 13.5.2

В. Пічкур відзначав, що 
у 2018 році до Державного реє-
стру сортів рослин України було 
внесено більше 11 000 сортів, що 
дало змогу організувати внутріш-
ній ринок сортів рослин. Вихо-
дячи з практики виконання нау-
ково-селекційних програм можна 
стверджувати, що більшість нових 
сортів рослин створюються під час 

виконання селекціонерами служ-
бових обов’язків або окремого до-
ручення роботодавця, а 95—98 % 
робіт, пов’язаних зі створенням 
нових ліній рослин, популяцій 
або нових селекційних здобутків, 
здійснюються у відповідних нау-
кових або навчальних закладах за 
рахунок коштів державного бю-
джету або коштів певних суб’єктів 
підприємництва, що займаються 
виробництвом насіння (садівного 
матеріалу) нових сортів, виходячи 
з реальних потреб держави та су-
спільства.

Результати аналізу порядку 
опрацювання вітчизняного законо-
давства у сфері правової охорони 
сортів рослин підтверджують той 
факт, що замовниками та ініціа-
торами розробки Закону Украї-
ни «Про охорону прав на сорти 
рослин» від 21 квітня 1993 року 
№ 3116-XII були саме селекціо-
нери. Вони намагались створити 
міцні й надійні ланки правового 
ланцюга, що дозволив би поєднати 
їх законні інтереси з інтересами су-
спільства і держави.

Нині, на думку В. Пічкура, 
стримуючим фактором реалізації 
генетичного потенціалу національ-
них сортових рослинних ресурсів, 
як показує досвід розвинутих кра-
їн світу та передових господарств 
України, є недоліки з впроваджен-
ням нових сортів рослин, які ви-
кликані низьким рівнем співпраці 
власника сорту, виробника насін-
ня і державного регулювання цих 
процесів.

У процесі дискусії висловлю-
валися й інші думки з обговорю-
ваного питання. Проаналізувавши 
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їх, Секція одноголосно прийняла 
рішення вилучити експертні спе-
ціальності 13.5.1, 13.5.2 і 13.7 із 
переліку спеціальностей, за якими 
НДУСЕ проводять експертні до-
слідження, з можливістю їх віднов-
лення у разі, коли у судів, органів 
досудового слідства, суб’єктів го-
сподарювання, юридичних і фі-
зичних осіб об’єктивно виникнуть 
реальні, а не гіпотетичні, потреби 
в проведенні відповідних експерт-
них досліджень і експертиз. Та-
кож було наголошено на потребі 
подальшого обговорення цієї про-
блематики з повторним винесен-
ням цього ж питання на осінні за-
сідання Секції судової експертизи 
об’єктів інтелектуальної власності 
та Секції з теоретичних, загаль-
но-методичних, процесуальних та 
організаційних питань судової екс-
пертизи НКМР.

З огляду на те, що спеціальність 
13.5.1 – «Дослідження, пов’язані із 
сортами рослин» на сьогодні пред-
ставлена в Україні одним атестова-
ним судовим експертом (Н. Кісіль), 
реальним досвідом проведення від-
повідних експертних досліджень 
і має перспективи для розвитку, на 
осінніх засіданнях профільних сек-
цій НКМР було прийнято рішення: 
спеціальність 13.5.1 залишити без 
змін, а спеціальності 13.5.2 – «До-
слідження, пов’язані з породами 
тварин» і 13.7 – «Дослідження, 
пов’язані з топографіями інтеграль-
них мікросхем» вилучити із Пере-
ліку видів судових експертиз, за 
якими присвоюється кваліфікація 
судового експерта фахівцям науко-
во-дослідних установ судових екс-
пертиз Мін’юсту без зміни назви ін-

ших спеціальностей і їх нумерації, 
з можливістю їх відновлення за ре-
альної потреби. Відповідне рішен-
ня було підтримане 20 грудня 2018 
року Президією НКМР при Мініс-
терстві юстиції України.

З метою оптимізації системи 
експертних спеціальностей з пи-
тань інтелектуальної власності 
та наближення її до реальних по-
треб судово-експертної діяльності 
в Україні передбачено внесення 
в 2019 році відповідних змін На-
казу Міністерства юстиції України 
від 03.03.2015 р. № 301/5 [27]. 

На весінньому засіданні Секції 
судової експертизи об’єктів інтелек-
туальної власності Науково-кон-
сультативної та методичної ради 
з проблем судової експертизи при 
Міністерстві юстиції України, про-
веденому 17 травня 2019 року, було 
порушене питання про перспектив-
ність об’єднання споріднених спе-
ціальностей. Зокрема, на підставі 
узагальнення практики проведення 
судових експертиз і експертних до-
сліджень у 2016-2018 роках, було 
запропоновано розглянути питан-
ня про об’єднання спеціальностей 
13.1.1 «Дослідження, пов’язані 
з літературними, художніми твора-
ми та інші» та 13.2 «Дослідження, 
пов’язані з виконаннями, фоногра-
мами, відеограмами, програмами 
(передачами) організацій мовлен-
ня». Це ж питання, з метою напра-
цювання єдиних теоретико-методо-
логічних підходів, було обговорено 
на весняному засіданні Секції з те-
оретичних, загально-методичних, 
процесуальних та організаційних 
питань судової експертизи Науко-
во-консультативної та методичної 
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ради з проблем судової експертизи 
при Міністерстві юстиції України. 
у разі підтримки цього рішення на 
осінніх засіданнях відповідних сек-
цій і на Президії НКМР при Мі-
ністерстві юстиції України, спеці-
альності 13.2 може бути об’єднана 
у межах спеціальності 13.1.1. Об-
говорюється питання питання й 
щодо одночасного її об’єднання й 
зі спеціальністю 13.1.2. 

3.2. Наступним критерієм кла-
сифікації досліджуваних судових 
експертиз є вид процесуального 
провадження, в межах якого про-
водиться судова експертиза з пи-
тань інтелектуальної власності. 
Цей критерій охоплює не всі екс-
пертні дослідження з питань інте-
лектуальної власності, а лише ті, 
що: а) призначені ухвалами судів 
і постановами органів досудового 
слідства, по кримінальним справам, 
відкритим до березня 2017 року; 
б) здійснюються на замовлення 
сторони процесу, тобто, по справам 
які уже розглядаються в судах.

Згідно з п. 14) ч. 1 ст.  92 Кон-
ституції України, засади судової 
експертизи визначаються виключ-
но законами України [10]. Оскіль-
ки, метою судової експертизи, від-
повідно до ст.  1 Закону України 
«Про судову експертизу», є «… 
надання висновку з питань, що 
є або будуть предметом судового 
розгляду» [30], судово-експертна 
діяльність у сфері інтелектуальної 
власності враховує спеціалізацію 
судів. Згідно з ст. 18 «Спеціаліза-
ція судів» Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів»: 

«1. Суди спеціалізуються на 
розгляді цивільних, кримінальних, 

господарських, адміністративних 
справ, а також справ про адміністра-
тивні правопорушення. …» [31].

Провадження за визначеними 
законодавством справами здійсню-
ються відповідно до вимог чинно-
го процесуального законодавства 
України, вміщеного насамперед 
у відповідних процесуальних ко-
дексах: Цивільному процесуаль-
ному кодексі, Кримінальному 
процесуальному кодексі України, 
Господарському процесуальному 
кодексі України, Кодексі адміні-
стративного судочинства України. 
Хоча, послідовність юрисдикцій 
можна визначати і з огляду поді-
лу матеріального і процесуального 
права на публічне і приватне. 

Таким чином, в Україні на сьо-
годні діють наступні юрисдикції, 
у межах яких можуть проводитись 
експертизи з питань інтелектуаль-
ної власності:

• адміністративне судочинство;
• кримінальне судочинство;
• цивільне судочинство;
• господарське судочинство.
Аналіз судово-експертної діяль-

ності НДЦСЕ з питань інтелекту-
альної діяльності в 2018 році щодо 
проведення експертиз і експертних 
досліджень у межах вище зазна-
чених видів судочинства дозволяє 
зробити висновок про те, що за пи-
томою кількістю проведених Цен-
тром у 2018 році експертиз з інте-
лектуальної власності (Рисунок 4), 
вони розташовані по низхідній на-
ступним чином:

• судові експертизи, проведе-
ні у межах господарського судо-
чинства (17%);
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Рисунок 4
Результати експертної роботи Науково-дослідного центру судової експертизи з 

питань інтелектуальної власності в 2018 році за категоріями справ

• судові експертизи, проведе-
ні у межах цивільного судочинства 
(10%);

• судові експертизи, проведе-
ні у межах кримінального судочин-
ства (7%);

• судові експертизи, проведе-
ні у межах адміністративного судо-
чинства (1%).

Разом із тим, застосування та-
кого критерію, як вид судочин-
ства, в межах якого здійснюється 
експертне дослідження з інтелек-
туальної власності, не дозволяє 
класифікувати за ним усі відповід-
ні експертні дослідження. Значна 
кількість експертних досліджень 
з питань інтелектуальної власності 
(біля 65 % від загальної численно-
сті, проведених у 2018 році), що 
проводяться НДУСЕ на замовлен-
ня фізичних чи юридичних осіб, 
згідно з Постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 27.07.2011 р. 
№ 804, здійснюється «… із за-
стосуванням засобів і методів 
судової експертизи, результати 

яких оформлюються як висновки 
експертних досліджень, надання 
консультацій, що потребують 
спеціальних знань» [23]. Вони 
проводяться до або поза межами 
судових і досудових проваджень, 
що дозволяє класифікувати їх як 
позапроцесуальні експертні дослі-
дження. 

До того ж, висновки експерт-
них досліджень і консультативні 
повідомлення, які надаються за 
результатами позапроцесуальних 
експертних досліджень з питань 
інтелектуальної власності, мають 
множинне призначення й застосо-
вуються не лише для підготовки 
до судового оскарження деліктів 
у сфері інтелектуальної власності. 
Виходячи з досвіду проведення 
відповідних експертних досліджень 
у НДЦСЕ з питань інтелектуальної 
власності в 2016-2018 рр., вони ви-
користовуються для забезпечення:

• вимог про припинення по-
рушення права на об’єкт інтелекту-
альної власності;
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• правової позиції при засто-
суванні процедури досудового (ме-
діаційного) примирення сторін;

• проведення адміністратив-
них процедур, зокрема, тендерних 
процедур щодо закупівлі програм-
них продуктів і програмно-апарат-
них комплексів etc за переговор-
ною процедурою (ст. 35 Закону 
України «Про публічні закупівлі» 
від 25.12.2015 р.); 

• судового позову про пору-
шення права на об’єкт інтелекту-
альної власності та ін.

При цьому, на практиці висно-
вки експертних досліджень і кон-
сультативні висновки (повідомлен-

ня) можуть бути використані їх 
замовником для забезпечення не 
однієї, а двох і більше із зазначе-
них вище цілей. 

Також відзначимо, що за-
пропонована класифікація судо-
во-експертної діяльності в сфері 
інтелектуальної власності суттєво 
відрізняється від структури всієї 
судово-експертної діяльності, що 
здійснюється НДЦСЕ з інтелекту-
альної власності, включаючи такі 
експертні спеціальності, як судо-
во-економічна експертиза (спец. 
11.1, 11.2, 11.3), а також інженер-
но-технічна експертиза за спеціаль-
ностями 10.9 і 10.17 (Рисунок 5). 

Рисунок 5
Динаміка результатів експертної роботи Науково-дослідного центру судової 

експертизи з питань інтелектуальної власності за категоріями справ

Не складно помітити, стрім-
ке зростання після новелізації 
в 2017 році Закону України «Про 
судову експертизу» та Кримінально-
го процесуального кодексу України 
в частині певної «монополії» дер-
жавних НДУСЕ на проведення кри-
міналістичних експертиз [32], саме 

судових експертиз, які проводяться 
в межах кримінальних проваджень.

Разом із тим, наведені вище Ри-
сунок 7 і Рисунок 8 засвідчують 
тенденцію щодо зменшення кіль-
кості судових експертиз у справах 
за кримінальними провадження  
з одночасним посиленням їх склад-
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ності. Про це свідчать співставлення 
відповідних показників судово-екс-
пертної діяльності Центру у пер-
ших півріччях 2018 і 2019 років.

Серед множини чинників, які 
вплинули на певне зниження кіль-
кості судових експертиз за кримі-
нальними провадженнями, можна 
назвати й вичерпність криміналь-

них справ, порушених органа-
ми досудового розслідування та 
внесеними в ЄРДР до 15 березня 
2018 року. Кількість судових екс-
пертиз, призначених у криміналь-
них провадженнях слідчими суддя-
ми до Центру в 2019 році зрівнявся 
з кількістю судових експертиз, які 
призначаються постановами слід-

Рисунок 6
Динаміка результатів експертної роботи Науково-дослідного центру судової 

експертизи з питань інтелектуальної власності за категоріями справ

Рисунок 7
Динаміка результатів експертної роботи Науково-дослідного центру судової  

експертизи з питань інтелектуальної власності за кількістю виконаних експертиз
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Рисунок 8
Динаміка результатів експертної роботи Науково-дослідного центру судової екс-
пертизи з питань інтелектуальної власності за кількістю затрачених експертгодин

Рисунок 9
Результати експертної діяльності Науково-дослідного центру судової  
експертизи з питань інтелектуальної власності за І півріччя 2019 року  

за складністю з урахуванням категорій справ
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чих органів досудового слідства та 
детективів НАБУ. Нині ця тенден-
ція демонструє свою незворотність.

При цьому, як засвідчує Рису-
нок 9, посилення частки особливо 
складних судових експертиз при-
зводить до збільшення кількості 
експертогодин, затрачених судови-
ми експертами для їх проведення. 

3.3. Попередньо нами було 
виокремлено такий критерій класи-
фікації як підстави та порядок при-
значення судової експертизи з пи-
тань інтелектуальної власності.

Як відомо, судова експертиза не 
може проводитись судовим експер-
том довільно, на свій розсуд. Згід-
но зі ст. 7-1 Закону України «Про 
судову експертизу», підставою 
призначення судової експертизи є: 
«… відповідне судове рішення чи 
рішення органу досудового розслі-
дування, або договір з експертом 
чи експертною установою – якщо 
експертиза проводиться на замов-
лення інших осіб» [30].

Це положення чинного законо-
давства деталізується в процесу-
альних кодексах і у п. 1.8 Інструк-
ції про призначення та проведення 
судових експертиз та експертних 
досліджень, затвердженої Наказом 
Міністерства юстиції України від 
08 жовтня 1998 року № 53/5. в ос-
танній встановлено, що підставою 
для проведення судової експертизи 
є:

• процесуальний документ 
(постанова, ухвала) про призна-
чення експертизи, складений упов-
новаженою на те особою (органом);

• письмове звернення потер-
пілого чи сторони захисту кри-
мінального провадження, тобто 

– документ про призначення екс-
пертизи (залучення експерта);

• письмова заява (лист) за-
мовника (юридичної або фізичної 
особи) з обов’язковим зазначенням 
його реквізитів, з переліком питань, 
які підлягають розв’язанню, а та-
кож об’єктів, що надаються [26].

Ці ж підстави проведення судо-
вої експертизи детально визначе-
ні в Законі України «Про судову 
експертизу», Цивільному процесу-
альному кодексі, Кримінальному 
процесуальному кодексі України, 
Господарському процесуальному 
кодексі України, Кодексі адміні-
стративного судочинства України 
та є актуальними в Україні й для 
проведення судової експертизи 
з питань інтелектуальної власності. 
Новелізація процесуального зако-
нодавства про проведення судової 
експертизи була здійснена у Закон 
України «Про внесення змін до 
Господарського процесуального ко-
дексу України, Цивільного проце-
суального кодексу України, Кодек-
су адміністративного судочинства 
України та інших законодавчих 
актів» від 03 жовтня 2017 р. [32]. 

До прикладу, ст. 242 «Підста-
ви проведення експертизи» Кримі-
нального процесуального кодексу 
України встановлює, що: «Експер-
тиза проводиться експертною уста-
новою, експертом або експертами, 
за дорученням слідчого судді чи 
суду, наданим за клопотанням сто-
рони кримінального провадження 
або, якщо для з’ясування обставин, 
що мають значення для криміналь-
ного провадження, необхідні спе-
ціальні знання» [33]. При цьому, 
відповідне положення застосову-
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ється лише до кримінальних справ, 
по яким відомості про кримінальне 
правопорушення, внесені в Єдиний 
реєстр досудових розслідувань піс-
ля 15.03.2018 року [32]. Проведен-
ня судової експертизи з криміналь-
них справ, порушених до цього часу 
здійснюється на підставі постанови 
органів досудового розслідування.

Натомість, у ч. 3 ст.  102 Ци-
вільного процесуального кодексу 
України передбачено, що висновок 
експерта може бути підготований 
не лише на підставі ухвали суду, 
а і на замовлення учасника справи. 
Кількість експертиз з питань інте-
лектуальної власності на замовлен-
ня учасника справи демонструвала 
динаміку до зростання. Зокрема, 
НДЦСЕ з питань інтелектуальної 
власності в 2018 році проведено 
біля 80 таких експертиз. Хоча, до 
проведення модернізації процесу-
альних кодексів в Україні в 2017 
році цей вид експертизи законодав-
ством не передбачався. 

Таким чином, підставами для 
проведення судових експертиз 
і експертних досліджень з питань 
інтелектуальної власності, виходя-
чи із їх кількісних показників, на 
сьогодні можуть бути:

• ухвали судів, включаючи 
ухвали слідчого судді;

• заява (лист) замовника (фі-
зичної або юридичної особи) на про-
ведення експертного дослідження;

• замовлення експертизи 
учасником справи у цивільних про-
вадженнях;

• постанови органів досудово-
го розслідування по кримінальним 
справам, внесеним до ЄРДР до 
15.03.2018 року;

• письмове звернення потер-
пілого чи сторони захисту кримі-
нального провадження.

Відповідно до процесуального 
порядку проведення судових екс-
пертиз із питань інтелектуальної 
власності такі експертизи, згідно 
з п. 1.2.11 Інструкції про призна-
чення та проведення судових екс-
пертиз та експертних досліджень, 
можуть бути: 

• первинні, коли об’єкт права 
інтелектуальної власності дослі-
джується вперше; 

• додаткові, коли необхідно 
провести додаткові дослідження та 
дослідити додаткові матеріали; 

• повторні, коли досліджують-
ся ті самі об’єкти і вирішуються ті 
самі питання, що й при проведенні 
первинної (попередніх) експертизи 
(експертиз) [26]. Цей вид експерти-
зи віднесено Законом України «Про 
судову експертизу» до гарантій не-
залежності експерта та правильно-
сті його висновку [30]. 

З практики профільної діяль-
ності судово-експертної діяльності 
НДЦСЕ з питань інтелектуальної 
в 2017-2018 роках можна зроби-
ти висновок, що інститут додат-
кових і повторних експертиз за-
стосовується рідко. До прикладу, 
в 2018 році в Центрі було проведе-
но 3 повторні експертизи, що скла-
дає 3,7 % від загальної численності 
проведених за цей час експертиз 
з питань інтелектуальної власно-
сті. За цей же період у НДУСЕ 
Мін’юсту було проведено загалом 
10 повторних експертиз, в Екс-
пертній службі МВС України – 
10 повторних експертиз, судовими 
експертами, які не працівниками 
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державних судово-експертних уста-
нов – 8. Таким чином, кількість 
повторних експертиз в сфері інте-
лектуальної власності залишається 
не значною, але вищою, порівняно 
з іншими видами судових експер-
тиз, а їх проведення сприяє під-
вищенню якості судово-експертної 
діяльності. І, звичайно ж, повтор-
на експертиза не є синонімом слова 
«правильна», а обмеження кілько-
сті таких експертиз законодавством 
не передбачено.

Наведена класифікація (пер-
винні, додаткові, повторні) засто-
совується насамперед до судових 
експертиз у сфері інтелектуальної 
власності і унормовується в проце-
суальних кодексах України. Нато-
мість, для експертних досліджень 
та експертиз на замовлення учасни-
ка цивільної справи цей критерій 
не є визначальним, оскільки вони 
є «первинними» за визначенням.

3.4. Іще одним важливим крите-
рієм проведеної нами класифікації, 
що тісно пов’язаний із попередньо 
проаналізованим, є суб’єкти при-
значення (замовлення) судової 
експертизи з питань інтелектуаль-
ної власності. На відміну від ок-
ремих держав-учасниць ЄС, в яких 
існують державні спеціалізовані 
установи судової експертизи, до 
прикладу в Польщі, де судова екс-
пертиза призначається виключно 
суб’єктами державної влади (суда-
ми, органами досудового слідства 
та, як виняток, органами держав-
ного управління), в Україні суб’єк-
тами призначення та замовлення 
судової експертизи, в тому числі й 
з питань інтелектуальної власності, 
окрім судів і органів досудового 

слідства, є також юридичні та фі-
зичні особи.

Аналіз положення Закону 
України «Про судову експертизу», 
Цивільного процесуального кодек-
су України, Кримінального проце-
суального кодексу України, Госпо-
дарського процесуального кодексу 
України, Кодексу адміністративно-
го судочинства України, Інструкції 
про призначення та проведення су-
дових експертиз та експертних до-
сліджень та Науково-методичних 
рекомендацій з питань підготовки 
та призначення судових експертиз 
та експертних досліджень, інших 
нормативно-правових актів у сфері 
судової експертиз та узагальнення 
профільної судово-експертної ді-
яльності НДЦСЕ з питань судової 
експертизи дозволяє виокремити, 
виходячи із нормативного змісту 
чинного законодавства, наступні 
суб’єкти призначення (замовлен-
ня) таких експертиз:

• суди;
• органи досудового розслі-

дування, визначені ст.  38 КПК 
України;

• юридичні особи приватного 
та публічного права;

• фізичні особи.
Водночас, аналіз судово-екс-

пертної діяльності НДЦСЕ з пи-
тань інтелектуальної власності 
з проведення експертиз і експерт-
них досліджень за замовниками 
дозволяє зробити висновок про те, 
що за питомою кількістю проведе-
них у 2018 році експертиз (Рису-
нок 10), вони розташовані по низ-
хідній наступним чином:

• судові експертизи, прове-
дені на замовлення підприємств, 
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Рисунок 10
Результати експертної роботи Науково-дослідного центру судової експертизи з 

питань інтелектуальної власності в 2018 році за замовниками

Рисунок 11
Результати експертної роботи Науково-дослідного центру судової експертизи з 

питань інтелектуальної власності за І півріччя 2018 року за замовниками

Рисунок 12
Результати експертної роботи Науково-дослідного центру судової експертизи з 

питань інтелектуальної власності за І півріччя 2019 року за замовниками
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організацій і установ (юридичних 
осіб) (49 %);

• судові експертизи, проведе-
ні за ухвалами судів (30%);

• судові експертизи, проведе-
ні на замовлення фізичних осіб та 
адвокатів (14%);

• судові експертизи, проведе-
ні на замовлення Національної по-
ліції України (6%);

• судові експертизи, прове-
дені на замовлення прокуратури 
(1 %).

3.5. Не менш важливим крите-
рієм класифікації експертних до-
сліджень з питань інтелектуальної 
власності є суб’єкти їх проведення. 
Відповідні суб’єкти визначені в ст. 
7 Закону України «Про судову екс-
пертизу» та процесуальних кодексах 
України. Ними виступають:

• науково-дослідні установи 
судової експертизи (НДУСЕ);

• судові експерти, які не 
є працівниками НДУСЕ;

• інші фахівці (експерти) 
з відповідних галузей знань.

До державних НДУСЕ, відпо-
відно до ч. 2 ст.  7 Закону України 
«Про судову експертизу», належать:

• науково-дослідні установи 
судових експертиз Міністерства  
юстиції України;

• науково-дослідні установи 
судових експертиз, судово-медичні  
та судово-психіатричні установи 
Міністерства охорони здоров’я  
України;

• експертні служби Міністер-
ства внутрішніх справ України,  
Міністерства оборони України, 
Служби безпеки України та Дер-
жавної прикордонної служби Укра-
їни [30].

Хоча, не в усіх НДУСЕ є атес-
товані судові експерти з питань 
інтелектуальної власності, які про-
водять експертизи і експертні до-
слідження в сфері інтелектуальної 
власності. На сьогодні переважна 
більшість судових експертів з пи-
тань інтелектуальної власності зо-
середжена в НДУСЕ Міністерства 
юстиції України та Міністерства 
внутрішніх справ, або є т.з. «при-
ватними» судовими експертами, 
які не є працівниками НДУСЕ.

Єдиною спеціалізованою судо-
во-експертною установою з всеу-
країнською компетенцією, в якій 
найбільше сконцентровано судових 
експертів у сфері інтелектуальної 
власності, з 2004 року є Науко-
во-дослідний центр судової експер-
тизи з питань інтелектуальної влас-
ності.

Основним же суб’єктом судо-
во-експертної діяльності в сфері 
інтелектуальної власності зали-
шається судовий експерт. Саме 
атестований судовий експерт несе 
відповідальність за якість і об’єк-
тивність судової експертизи в сфері 
інтелектуальної власності в Укра-
їні. За кордоном же, насамперед 
у державах-учасницях ЄС, атесто-
вані судові експерти з питань інте-
лектуальної власності є рідкістю. 
Відповідні дослідження для судів 
проводять експерти, кандидатури 
яких ad hoc призначаються судами 
[34, s. 510-512].

Відповідно до ч. 1 ст.  10 За-
кону України «Про судову експер-
тизу», судовими експертами «… 
можуть бути особи, які мають необ-
хідні знання для надання висновку 
з досліджуваних питань» [30]. Як 
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свідчить аналіз Реєстру атестова-
них судових експертів, кількість 
судових експертів, які мають чинні 
свідоцтва про присвоєння кваліфі-
кації судового експерта з питань 
інтелектуальної власності, станом 
на 01.07.2018 року, становить – 
107 осіб, що більше в порівнянні 
з 2016 роком на 6 осіб.

Судові експерти з питань ін-
телектуальної власності станом 
на 01.07.2018 року мають загалом 
265 людино-спеціальностей, що 

більше в порівнянні з 2016 роком 
на 9 людино-спеціальностей. Ці 
дані свідчить про збереження ста-
більного стану справ у сфері підго-
товки і атестації судових експертів 
у сфері інтелектуальної власності.

Проаналізуємо детально ди-
наміку та стан розвитку всіх спе-
ціальностей судової експертизи 
з питань інтелектуальної власності 
в Україні на основі їх порівняльно-
го аналізу (Рисунок 13).

Рисунок 13
Динаміка розвитку судово-експертних спеціальностей в Україні

у 2016-2018 роках (станом на 01.07.2018 р.)

• Спеціальність 13.1.1 «Дослі-
дження, пов’язані з літературними, 
художніми творами, та інші» станом 
на 01.07.2018 року становить – 41 лю-
дино-спеціальність, що менше в по-
рівнянні з 2016 роком на 10 люди-
но-спеціальностей;

• Спеціальність 13.1.2 «До-
слідження, пов’язані з комп’ютер-
ними програмами і компіляціями 
даних (базами даних)» станом на 
01.07.2018 року становить – 52 лю-
дино-спеціальності, що менше в по-
рівнянні з 2016 роком на 7 люди-
но-спеціальностей;

• Спеціальність 13.2 «Дослі-
дження, пов’язані з виконаннями, фо-
нограмами, відеограмами, програмами 
(передачами) організацій мовлення» 
станом на 01.07.2018 року стано-
вить – 37 людино-спеціальностей, що 
менше в порівнянні з 2016 роком на 
10 людино-спеціальностей;
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• Спеціальність 13.3 «До-
слідження, пов’язані із винахода-
ми і корисними моделями» станом 
на 01.07.2018 року становить – 20 
людино-спеціальностей, що більше 
в порівнянні з 2016 роком на 1 лю-
дино-спеціальність;

• Спеціальність 13.4 «Дослі-
дження, пов’язані з промисловими 
зразками» станом на 01.07.2018 року 
становить – 31 людино-спеціальність, 
що більше в порівнянні з 2016 роком 
на 10 людино-спеціальностей;

• Спеціальність 13.5.1 «До-
слідження, пов’язані із сортами 
рослин» станом на 01.07.2018 року 
становить – 1 людино-спеціальність, 
що відповідає показнику 2016 року;

• Спеціальність 13.5.2 «Дослідження, пов’язані з породами тварин» –  
0 людино-спеціальностей;

• Спеціальність 13.6 «Дослі-
дження, пов’язані з комерційними 
(фірмовими) найменуваннями, торго-
вельними марками (знаками для то-
варів і послуг), географічними зазна-
ченнями» станом на 01.07.2018 року 
становить – 46 людино-спеціальнос-
тей, що більше в порівнянні з 2016 
роком на 10 людино-спеціальностей;

• Спеціальність 13.7 «Дослідження, пов’язані з топографіями інтеграль-
них мікросхем» – 0 людино-спеціальностей;
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• Спеціальність 13.8 «Дослі-
дження, пов’язані з комерційною 
таємницею (ноу-хау) і раціоналіза-
торськими пропозиціями» станом 
на 01.07.2018 року становить – 6 
людино-спеціальностей, що більше 
в порівнянні з 2016 роком на 2 лю-
дино-спеціальностей;

• Спеціальність 13.9 «Економіч-
ні дослідження у сфері інтелектуаль-
ної власності» станом на 01.07.2018 
року становить – 25 людино-спеціаль-
ностей, що більше в порівнянні з 2016 
роком на 7 людино-спеціальностей.

Важливим критерієм, який ха-
рактеризує перспективи розвит-
ку судової експертизи з питань 
інтелектуальної власності є ди-
наміка набуття (підтвердження) 
експертних спеціальностей з інте-
лектуальної власності. Цей крите-
рій дозволяє виявити як найбільш 
перспективні види судової експер-
тизи, так і т.з. «мертві» спеціаль-
ності, які на сьогодні з різних при-
чин не мають перспектив розвитку 
в Україні. Як уже попередньо зга-
дувані нами у п. 1.1 цього матеріа-
лу спеціальності 13.5.2 і 13.7.

Її аналіз свідчить динаміку роз-
витку судово-експертної діяльності 
з питань інтелектуальної власності 
на підставі критерію набуття (під-
твердження) відповідних експерт-
них спеціальностей, можна зробити 
наступний висновок:

• найбільший приріст частки, 
а отже і збільшення затребуваності 
судово-експертною практикою спо-
стерігається щодо спеціальностей: 
13.4 – «Дослідження, пов’язані 

з промисловими зразками» – 3,8%; 
13.6 – «Дослідження, пов’яза-
ні з комерційними (фірмовими) 
найменуваннями, торговельни-
ми марками (знаками для товарів 
і послуг), географічними зазначен-
нями» – 3,7%; 13.9 – «Економічні 
дослідження у сфері інтелектуаль-
ної власності» – 2,7%;

• найбільше зменшення част-
ки, а отже і спад актуальності 
в судово-експертній діяльності спо-
стерігається щодо спеціальностей: 
13.2 – «Дослідження, пов’язані 
з виконаннями, фонограмами, віде-
ограмами, програмами (передача-
ми) організацій мовлення» – 4,1%; 
13.1.1 – «Дослідження, пов’язані 
з літературними, художніми твора-
ми, та інші» – 4,1%; 13.2 – «Дослі-
дження, пов’язані з виконаннями, 
фонограмами, відеограмами, про-
грамами (передачами) організацій 
мовлення» – 2,9%.

Проаналізуємо розподіл судо-
вих експертів в галузевому розрізі:
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Графік 1
Розподіл судових експертів за спеціальностями в галузевому розрізі за 2016 рік.

Графік 2
Розподіл судових експертів за спеціальностями в галузевому розрізі за 2017 рік
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Графік 3
Розподіл судових експертів за спеціальностями в галузевому розрізі за 2018 рік 

Аналіз наведених вище графіків 
1-3 дозволяє зробити висновок про 
домінування на сьогодні питомої 
ваги судових експертів з інтелекту-
альної власності Міністерства юс-
тиції України за спеціальностями 
13.3, 13.4, 13, 6, 13.8 і 13.9.

Натомість, кількісні показники 
судових експертів з інтелектуаль-
ної власності за спеціальностями за 
спеціальностями 13.1.1, 13.1.2, 13.2 
Міністерства юстиції України знач-
но поступаються, в 2 і більше разів, 
від кількості судових експертів за 
аналогічними спеціальностями, які 
працюють в системі Міністерства 
внутрішніх справ України. Із цих 
трьох експертних спеціальностей, 
виходячи із вище наведеного ана-
лізу їх витребуваності судово-екс-
пертною практикою (Рисунок 8), 
найбільш важливими для експерт-
ного забезпечення правосуддям Мі-

ністерством юстиції України є спе-
ціальності 13.2 – «Дослідження, 
пов’язані з виконаннями, фоно-
грамами, відеограмами, програма-
ми (передачами) організацій мов-
лення» і 13.1.1 – «Дослідження, 
пов’язані з літературними, худож-
німи творами, та інші». Відповід-
но, підготовка та атестація судових 
експертів за спеціальностями 13.2 
і 13.1.1 має розглядатися як один 
із пріоритетів діяльності НДЦСЕ 
з питань інтелектуальної власності 
і інших НДУСЕ Міністерства юс-
тиції України, які мають у своєму 
складі підрозділи, які проводять 
судову експертизи з питань інте-
лектуальної власності.

3.6. Інші критерії класифіка-
ції. Здійснена відповідно до ви-
явлених критеріїв класифікація 
судової експертизи з питань інте-
лектуальної власності в Україні 
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є комплексною, системною, але не 
вичерпною. 

Вона може бути розвинена при 
виявленні нових чи використанні 
існуючих інших критеріїв класи-
фікації судових експертиз з питань 
інтелектуальної власності. Зокре-
ма, за доволі очевидними і унор-
мованими в нормативно-правових 
актах критеріями:

• за кількістю експертних 
спеціальностей за якими прово-
диться експертиза (прості (моно-
експертизи) і складні (комплексні 
експертизи);

• за складністю (прості; се-
редньої складності; складні; осо-
бливої складності);

• за кількістю судових екс-
пертів, залучених до проведення 
судової експертизи (проведені екс-
пертами одноособово та комісійно);

• методичного забезпечення 
спеціальностей (забезпечені чинни-
ми методиками (на сьогодні Мін’юс-
том зареєстровано 9 чинних мето-
дик з інтелектуальної власності) та 
не забезпечені методиками) etc. 

Висновки та перспективи по-
дальших розробок. Класифікація 
судових експертиз з інтелектуаль-
ної власності, як і будь-яка інша 
класифікація, не є остаточною ме-
тою цього дослідження. Вона отри-
мує своє продовження в інтеграції 
виявлених видів судової експерти-
зи і їх груп в систему та виявлені 
між ними доктринальних, предмет-
них, функціональних, структурних 
і інших взаємозв’язків. 

Внутрішня побудова (струк-
тура) системи судової експертизи 
з питань інтелектуальної власності 
репрезентована на сьогодні наступ-

ними видами судових експертиз, 
диференційованих за такими кри-
теріями: 

• за об’єктами права інте-
лектуальної власності та екс-
пертними спеціальностями:

1) «Дослідження, пов’язані 
з літературними, художніми твора-
ми, та інші» (13.1.1);

2) «Дослідження, пов’яза-
ні з комп’ютерними програмами 
і компіляціями даних (базами да-
них)» (13.1.2);

3) «Дослідження, пов’язані 
з виконаннями, фонограмами, віде-
ограмами, програмами (передача-
ми) організацій мовлення» (13.2);

4) «Дослідження, пов’язані із 
винаходами і корисними моделя-
ми» (13.3);

5) «Дослідження, пов’язані 
з промисловими зразками» (13.4);

6) «Дослідження, пов’язані із 
сортами рослин» (13.5.1);

7) «Дослідження, пов’яза-
ні з комерційними (фірмовими) 
найменуваннями, торговельни-
ми марками (знаками для товарів 
і послуг), географічними зазначен-
нями» (13.6);

8) «Дослідження, пов’язані 
з комерційною таємницею (ноу-
хау) і раціоналізаторськими про-
позиціями» (13.8);

9) «Економічні дослідження 
у сфері інтелектуальної власності» 
(13.9).

• за кількістю експерт-
них спеціальностей за якими 
проводиться судова експер-
тиза:

1) прості (моноекспертизи);
2) складні (комплексні експер-

тизи);
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• за видами процесуаль-
них проваджень, у межах яких 
проводяться судові експерти-
зи з питань інтелектуальної 
власності:

1) судові експертизи, що про-
водяться в межах господарського 
судочинства;

2) судові експертизи, що про-
водяться в межах цивільного судо-
чинства;

3) судові експертизи, що прово-
дяться в межах кримінального су-
дочинства;

4) судові експертизи, що прово-
дяться в межах адміністративного 
судочинства;

5) позапроцесуальні експертні 
дослідження; 

• за суб’єктами призна-
чення та замовлення судових 
експертиз з питань інтелек-
туальної власності:

1) судові експертизи, що прово-
дяться на замовлення підприємств, 
організацій і установ, не залежно 
від форм їх власності (юридичних 
осіб);

2) судові експертизи, що прово-
дяться за ухвалами судів;

3) судові експертизи, що про-
водяться на замовлення фізичних 
осіб та адвокатів;

4) судові експертизи, що прово-
дяться на замовлення Національної 
поліції України;

5) судові експертизи, що прово-
дяться на замовлення прокуратури.

• за підставами і поряд-
ком призначення судових екс-
пертиз з питань інтелекту-
альної власності:

1) ухвали судів, включаючи 
ухвали слідчого судді;

2) заява (лист) замовника (фі-
зичної або юридичної особи) на 
проведення експертного досліджен-
ня;

3) замовлення експертизи учас-
ником справи у цивільних про-
вадженнях;

4) постанови органів досудово-
го розслідування по кримінальним 
справам, внесеним до ЄРДР до 
15.03.2018 року;

5) письмове звернення потер-
пілого чи сторони захисту кримі-
нального провадження;

• за складністю прове-
дення судових експертиз з пи-
тань інтелектуальної влас-
ності:

1) прості;
2) середньої складності;
3) складні та особливої склад-

ності;
• за суб’єктами прове-

дення судових експертиз з пи-
тань інтелектуальної влас-
ності:

1) науково-дослідні установи 
судової експертизи (НДУСЕ);

2) судові експерти, які не 
є працівниками НДУСЕ;

3) інші фахівці (експерти) 
з відповідних галузей знань.

• за кількістю судових 
експертів, залучених до про-
ведення судової експертизи 
з питань інтелектуальної 
власності:

1) проведені експертами одноо-
собово;

2) комісійні експертизи та ін.
Наведені види судових екс-

пертиз, а також їх групи на сьо-
годні утворюють систему (з грец. 
σνστηµα – поєднання, утворення) 
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судових експертиз з питань інте-
лектуальної власності, яка є упо-
рядкованою спільнотою різних 
видів судових експертиз і їх груп, 
поєднаних між собою доктриналь-
ними, предметними, функціональ-
ними, структурними і іншими 
зв’язків, що спрямовані на захист 
конституційного права на об’єкти 
права інтелектуальної власності.

Висновки, положення та про-
позиції, обгрунтовані в цій публі-
кації, не є завершеним вченням. Їх 
слід сприймати насамперед як за-
прошення до фахової дискусії нау-
ковців і практиків у сфері судової 
експертизи з питань інтелектуаль-
ної власності щодо розвитку і ви-
користання потенціалу цього виду 
судової експертизи в Україні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЕТИКЕТОК, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ЯК 

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ АБО ПРОМИСЛОВІ 
ЗРАЗКИ: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ

Анотація. Аналіз завдань, що вирішувалися судовими експертами ла-
бораторії права промислової власності Науково-дослідного центру судової 
експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції Укра-
їни в ході експертних досліджень, а саме пов’язаних із такими об’єктами 
промислової власності як торговельні марки (знаки для товарів та послуг) 
та промислові зразки, що були виконані на протязі останніх трьох років, 
вказує на значну кількість та постійне зростання таких, які були спричине-
ні копіюванням або підробкою зовнішнього вигляду товарів.

З погляду судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, роз-
глянуто особливості таких об’єктів права промислової власності як тор-
говельні марки (знаки для товарів та послуг) і промислові зразки, що 
втілені в етикетках. 

Зазначено, що властивості таких об’єктів промислової власності як 
промислові зразки і торговельні марки (знаки для товарів та послуг) при 
використанні часто переплітаються, що призводить до збільшення кілько-
сті конфліктів між правовласниками і, відповідно, потреба у проведенні 
експертних досліджень постійно зростає. 

Відмічено, що можливість швидкого отримання патенту на промис-
ловий зразок без проведення кваліфікаційної експертизи, а також спе-
цифічні властивості торговельних марок (знаків для товарів і послуг) та 
промислових зразків, що охороняються в якості етикеток, обумовлюють 
особливості експертного дослідження в межах розв’язання спорів щодо 
цих об’єктів і пов’язаних з ними прав при проведенні експертиз в галузі 
інтелектуальної власності. 

Обґрунтовано необхідність розробки методичних рекомендацій з до-
слідження етикеток, зареєстрованих як знаки для товарів та послуг, яка 
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разом з іншими, вже існуючими рекомендаціями, має стати основою НДР 
«Методика дослідження торговельних марок (знаків для товарів та по-
слуг)», що призначена для безпосереднього використання експертами Мі-
ністерства юстиції України при проведенні експертних досліджень у сфе-
рі інтелектуальної власності; підвищення кваліфікації судових експертів 
та навчання молодих спеціалістів; може використовуватись працівниками 
органів розслідування та суду при призначенні експертизи, тощо. 

Зазначено, що до виконання робіт пов’язаних із розробкою зазначе-
них методичних рекомендацій щодо проведення експертних досліджень 
які б враховували особливості правового захисту етикеток, в першу чергу 
має бути залучено провідних фахівців державних експертних установ Мі-
ністерства юстиції України. Створення нової методики призведе до ско-
рочення строків проведення експертиз, матеріальних і трудових витрат, 
зменшення кількості невирішених питань, підвищення наукового рівня 
й повноти вирішення експертних завдань, тощо.

Ключові слова: етикетка, знак для товарів і послуг, промисловий зра-
зок, торговельна марка.
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FEATURES OF EXPERT STUDY OF ETHICS,
WHICH IS REGISTERED AS TRADE MARKS  

OR POWDER SAMPLES: RESOLUTION  
OF THE QUESTION

Abstract. The analysis of the tasks solved by the court experts of the 
Industrial Property Law Laboratory of the Research Center for Forensic 
Examination on Intellectual Property of the Ministry of Justice of Ukraine 
in the course of expert investigations, namely related to such industrial 
property objects as trademarks (marks for goods and services) and industrial 
designs that have been completed over the past three years indicate a 
significant and steady increase in those that were caused by copying or 
tampering with the appearance of the goods.

From the standpoint of forensic examination of the intellectual property 
objects, the features of such objects of industrial property rights as trademarks 
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(marks for goods and services) and industrial designs embodied in the labels 
are considered.

It is noted that the properties of such industrial property objects as 
industrial designs and trademarks (marks for goods and services) when used 
are often intertwined, which leads to an increase in the number of conflicts 
between the right holders and, accordingly, the need for expert research is 
constantly increasing.

It was noted that the possibility of rapid obtaining a patent for an 
industrial design without a qualification examination, as well as specific 
properties of trademarks (marks for goods and services) and industrial designs 
protected as labels determine the peculiarities of expert research in resolving 
disputes concerning these objects and related rights during conducting of 
examinations in the field of intellectual property.

The necessity of the development of methodological recommendations 
for the research of labels registered as trademarks for goods and services, 
which together with other existing recommendations, should be grounded 
by Research works «Methodology of research of trademarks (marks for 
goods and services)», which is intended for direct use by the experts of 
the Ministry of Justice of Ukraine during expert research in the field of 
intellectual property; advanced training of forensic experts and training of 
young specialists; can be used by the employees of investigating and court 
bodies when appointing an examination, etc.

It is noted that before the work related to the development of these 
guidelines for conducting expert research that take into account the 
peculiarities of the legal protection of the labels, the leading experts of the 
state expert institutions of the Ministry of Justice of Ukraine should be 
involved in the first place. The creation of a new methodology will lead to 
shorter terms of expertise, material and labour costs, reduce the number of 
outstanding issues, improve the scientific level and completeness of solving 
expert tasks, etc.

Keywords: label, mark for goods and services, industrial design, 
trademark.
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Постановка проблеми. Аналіз 
судових експертиз та експертних 
досліджень у сфері інтелектуаль-
ної власності, а саме пов’язаних 
із об’єктами промислової власно-
сті, виконаних на протязі останніх 
років, вказує на зростання таких, 
що спричинені копіюванням, під-
робкою зовнішнього вигляду това-
рів, тощо. Левова доля припадає 
на дослідження щодо таких об’єк-
тів, як знаки для товарів та послуг 
і промислові зразки, що втілені 
в етикетках. Враховуючи можли-
вість існування етикетки (об’єкта 
господарської діяльності) в якості 
і знака для товарів та послуг і про-
мислового зразка (об’єкти права 
промислової власності) потреба 
у вказаному виді експертних дослі-
джень буде лише зростати. 

У випадках, коли досліджува-
ний об’єкт одночасно відноситься 
до сфери дії декількох спеціальних 
законів, в даному випадку це сто-
сується етикеток, виникає необхід-
ність комплексного дослідження і, 
відповідно, специфічного методо-
логічного підходу.

Однак, в Україні судова експер-
тиза об’єктів інтелектуальної влас-
ності, наразі зовсім молодий вид 
експертизи який бере свій початок 
лише у 2002 році і, як наслідок, не 
забезпечена достатнім базисом не-
обхідних методик або методичних 
рекомендацій.

Аналіз дослідження і публі-
кацій. Особливості та специфі-
ка об’єктів права інтелектуальної 
власності, що можуть бути втілені 
в етикетках, є предметом великої 
кількості дискусій і постійно до-
сліджуються як науковцями так 

і практиками в царині інтелекту-
альної власності.

Особливого значення тут на-
бувають дослідження з розкрит-
тя змісту як особливостей самих 
об’єктів інтелектуальної власності, 
так і питань пов’язаних із їх ство-
ренням, охороною, захистом. Такі 
дослідження для експертів є дуже 
корисними, адже на їх основі ба-
зуються, власне, експертні дослі-
дження за такими напрямками як 
13.1.1 «Дослідження, пов’язані 
з літературними, художніми твора-
ми та інші», 13.4 – «Дослідження 
пов’язані з охороною прав на про-
мислові зразки» та 13.6. «Дослі-
дження, пов’язані з комерційни-
ми (фірмовими) найменуваннями, 
торговельними марками (знаками 
для товарів та послуг), географіч-
ними зазначеннями».

Вагомий внесок із дослідження 
зазначеної тематики зробили такі 
науковці як: Г. Андрощук, О. До-
рошенко, П. Крайнєв, В. Мельни-
ков, Б. Прахов, та інші.

Мета статті. Окреслення осо-
бливостей експертних досліджень 
об’єктів інтелектуальної власності, 
що втілені в етикетках. Обґрун-
тування необхідності створення 
методичних рекомендацій з дослі-
дження етикеток, зареєстрованих 
як знаки для товарів та послуг, яка 
разом з іншими рекомендаціями 
має стати основою НДР «Методика 
дослідження торговельних марок 
(знаків для товарів та послуг)», що 
призначена для безпосереднього 
використання експертами Мінюсту 
України при проведенні судових 
експертиз у сфері інтелектуальної 
власності; підвищення кваліфікації 
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судових експертів та навчання мо-
лодих спеціалістів; може викорис-
товуватись працівниками органів 
розслідування та суду при призна-
ченні експертизи, тощо. 

Виклад основного матеріалу. 
Неможливо уявити сучасний світ 
торгівлі без полиць перевантаже-
них різноманітною продукцією різ-
них виробників де мало не щодня 
з’являються нові товари. Багато 
з них практично не відрізняються 
один від одного як за якістю, так 
і за змістом. Розібратися та обрати 
потрібний товар споживачу іноді 
зовсім не легко. Виробники всіма 
можливими способами намагаються 
«допомогти» у такому непростому 
виборі та переконати споживача, 
що саме його товар має перева-
ги серед інших. Рекламні кампа-
нії створюють відповідний імідж 
з урахуванням безлічі факторів, 
що стимулюють продаж товарів 
і послуг. І тут, в якості могутньо-
го носія реклами, виступає етикет-
ка, адже саме вона відіграє чи не 
найважливішу роль у просуванні 
будь-кого товару [1, с. 103-104].

Зазвичай, в першу чергу по-
купця приваблює етикетка сама 
по собі, далі увага концентрується 
на назві продукту, потім вивчаєть-
ся його склад, термін придатності 
та інша важлива інформація. За 
допомогою етикетки відбувається 
ідентифікація товару за його видо-
вим або індивідуальним ознаками, 
а також впізнавання торгової мар-
ки виробника. Через етикетку ви-
робник спілкується зі своїм покуп-
цем, а щоб зробити це спілкування 
ефективним, він намагається зрозу-
міти які у потенційного споживача 

очікування та втілити їх у оформ-
ленні товару. 

Таким чином, етикетка володіє 
двома основними функціями: ін-
формаційною та рекламною, адже 
«споживач завжди прагне купити 
продукт який би викликав позитив-
ні емоції. Позитивні емоції можна 
творити за допомогою певних візу-
альних образів. З нарощуванням 
обсягів масової торгівлі та само-
обслуговування роль і важливість 
етикетки та пакування суттєво зро-
стає. Постійні зміни у сфері виго-
товлення етикетки та пакування, їх 
дизайн, рекламні функції та прин-
ципи застосування досліджували 
вітчизняні та іноземні науковці…» 
[2, с. 35].

Як правило, виробники вкла-
дають чималі кошти, намагаючись 
зробити етикетку привабливою для 
потенційного споживача залучаючи 
до її створення дизайнерів, худож-
ників, маркетологів і інших фахів-
ців. Однак, на практиці вони сти-
каються з проблемами пов’язаними 
як з підробкою самих товарів так 
і підробкою зовнішнього їх вигля-
ду – пакування та етикеток. 

В матеріалах Всесвітньої орга-
нізації інтелектуальної власності 
зазначається:

 «9.208. Замість того, щоб 
розробити своїми силами етикет-
ку чи упаковку, які створюють 
для товару імідж його творця, 
підроблювач намагається ско-
ристатися репутацією конку-
рентоздатного товару, надавши 
своєму товару зовнішній вигляд 
настільки подібний до нього, що 
на ринку виникає змішування.
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9.209. Часто підроблювач 
використовує товарний знак (в 
розумінні назви товару), який є 
подібним до ступеня змішування 
з товарним знаком його конкурен-
та. Якщо він так робить, то по-
рушує право на товарний знак.» 
[3, с. 200].

Зрозуміло, що конкуренція – це 
основа ринкової економіки. Однак 
щоб ринок працював та гармоній-
но розвивався, така конкуренція 
має бути чесною і добросовісною. 
Основним джерелом правового ре-
гулювання недопущення та припи-
нення недобросовісної конкуренції 
в Україні є Закон «Про захист 
від недобросовісної конкуренції», 
а такі дії як недобросовісна ре-
єстрація об’єктів, використання 
позначень, етикеток, упаковок – 
торговельних марок, промислових 
зразків, комерційних найменувань, 
права на які належать іншим осо-
бам, як правило, призводять до 
порушень у сфері інтелектуальної 
власності та змушують власників 
звертатися до суду [4].

Інтелектуальна власність в силу 
її специфічної природи довгий час 
для багатьох залишалася незрозу-
мілим поняттям. Але сьогодні біль-
шість керівників вже розуміють, 
що нематеріальні активи мають 
реальну цінність і складають «ін-
телектуальний капітал» підприєм-
ства, загроза порушення прав інте-
лектуальної власності – об’єктивна 
реальність, а її захист – об’єктив-
на необхідність, правопорушення 
можна попередити, а правопоруш-
ників можна притягнути до відпо-
відальності, в тому числі і через 
суд. 

Отже, ще на початку створення 
такого об’єкту як етикетка, влас-
нику необхідно чітко розуміти чим 
насправді є цей об’єкт, для чого 
він потрібен і, звичайно, як і в якій 
формі її можна і варто захищати.

Найбільш надійним та пошире-
ним рішенням є реєстрація етикет-
ки в якості знака для товарів і по-
слуг. Це зумовлено, в першу чергу 
тим, що в класичному вигляді ети-
кетка є різновидом комбінованого 
словесно-зображувального знака. 

Однак, не можна забувати про 
те, що етикетки та знаки призна-
чені для виконання зовсім різ-
них функцій і до них, відповідно, 
пред’являються різні вимоги. 

Законодавство України надає 
таке визначення етикетки: «ети-
кетка — бирка, напис, ярлик, що 
містить малюнки чи написи, напи-
сані, надруковані, нанесені за до-
помогою трафарету, витиснені або 
вдавлені та прикріплені до одиниці 
упаковки з харчовими продукта-
ми» [5].

Тобто етикетка є джерелом ін-
формації про товар і на відміну від 
знаку для товарів та послуг має 
містити, залежно від встановле-
них вимог до маркування товару, 
в першу чергу, описові елементи: 
вказівки виду товару, його харак-
теристики, найменування виробни-
ка і його місце розташування та ін. 

Так, споживач має право на 
одержання необхідної, доступної, 
достовірної та своєчасної інформа-
ції про продукцію, що забезпечує 
можливість її свідомого і компе-
тентного вибору. Інформація по-
винна бути надана споживачеві 
до придбання ним товару чи за-
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мовлення роботи (послуги). Ін-
формація про продукцію не вва-
жається рекламою. Інформація, 
зазначена вище має бути доведена 
до відома споживачів виробником 
(виконавцем, продавцем) у супро-
відній документації, що додається 
до продукції, на етикетці, а також 
у маркуванні чи іншим способом (у 
доступній наочній формі), прийня-
тим для окремих видів продукції 
або в окремих сферах обслугову-
вання [6].

Стаття 1 Закону України «Про 
охорону знаків для товарів та по-
слуг» визначає знак як позначен-
ня, за яким товари і послуги одних 
осіб відрізняються від товарів і по-
слуг інших осіб [7].

У вказаному законі України ви-
користовується термін «знак для 
товарів і послуг». У свою чергу, 
в Цивільному Кодексі України – 
«торговельна марка» [8]. У літера-
турі також використовується термін 
«товарний знак». Всі ці терміни є 
синонімами і означають позначення, 
за допомогою яких товари і послуги 
одних осіб відрізняються від това-
рів і послуг інших осіб. Тобто знак 
індивідуалізує товар, вироблений 
конкретною особою і не може скла-
датися тільки з описових елемен-
тів, необхідність використання яких 
у господарському обігу може виник-
нути у будь-якої особи, що виробляє 
такий же або однорідний товар.

Варто зазначити, що власник 
захищаючи свою етикетку може от-
римати не лише свідоцтво на знак 
для товарів і послуг, а і патент на 
промисловий зразок. 

Відповідно до закону України 
«Про охорону прав на промислові 

зразки», промисловий зразок – це 
результат творчої діяльності люди-
ни в галузі художнього конструю-
вання [9].

Так, художньо-дизайнерські рі-
шення для друкованої продукції – 
етикетки, характеризуються, зо-
крема, ознаками, що відображають 
композиційну конструкцію зовніш-
нього вигляду виробу; детальну 
проробку графічних елементів, зо-
бражувальний мотивів, орнаменту; 
розташування та виконання еле-
ментів графіки шрифту (без роз-
криття семантики словесних еле-
ментів) колористичним рішенням. 

Властивості таких об’єктів про-
мислової власності як знак для то-
варів і послуг і промисловий зразок 
постійно переплітаються і є пред-
метом численних спорів. Справа 
в тому, що візуально вони можуть 
бути навіть тотожними і нерідко 
трапляються випадки, коли один 
і той же об’єкт одночасно є про-
мисловим зразком і знаком. Інший 
випадок, коли промисловий зразок 
містить у своєму складі знак або 
елемент знака який належить ін-
шій особі. Однак, незважаючи на 
візуальну ідентичність, що іноді 
має місце, ці два об’єкти інтелекту-
альної власності мають абсолютно 
різне призначення та наданий дер-
жавою обсяг правової охорони.

В якості промислового зразка 
охороняється художньо-конструк-
торське рішення виробу промис-
лового або кустарно-ремісничого 
виробництва, що визначає його 
зовнішній вигляд. Зовнішній ви-
гляд виробу складають, зокрема, 
форма, контури, лінії, поєднання 
кольорів, текстура або фактура ма-
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теріалу, декор, зокрема, орнамен-
тація [10].

Об’єктом же знака, відповідно 
до Закону України «Про охоро-
ну знаків для товарів та послуг», 
може бути будь-яке позначення або 
будь-яка комбінація позначень. Та-
кими позначеннями можуть бути, 
зокрема, слова, у тому числі влас-
ні імена, літери, цифри, зображу-
вальні елементи, кольори та ком-
бінації кольорів, а також будь-яка 
комбінація таких позначень [11].

У роботі судових експертів все 
частіше виникають ситуації, коли 
досліджуваний об’єкт одночасно 
відноситься до сфери дії декіль-
кох спеціальних законів і в першу 
чергу, це стосується саме етикеток. 
Проблема виникає у разі їх реє-
страції різними особами бо, фак-
тично, користуючись прогалинами 
в законодавстві деякі недобросовіс-
ні виробники реєструють етикетки, 
права на які їм не належать, в яко-
сті, наприклад, промислових зраз-
ків. Також промисловий зразок 
може містити у своєму складі знак 
або елемент знака який належить 
іншій особі. 

Також набули поширення спо-
ри, пов’язані з співвідношенням 
правової охорони знаків для това-
рів і послуг та об’єктів авторського 
права. Взаємозв’язок зазначених 
об’єктів також обумовлений їх спе-
цифікою.

Проаналізувавши завдання, що 
вирішувалися експертами лабора-
торії права промислової власності 
Науково-дослідного центру судової 
експертизи з питань інтелектуаль-
ної власності Міністерства юстиції 
України протягом останніх трьох 

років з’ясувалося, що левову долю 
займають дослідження тим чи ін-
шим чином пов’язані з етикетка-
ми. Ці дослідження проводилися 
відносно позначень і промислових 
зразків як окремо так і одночас-
но – в рамках комплексної експер-
тизи [12]. 

Розуміючи що кількість до-
сліджень буде невпинно зростати 
та зважаючи на специфіку такого 
об’єкта як етикетка, на черговому 
засіданні Секції судової експерти-
зи об’єктів інтелектуальної власно-
сті НКМР з проблем судової екс-
пертизи при Міністерстві юстиції 
України було запропоновано роз-
робити методичні рекомендації які 
б використовувались атестованими 
судовими експертами під час дослі-
джень пов’язаних з етикетками.

На виконання рішень засідан-
ня Секції було затверджено кален-
дарний план та технічне завдання 
виконання науково-дослідної ро-
боти (НДР) на 2019-2020 роки за 
темою: «Методичні рекомендації 
щодо проведення експертних дослі-
джень, пов’язаних з етикетками», 
провідна установа – Науково-до-
слідний центр судової експертизи 
з питань інтелектуальної власності, 
співвиконавці – Київський науко-
во-дослідний інститут судових екс-
пертиз та Харківський науково-до-
слідний інститут судових експертиз 
ім. ім. Засл. проф. M.С. Бокаріуса.

Основними завданнями при 
розробці методичних рекомендацій 
є висвітлення таких питань як:

• Особливості дослідження 
етикеток, що зареєстровані як зна-
ки для товарів і послуг;
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• Особливості дослідження 
етикеток при зіткненні прав на зна-
ки для товарів і послуг та промис-
лових зразків;

• Особливості дослідження 
етикеток при зіткненні прав на зна-
ки для товарів і послуг та об’єкти 
авторського права, тощо.

Також планується приділити 
увагу дослідженням пов’язаним 
з етикетками які використовуються 
на різних видах продукції – про-
дукти харчування, горілчані, тю-
тюнові вироби, побутова хімія, 
одяг, ліки, тощо.

Так, наприклад, «правило п. 
11.1.9. Методичних рекоменда-
цій щодо встановлення смислової 
(семантичної) схожості словесних 
позначень, де схожими визнають-
ся позначення при подібності за-
кладених у них понять та ідей, 
неприйнятним для застосування 
при порівнянні назв лікарських за-
собів. З огляду на функціональне 
призначення лікарських засобів, їх 
назви, як носії певної інформації, 
можуть містити схожі поняття, що 
вказують на склад, властивості або 
призначення лікарського засобу. 
Наявність таких елементів (основ) 
не означає їх схожість за семантич-
ними ознаками, а навпаки, схожі 
елементи можуть не враховуватись 
як відмітний елемент позначення 
через те, що відноситься до описо-
вих чи асоціативних.» [13].

Висновки і перспективи по-
дальших досліджень. 

Судова експертиза передбачає, 
що дослідження, проведені екс-
пертом, здійснюються на підставі 
чинного законодавства та на ос-
нові спеціальних знань матеріаль-

них об’єктів, явищ і процесів, які 
містять інформацію про обставини 
справи. Їх проведення має здійсню-
ватись згідно з відповідним чином 
затвердженими експертними ме-
тодиками. А.Р. Шляхов, вважав, 
що методика кожного виду судової 
експертизи – це система методів, 
прийомів і технічних засобів, що 
застосовуються для вирішення кон-
кретних завдань у певній послідов-
ності та враховують специфіку ви-
рішуваних питань і досліджуваних 
речових доказів [14, с 16–21].

На сьогоднішній день в Україні 
не розроблено єдиних методичних 
підходів до проведення експертних 
досліджень, пов’язаних із торго-
вельними марками (знаками для 
товарів і послуг). При цьому кіль-
кість судових експертиз та експерт-
них досліджень щодо них є доволі 
великою і постійно зростає. Від-
сутність вищезазначених методик 
призводить до використання екс-
пертами різних підходів та методів 
під час проведення судових екс-
пертиз та експертних досліджень, 
що в свою чергу створює ситуацію 
коли виникає необхідність призна-
чення повторних судових експертиз 
та затягування строків вирішення 
спорів в судових інстанціях. Отже, 
розробка НДР в ході якої буде по-
слідовно описано особливості про-
ведення експертних досліджень, 
пов’язаних саме з торговельними 
марками має наукове та практичне 
значення для галузі судової екс-
пертизи об’єктів інтелектуальної 
власності.

Визначення загальних підходів 
до судово-експертного досліджен-
ня, пов’язаного з торговельними 



62

марками є не тільки актуальною, 
але й назрілою з огляду ще й на 
те, що протягом останніх років 
експертними установами Мінюсту 
були розроблені, впроваджуються 
або на даний час знаходяться на 
стадії розробки:

• «Методика проведення екс-
пертних досліджень, пов’язаних із 
засобами індивідуалізації» [15];

• «Методичні рекомендації 
з дослідження етикеток, зареєстро-
ваних як знаки для товарів і по-
слуг»;

• «Методичні рекомендації 
з дослідження назв лікарських 
засобів, зареєстрованих як торго-
вельні марки».

Узагальнення накопиченого 
досвіду, що вже отримав своє відо-
браження в зазначених розробках, 
є вкрай необхідним для практику-
ючих судових експертів.

Також, в межах даної статті, 
доцільно звернути увагу і на від-
сутність єдиної термінології при 
виконанні експертами експертних 
досліджень пов’язаних із об’єкта-
ми як права промислової власності 
так і авторського права.

Наприкінці грудня 2018 року 
було створено Робочу групу № 2 
«Експертиза об’єктів права інте-
лектуальної власності» ТК 192 
«Судова експертиза». Одним із 
завдань групи є створення перелі-
ку (номенклатури) термінів за су-
дово-експертними спеціальностями 
у сфері інтелектуальної власності 
які і будуть предметом стандарти-
зації. Результати роботи Робочої 
групи № 2 мають знайти своє відо-
браження в запропонованій мето-

диці, що також підвищить її прак-
тичну цінність.

Сподіваємось, що потребу су-
дової експертизи об’єктів інтелек-
туальної власності у методичному 
забезпеченні вже найближчим ча-
сом буде задоволено. Наразі, роз-
робка методичних рекомендацій 
з дослідження окремих питань, 
пов’язаних із об’єктами права ін-
телектуальної власності, на нашу 
думку, стане підвалинами для 
створення єдиної методики на яку 
багато років чекає все експертне 
середовище.
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СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ 

ЗАПОЗИЧЕНЬ У ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРАХ ПРИ 
ПРОВЕДЕННІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ  

ТА ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Анотація: Сучасний стан науково-технічного прогресу, легкість до-
ступу до створених та збережених текстів, активне їх розповсюдження за 
допомогою мережі Інтернет, активно сприяє процесу створення текстів на 
основі вже існуючих, неправомірному запозиченню як фрагментів тексту, 
так і цілих текстів без змін і перетворень, використання яких не виправ-
довується жодною метою.

Все це сприяє підвищенню необхідності проведення досліджень, ме-
тою яких є пошук та встановлення таких запозичень. Зважаючи на ви-
соку складність проведення пошуку запозичень одного твору в іншому, 
гостро стоїть необхідність автоматизації цього процесу. На сьогоднішній 
день вже існує досить велика кількість сервісів, що позиціонують себе 
як «якісні та достовірні засоби для виявлення плагіату у будь-яких тво-
рах», вищі навчальні заклади також мають у себе або внутрішні програм-
ні розробки для такого пошуку, або використовують придбані програмні 
засоби.

Нажаль, досі не розроблено спеціалізованого програмного забезпечен-
ня для виявлення запозичень (ознак плагіату), яке може використовува-
тись саме при проведенні експертиз та експертних досліджень літератур-
них творів, а також не визначена специфіка його використання.

У даній статті розглядаються особливості використання спеціалізо-
ваного програмного забезпечення для виявлення запозичень (ознак пла-
гіату), яке може бути використане саме при проведенні експертиз та 
експертних досліджень літературних творів, зокрема, творів наукового 
характеру.
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Окрім того, наведено основні методи дослідження, які потребують ви-
користання спеціалізованих програмно-апаратних засобів та програмного 
забезпечення для виявлення запозичень у творах. Розроблено загальний 
алгоритм використання такого програмного забезпечення у розрізі потреб 
судової експертизи, надано рекомендації щодо загального вигляду кінце-
вого звіту, що може бути використаний як додаток до висновку судового 
експерта.

Ключові слова: запозичення, літературні твори, плагіат, програмно-а-
паратні комплекси, висновок судового експерта.
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FEATURES OF THE USE OF SPECIAL SOFTWARE 
FOR DETERMINING PROSECUTORS IN LITERARY 

WORKS FOR JUDICIAL EXPERTISE  
AND EXPERT STUDIES

Annotation. The current state of scientific and technological progress, 
the ease of access to created and saved texts, actively disseminating them 
through the Internet, actively contributes to the process of creating texts 
based on already existing, unlawful borrowing as fragments of the text, and 
whole texts without changes and transformations, the use of which is not 
justified for any purpose.

All this contributes to the increased need for research, the purpose of 
which is to seek and establish such borrowings. Given the high complexity 
of conducting a search for borrowing one work in another, there is an urgent 
need to automate this process. To date, there are already quite a large 
number of services that position themselves as «qualitative and reliable 
means of detecting plagiarism in any product», higher education institutions 
also have either internal software development for such a search, or use 
purchased software.

Unfortunately, no specialized software for detecting borrowings (signs 
of plagiarism) has yet been developed, which can be used precisely when 
conducting expert assessments and expert research on literary works, nor 
does it specify the specifics of its use.
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In this article the peculiarities of the use of specialized software for 
detecting borrowings (signs of plagiarism) are considered in the course of 
expert examinations and expert researches of literary works, in particular, 
scientific character.

The basic research methods are considered, which require the use of 
specialized software hardware and software for the detection of borrowings 
in the works. A general algorithm for the use of such software for the needs 
of forensic expertise is developed.

Key words: borrowing, literary works, plagiarism, software and hardware 
complexes, conclusion of a judicial expert.

Постановка проблеми: В добу 
автоматизації та цифрових техноло-
гій, зважаючи на потребу у підви-
щення якості експертиз та експерт-
них досліджень, та їх прискоренні, 
існує необхідність у запровадженні 
спеціалізованих програмно-апарат-
них засобів для пошуку запозичень 
(ознак плагіату) у творах, зокрема 
у творах наукового характеру.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Питання авторських 
прав досліджувалися багатьма авто-
рами. Провідними роботами з цієї 
тематики є праці: В.Я. Іонаса, 
О.С. Іоффе, В.І. Серебровсько-
го, О.Д. Святоцького, Г.Ф. Шер-
шеневича. Ґрунтовними працями 
сучасних дослідників є роботи: 
С.О. Глотова, В.В. Коноваленка, 
Л.Г. Максимова, А.П. Панкєєва, 
І.В. Порало, І.М. Рассолова, 
Т.І. Стексової, Р.В. Шарапова, 
Е.В. Шарапової, О.О. Штефан 
та інших. Проте, питання викори-
стання автоматизованих систем для 
пошуку запозичень у літературних 
творах та творах наукового харак-
теру при проведенні судових екс-
пертиз та експертних досліджень 
досі ґрунтовно не розглядалось. 

Мета статті – проаналізувати 
особливості використання спеціалі-
зованого програмного забезпечення 
для виявлення запозичень (ознак 
плагіату) у літературних творах 
при проведені судових експертиз 
та експертних досліджень.

Виклад основного матеріалу. 
Для проведення досліджень за 
допомогою програмно-апаратних 
комплексів/спеціалізованого про-
грамного забезпечення для вияв-
лення запозичень/ознак плагіату 
у літературних, художніх та на-
укових творах використовуються 
певні способи та прийоми аналізу 
творів. За загальними принципами 
ці способи майже не відрізняють-
ся від основних способів, що вико-
ристовуються для досліджень літе-
ратурних творів без використання 
таких систем або програмного за-
безпечення, однак є більш вузьки-
ми та ціленаправленими.

Варто зазначити, що програм-
но-апаратні комплекси/спеціалі-
зоване програмне забезпечення є 
лише інструментарієм для вирі-
шення задач, поставлених перед 
експертом. У зв’язку з цим методи, 
що застосовуються при досліджен-
ні літературних, художніх, науко-
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вих творів із застосуванням такого 
інструментарію стосуються лише 
тих етапів дослідження, що пов’я-
зані з його використанням. При 
цьому визначений інструментарій 
повинен реалізовувати можливість 
формування готового додатку до 
Висновку у вигляді порівняльної 
таблиці. 

Для якісного виконання задач, 
що ставляться до програмно-апа-
ратних комплексів/спеціального 
програмного забезпечення існує 
необхідність у чіткому виконанні 
певних кроків/дій, що забезпечать 
найбільш повний та якісний ре-
зультат порівняння.

Варто зазначити, що відповід-
но до Інструкції про призначення 
та проведення судових експертиз 
та експертних досліджень, затвер-
дженої наказом Міністерства юс-
тиції України від 08 жовтня 1998 
року №53/5 «2.3. Експерту забо-
роняється (…) самостійно збирати 
матеріали, які підлягають дослі-
дженню, а також вибирати вихідні 
дані для проведення експертизи, 
якщо вони відображені в наданих 
йому матеріалах неоднозначно», 
дослідження повинно проводитись 
лише з використанням тих матері-
алів, які були передані експерту 
органом (особою), що призначи-
ла експертизу (залучила експер-
та), без використання будь-яких 
інших відомостей, навіть тих, що 
знаходяться у відкритих джере-
лах [1]. Відповідно до цього від-
сутня необхідність роботи системи 
із джерелами (текстами, даними), 
які розташовані у мережі Інтернет, 
адже експерт повинен працюва-
ти виключно з тими текстами, які 

було безпосередньо надано йому на 
дослідження.

Відповідно до Науково-мето-
дичних рекомендацій з питань під-
готовки та призначення судових 
експертиз та експертних дослі-
джень, затверджених вищезазначе-
ним наказом, основним завданням 
експертизи об’єктів авторського 
права, до яких відносяться і літе-
ратурні твори наукового характе-
ру, є визначення властивостей цих 
об’єктів, зокрема виявлення ознак 
відтворення одного твору (чи його 
частин) у іншому [1].

Для визначення властивостей 
об’єкта є необхідним проведення 
дослідження, яке базується на ме-
тодиці, що складається з певних 
етапів. Так, А.Р. Шляхов визначив 
наступні стадії структури загальної 
методики експертного дослідження:

• методика та техніка експерт-
ного огляду;

• роздільний аналіз об’єктів 
експертизи;

• порівняльне дослідження;
• експертний експеримент;
• оцінка результатів дослі-

дження [2]. 
Кожен з етапів призначений 

для вирішення певного завдання та 
визначення шляхів їх вирішення. 
Кожен етап є значущим та веде до 
досягнення кінцевої мети – вирі-
шення питань, поставлених перед 
експертом.

Так, для визначення ознак від-
творення одного твору в іншому 
перед експертом постає необхід-
ність у проведенні порівняльного 
дослідження двох або декількох 
творів, або їх частин, що мають са-
мостійне значення.
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Оскільки об’єктом авторського 
права є продукт саме творчої діяль-
ності автора (творця), то під час 
проведення дослідження необхідно 
відокремити елементи, що є про-
дуктом творчої діяльності автора, 
від тих, що мають суто технічний 
характер. 

Пошук ознак, які становлять 
результат творчої діяльності ав-
тора, проводиться в елементах їх 
форми. 

До форми вираження творів та-
кого виду належать:

• елементи внутрішньої фор-
ми, такі як структура розташуван-
ня розділів у творі, послідовність 
викладення матеріалу, наявність 
додатків, посилань тощо;

• елементи зовнішньої форми, 
такі як мова, словарний склад, по-
слідовність слів, стиль мовлення, 
яким викладено твір, оригінальна 
назва твору.

Елементи внутрішньої побудо-
ви (структури) літературних тво-
рів, в залежності від виду твору, 
можуть бути як довільними, так 
і регламентованими відповідни-
ми нормативно-правовими актами 
і документами. У випадку, якщо 
вид твору передбачає наявність 
певної унормованої структури, збіг 
у структурі та розташуванні роз-
ділів не може вважатись відтво-
ренням у зв’язку з тим, що при їх 
написанні використовуються від-
повідні вимоги до створення таких 
робіт [3, 4].

Отже, необхідність пошуку 
фактів відтворення одного літера-
турного твору наукового характе-
ру в іншому необхідно проводити 
через пошук текстуальних збігів 

в елементах їх зовнішньої форми, 
таких як мова, словарний склад, 
послідовність слів, стиль мовлен-
ня, яким викладено твір, оригі-
нальна назва твору.

З метою виявлення збігів 
у зовнішній формі вираження до-
сліджуваних творів проводиться 
порівняльний аналіз цих творів, 
результати якого наводяться у по-
рівняльній таблиці.

Саме для формування таких 
таблиць, у яких відображають-
ся текстуальні збіги, наявність 
цитування та правильність його 
оформлення (для творів наукового 
характеру), а також наявність пе-
рефразів, зміни у побудові речень 
тощо, використовуються програм-
но-апаратні комплекси/спеціалі-
зоване програмне забезпечення для 
виявлення запозичень/ознак пла-
гіату у літературних, художніх та 
наукових творах.

Текст твору, що порівнюється 
(далі – Текст №1) використову-
ється у повному обсязі включно 
із списком використаної літерату-
ри/списком використаних джерел 
(для творів наукового характеру). 
Текст твору, із яким проводиться 
порівняння також може бути вико-
ристаний у повному обсязі, однак 
при кінцевому формуванні звіту 
для відображення наводиться лише 
та частина, у якій виявлено тексту-
альні або інші збіги. 

Для проведення порівняльного 
дослідження програмно-апаратний 
комплекс/спеціальне програмне 
забезпечення повинен узагальнюва-
ти результати за такими ознаками:

• наявність структурних та 
текстуальних збігів;
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• наявність посилань та циту-
вань (як належних, так і неналеж-
них);

• наявність синонімічних слів 
та аналогічних за змістом фраз 
тощо.

При цьому, бажано щоб у спе-
ціалізованому програмному забез-
печенні була реалізована функція 
загального аналізу тексту для ви-
явлення та відображення у порів-
нюваних творах синонімічних слів 
та аналогічних за змістом фраз. 
Так, за нормами авторського пра-
ва, в заміні в тексті словесних 
одиниць їх еквівалентами, в пе-
рестановці місцями слів, речень, 
абзаців немає творчості, оскільки 
таке підставлення еквівалентів до-
ступне будь-якій людині, тобто но-
сить суто технічний характер. За 
даними наукових джерел [5], при 
зміні мовних засобів (в літератур-
ному творі – слів), що не потребу-
ють творчості, не може бути ство-
рено творчо самостійний твір: така 
заміна не суттєва. Мова твору не 
піддається запозиченню, її можна 
лише цитувати із зазначенням дже-
рела, у іншому випадку буде наяв-
ний плагіат [5]. Оскільки, формою 
вираження літературних творів є 
мова (слова, фрази, їх комбінації), 
то саме копіювання оригінального 
стиля автора порушує авторські 
права.

Нажаль, на сьогоднішній день 
відсутня технічна можливість для 
реалізації такої функції. Наскіль-
ки б не було програмне забезпечен-
ня інтелектуальним, жодне з них 
не може стовідсотково визначити 
особливості певного авторського 
стилю та знайти його у тексті ін-

шого автора. Ця функція була і за-
лишається прерогативою експер-
та-людини, яка, базуючись на своїх 
спеціальних знаннях та досвіді, 
спроможна визначити саме ті сти-
лістичні та мовні особливості, які 
відрізняють текст одного автора від 
тексту іншого.

Для проведення експертних 
досліджень з використанням про-
грамно-апаратних комплексів/
спеціалізованого програмного за-
безпечення з метою виявлення за-
позичень/ознак плагіату у літе-
ратурних, художніх та наукових 
творах визначено окремий алго-
ритм, що полягає у взаємодії екс-
перта з програмою та передбачає 
основний та підготовчий етапи. 
Варто зазначити, що даний алго-
ритм є лише приблизним та загаль-
ним, точний алгоритм проведення 
дослідження із використанням про-
грамно-апаратних комплексів мож-
на побудувати лише для окремого 
існуючого програмного забезпечен-
ня, із урахуванням його можливо-
стей та особливостей.

Загальний алгоритм проведен-
ня дослідження із використанням 
СПЗ:

1. Підготовчий етап. У випад-
ку, якщо матеріал (твір) надано 
у друкованому вигляді – пере-
творення його у цифрову форму 
(оцифрування), у вигляд, що до-
ступний для сприймання СПЗ.

2. Завантаження вихідних да-
них до СПЗ. При цьому твір має 
бути завантажений повністю, із 
усіма вихідними даними, змістом, 
переліком використаної літератури 
тощо. У випадку наявності у творі 
ілюстративного матеріалу (зобра-
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жень, діаграм, схем), ці дані також 
завантажуються у систему та до-
сліджуються за окремим алгорит-
мом.

3. Твори, надані для проведен-
ня порівняння також завантажу-
ються у систему. При цьому, творів 
для порівняння може бути більше 
ніж один. Твори для порівняння 
також завантажуються у повному 
об’ємі включно із ілюстративним 
матеріалом.

4. Визначення алгоритму по-
рівняння. В залежності від постав-
леної задачі може бути використа-
но алгоритм пошуку текстуальних 
збігів, алгоритм пошуку замін си-
нонімічними одиницями або пе-
рефразами, алгоритм порівняння 
ілюстративного матеріалу, комбі-
нація всіх вищезазначених алго-
ритмів тощо. При цьому перехід 
між алгоритмами реалізується за 
допомогою навігаційних елементів 
системи, тобто шляхом ручного ви-
бору. Це робиться з метою найдо-
цільнішого завантаження процесів 
системи, тобто для того, щоб при 
необхідності проведення, напри-
клад, лише порівняння на тексту-
альні збіги, не завантажувались всі 
ресурси системи.

5. Запуск процесу та безпосе-
редній процес порівняння. Запуск 
процесу реалізується одним наві-
гаційним елементом «Порівняти», 
після чого запускається безпосе-
редньо процес порівняння. 

6. Формування звіту за ре-
зультатами порівняння. За резуль-
татами проведеного порівняння, 

в залежності від обраного алгорит-
му спеціалізованого програмного 
забезпечення формує звіт у вигляді 
таблиці із відображенням результа-
тів. При цьому виявлені текстуаль-
ні збіги, цитування (як належним 
чином оформлені, так і ні), синоні-
мічні конструкції, перефрази тощо, 
можуть виділятись текстовими 
маркерами різних кольорів. В кін-
ці порівняльної таблиці наводиться 
розшифровка значень для кожного 
з кольорів.

Таким чином, кінцевим резуль-
татом повинна стати порівняльна 
таблиця із виявленими збігами.

Висновки:
1. Використання спеціалізова-

них програмно-апаратних комплек-
сів для пошуку запозичень (ознак 
плагіату) у літературних творах 
суттєво поліпшить якість виконан-
ня експертиз та експертних дослі-
джень літературних творів, а також 
значно пришвидшить їх виконання;

2. Програмно-апаратні комп-
лекси для пошуку запозичень (оз-
нак плагіату) у літературних тво-
рах повинні відповідати потребам 
експерта. До таких потреб, зокре-
ма, відносять: високий рівень за-
хищеності бази даних, у якій збе-
рігаються надані на дослідження 
твори та результати дослідження, 
формування звітів, відповідно до 
поставлених задач і з високим рів-
нем наочності, чітке розмежування 
ролей користувачів (неможливість 
доступу одного експерта до резуль-
татів або процесу дослідження ін-
шого) тощо.



73

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 
ДЖЕРЕЛ:

1. Про затвердження Інструк-
ції про призначення та проведення 
судових експертиз та експертних до-
сліджень та Науково-методичних ре-
комендацій з питань підготовки та 
призначення судових експертиз та 
експертних досліджень. Наказ Мі-
ністерства юстиції України № 53/5 
від 08.10.1998 р.– Редакція від 
22.02.2019.– URL:https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/z0705-98

2. Шляхов А.Р. Общие положе-
ния методики криминалистической 
экспертизы : метод. пособие для экс-
пертов / А.Р. Шляхов. – М. : ВНИ-
ИСЭ, 1961.

3. Мельников В. Толкование су-
дами понятия «оригинальное произве-
дение» / В. Мельников // Интел-
лектуальная собственность. Авторское 
правo и смежные права. – 2008. – 
№9. – С. 46-53.

4. Ионас В. Я. Произведения 
творчества в гражданском праве / 
В.Я. Ионас. – М.: Изд. «Юрид. лите-
ратура», 1972. – 168 с.

5. Гаврилов Э.П. Оригинальнос-
ть как критерий охраны объектов ав-
торским правом / Є.П. Гаврилов // 
Патенты и лицензии. – 2004. – №6. – 
С. 45-51.

REFERENCES:

1. Nakaz Ministerstva yustytsii 
Ukrainy «Pro zatverdzhennia Instruktsii 
pro pryznachennia ta provedennia 
sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh 
doslidzhen ta Naukovo-metodychnykh 

rekomendatsii z pytan pidhotovky ta 
pryznachennia sudovykh ekspertyz ta 
ekspertnykh doslidzhen» : vid 08 zhovtnia 
1998 r., № 53/5 [Order of the Ministry 
of Justice of Ukraine «On approval 
of the Instruction on the appointment 
and conduct of forensic examinations 
and expert studies and scientific and 
methodological recommendations on the 
preparation and appointment of forensic 
examinations and expert studies» from 
October 08 1998, № 53/5]. (n.d.). 
zakon.rada.gov.ua. Retrieved from 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/z0705-98 [in Ukrainian].

2. Shlyahov A.R. (1961) Obschie 
polozheniya metodiki kriminalisticheskoy 
ekspertizyi : metod. posobie dlya 
ekspertov [General provisions of the 
methodology of forensic examination: 
method. expert manual]. Moscow: 
VNIISE [In Russian].

3. Melnikov V. (2008) Tolkovanie 
sudami poniatyia «orihinalnoe 
proizvedenie» [Court interpretation 
of the concept of «original work»]. 
Intellektualnaia sobstvennost. 
Avtorskoe pravo i smezhnye prava – In-
tellectual property. Copyright and Re-
lated Rights, 9, 46-53.

4. Ionas V. Ya. (1972) 
Proyzvedenyia tvorchestva v 
hrazhdanskom prave [Works of art in 
civil law]. Moscow: «Yurid. literatura» 
[In Russian].

5. Havrilov E. P. (2004) Orihina-
lnost kak kryterii okhrany obektov 
avtorsksm pravom [Originality as a cri-
terion for the protection of objects by 
copyright]. Patenty i litsenzii – Pat-
ents and licenses, 6, 45-51 [In Russian].



74

УДК 347.77.03
DOI: https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-3-1-74-93

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович,
старший науковий співробітник, доктор економічних наук, професор, 
академік Академії технологічних наук України, академік Української академії 
наук, судовий експерт в сфері інтелектуальної власності, Науково-дослідний 
центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства 
юстиції України, 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501, 067-
235-1987, e-mail: busiv@ukr.net 

 ORCID: 0000-0003-2492-231X

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗКРИТТЯ 
ЗМІСТУ ОКРЕМИХ ПОНЯТЬ В ЕКОНОМІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ

Анотація. Обґрунтовано особливості та специфіка об’єктів права 
інтелектуальної власності при проведенні економічних досліджень 
інтелектуальної власності. Специфічні властивості даних об›єктів 
обумовлюють особливості процедури розв›язання спорів щодо цих 
об›єктів і пов›язаних з ними прав, які виникли в процесі створення та 
комерціалізації інтелектуальної власності.

Зазначено, що особливістю інтелектуальної власності є те, що вона 
має віртуальний характер. Саме це ускладнює усвідомлення її сутності. 
Проте, якщо виникає спір стосовно об›єкта права інтелектуальної 
власності, то останній завжди матеріалізований, що дозволяє їй набути 
економічний зміст.

Визначено, що будь-який об›єкт права інтелектуальної власності, 
якщо є предметом судового спору, а в судовій експертизі є об’єктом 
дослідження, який за своєю природою є нематеріальним об’єктом, набуває 
правової охорони при дотриманні всіх установлених законодавством умов 
і фіксації в певній об’єктивній (матеріальній) формі. За юридичною 
ознакою майнові права у правовідносинах інтелектуальної власності 
за змістом можуть бути як абсолютним (виключним) правом творця 
або інших осіб на об›єкт права інтелектуальної власності, так і мати 
зобов›язальний характер у правовідносинах, пов›язаних із передачею цих 
прав від автора до іншої особи.

Відмічено, що залишаються невирішеними проблеми узгодженості 
між методологічною правовою та методологічною економічною базами, 
які потребують більш змістовного розкриття юридичних та економічних 
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понять з урахуванням чинних законодавчих та нормативних актів, в яких 
вони використовуються.

Зі змісту питань експертизи з економічних досліджень інтелектуальної 
власності зі спеціальності 13.9 обґрунтовано потребу в знаннях окремих 
економічних та юридичних понять щодо розміру винагороди (доходу), 
розміру реальних збитків, розміру упущеної вигоди, розміру матеріальної 
шкоди тощо.

Узагальнено та визначено окремі економічні та юридичні поняття 
стосовно: доходу власника об’єкта права інтелектуальної власності; 
пасивнго доходу (прибутку) неприбуткової бюджетної організації; дохо-
ду від прав за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних 
прав; упущеної вигоди внаслідок неправомірного використання об’єктів 
права інтелектуальної власності; збитків внаслідок неправомірного 
використання об’єктів права інтелектуальної власності.

Ключові слова: об’єкт права інтелектуальної власності, економічні 
дослідження, методологічна правова та економічна бази; винагорода 
(дохід); упущена вигода; збитки.
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ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF 
DISCLOSURE OF CONTENT OF SOME CONCEPTS 
IN ECONOMIC RESEARCHES OF INTELLECTUAL 

PROPERTY

Abstract. The peculiarities and specifics of objects of intellectual property 
rights during conducting of economic researches of intellectual property 
are substantiated. The specific properties of these objects determine the 
peculiarities of the procedure for resolving disputes concerning these objects 
and rights related to them, that arose during the process of creation and 
commercialization of intellectual property.

It is noted that the feature of intellectual property is that it has a virtual 
character. This complicates the comprehension of its essence. However, if 
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there is a dispute over an object of intellectual property rights, the latter is 
always materialized, which allows it to acquire an economic content.

It has been determined that any object of intellectual property rights, 
if it is the subject of a court dispute, and in the forensic examination is the 
object of research, which by its nature is an intangible object, acquires legal 
protection in compliance with all the conditions established by law and the 
fixation thereof in a certain objective (material) form. On a legal basis, 
property rights in intellectual property legal relationships in content may 
be as the absolute (exclusive) right of the creator or other persons to the 
object of intellectual property rights, and have a binding nature in the legal 
relationship associated with the transfer of these rights from the author to 
another person.

It is noted that the problems of consistency between methodological 
legal and methodological economic bases, which require more substantive 
disclosure of legal and economic concepts, taking into account current 
legislative and normative acts in which they are used, remain unsolved.

From the contents of the issues of expertise in economic research on 
intellectual property in specialty 13.9, the need for knowledge of certain 
economic and legal concepts regarding the size of remuneration (income), 
the size of actual losses, the amount of lost profit, the size of material 
damage, etc. is substantiated.

There are generalized and defined separate economic and legal concepts 
concerning: income of the owner of the object of intellectual property rights; 
passive income (profit) of a non-profit budget organization; income from 
the rights to use objects of copyright and (or) related rights; lost profits 
due to unlawful use of intellectual property objects; damages as a result of 
improper use of intellectual property objects.

Key words: object of intellectual property rights, economic research, 
methodological legal and economic bases; remuneration (income); lost 
profits; losses.
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Постановка проблеми. При про-
веденні економічних досліджень ін-
телектуальної власності встановлю-
ються факти порушення створення 
і використання винаходів, корис-
них моделей, промислових зразків, 
авторських та суміжних прав, прав 
власників комерційних (фірмових) 
найменувань, торговельних марок, 
географічних зазначень. Крім цьо-
го, при проведенні економічних 
досліджень у сфері інтелектуаль-
ної власності розраховується сума 
матеріальних збитків, які були зав-
дані в наслідок порушення прав 
власників об’єктів інтелектуальної 
власності. Специфічні властивості 
даних об›єктів обумовлюють осо-
бливості процедури розв›язання 
спорів щодо цих об›єктів і пов›я-
заних з ними прав, які виникли 
в процесі створення та комерціалі-
зації інтелектуальної власності.

Дослідження експертом справ, 
які проходять у провадженнях ор-
гана досудового розслідування або 
суду містять інформацію, дані та 
факти про обставини справи і є 
судовою експертизою. Такий вид 
експертизи володіє певними озна-
ками – це опосередкований метод 
доказування.

Судова експертиза – признача-
ється за ухвалою суду дії, що вклю-
чають в себе дослідження і видачу 
висновку з питань, які потребують 
спеціальних знань і ставляться пе-
ред експертом судом. При цьому 
при проведенні економічних дослі-
джень інтелектуальної власності зі 
спеціальності 13.9 потребують фа-
хових знань окремих економічних 
та правових понять щодо розміру 
винагороди (доходу), розміру ре-

альних збитків, розміру упущеної 
вигоди, розміру матеріальної шко-
ди, оцінки вартості прав тощо. Ці 
знання експерт отримує в процесі 
фахової базової економічної підго-
товки у вищих навчальних закла-
дах освіти і шляхом самопідготов-
ки, а також набутого практичного 
досвіду в сфері інтелектуальної 
власності. В окремих випадках 
окремі економічні та юридичні по-
няття, які використовуються в за-
конодавчих та нормативних актах 
потребують узгодженості та пояс-
нень відносно їх використання при 
дослідженні судових справ. У той 
же час актуальними залишаються 
питання володіння методологічною 
правовою та економічною базою, 
у який залишаються окремі роз-
біжності, що потребують спрямова-
них досліджень науковців. 

Аналіз дослідження і публі-
кацій. Особливості та специфі-
ка об’єктів права інтелектуальної 
власності зумовлюють формування 
економічних та правових відносин, 
що виникають у процесі створення 
й використання цих об’єктів. Осо-
бливого значення тут набувають 
дослідження з розкриття змісту 
економічних та правових понять, 
що покращить вирішування питань 
експертизи з економічних дослі-
джень інтелектуальної власності зі 
спеціальності 13.9. На цьому на-
прямку наукових економічних та 
правових досліджень проводить-
ся замало. У той же час економі-
ко-правові проблеми, які пов‘язані 
з вивченням та розкриттям змісту 
окремих правових та економічних 
понять в сфері інтелектуальної 
власності знаходяться в полі зору 
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ряду науковців таких як: Г. Ан-
дрощук, А. Жарова, П. Крайнєв, 
Н. Мироненко, О. Побережець, 
Л. Шевченко, І. Шульпін та інші. 
Одночасно залишаються невиріше-
ними проблеми узгодженості між 
методологічною правовою та мето-
дологічною економічною базами, 
які потребують більш змістовного 
розкриття юридичних та економіч-
них понять з урахуванням чинних 
законодавчих та нормативних ак-
тів, в яких вони використовуються. 

Метою статті – розкриття змісту 
окремих економічних та юридич-
них понять, які використовуються 
в судовій експертизі економічних 
досліджень інтелектуальної влас-
ності. 

Виклад основного матеріа-
лу. Згідно діючого законодавства 
в Україні, інтелектуальна влас-
ність означає закріплені законом 
права, які є результатом інтелек-
туальної діяльності в промисловій, 
науковій, літературній і худож-
ній сферах. У загальновживаному 
розумінні термін «інтелектуаль-
на власність» (англ. Intellectual 
property) – це права на результати 
розумової діяльності людини в на-
уковій, художній, виробничій та 
інших сферах, які є об’єктом ци-
вільно-правових відносин у частині 
права кожного володіти, користу-
ватися і розпоряджатися результа-
тами своєї інтелектуальної, творчої 
діяльності, які, будучи благом не 
матеріальним, зберігаються за його 
творцями і можуть використову-
ватися іншими особами лише за 
узгодженням з ними, крім випад-
ків, визначених законодавством. 
Відносини у суспільстві, у зв’яз-

ку із створенням і використанням 
об’єктів права інтелектуальної 
власності, регулюються системою 
правових норм, що узагальнено на-
зивається правом інтелектуальної 
власності.

З прийняттям у 2003 р. нового 
Цивільний кодекс України (ЦКУ) 
[1], чітко визначається поняття 
«право інтелектуальної власності» 
(книга 4 ЦКУ), де відображаєть-
ся його співвідношення з правом 
власності на річ, визначаються 
об›єкти, суб›єкти права, зміст май-
нових і особистих немайнових прав 
інтелектуальної власності, підстави 
їх виникнення, умови використан-
ня об›єктів інтелектуальної власно-
сті і передачі прав на них, визна-
чаються наслідки порушення права 
інтелектуальної власності і способи 
судового захисту. Інтелектуальна 
власність – це збірне поняття, що 
означає сукупність виняткових прав 
на результати творчої діяльності 
і засоби індивідуалізації.

Зазначимо, що особливістю ін-
телектуальної власності є те, що 
вона має віртуальний характер. 
Саме це ускладнює усвідомлення її 
сутності. Проте, якщо виникає спір 
стосовно об›єкта права інтелекту-
альної власності, то останній завж-
ди матеріалізований, що дозволяє 
їй набути економічний зміст. Саме 
результат інтелектуальної діяльно-
сті має бути втілений у конкретну 
об›єктивну форму, що передбачає 
обов›язкову можливість його від-
творення. Тобто будь-який об›єкт 
права інтелектуальної власності, 
якщо є предметом судового спору, 
а в судовій експертизі є об’єктом 
дослідження, який за своєю при-
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родою є нематеріальним об’єктом, 
набуває правової охорони при до-
триманні всіх установлених зако-
нодавством умов і фіксації в певній 
об’єктивній (матеріальній) формі.

Підкреслюючи економічний 
зміст, саме об›єкти права інтелек-
туальної власності законодавчо 
визначені майновими правами ін-
телектуальної власності, з якими 
пов›язують володінням, користу-
ванням і розпорядженням майном. 
Це суб›єктивні права учасників 
правовідносин, що виникають у ре-
зультаті інтелектуальної, творчої 
діяльності. 

У ч. 1 ст. 424 ЦКУ визначено, 
що такими майновими правами є: 
право на використання об›єкта 
права інтелектуальної власності; 
виключне право дозволяти вико-
ристання об›єкта права інтелекту-
альної власності; виключне право 
перешкоджати неправомірному 
використанню об›єкта права інте-
лектуальної власності, в тому чис-
лі забороняти таке використання; 
інші майнові права інтелектуальної 
власності, встановлені законом. 

Майнові права інтелектуальної 
власності передбачають належність 
їх володільцю сукупності правових 
можливостей, а саме: самостійно, 
власними активними діями вико-
ристовувати інтелектуальний про-
дукт; дозволяти його використання 
іншим особам, укладаючи відпо-
відний договір про розпоряджання 
майновими правами інтелектуаль-
ної власності; перешкоджати не-
правомірному використанню об›єк-
та або шляхом прямої заборони 
з метою усунення загрози неправо-
мірного використання, або шляхом 

застосування способів судового за-
хисту, спрямованих на припинення 
неправомірних дій.

За юридичною ознакою майнові 
права у правовідносинах інтелек-
туальної власності за змістом мо-
жуть бути як абсолютним (виключ-
ним) правом творця або інших осіб 
на об›єкт права інтелектуальної 
власності, так і мати зобов›язаль-
ний характер у правовідносинах, 
пов›язаних із передачею цих прав 
від автора до іншої особи (переда-
ватися за договором, бути внеском 
до первинного капіталу юридичної 
особи, предметом договору застави 
та інших зобов›язань), причому як 
у повному обсязі, так і в частині 
окремих прав. На відміну від осо-
бистих немайнових прав чинність 
майнових права обмежена строка-
ми, встановленими кодексом і спе-
ціальним законодавством (ст. 425 
ЦКУ). Майнові права право-
наступника обмежуються строком 
дії ліцензійного договору.

До юридичної ознаки майно-
вих прав у правовідносинах інте-
лектуальної власності відноситься 
також обмеженість строків прав 
державою, яка надає заявникові на 
певний строк монопольне право на 
використання об’єкту інтелектуаль-
ної власності та заборону викори-
стання його іншими особами і охо-
роняє це право (в Україні, і ряді 
інших країн, 10 і 20 років – на ко-
рисну модель і винахід; 15 років – 
на промисловий зразок; 10 років, 
з правом безкінечного подовження, 
– на знак для товарів і послуг; до 
кінця життя автора, або останньо-
го із співавторів, плюс 70 років 
після його смерті). Заявник за це 
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ділиться з державою і громадські-
стю інформацією про суть і зміст 
об’єкту, і згідний, що об’єкт, після 
завершення вказаних строків охо-
рони, стане суспільним надбанням 
і може вільно використовуватися 
будь-якою особою, або, у випад-
ку його особливої специфіки та/
або важливості, може складати 
державну таємницю (для об’єктів 
у такому разі видається патент на 
секретний винахід чи секретну ко-
рисну модель) [2].

Важливим є економічний зміст, 
за яким майнові права дозволяють 
реалізувати майновий інтерес пра-
вовласника в отриманні доходів 
від використання інтелектуально-
го продукту за результатами воло-
дінням, користуванням і розпоря-
дженням майном.

Тут акцентуємо увагу на тому, 
що предметом судової експертизи 
у сфері інтелектуальної власності є 
фактичні дані та обставини справи 
про властивості, ознаки, законо-
мірності створення й використан-
ня об’єктів права інтелектуальної 
власності, їх вартість, завдані збит-
ки та економічні операції щодо цих 
об’єктів, які мають значення для 
досудового розслідування чи судо-
вого провадження й установлюють-
ся шляхом застосування спеціаль-
них знань у визначеному законом 
порядку. Важливим є і те, що екс-
перт не може дійти до правильних 
висновків стосовно об›єкта дослі-
дження, якщо досконало не володіє 
законодавчою та нормативно-пра-
вовою базою, у тому числі міжна-
родних норм й стандартів, котрих 
повинна дотримуватися Україна 
у сфері інтелектуальної власності. 

Для судового експерта важливим є 
встановлення й оцінка властивос-
тей об›єктів права інтелектуальної 
власності, до яких відноситься: 
з’ясування того, чи є даний об’єкт 
об’єктом права інтелектуальної 
власності (відповідність досліджу-
ваного об›єкта критеріям охоро-
ноздатності); визначення розмі-
рів шкоди, заподіяної власнику 
авторських прав, підтверджених 
виданим у встановленому поряд-
ку патентом, свідоцтвом на знак 
товарів і послуг тощо, у результа-
ті незаконного використання його 
твору (винаходу, корисної моде-
лі, промислового зразка, товарно-
го знаку); оцінка вартості прав на 
об’єкти інтелектуальної власності 
як нематеріальних активів підпри-
ємства тощо.

Завдання, що ставляться на ви-
рішення судового експерта, фор-
муються виходячи із необхідності 
встановлення певних об’єктивних 
фактичних даних, які мають прак-
тичне значення для з’ясування іс-
тини у справі. Ці завдання визна-
чаються питаннями, поставленими 
перед судовим експертом або в по-
рядку експертної ініціативи. 

Саме застосування спеціаль-
них знань у визначеному законом 
порядку превалює в судовій екс-
пертизі економічних досліджень 
інтелектуальної власності зі спе-
ціальності 13.9, яка є найбільш 
складною порівняно з іншими ви-
дами судових експертиз. 

Так, зазначимо, методологічна 
правова база судової експертизи 
економічних досліджень інтелек-
туальної власності зі спеціальності 
13.9 ґрунтується виключно на за-
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конах та підзаконних нормативних 
актах, які лише з плином часу по-
вільно змінюються, доповнюють-
ся, скасовуються, що робить більш 
стабільними до змін практику про-
ведення економічних досліджень 
в часі. У той же час, методологіч-
на економічна база судової екс-
пертизи економічних досліджень 
інтелектуальної власності зі спе-
ціальності 13.9 також ґрунтується 
на законах та нормативних актах, 
в яких використовуються еконо-
мічні поняття, проте, на відміну 
від методологічної правової бази, 
методологічна економічна база змі-
нюється значно частіше, в залеж-
ності від прийнятої у відповідний 
час розрахункової економічної ме-
тодології, що робить частіше відір-
ваними в часі здійснення економіч-
них досліджень в судових спорах, 
так як використовують економічні 
розрахунки з використанням мето-
дології та звітності, яка сформува-
лась на момент проведення еконо-
мічних досліджень інтелектуальної 
власності зі спеціальності 13.9. За 
таких обставин в кожному періоді 
можуть бути певні складнощі при 
проведенні експертиз, пов‘язаних 
з економічними дослідженнями ін-
телектуальної власності. Це стосу-
ється розрахунків з оцінки варто-
сті об›єктів права інтелектуальної 
власності, розміру збитків та упу-
щеної вигоди при порушенні май-
нових прав інтелектуальної власно-
сті тощо. 

Формулювання питань, які став-
ляться перед експертом, повинно, 
як правило, здійснюватися з ура-
хуванням Науково-методичних ре-
комендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та 
експертних досліджень, затвердже-
них наказом Міністерства юстиції 
України від 08.10.1998 р. № 53/5 
[3] і атестованих експертних ме-
тодик [4], у яких зазначаються 
питання, на вирішення яких спря-
мовані ці методики, та реєстр яких 
ведеться Міністерством юстиції 
України. 

Питання, що ставляться перед 
судовим експертом, мають бути 
сформульовані чітко, зрозуміло 
і таким чином, щоб вони виклю-
чали неоднозначність їх розуміння 
й тлумачення та відповідали тим 
об›єктам і матеріалам, що направ-
ляються на експертизу як об›єк-
ти досліджень. Саме тому судо-
ва експертиза має призначатися 
лише для встановлення даних, що 
входять до предмета доказування 
у справі (адміністративній, госпо-
дарській, цивільній) або у кримі-
нальному провадженні. Водночас, 
експерт у своєму дослідженні не 
може торкатися питань тлумачення 
й порядку застосування правових 
норм. Практика призначення судо-
вих експертиз об›єктів інтелекту-
альної власності, на думку окремих 
експертів, свідчить про складність 
відмежування «питання факту» 
від «питання права», і як наслідок 
трапляються випадки формулюван-
ня особою, яка призначає експер-
тизу, питань правового характеру, 
вирішення яких чинним законо-
давством віднесено до компетенції 
органів досудового розслідування 
та суду [5]. Головне, тут превалює 
конкретика досліджуємої ситуації 
у спірному питанні, яка враховує 
предмет розгляду (питання факту), 
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а обґрунтування справедливості 
розглядається з позиції права (пи-
тання права). Це має значення при 
розгляді економічного та правово-
го змісту окремих економічних по-
нять в економічних дослідженнях 
інтелектуальної власності.

Наприклад, до вирішуваних пи-
тань експертизи з економічних до-
сліджень інтелектуальної власності 
зі спеціальності 13.9 можна відне-
сти такі питання:

Який мінімальний розмір вина-
городи має сплатити роботодавець/ 
замовник (назву/ім’я вказати) 
автору за об’єкт інтелектуальної 
власності (назву вказати)?

• Який розмір реальних збит-
ків заподіяно правовласнику об’єк-
та інтелектуальної власності за … 
(період вказати) унаслідок пору-
шення прав … (конкретизувати 
яких та в який спосіб)?

• Який розмір збитків, в ча-
стині упущеної вигоди, завдано 
правовласнику об’єкта інтелекту-
альної власності (назву/ім’я влас-
ника вказати) унаслідок порушен-
ня прав … (конкретизувати яких, 
в який спосіб та за який період)?

• Який розмір матеріаль-
ної шкоди завдано власнику ав-
торського права (вказати назва 
власника) на твір (вказати назву 
твору) внаслідок його неправомір-
ного використання у спосіб (вказа-
ти спосіб використання об’єкта) 
у період (конкретизувати період 
часу)?

Як видно зі змісту вирішуваних 
питань експертизи з економічних 
досліджень інтелектуальної влас-
ності зі спеціальності 13.9 виникає 
потреба в знаннях окремих еконо-

мічних та юридичних понять щодо 
розміру винагороди (доходу), роз-
міру реальних збитків, розміру упу-
щеної вигоди, розміру матеріальної 
шкоди тощо. Зупинимось на змісті 
окремих економічних та юридичних 
понять, які використовуються в екс-
пертному дослідженні.

Дохід за результатами про-
дажу (реалізації) об’єктів права 
інтелектуальної власності. При 
здійсненні комерціалізації об’єкта 
права інтелектуальної власності 
(ОПІВ) його власник отримує до-
хід в грошовій формі. Під власни-
ком ОПІВ маємо на увазі юридичні 
та фізичні особи, які набули право 
розпоряджатись своєю інтелекту-
альною власністю.

Комерціалізація ОПІВ – це вза-
ємовигідні (комерційні) дії всіх 
учасників процесу перетворення 
результатів інтелектуальної пра-
ці у ринковий товар. Тут майнові 
права інтелектуальної власності 
мають певну економічну цінність і 
в умовах ринкової економіки ста-
ють товаром, що реалізується на 
договірних засадах.

Економічний зміст терміну 
«дохід» розглядався ще в Законі 
України «Про податок з доходів 
фізичних осіб», який втратив чин-
ності у 2011 р. (з прийняттям По-
даткового кодексу України), в яко-
му дохід у той час визначався як 
сума будь-яких коштів, вартість 
матеріального і нематеріального 
майна, інших активів, що мають 
вартість, у тому числі цінних па-
перів або деривативів, одержаних 
платником податку у власність або 
нарахованих на його користь, чи 
набутих незаконним шляхом у ви-
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падках, визначених підпунктом 
4.2.16 пункту 4.2 статті 4 цього За-
кону, протягом відповідного звіт-
ного податкового періоду з різних 
джерел як на території України, 
так і за її межами. З прийнят-
тям Податкового кодексу України 
(ПКУ) [6], сьогодні термін «до-
хід» конкретизувався, як «дохід 
з джерелом їх походження з Укра-
їни – будь-який дохід, отриманий 
резидентами або нерезидентами, 
у тому числі від будь-яких видів 
їх діяльності на території Украї-
ни… у вигляді: а) процентів, диві-
дендів, роялті та будь-яких інших 
пасивних (інвестиційних) доходів, 
сплачених резидентами України…. 
є) заробітної плати, інших виплат 
та винагород, виплачених відпо-
відно до умов трудового та цивіль-
но-правового договору (пп.14.1.54 
п.1 ст.54) і далі – «дохід, отри-
маний з джерел за межами Украї-
ни, – будь-який дохід, отриманий 
резидентами, у тому числі від будь-
яких видів їх діяльності за межами 
митної території України, вклю-
чаючи проценти, дивіденди, роял-
ті та будь-які інші види пасивних 
доходів, …., доходи від виконання 
робіт (надання послуг) за цивіль-
но-правовими та трудовими догово-
рами, …» (пп.14.1.55 п.1 ст.55).

Термін «дохід», набуває поши-
рене поняття, – це всі грошові або 
матеріальні цінності, отримані фі-
зичною, юридичною особою, орга-
нізацією за певний час. У загаль-
ноприйнятій трактовці дохід – це 
певна кількість засобів в грошовій, 
або натуральній формі, що одержу-
ється в результаті підприємниць-
кої, або будь-якої іншої діяльності. 

При створені доходу вироблена 
продукція реалізується на ринку 
і перетворюється в грошову вируч-
ку. Після вилучення з неї вартості 
спожитих засобів виробництва за-
лишається грошовий (валовий) до-
ход, який належить розподілити. 

В Національному положенні 
(стандарті) бухгалтерського обліку 
1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» [7], дохід розглядають, 
як «збільшення економічних ви-
год у вигляді збільшення активів 
або зменшення зобов’язань, яке 
призводить до зростання власного 
капіталу (за винятком зростання 
капіталу за рахунок внесків влас-
ників)». Тут дохід є економічною 
вигодою в грошовій формі, так як 
є активом.

Одночасно, слід враховува-
ти, що усе майно, яке належить 
підприємству і яке відображено 
в його балансі, називають актива-
ми. Активи – це економічні ресур-
си підприємства у формі сукупних 
майнових цінностей, які використо-
вуються в господарській діяльності 
з метою отримання прибутку; це 
ресурси, контрольовані підприєм-
ством у результаті минулих подій, 
використання яких, як очікується, 
приведе до збільшення економічних 
вигід у майбутньому. Саме тому ос-
новними ознаками нематеріальних 
активів є: відсутність матеріаль-
но-речової структури; використан-
ня протягом тривалого часу (понад 
один рік); здатність бути корисним 
підприємству; високий ступінь не-
визначеності розмірів можливого 
у майбутньому прибутку завдяки їх 
використанню; не мають грошової 
форми; не є дебіторською заборго-
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ваністю. В бухгалтерському облі-
ку нематеріальні активи, в складі 
яких входять об‘єкти права інте-
лектуальної власності (ОПІВ) за 
відповідними класифікаційними 
групами, мають грошову оцінку, 
а ті що, отриманий в результаті 
розробки, відображають в балансі 
за умов, якщо підприємство має: 
намір, технічну можливість та ре-
сурси для доведення нематеріаль-
ного активу до стану придатності 
для реалізації або використання; 
можливість отримання майбутніх 
економічних вигод від реалізації 
або використання нематеріального 
активу; інформацію для визначен-
ня витрат, пов’язаних з розробкою 
нематеріального активу.

В нашому випадку мова йде про 
результат комерціалізації власника 
ОПІВ, який отримує дохід, який 
розглядається в ПКУ з правової 
позиції. При цьому звужується 
розкриття його економічного змі-
сту. Зазначений термін концентрує 
увагу на кінцевому результаті реа-
лізації власником ОПІВ – суб‘єк-
том господарювання. Зазначимо, 
що в процесі комерціалізації слід 
враховувати, що первісним у гос-
подарський діяльності є вартість 
права інтелектуальної власності 
у складі нематеріальних активів, а 
вторинним – є дохід після реалі-
зації інноваційного продукту, якщо 
дії здійснюються в науковій сфері, 
або інноваційної продукції, якщо 
дії здійснюються в промисловій 
сфері, яку виведено на ринок. Од-
ночасно, об‘єктом продажу власни-
ка ОПІВ може бути сам ОПІВ, як 
товар, кінцевим результатом реалі-

зації якого буде отриманий дохід 
в грошовій формі.

Узагальнюючи, можна визна-
чити – дохід власника об’єкта 
права інтелектуальної влас-
ності – це результат комерці-
алізації ОПІВ суб‘єктом госпо-
дарювання у своїй інноваційній 
діяльності або іншим суб‘єктом 
господарювання або надання до-
зволу на використання ОПІВ при 
реалізації (продажу) інноваційно-
го продукту/інноваційної продук-
ції у грошовій формі, який опо-
датковується. 

В даному випадку акцентується 
увага на інноваційній діяльності, 
щоб підкреслити роль ОПІВ при 
створенні в господарський діяль-
ності та реалізації інноваційного 
продукту в науковій сфері/інно-
ваційної продукції в промисловій 
(виробничій) сфері. Зазначимо, 
що інноваційна діяльність підпри-
ємства являє собою комплексний 
процес створення, використання 
і розповсюдження нововведень на 
основі ОПІВ з метою отримання 
конкурентних переваг та збільшен-
ня прибутковості свого виробни-
цтва.

Дохід власника ОПІВ в гро-
шовій формі відповідно до ПКУ 
оподатковується (ПДВ і далі при-
буток), який виникає при прода-
жі результатів робіт (послуг) – це 
будь-які операції господарсько-
го, цивільно-правового характеру 
з виконання робіт, надання послуг, 
надання права на користування або 
розпоряджання товарами, у тому 
числі нематеріальними активами 
та іншими об›єктами власності, що 
не є товарами, за умови компенса-
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ції їх вартості (пп. 14.1.203 п.1 ст. 
203). Таким чином, дохід, який 
оподатковується, свідчить про оз-
наку продажу або реалізації. 

В нашому випадку при комер-
ціалізації ОПІВ отримують дохід 
в грошовій формі, який не підміню-
ється еквівалентами матеріального 
характеру та розрахунком цінними 
паперами (векселі), так як боргові 
зобов‘язання покупця, у подаль-
шому стають доходом в грошовій 
формі. Дохід власника ОПІВ – це 
отриманий економічний результат 
матеріального характеру у вигляді 
доходу, а за вирахуванням компен-
саційних витрат – прибуток.

Економічні знання щодо «мі-
німального розміру винагороди» 
в заданому вище питанні, зазначає 
те, що при дослідженні комерці-
алізації ОПІВ, судовий експерт 
розглядає зміст терміну «винаго-
рода» як дохід в грошовій формі 
роботодавця/замовника автору за 
ОПІВ, мінімальний розмір якого 
визначається в залежності від гос-
подарської ситуації та правових ви-
мог, встановлених роботодавцем/
замовником відповідно до договору 
між контрагентами.

Що стосується терміну «па-
сивний дохід», то в ПКУ, він 
відноситься до неприбуткових ор-
ганізацій при виплаті їм роялті за 
ліцензійною угодою, як джерело 
доходів спеціального фонду бю-
джету: «пасивні доходи для цілей 
розділу IV цього Кодексу – дохо-
ди, отримані у вигляді: роялті» 
(пп. 14.1.268 п.1 ст. 268). До дохо-
дів спеціального фонду бюджету 
належать власні надходження бю-
джетних установ, які мають цільо-

ве спрямування (Бюджетний ко-
декс України: п. 3 ст.13) [8]. Тут 
пасивний дохід розглядається для 
бюджетних організацій також як 
економічна вигода за результатами 
надання дозволу на використан-
ня ОПІВ за ліцензійною угодою. 
Доходи (прибутки) неприбуткової 
організації використовуються ви-
ключно для фінансування видатків 
на утримання такої неприбуткової 
організації, реалізації мети (ці-
лей, завдань) та напрямів діяль-
ності, визначених її установчими 
документами (ПКУ: пп.133.4.2 
п.2 ст.133).

Узагальнюючи можна визначи-
ти – пасивний дохід (прибуток) 
неприбуткової бюджетної 
організації від використання 
об’єкта права інтелектуаль-
ної власності – це економічна 
вигода за результатами надання 
дозволу на використання ОПІВ 
за ліцензійною угодою, яка ви-
користовуються виключно для 
фінансування видатків на утри-
мання такої неприбуткової орга-
нізації.

В ПКУ визначено, що неприбут-
кові підприємства, установи та ор-
ганізації не є платниками податку 
на прибуток підприємств відповід-
но до пункту 133.4 статті 133 цього 
Кодексу (пп. 14.1.121 п.1 ст.121). 

Окремо виділимо термін «до-
хід від прав», який знаходить 
своє роз‘яснення в Законі України 
«Про ефективне управління май-
новими правами правовласників 
у сфері авторського права і (або) 
суміжних прав», як грошові кошти, 
отримані організацією колектив-
ного управління від користувачів 
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або інших організацій колектив-
ного управління як винагорода за 
використання об’єктів авторсько-
го права і (або) суміжних прав 
чи як відрахування на користь 
правовласників (п.1 ст.1) [9]. Тут 
правовідносини між організаціями 
колективного управління та влас-
никами об’єктів авторського права 
або суміжних прав виникають та 
здійснюються на підставі договору 
про управління майновими права-
ми на колективній основі, що укла-
дається в письмовій (електронній) 
формі із зазначенням конкретних 
об’єктів авторського права і (або) 
суміжних прав, права на які пере-
даються в управління, та конкрет-
них способів використання таких 
об’єктів, або на підставі закону. 
Отриманий дохід правовласником 
від організації колективного управ-
ління відповідно до ПКУ також 
оподатковується. 

Узагальнюючи, можна визначи-
ти – дохід від прав за викори-
стання об’єктів авторського 
права і (або) суміжних прав – 
це винагорода у грошовій формі за 
використання об’єктів авторсько-
го права і (або) суміжних прав на 
користь правовласників, яка от-
римана організацією колективного 
управління від користувачів або 
інших організацій колективного 
управління на підставі договору 
про управління майновими права-
ми на колективній основі.

Упущена вигода внаслідок не-
правомірного використання об’єк-
тів права інтелектуальної влас-
ності. Коли один з контрагентів 
ринку порушує обов’язок (або 
відбувається порушення майнових 

прав з боку будь-якої особи), по-
страждала сторона мусить зробити 
додаткові витрати, що пов’язані зі 
спробою отримати прибуток. Звід-
си, слід відзначити, зазначає Г.Ф. 
Шершеневич, що без відшкодуван-
ня упущеної вигоди неможлива ре-
алізація принципу повної компен-
сації збитків, тому що поставити 
потерпілу сторону в те положення, 
у якому вона б знаходилася, якби 
договір було виконано (або не було 
порушення прав), без стягнення 
неотриманих доходів неможливо 
[10, с. 32].

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 22 
ЦКУ упущеною вигодою є доходи, 
які особа могла б реально одержа-
ти за звичайних обставин, якби її 
право не було порушене. Неотри-
манні доходи (упущена вигода), 
вважають науковці, – це неотри-
мання потерпілим тих майнових 
благ або прибутку, які він міг би 
реально отримати за звичних умов 
цивільного обігу, якщо б його май-
нове положення не було порушене 
деліктом. Неодержаний прибуток 
повинен знаходитися у прямому 
причинно-наслідковому зв’язку 
з правопорушенням [11, с. 11].

Неотриманий прибуток у ко-
мерційному обороті власника 
ОПІВ акцентує увагу на кінцево-
му результаті порушника майнових 
прав інтелектуальної власності, 
розмір якого залежить від реаль-
но отриманого доходу порушником 
або його частки за результатами 
слідчих дій. Практика судових екс-
пертних досліджень свідчить, що 
реальний прибуток порушника май-
нових прав інтелектуальної влас-
ності умисно приховується, тому 
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фактичною інформацією є лише 
виявлена слідчими контрафактна 
продукція (так звана умовно «ін-
новаційна продукція порушника 
прав»), яка є джерелом інформації 
розрахунку неотриманого прибут-
ку у комерційному обороті влас-
ника ОПІВ при наявності у нього 
підтверджуючих документів. За-
уважимо, методика розрахунку не-
отриманого прибутку приймається 
не за доходом правовласника, а за 
прибутком, як різниця між дохо-
дом та витратами. Тобто тут прямо 
не враховуються витрати власни-
ка ОПІВ, які він не здійснював, а 
лише кінцевий результат розрахун-
ку, яким є неотри маний прибуток.

Іноді власник ОПІВ ухиляється 
надати інформацію про свої витра-
ти, мотивуючи це комерційними ін-
тересами. Тоді експерт намагається 
розраховувати дохід, використо-
вуючи ціни власника ОПІВ (іноді 
маркетингові ціни) на кількість 
продукції порушника за результа-
тами слідчих дій, що занадто за-
вищує результат розрахунку упу-
щеної вигоди, а саме неотриманий 
дохід на користь власника. 

У сфері інтелектуальної власно-
сті І. Шульпін пропонує доповни-
ти речення у пп.1 п.2 ст. 22 ЦКУ 
і розглядати вираз «відновлення 
своїх порушених майнових прав 
на певні об’єкти права інтелек-
туальної власності» [12, с. 82] 
з точки зору юридичного та еконо-
мічного аспектів. Відновлення по-
рушеного права у такому випадку 
спрямовано на створення економіч-
ного status quo. З економічної точ-
ки зору, відновлення порушених 
майнових прав направлено на ство-

рення економічного стану, що був 
до порушення. З юридичної точки 
зору, під відновленням порушених 
майнових прав слід розуміти при-
ведення права у попередній стан – 
стан, в якому право знаходилося 
до порушення. Тобто право повин-
но обов’язково існувати, хоча й 
в порушеному стані, бо якщо право 
не існуватиме, його вже неможли-
во буде відновити до попереднього 
стану. [13] 

Тому, не витрати правовлас-
ника ОПІВ, бо їх не було, а нео-
триманий прибуток, який підлягає 
відшкодуванню у разі порушення 
майнових прав на час виявлення 
порушення, який би міг одержати 
власник від використання ОПІВ 
у господарській діяльності або при 
наданні дозволу на його викори-
стання за звичайних умов.

Узагальнюючи, можна визначи-
ти – упущена вигода внаслідок 
неправомірного використання 
об’єктів права інтелектуаль-
ної власності – це неотриманий 
прибуток у комерційному обороті 
власника, за результатами непра-
вомірного використання або пору-
шення майнових прав інтелекту-
альної власності з боку будь-якої 
особи (суб‘єкта господарювання – 
резидента або нерезидента), який 
би міг одержати від використання 
ОПІВ у господарській діяльності 
або при наданні дозволу на його 
використання за звичайних умов.

Так як неотриманий прибуток 
у комерційному обороті правовлас-
ника ОПІВ, який би міг одержати, 
не оподатковується, так як відшко-
дування власнику майнових прав 
інтелектуальної власності здійс-
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нюється за рішенням суду (ПКУ: 
пп.165.1.16 п. 1 ст. 16 ), що і є 
приведення права власника у попе-
редній стан шляхом відшкодуван-
ня або припинення протиправної 
діяльності.

Зауважимо, що тут та в інших 
випадках особи розглядаються як 
юридичні, так і фізичні, які відне-
сено до суб‘єктів господарювання 
– резиденти або нерезиденти, зміст 
яких визначено в ПКУ, де: рези-
денти – це: а) юридичні особи та їх 
відокремлені особи, які утворені та 
провадять свою діяльність відповід-
но до законодавства України з міс-
цезнаходженням як на її території, 
так і за її межами;…в) фізична 
особа – резидент – фізична особа, 
яка має місце проживання в Укра-
їні. (пп. 14.1.213 п.1 ст.213); нере-
зиденти – це: а) іноземні компанії, 
організації, утворені відповідно до 
законодавства інших держав, їх за-
реєстровані (акредитовані або лега-
лізовані) відповідно до законодав-
ства України філії, представництва 
та інші відокремлені підрозділи 
з місцезнаходженням на території 
України;…в) фізичні особи, які 
не є резидентами України. (пп. 
14.1.122.п.1 ст. 122).

Щодо розміру збитків в задано-
му вище питанні, в частині упуще-
ної вигоди, які завдано власнику 
ОПІВ унаслідок порушення майно-
вих прав інтелектуальної власності, 
то при розрахунку упущеної вигоди 
застосовуються саме ціни суб’єк-
та права інтелектуальної власності 
(власника прав), а не ціни поруш-
ника цих майнових прав, бо тіль-
ки такі ціни покажуть доходи (або 
прибутки, роялті), які суб’єкт пра-

ва (власник прав) інтелектуальної 
власності міг би реально одержати 
за звичайних обставин, або якби 
його майнові права на певні ОПІВ 
не були порушені при здійсненні 
ліцензійних договорів (ліцензій) 
або при виникненні недоговірних 
(деліктних) правовідносин. Нео-
триманий прибуток власника ОПІВ 
при розрахунку упущеної вигоди 
визначається шляхом вирахування 
витрат з розрахованої суми доходу 
при наявності підтверджуючих до-
кументів власника ОПІВ. 

Збитки внаслідок неправомір-
ного використання об’єктів пра-
ва інтелектуальної власності. 
Збитки утворюються у власника 
(суб‘єкта господарювання – ре-
зидента або нерезидента) тільки 
у разі зменшення обсягу виробни-
цтва, зменшення розміру доходу 
або прибутку, у зв‘язку з порушен-
ням майнових прав інтелектуальної 
власності або при наданні дозволу 
на його використання з боку будь-
якої особи (суб‘єкта господарюван-
ня – резидента або нерезидента).

Правопорушення визначається 
як протиправне, винне, суспільно 
небезпечне або шкідливе діяння 
(дія або бездіяльність) делікто-
спроможного суб’єкта, що спричи-
няє шкоду інтересам суспільства, 
держави або особи [14]. Порушен-
ням прав у сфері інтелектуальної 
власності вважаються дії, що спря-
мовані на протиправне викори-
стання ОПІВ, права які належать 
іншим особам, умисно вчинені 
правопорушником, який розуміє 
протизаконний характер цих дій, 
з метою отримання матеріальної 
вигоди.
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Тут розглядаємо не упущену 
вигоду у вигляді збитків, а реальні 
збитки, які можуть характеризува-
тися грошовим виразом зменшення 
(реальним чи неминучим у майбут-
ньому) наявного майна у відмінно-
сті від упущеної вигоди, коли на-
явне майно сторони, що потерпіла 
не збільшується, хоча й могло б 
збільшитися, якби договір був би 
виконаний або не було порушення 
прав правовласника. Можна зроби-
ти висновок, що в основі розмежу-
вання збитків на реальні збитки та 
упущену вигоду лежить лише еко-
номічний критерій.

Реальні збитки правовласни-
ка ОПІВ є еквівалент отриманого 
доходу або прибутку при виробни-
цтві або продажу контрафактної 
продукції (так званої «інновацій-
ної продукції порушника прав») за 
результатами слідчих дій.

Так, на думку В. В. Васькіна, 
відшкодовуються не всі зробле-
ні витрати, що складають реальну 
шкоду (збитки), а лише вимушені 
необхідні витрати [15, с. 146-147]. 
За визначенням Г. Ф. Шершеневи-
ча збитки, що полягають у змен-
шенні цінності майна порівнюючи 
з тою, яку воно мало до правопо-
рушення, становлять дійсну шкоду 
[10]. Далі він пояснює, що упу-
щена або втрачена вигода складає 
збитки, що становлять зменшення 
цінності майна у порівнянні з тою, 
яку воно могло би мати, якби б не 
настало порушення. За думкою В. 
С. Євтєєва, при реальній шкоді 
(збитках, за автором), витрати, що 
понесені призводять до зменшення 
реальної цінності майна до право-
порушення. У свою чергу, упущена 

вигода полягає у тому, що цінність 
майна не збільшилася, хоча могла 
збільшитися, тобто зменшується 
не реальна цінність майна, що іс-
нує, а його потенційна цінність [16, 
с. 23].

Узагальнюючи можна визначи-
ти – збитки внаслідок неправо-
мірного використання об’єк-
тів права інтелектуальної 
власності – це зменшення обсягу 
виробництва, зменшення розміру 
доходу або прибутку, пов‘язаних 
з порушенням майнових прав інте-
лектуальної власності.

При цьому обов’язково слід 
враховувати, що економічні дослі-
дження у сфері інтелектуальної 
власності, які пов’язані зі збитка-
ми від неправомірного використан-
ня ОПІВ, повинні спиратися на до-
кументальні матеріали, що стають 
документальними доказами щодо 
ОПІВ і підтверджують обов’язкову 
ознаку об’єктивної сторони злочи-
ну.

Наведені нами окремі економіч-
ні та юридичні поняття, що вико-
ристовуються судовими експертами 
в економічних дослідженнях інте-
лектуальної власності не претен-
дують на остаточні визначення, а 
є предметом для дискусії, щоб ра-
зом прийняти остаточну редакцію 
їх змісту з економічної та правової 
точки зору.

Висновки і перспективи по-
дальших досліджень. 

Особливістю об›єктів права ін-
телектуальної власності є те, що 
вони завжди матеріалізовані, що 
дозволяє набути їх економічний 
зміст. Саме результат інтелекту-
альної діяльності має бути втілений 
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у конкретну об›єктивну форму, що 
передбачає обов›язкову можливість 
його відтворення.

Підкреслюючи економічний 
зміст ОПІВ, з ними пов›язують во-
лодінням, користуванням і розпо-
рядженням майном, що дозволяє 
реалізувати майновий інтерес пра-
вовласників в отриманні доходів 
від використання інтелектуального 
продукту/продукції. Це суб›єктив-
ні права учасників правовідносин, 
що виникають у результаті інтелек-
туальної, творчої діяльності.

Методологічна правова база су-
дової експертизи економічних до-
сліджень інтелектуальної власності 
зі спеціальності 13.9 ґрунтується 
виключно на законах та норматив-
них актах, які лише з плином часу 
повільно замінюються на відмі-
ну від методологічної економічної 
бази судової експертизи, в яких 
використовуються економічні по-
няття, які визначені та використо-
вуються у відповідний час, та які, 
на відміну від методологічної пра-
вової бази, зміню-ються значно ча-
стіше, в залежності від прийнятої 
у відповідний час розра-хункової 
економічної методології, так як 
використовують економічні розра-
хунки з використанням методоло-
гії та звітності, яка сформувалась 
на момент проведення економічних 
досліджень інтелектуальної влас-
ності.

Зі змісту питань експертизи 
з економічних досліджень інтелек-
туальної власності зі спеціальності 
13.9, узагальнено знання окремих 
економічних та юридичних понять 
щодо визначення:

дохід власника об’єкта права 
інтелектуальної власності – це 
результат комерціалізації ОПІВ 
суб‘єктом господарювання у своїй 
інноваційній діяльності або іншим 
суб‘єктом господарювання або на-
дання дозволу на використання 
ОПІВ при реалізації (продажу) 
інноваційного продукту/іннова-
ційної продукції у грошовій формі, 
який оподатковується; 

пасивний дохід (прибуток) 
неприбуткової бюджетної орга-
нізації – це економічна вигода за 
результатами надання дозволу на 
використання ОПІВ за ліцензій-
ною угодою, яка використовуються 
виключно для фінансування видат-
ків на утримання такої неприбутко-
вої організації;

дохід від прав за використан-
ня об’єктів авторського права 
і (або) суміжних прав – це винаго-
рода у грошовій формі за викори-
стання об’єктів авторського права 
і (або) суміжних прав на користь 
правовласників, яка отримана ор-
ганізацією колективного управлін-
ня від користувачів або інших ор-
ганізацій колективного управління 
на підставі договору про управлін-
ня майновими правами на колек-
тивній основі;

упущена вигода внаслідок не-
правомірного використання об’єк-
тів права інтелектуальної влас-
ності – це неотриманий прибуток 
у комерційному обороті власника, 
за результатами неправомірного 
використання або порушення май-
нових прав інтелектуальної власно-
сті з боку будь-якої особи (суб‘єк-
та господарювання – резидента або 
нерезидента), який би міг одержа-
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ти від використання ОПІВ у госпо-
дарській діяльності або при надан-
ні дозволу на його використання за 
звичайних умов;

збитки внаслідок неправомір-
ного використання об’єктів права 
інтелектуальної власності – це 
зменшення обсягу виробництва, 
зменшення розміру доходу або 
прибутку, пов‘язаних з порушен-
ням майнових прав інтелектуальної 
власності.
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕНСІЇ НА 
ОСНОВІ ПІВНІЧНОЇ НАДБАВКИ ТА РАЙОННОГО 

КОЕФІЦІЄНТА В МІЖНАРОДНИХ УГОДАХ

Анотація. Угодою про гарантії прав громадян держав – учасниць 
СНД в галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року закріпле-
но принципи територіальності:

• пенсійне забезпечення громадян держав-учасників здійснюється за 
законодавством держави, на території якої вони проживають. 

• всі витрати з пенсійного забезпечення несе держава, що надає за-
безпечення. 

Закон України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання 9 липня 2003 року №1058-IV та Закон України «Про пенсійне 
забезпечення» від 05 листопада 1991 року № 1788-XII не передбачають 
включення в заробітну плату північної надбавки та районного коефіцієн-
ту.

Проте відповідно до Угоди про гарантії прав громадян держав – учас-
ниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечен-
ня від 13  березня 1992 року (далі – Угода) стаж набутий у період роботи 
вахтово-експедиційним методом в районах Крайньої Півночі чи прирів-
няних до них районів на території Російської Федерації зараховується 
для встановлення права на пенсію. 

Районний коефіцієнт – показник збільшення заробітної плати для 
компенсації додаткових витрат і підвищених витрат праці, пов’язаних 
з виконанням роботи і проживанням в регіонах з важкими кліматичними 
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умовами. В даний час районні коефіцієнти складають 1,1 до 2,0. Район-
ні коефіцієнти застосовують до заробітної плати працівників, зайнятих 
в районах Крайньої Півночі, Сибіру,   Далекого Сходу, Уралу, північних 
регіонах європейської частини Російської Федерації.

Фіксований базовий розмір страхової частини трудової пенсії, для 
проживаючих в районах Крайньої Півночі, збільшується на відповідний 
районний коефіцієнт. Районний коефіцієнт встановлюється Урядом Ро-
сійської Федерації, на весь період проживання в цих районах.

При переїзді громадян на нове місце проживання в інші райони Край-
ньої Півночі розмір страхової частини трудової пенсії визначається з ура-
хуванням розміру районного коефіцієнта за новим місцем проживання.

Якщо не враховувати північні надбавки, важливо звернути увагу на 
наступну неузгодженість. Управління Пенсійного Фонду України вико-
нує зобов’язання України щодо Угоди від 13.03.1992р. Якщо Управління 
Пенсійного Фонду України не виконує свої зобов’язання, Україна пору-
шує свої зобов’язання в міжнародній угоді.

Ключові слова: пенсії, північна надбавка, районні коефіцієнти, між-
народні угоди СНД. 
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ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF PENSIONS 
ON THE BASE OF NORTHERN SUPPLY AND 
REGIONAL COEFFICIENT IN INTERNATIONAL 

AGREEMENTS

Abstract. Agreement on the guarantees of the rights of citizens of CIS 
countries in the field of pensions, on March 13, 1992 establishes the princi-
ples of territoriality:
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• pension security of citizens of member states is carried out under the 
laws of the state in whose territory they reside.

• all costs of pensions are borne by the state providing the security.
The Law of Ukraine «About Compulsory State Pension Insurance» on 

July 9, 2003 No. 1058-IV and the Law of Ukraine «About Pension Provi-
sion» No.1788-XII of November 5, 1991 do not provide for the inclusion of a 
wage payment of the northern supplement and a regional coefficient.

However, in accordance with the Agreement on the Guarantee of the 
Rights of Citizens of the Member States of the Commonwealth of Indepen-
dent States in the field of pensions of March 13, 1992 (hereinafter the Agree-
ment), the length of service acquired during the shift-expedition method 
in the Far North or equivalent areas in the Russian Federation counted to 
establish the right to a pension.

The regional coefficient is an indicator of wage increases to compensate 
for additional expenses and increased labor costs associated with performing 
work and living in regions with severe climatic conditions. Currently, dis-
trict coefficients are 1.1 to 2.0. Regional coefficients are applied to the wag-
es of workers employed in the Far North, Siberia, the Far East, the Urals, 
and the northern regions of the European part of the Russian Federation.

The fixed basic amount of the insurance part of the labor pension, for 
those residing in the regions of the Far North, is increased by the corre-
sponding district coefficient. The regional coefficient is established by the 
Government of the Russian Federation for the entire period of residence in 
these areas.

When citizens move to a new place of residence in other areas of the Far 
North, the size of the insurance part of the labor pension is determined based 
on the size of the district coefficient at the new place of residence.

If you do not take into account the northern allowances, it is important 
to pay attention to the following inconsistency. The Office of the Pension 
Fund of Ukraine fulfills the obligations of Ukraine under the Agreement 
of March 13, 1992. If the Pension Fund Management of Ukraine does not 
fulfill its obligations, Ukraine violates its obligations in an international 
agreement. If the Pension Fund Management of Ukraine does not fulfill its 
obligations, Ukraine violates its obligations in an international agreement.

Key words: pensions, northern surcharge, district coefficients, 
international agreements of the CIS.
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Постановка проблеми. В ст.1, 
3 Угоди про гарантії прав грома-
дян держав – учасниць СНД в га-
лузі пенсійного забезпечення від 
13 березня 1992 року [1] (далі – 
Угода від 13  березня 1992 року) 
закріплює принцип територіально-
сті, згідно з яким пенсійне забезпе-
чення громадян держав-учасників 
здійснюється за законодавством 
держави, на території якої вони 
проживають. Всі витрати, пов’язані 
зі здійсненням пенсійного забезпе-
чення за цією Угодою, несе держа-
ва, що надає забезпечення. Взаємні 
розрахунки не проводяться, якщо 
інше не передбачено двосторонніми 
угодами.

Статтею 3 «Тимчасової Угоди 
між Урядом України та Урядом 
Російської Федерації про гарантії 
прав громадян, які працювали в ра-
йонах Крайньої Півночі, та в міс-
цевостях, які прирівняні до даних 
районів, в галузі пенсійного забез-
печення» від 15 січня 1993 року [2] 
передбачено, що при призначенні 
пенсії у відповідності із статтею 1 
цієї Тимчасової Угоди на терито-
рії України, компетентні органи 
Російської Федерації відшкодують 
витрати на виплату цієї пенсії у тій 
її частині, яка відповідає тривало-
сті трудового стажу, виробленого 
в районах Крайньої Півночі або 
у місцевостях, які прирівняні до 
районів Крайньої Півночі, почина-
ючи з 1 січня 1991 року. У цьому 
випадку частина пенсії, яка відпо-
відає тривалості трудового стажу, 
виробленого у районах Крайньої 
Півночі або у місцевостях, які при-
рівняні до районів Крайньої Півно-

чі, обчислюється за нормами зако-
нодавства Російської Федерації.

Відповідно до положень статті 
14 Федерального закону Російської 
Федерації від 17 грудня 2001 року 
№ 173-ФЗ «Про трудові пенсії 
в Російській Федерації» [3] (далі 
– Закон РФ) фіксований базовий 
розмір страхової частини трудо-
вої пенсії по старості особам, які 
проживають в районах Крайньої 
Півночі і прирівняних до них міс-
цевостях, збільшується на відпо-
відний районний коефіцієнт, який 
встановлюється Урядом Російської 
Федерації залежно від району (міс-
цевості) проживання, на весь пе-
ріод проживання зазначених осіб 
у цих районах (місцевостях). При 
переїзді громадян на нове місце 
проживання в інші райони Край-
ньої Півночі і прирівняні до них 
місцевості, в яких встановлено 
інші районні коефіцієнти, фіксо-
ваний базовий розмір страхової 
частини трудової пенсії по старості 
визначається з урахуванням розмі-
ру районного коефіцієнта за новим 
місцем проживання.

При виїзді громадян за межі ра-
йонів Крайньої Півночі і прирівня-
них до них місцевостей на нове міс-
це проживання фіксований базовий 
розмір страхової частини трудової 
пенсії по старості визначається від-
повідно до пунктів 2-5 цієї статті 
(тобто без урахування районного 
коефіцієнта).

Аналогічні положення закріпле-
ні і в частині третій статті 96 Зако-
ну СРСР від 15 травня 1990 року 
№  1480-І «Про пенсійне забезпе-
чення громадян в СРСР» [4], від-
повідно до якої при вибутті осіб, 
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які проживають у районах, де до 
заробітної плати встановлено ра-
йонні коефіцієнти, за межі райо-
нів Крайньої Півночі чи прирівня-
них до них районів, у райони, де 
коефіцієнт до заробітної плати не 
встановлено, пенсія за їх вибором 
обчислюється в такому ж порядку, 
але з виключенням з фактичного 
заробітку виплат за районними ко-
ефіцієнтами, або із заробітку, об-
численого відповідно до статей 76 
та 78 цього Закону.

Крім того, колегія суддів зазна-
чає, що ні Законом № 1058-IV [5] , 
ні Законом України від 05 листо-
пада 1991 року № 1788-XII «Про 
пенсійне забезпечення» [6] не пе-
редбачено включення в заробітну 
плату північної надбавки та район-
ного коефіцієнту.

Проте у справі, що розглядаєть-
ся, колегія суддів, вважаючи за не-
обхідне відступити від зазначеного 
висновку та передаючи справу на 
розгляд палати, виходила із того, 
що відповідно до Угоди про гаран-
тії прав громадян держав – учас-
ниць Співдружності Незалежних 
Держав у галузі пенсійного забез-
печення від 13  березня 1992 року 
[7] (далі – Угода) стаж позивача 
набутий ним у період роботи вах-
тово-експедиційним методом з 05 
липня 1995  року по 28  лютого 
2006  року в районах Крайньої Пів-
ночі чи прирівняних до них райо-
нів на території Російської Федера-
ції зараховується для встановлення 
йому права на пенсію. При цьому, 
обчислення пенсії проводиться із 
заробітку (доходу) за періоди ро-
боти, які зараховуються до трудо-
вого стажу. Пенсійне забезпечен-

ня у такому випадку здійснюється 
відповідно до Законів України від 
5 листопада 1991 року № 1788-XII 
«Про пенсійне забезпечення» та 
від 09 липня 2003 року №  1058-ІV 
«Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування».

Таким чином при проведенні 
адміністративних судових процесів 
щодо розрахунку розміру пенсії, 
серед яких є застосування північної 
надбавки та районний коефіцієнт, 
розповсюджені наступні питання:

• чи охоплює система опла-
ти праці України такий вид дохо-
ду (платні) як північна надбавка 
(процентна надбавка до заробітної 
плати за стаж роботи в районах 
Крайньої Півночі та прирівняних 
до них районах), фактично отри-
мувана працівником у період ро-
боти у відповідних районах після 
1991 року, з якої зокрема та із за-
робітної плати в цілому сплачені 
страхові внески у Російській Фе-
дерації, з огляду на вимоги Угоди.

• яка правова природа цього 
платежу, чи є північна надбавка 
елементом, складовою доходу (за-
робітної плати), якщо так, то за 
якими критеріями, ознаками її на-
лежить визнавати такою;

• чи належить такий вид над-
бавки до доходу, структури заро-
бітної плати, зокрема й такої, що 
не передбачена актами чинного за-
конодавства, якщо зважити на те, 
що виплачується вона за роботу 
в умовах (райони Крайньої Півно-
чі та прирівняні до них райони), 
яких на території України немає;

• чи має і повинно впливати 
на зарахування цього платежу до 
доходу, з якого обчислюється пен-
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сія, те, що в різні часові проміжки 
часу – до і після січня 1991 року – 
в одному випадку на підставі за-
кону доходи за роботу в районах 
Крайньої Півночі та прирівняних 
до них районів враховувалася для 
обчислення і призначення пенсії, а 
в інших – ні, хоча умови праці не 
змінилися;

• беручи до уваги те, що від-
повідно до цієї Угоди Україна взя-
ла на себе зобов’язання нести усі 
витрати, пов’язані із здійсненням 
пенсійного забезпечення грома-
дян держав-учасниць Угоди, пен-
сії яким призначено на території 
України, обчислення якої прово-
диться з заробітку (доходу) за пе-
ріоди роботи, які зараховуються до 
трудового стажу, при зарахуванні 
до такого стажу періоду роботи 
у Російській Федерації в районах 
Крайньої Півночі та прирівняних 
до них районах, чи має обчислен-
ня пенсії відбуватися з заробітку 
(доходу) без урахування північної 
надбавки і чому.

Аналіз дослідження і публі-
кацій. В напрямку економіко-пра-
вових аспектів пенсії на основі 
північної надбавки та районного 
коефіцієнта в міжнародних угодах 
налічуються багаточисельні судові 
спори, в тому числі:

• справа №489/5283/16-а 
розглянута суддею касаційного ад-
міністративного суду Верховного 
Суду Гриців М.І., Науково-кон-
сультативною радою при Вер-
ховному Суді, , головуючим 
суддею Одеського апеляційного ад-
міністративного суду Градовським 
Ю.М., суддею Ленінського район-

ного суду м.Миколаєва Губниць-
ким Д. Г., 

• справа К/800/56078/14, 
К/800/57397/14 ВАС України 
в постанові,

• справа №  345/4049/16-
а розглянута Верховним Судом 
України;

Метою статті – розкриття змі-
сту окремих економічних та пра-
вових аспектів, пенсії на основі 
північної надбавки та районного 
коефіцієнта в міжнародних угодах.

Виклад основного матеріа-
лу. Управління Пенсійного фонду 
України (далі – УПФУ) не враху-
вує стаж роботи в районах Край-
ньої Півночі, а отже відмовляє 
в наступних пільгах: 1) кратного 
зарахування 1 року роботи в та-
ких районах до 1 року та 6 міся-
ців стажу, що зараховується при 
обчисленні пенсії через старість; 
2) врахування отримуваної північ-
ної надбавки та районного коефі-
цієнту. 

Відповідно до абз.1, 2 п.5 При-
кінцевих положень Закону Укра-
їни «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» 
період роботи до 1 січня 1991 року 
в районах Крайньої Півночі та міс-
цевостях, прирівняних до райо-
нів Крайньої Півночі колишнього 
Союзу РСР, а також на острові 
Шпіцберген зараховується до стра-
хового стажу в порядку і на умо-
вах, передбачених законодавством, 
що діяло до 1 січня 1991 року.

Пільгове обчислення страхово-
го стажу застосовується для осіб, 
які працювали в районах Крайньої 
Півночі та місцевостях, прирівня-
них до районів Крайньої Півночі, 
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та на яких поширювалися пільги, 
передбачені для працюючих в райо-
нах Крайньої Півночі та місцевос-
тях, прирівняних до районів Край-
ньої Півночі, відповідно до Указу 
Президії Верховної Ради Союзу 
РСР від 10 лютого 1960 року «Про 
впорядкування пільг для осіб, які 
працюють в районах Крайньої 
Півночі і в місцевостях, прирівня-
них до районів Крайньої Півночі» 
[8], постанови Ради Міністрів Со-
юзу РСР від 10 лютого 1960 року 
№ 148 «Про порядок застосування 
Указу Президії Верховної Ради 
Союзу РСР» від 10 лютого 1960 
року [9] «Про впорядкування пільг 
для осіб, які працюють в районах 
Крайньої Півночі і в місцевостях, 
прирівняних до районів Крайньої 
Півночі», Указу Президії Верхов-
ної Ради Союзу РСР від 26 вересня 
1967 року №1908-VІІ «Про розши-
рення пільг на осіб, що працю-
ють в районах Крайньої Півночі і 
у місцевостях, що прирівнюються 
до районів Крайньої Півночі» [10].

Пільгове обчислення страхово-
го стажу провадиться на підставі 
трудової книжки, або письмового 
трудового договору, або довідки, 
в яких зазначено період роботи 
в районах Крайньої Півночі та міс-
цевостях, прирівняних до районів 
Крайньої Півночі, та користування 
пільгами, передбаченими вищеза-
значеними нормативно-правовими 
актами.

Статтями 1 – 4 Указу Президії 
Верховної Ради Союзу РСР від 10 
лютого 1960 року «Про впорядку-
вання пільг для осіб, які працюють 
в районах Крайньої Півночі і в міс-
цевостях, прирівняних до районів 

Крайньої Півночі» передбачено 
надання всім робітникам і служ-
бовцям державних, кооперативних 
і громадських підприємств, уста-
нов і організацій таких пільг: ви-
плату надбавок до заробітної пла-
ти, надання додаткових відпусток, 
можливість об’єднання відпусток, 
але не більш як за три роки, випла-
ту різниці між розміром допомоги 
по соціальному страхуванню і фак-
тичним заробітком (включаючи 
надбавки) у разі тимчасової втрати 
працездатності.

Статтею 5 цього Указу встанов-
лено надання додаткових пільг, 
зокрема, зарахування одного року 
роботи у вказаних районах за один 
рік і шість місяців роботи при об-
численні стажу, що дає право на 
отримання пенсії за віком і по ін-
валідності працівникам, які пере-
водились, направлялись або за-
прошувались на роботу в райони 
Крайньої Півночі і в місцевості, 
прирівняні до районів Крайньої 
Півночі, з інших місцевостей кра-
їни, за умови укладення ними тру-
дових договорів про роботу в цих 
районах строком на п’ять років, а 
на островах Північного Льодовито-
го океану – два роки.

Пільги, що передбачено ст. 5 
цього Указу, надавалися також 
й особам, які прибули в райони 
Крайньої Півночі або в прирівня-
ні райони з власної ініціативи та 
уклали строковий трудовий дого-
вір.

Указом Президії Верховної 
Ради Союзу РСР від 26 вересня 
1967 року №1908-VІІ «Про роз-
ширення пільг на осіб, що працю-
ють в районах Крайньої Півночі і 
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у місцевостях, що прирівнюються 
до районів Крайньої Півночі» ско-
рочена тривалість трудового до-
говору, який дає право на пільги 
передбачені ст. 5 Указу Президії 
Верховної Ради Союзу РСР від 10 
лютого 1960 року «Про впорядку-
вання пільг для осіб, які працю-
ють в районах Крайньої Півночі і 
в місцевостях, прирівняних до ра-
йонів Крайньої Півночі» з п’яти до 
трьох років. Зазначено про право 
на отримання таких пільг особам, 
які прибули в такі райони з влас-
ної ініціативи в разі укладання 
ними трудових договорів на строк 
три роки.

Аналогічні умови щодо застосу-
вання пільг, передбачених статтею 
5 Указу Президії Верховної Ради 
Союзу РСР від 10 лютого 1960 року 
«Про впорядкування пільг для осіб, 
які працюють в районах Крайньої 
Півночі і в місцевостях, прирів-
няних до районів Крайньої Півно-
чі», передбачені й Інструкцією про 
порядок надання пільг особам, які 
працюють у районах Крайньої Пів-
ночі і в місцевостях, прирівняних 
до районів Крайньої Півночі, за-
твердженою постановою Державно-
го комітету Ради Міністрів СРСР 
з питань праці і заробітної плати 
та Президії ВЦРПС від 16 грудня 
1967 року № 530/П-28.

Тобто законодавець ув’язав 
пільгового обрахунку стажу вихо-
дячи з укладання саме трудового 
договору строком не менше 3-х ро-
ків. Звільнення позивача за влас-
ним бажанням 14 березня 1983 р. 
згідно Розділу VIII вказаної Ін-
струкції не дає право для продов-

ження безперервного пільгового 
стажу.

Відповідно до частини 2 статті 6 
Угоди про гарантії прав громадян 
держав-учасників Співдружності 
Незалежних Держав в галузі пен-
сійного забезпечення від 13 березня 
1992 року для встановлення права 
на пенсію, в тому числі пенсій на 
пільгових умовах і за вислугу ро-
ків, громадянам держав-учасни-
ків Угоди зараховується трудовий 
стаж, набутий на території будь-
якої з цих держав, а також на те-
риторії колишнього СРСР за час 
до вступу в дію цієї Угоди. Обчис-
лення пенсій здійснюється виходя-
чи із заробітної плати (доходу) за 
періоди роботи, які зараховуються 
до трудового стажу.

Відповідно до абзаців 2 та 
3 статті 6 Угоди між Урядом Укра-
їни і Урядом Російської Федерації 
про трудову діяльність і соціаль-
ний захист громадян України і Ро-
сії, які працюють за межами кор-
донів своїх країн від 14 січня 1993 
року [11] трудовий стаж, включаю-
чи стаж, який обчислюється у піль-
говому порядку, і стаж роботи за 
спеціальністю, набутий у зв’язку 
з трудовою діяльністю на територі-
ях обох Сторін, взаємно визнача-
ється Сторонами.

Обчислення стажу здійснюєть-
ся згідно з законодавством Сторо-
ни, на території якої відбувалась 
трудова діяльність.

Згідно з статтею 104 Трудово-
го кодексу Російської Федерації 
[12] якщо за умовами виробництва 
(роботи) у приватного підприєм-
ця, в підприємства в цілому чи при 
виконанні окремих видів робіт не 
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може бути збережена встановлена 
для даної категорії працівників що-
денна чи щотижнева тривалість ро-
бочого часу, допускається введен-
ня підсумованого обліку робочого 
часу з тим, щоб тривалість робочо-
го часу за звітний період (місяць, 
квартал і інші періоди) не переви-
щували нормального числа робо-
чих годин. Звітний період не може 
перевищувати одного року.

Відповідно до статті 300 Трудо-
вого кодексу Російської Федерації 
при вахтовому методі роботи вста-
новлюється підсумований облік ро-
бочого часу за місяць, квартал чи 
інший триваліший період, але не 
більше одного року. Підсумований 
період охоплює весь робочий час, 
час в дорозі до місця знаходження 
роботодавця або від пункту збору 
до місця виконання роботи і назад, 
а також час відпочинку, що при-
падає на даний календарний про-
міжок часу. Роботодавець зобов’я-
заний вести облік робочого часу 
і часу відпочинку кожного праців-
ника, працюючого вахтовим мето-
дом, по місяцях і за весь обліковий 
період.

Відповідно до статті 27 Закону 
України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» 
розмір пенсії за віком визначаєть-
ся за формулою: П = Зп х Кс, де: 
П – розмір пенсії, у гривнях; Зп – 
заробітна плата (дохід) застрахо-
ваної особи, визначена відповідно 
до статті 40 цього Закону, з якої 
обчислюється пенсія, у гривнях; 
Кс – коефіцієнт страхового стажу 
застрахованої особи, визначений 
відповідно до статті 25 цього Зако-
ну.

Відповідно до частини 1 статті 
66 Закону України «Про пенсій-
не забезпечення» до заробітку для 
обчислення пенсії включаються всі 
види оплати праці (виплат, дохо-
ду), на які відповідно до Закону 
України «Про збір на обов’язкове 
державне пенсійне страхування»на-
раховується збір на обов’язкове 
державне пенсійне страхування, 
в межах максимальної величини 
фактичних витрат на оплату праці 
найманих працівників, оподатко-
вуваного доходу (прибутку), су-
купного оподатковуваного доходу 
(граничної суми заробітної плати 
(доходу), з яких справляються 
страхові внески (збори) до соці-
альних фондів, що діяла на день 
одержання зазначеного заробітку 
(виплат, доходу).

Виплати, що враховуються в за-
робітну плату застрахованої особи 
для обчислення пенсії, передбачені 
статтею 41 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування». Зокрема, від-
повідно до пунктів 1 і 2 цієї статті 
до заробітної плати (доходу) для 
обчислення пенсії враховуються: 
суми виплат (доходу), отримува-
них застрахованою особою після 
набрання чинності цим Законом, 
з яких згідно з цим Законом були 
фактично нараховані (обчислені) 
та сплачені страхових внески в ме-
жах встановленої законодавством 
максимальної величини заробітної 
плати (доходу), з якої сплачу-
ються страхові внески, а після на-
брання чинності Законом України 
«Про збір та облік єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» – макси-
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мальної величини бази нараху-
вання єдиного внеску на загаль-
нообов’язкове державне соціальне 
страхування визначеної відповідно 
до закону;

суми виплат (доходу), отриму-
ваних застрахованою особою до 
набрання чинності цим Законом, 
у межах сум, на які відповідно до 
законодавства, що діяло раніше, 
нараховувалися внески на держав-
не соціальне страхування або збір 
на обов’язкове державне пенсійне 
страхування, а за періоди до запро-
вадження обмеження максимально-
го розміру заробітної плати (дохо-
ду), з якої сплачувалися зазначені 
внески (збір), – у межах сум, які 
відповідно до законодавства, що 
діяло раніше, включалися до заро-
бітної плати, з якої обчислювалася 
пенсія відповідно до Закону Укра-
їни «Про пенсійне забезпечення», 
і не перевищують 5,6 розміру се-
редньої заробітної плати в Україні 
на день отримання зазначених сум.

Таким чином, на законодавчому 
рівні встановлено загальну макси-
мальну величину заробітної плати, 
яка враховується в цілях обчислен-
ня пенсії.

Згідно довідок про заробітну 
плату, з урахуванням районного 
коефіцієнту та північної надбавки, 
з усіх сум були сплачені внески до 
Пенсійного фонду Російської Фе-
дерації.

Оскільки підприємство сплачу-
вало належні страхові внески із сум 
виплачуваної позивачу зарплати, 
включаючи північну надбавку, то 
їх суми слід враховувати в складі 
заробітку, на підставі якого обчис-
лена пенсія, а тому відмова ПФУ 

у врахуванні північної надбавки 
в складі заробітку для обчислення 
пенсії є протиправною.

Таку правову позицію ви-
словив ВАС України в по-
станові від 27 липня 2016 р. 
(справа К/800/56078/14, 
К/800/57397/14) одночасно ви-
словивши стосовно застосування 
районного коефіцієнту наступний 
висновок.

Районний коефіцієнт – показ-
ник відносного збільшення заро-
бітної плати з метою компенсації 
додаткових витрат і підвищених 
витрат праці, пов’язаних з ви-
конанням роботи і проживанням 
в регіонах з важкими кліматични-
ми умовами. В даний час районні 
коефіцієнти, розмір яких від 1,1 
до 2,0, застосовуються до заробіт-
ної плати працівників, зайнятих 
в районах Крайньої Півночі та 
місцевостях, прирівняних до них, 
районах Сибіру, Далекого Сходу, 
Уралу, північних регіонах євро-
пейської частини Російської Феде-
рації.

Відповідно до положень стат-
ті 14 Федерального закону Ро-
сійської Федерації «Про трудові 
пенсії в Російській Федерації» від 
17 грудня 2001 року № 173-ФЗ 
розмір страхової частини трудо-
вої пенсії по старості визначається 
за формулою: СЧ = ПК / Т + Б, 
де СЧ – страхова частина трудо-
вої пенсії по старості; ПК – сума 
розрахункового пенсійного капі-
талу застрахованої особи (стаття 
29.1 цього Закону), врахованого 
станом на день, з якого зазначеній 
особі призначається страхова ча-
стина трудової пенсії по старості; 
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Т – кількість місяців очікуваного 
періоду виплати трудової пенсії по 
старості, який застосовується для 
розрахунку страхової частини за-
значеної пенсії, що становить 19 
років (228 місяців); Б – фіксова-
ний базовий розмір страхової ча-
стини трудової пенсії по старості.

Фіксований базовий розмір 
страхової частини трудової пенсії 
по старості особам, які прожива-
ють в районах Крайньої Півночі 
і прирівняних до них місцевостях, 
збільшується на відповідний район-
ний коефіцієнт, який встановлю-
ється Урядом Російської Федерації 
залежно від району (місцевості) 
проживання, на весь період прожи-
вання зазначених осіб у цих райо-
нах (місцевостях).

При переїзді громадян на нове 
місце проживання в інші райони 
Крайньої Півночі і прирівняні до 
них місцевості, в яких встановле-
но інші районні коефіцієнти, фік-
сований базовий розмір страхової 
частини трудової пенсії по старості 
визначається з урахуванням розмі-
ру районного коефіцієнта за новим 
місцем проживання.

При виїзді громадян за межі ра-
йонів Крайньої Півночі і прирівня-
них до них місцевостей на нове міс-
це проживання фіксований базовий 
розмір страхової частини трудової 
пенсії по старості визначається від-
повідно до пунктів 2 – 5 цієї статті 
(тобто без урахування районного 
коефіцієнта).

Враховуючи викладене, позов-
на вимога про врахування розмі-
ру районного коефіцієнта в складі 
заробітку при обчислені пенсії по-
зивача, який проживає та отримує 

пенсію на території України, є по-
милковим.

До уваги взяті наступні норма-
тивні та законодавчі документи.

1) Наказ міністерство статис-
тики України N 323 від 11.12.1995 
(зареєстровано в Міністерстві 21 
грудня 1995 р. за N 465/1001) [13]:

«Додаткова заробітна плата. 
Це – винагорода за працю понад 
установлені норми, за трудові успі-
хи та винахідливість і за особливі 
умови праці. Вона включає допла-
ти, надбавки, гарантійні…»

«До фонду додаткової заробіт-
ної плати входять:

2.4. Надбавки та доплати до та-
рифних ставок та посадових окла-
дів у розмірах, передбачених чин-
ним законодавством…»

2) Відповідно до ст. 66 Закону 
України «Про пенсійне забезпе-
чення» від 5 листопада 1991 року 
№ 1788-XII до заробітку для обчис-
лення пенсії включаються всі види 
оплати праці (виплат, доходу), на 
які відповідно до Закону України 
«Про збір на обов’язкове державне 
пенсійне страхування» нарахову-
ється збір на обов’язкове держав-
не пенсійне страхування, в межах 
максимальної величини фактичних 
витрат на оплату праці найманих 
працівників, оподатковуваного до-
ходу (прибутку), сукупного опо-
датковуваного доходу (граничної 
суми заробітної плати (доходу), 
з яких справляються страхові вне-
ски (збори) до соціальних фондів, 
що діяла на день одержання зазна-
ченого заробітку (виплат, доходу).

3) Відповідно до п.п. «д» п.15 
Інструкції «Про порядок утри-
мання страхових внесків і викори-
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стання коштів державного соціаль-
ного страхування», затвердженої 
постановою Президії ВЦРПС від 
29.02.1960 року [14], в загаль-
ну суму заробітної плати, на яку 
нараховуються страхові внески, 
включалися процентні надбавки за 
роботу на Крайній Півночі і міс-
цевостях, прирівняних до районів 
Крайньої Півночі, а також район-
ний та поправочний коефіцієнт.

4) Згідно з Положенням про 
порядок призначення та виплати 
державних пенсій від 03.08.1972 
року, Законом СРСР «Про пенсій-
не забезпечення громадян в СРСР» 
від 15.05.1990 року №1480-І [15] 
особам, які проживали у районах, 
де до заробітної плати робітників 
і службовців встановлені районні 
коефіцієнти, при призначенні пен-
сій враховувалася фактична заро-
бітна плата, обчислена із застосу-
ванням районного коефіцієнта.

5) Пільгове обчислення страхо-
вого стажу застосовується для осіб, 
які працювали в районах Крайньої 
Півночі та місцевостях, прирівня-
них до районів Крайньої Півночі, 
та на яких поширювалися пільги, 
передбачені для працюючих в райо-
нах Крайньої Півночі та місцевос-
тях, прирівняних до районів Край-
ньої Півночі, відповідно до Указу 
Президії Верховної Ради Союзу 
РСР від 10 лютого 1960 року «Про 
впорядкування пільг для осіб, які 
працюють в районах Крайньої Пів-
ночі і в місцевостях, прирівняних 
до районів Крайньої Півночі», 
постанови Ради Міністрів Сою-
зу РСР від 10 лютого 1960 року 
№ 148 «Про порядок застосуван-
ня Указу Президії Верховної Ради 

Союзу РСР від 10 лютого 1960 
року «Про впорядкування пільг 
для осіб, які працюють в районах 
Крайньої Півночі і в місцевостях, 
прирівняних до районів Крайньої 
Півночі», Указу Президії Верхов-
ної Ради Союзу РСР від 26 вересня 
1967 року «Про розширення пільг 
для осіб, які працюють в районах 
Крайньої Півночі і в місцевостях, 
прирівняних до районів Крайньої 
Півночі».

6) Разом з тим, ч. 3 ст. 96 За-
кону СРСР «Про пенсійне забез-
печення громадян в СРСР» від 
15.05.1990 року №1480-І перед-
бачено, що при вибутті осіб, які 
проживають у районах, де до за-
робітної плати встановлено район-
ні коефіцієнти, за межі районів 
Крайньої Півночі чи прирівняних 
до них районів, у райони, де ко-
ефіцієнт до заробітної плати не 
встановлено, пенсія за їх вибором 
обчислюється в такому ж порядку, 
але з виключенням з фактичного 
заробітку виплат за районними ко-
ефіцієнтами, або із заробітку, об-
численого відповідно до статей 76 
та 78 цього Закону.

7) статтею 5 Угоди «Про га-
рантії прав громадян держав — 
учасниць СНД в галузі пенсійно-
го забезпечення» від 13.03.1992, 
підписана Україною, встановлено, 
що дія угоди розповсюджується на 
пенсійне забезпечення громадян, 
які встановлені чи будуть установ-
лені законодавством держави-учас-
ниць угод.

8) ч. 2 ст. 6 Угоди «Про га-
рантії прав громадян держав-учас-
ників Співдружності незалежних 
Держав в галузі пенсійного забез-



106

печення» від 13 березня 1992 року, 
укладеною між Україною і Росією, 
для встановлення права на пенсію, 
в тому числі пенсію на пільгових 
умовах і за вислугу років, громадя-
нам держав-учасників угоди зара-
ховується трудовий стаж, набутий 
на території будь-якої з цих дер-
жав, а також на території колиш-
нього СРСР до набрання сили вка-
заної угоди.

9) Статтею 3 тимчасової Угоди 
між Урядом України та Урядом 
Російської Федерації про гаран-
тії прав громадян, які працювали 
в районах Крайньої Півночі, та 
в місцевостях, які прирівняні до 
даних районів, в галузі пенсійного 
забезпечення від 15.01.1993, дозво-
лено обчислювати стаж за нормами 
Закону Російської Федерації «Про 
державні гарантії і компенсації 
для осіб, працюючих і прожива-
ючих в районах Крайньої Півночі 
та прирівняних місцевостях» від 
19.02.1993, яким дозволено засто-
совувати пільгу при обчисленні 
стажу незалежно від факту наявно-
сті строкового трудового договору, 
тим самим на рівні міжнародних 
угод укладених між Україною та 
Росією встановлено, що на терито-
рії України гарантується пенсійне 
забезпечення громадян, які працю-
вали на території Росії в районах 
Крайньої Півночі та прирівняних 
до них місцевостях, і при цьому 
обов’язково визначено, що обчис-
лення стажу здійснюється незалеж-
но від факту наявності строкового 
трудового договору.

10) Частиною 2 статті 4 Уго-
ди «Про співробітництво в галузі 
трудової міграції та соціального 

захисту трудівників-мігрантів» від 
15.04.1994 року, передбачено, що 
трудовий стаж, зокрема стаж на 
пільгових підставах і за спеціаль-
ністю, взаємно визнається Сторо-
нами [16]. 

З вищенаведених норм міжна-
родних угод, підписаних Украї-
ною та РФ, слідує, що обчислення 
стажу здійснюється згідно з зако-
нодавством держави, на території 
якої відбувалась трудова діяль-
ність, пільговий стаж, набутий на 
території однієї з цих двох держав, 
визнається іншою. Значить після 
01.01.1991 року питання роботи 
та призначення пенсій в районах 
Крайньої Півночі регулюються 
міжнародними угодами між Укра-
їною та РФ.

Висновки і перспективи по-
дальших досліджень. Відповідно 
до ч. 2 ст.19 Закону України «Про 
міжнародні договори» від 29 черв-
ня 2004 року №1906-IV, відпо-
відно до якої якщо міжнародним 
договором України, який набрав 
чинності в установленому порядку, 
встановлено інші правила, ніж ті, 
що передбачені у відповідному акті 
законодавства України, то застосо-
вуються правила міжнародного до-
говору.

1) Щодо того, чи охоплює си-
стема оплати праці України такий 
вид доходу (платні) як північна 
надбавка (процентна надбавка до 
заробітної плати за стаж роботи 
в районах Крайньої Півночі та при-
рівняних до них районах), фактич-
но отримувана працівником у пе-
ріод роботи у відповідних районах 
після 1991 року, з якої зокрема та 
із заробітної плати в цілому спла-
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чені страхові внески у Російській 
Федерації, з огляду на вимоги Уго-
ди.

Надбавки входять до поняття 
додаткова заробітна плата (п.2.3-
2.4 Наказ міністерство статистики 
України N 323 від 11.12.1995);

2) Правова природа цього пла-
тежу, чи є північна надбавка еле-
ментом, складовою доходу (за-
робітної плати), якщо так, то за 
якими критеріями, ознаками її на-
лежить визнавати такою.

Надбавки входять до поняття 
додаткова заробітна плата (п.2.3-
2.4 Наказ міністерство статистики 
України N 323 від 11.12.1995)

Пільгове обчислення страхово-
го стажу застосовується для осіб, 
які працювали в районах Крайньої 
Півночі та місцевостях, прирівня-
них до районів Крайньої Півночі, 
та на яких поширювалися пільги, 
передбачені для працюючих в ра-
йонах Крайньої Півночі та місце-
востях, прирівняних до районів 
Крайньої Півночі (Указ Президії 
ВР Союзу РСР від 10.02.1960р.), 
діє в редакції від 22.01.1979р.

3) Щодо належності такого 
виду надбавки до доходу, струк-
тури заробітної плати, зокрема 
й такої, що не передбачена актами 
чинного законодавства, якщо зва-
жити на те, що виплачується вона 
за роботу в умовах (райони Край-
ньої Півночі та прирівняні до них 
райони), яких на території Украї-
ни немає. 

Надбавки входять до поняття 
додаткова заробітна плата (п.2.3-
2.4 Наказ міністерство статистики 
України N 323 від 11.12.1995)

До заробітку для обчислення 
пенсії включаються всі види оп-
лати праці в межах максимальної 
величини фактичних витрат на оп-
лату праці (ст. 66 Закону України 
«Про пенсійне забезпечення» від 
05.11.1991 року № 1788-XII)

4) Щодо того, чи має і повин-
но впливати на зарахування цього 
платежу до доходу, з якого обчис-
люється пенсія, те, що в різні часо-
ві проміжки часу – до і після січня 
1991 року – в одному випадку на 
підставі закону доходи за робо-
ту в районах Крайньої Півночі та 
прирівняних до них районів врахо-
вувалася для обчислення і призна-
чення пенсії, а в інших – ні, хоча 
умови праці не змінилися;

Питання роботи та призначення 
пенсій в районах Крайньої Півночі 
регулюються міжнародними угода-
ми між Україною та РФ.

5) Відповідно до міжнародних 
Угод Україна взяла на себе зобов’я-
зання нести усі витрати, пов’язані 
із здійсненням пенсійного забезпе-
чення громадян держав-учасниць 
Угоди, пенсії яким призначено 
на території України, обчислення 
якої проводиться з заробітку (до-
ходу) за періоди роботи, які за-
раховуються до трудового стажу, 
при зарахуванні до такого стажу 
періоду роботи у Російській Феде-
рації в районах Крайньої Півночі 
та прирівняних до них районах, чи 
має обчислення пенсії відбуватися 
з заробітку (доходу) без урахуван-
ня північної надбавки і чому.

Обмеження для застосування 
передбачені для районного «кое-
фіцієнта» (в т.ч. при вибутті осіб 
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з районів прирівняних до Крайньої 
Півночі), але не для «надбавки»:

• в загальну суму заробітної 
плати, на яку нараховуються стра-
хові внески, включалися процент-
ні надбавки за роботу на Крайній 
Півночі і місцевостях, прирівняних 
до районів Крайньої Півночі, а та-
кож районний та поправочний ко-
ефіцієнт (п.п. «д» п.15 Інструкції 
«Про порядок утримання страхо-
вих внесків і використання коштів 
державного соціального страхуван-
ня», затверджено постановою Пре-
зидії ВЦРПС від 29.02.1960р.), 

• особам, які проживали у ра-
йонах, де до заробітної плати ро-
бітників і службовців встановлені 
районні коефіцієнти, при призна-
ченні пенсій враховувалася фак-
тична заробітна плата, обчислена 
із застосуванням районного кое-
фіцієнта (Положення про порядок 
призначення та виплати держав-
них пенсій від 03.08.1972 року, 
Законом СРСР «Про пенсійне за-
безпечення громадян в СРСР» від 
15.05.1990 року №1480-І);

• при вибутті осіб, які прожи-
вають у районах, де до заробітної 
плати встановлено районні коефі-
цієнти, за межі районів Крайньої 
Півночі чи прирівняних до них ра-
йонів, у райони, де коефіцієнт до 
заробітної плати не встановлено, 
пенсія за їх вибором обчислюєть-
ся в такому ж порядку, але з ви-
ключенням з фактичного заробітку 
виплат за районними коефіцієнта-
ми, або із заробітку, обчисленого 
відповідно до статей 76 та 78 цього 
Закону. (Разом з тим, ч. 3 ст. 96 
Закон СРСР «Про пенсійне за-

безпечення громадян в СРСР» від 
15.05.1990 року №1480-І).

Питання роботи та призначення 
пенсій в районах Крайньої Півночі 
регулюються міжнародними угода-
ми між Україною та РФ.

Угода «Про гарантії прав гро-
мадян держав — учасниць СНД 
в галузі пенсійного забезпечення» 
від 13.03.1992 (далі – Угода): 

ст. 4 Государства-участники 
Соглашения проводят политику 
гармонизации законодательства о 
пенсионном обеспечении 

ст. 5 Настоящее Соглашение 
распространяется на все виды пен-
сионного обеспечения граждан, 
которые установлены или будут 
установлены законодательством 
государств-участников Соглаше-
ния. 

ч.2. ст. 6 Для установления пра-
ва на пенсию, в том числе пенсий на 
льготных основаниях и за выслугу 
лет, гражданам государств-участ-
ников Соглашения учитывается 
трудовой стаж, приобретенный на 
территории любого из этих госу-
дарств, а также на территории быв-
шего СССР за время до вступления 
в силу настоящего Соглашения.

ч.3. ст. 6 Исчисление пенсий 
производится из заработка (дохо-
да) за периоды работы, которые 
засчитываются в трудовой стаж.

ст. 9 Государства-участники 
Содружества рассматривают во-
просы, не урегулированные насто-
ящим Соглашением, а также свя-
занные с его применением, путем 
переговоров.

ст. 10 Государства-участники 
 Содружества берут на себя обя-
зательства информировать друг 
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друга о действующем в их госу-
дарствах пенсионном законо-
дательстве, последующих его 
изменениях, а также принимать 
необходимые меры к установлению 
обстоятельств, имеющих решающее 
значение для определения права на 
пенсию и ее размера.

Статтею 3 тимчасової Угоди 
між Урядом України та Урядом 
Російської Федерації про гаран-
тії прав громадян, які працювали 
в районах Крайньої Півночі, та 
в місцевостях, які прирівняні до 
даних районів, в галузі пенсійного 
забезпечення від 15.01.1993, дозво-
лено обчислювати стаж за нормами 
Закону Російської Федерації «Про 
державні гарантії і компенсації 
для осіб, працюючих і прожива-
ючих в районах Крайньої Півночі 
та прирівняних місцевостях» від 
19.02.1993, яким дозволено засто-
совувати пільгу при обчисленні 
стажу незалежно від факту наявно-
сті строкового трудового договору, 
тим самим на рівні міжнародних 
угод укладених між Україною та 
Росією встановлено, що на терито-
рії України гарантується пенсійне 
забезпечення громадян, які працю-
вали на території Росії в районах 
Крайньої Півночі та прирівняних 
до них місцевостях, і при цьому 
обов’язково визначено, що обчис-
лення стажу здійснюється незалеж-
но від факту наявності строкового 
трудового договору.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 За-
кону України «Про міжнарод-
ні договори» від 29 червня 2004 
року № 1906-IV, відповідно до 
якої якщо міжнародним догово-
ром України, який набрав чинності 

в установленому порядку, встанов-
лено інші правила, ніж ті, що пе-
редбачені у відповідному акті зако-
нодавства України, застосовуються 
правила міжнародного договору.

Таким чином, при неврахуванні 
північних надбавок, важливо звер-
нути увагу на наступну неузгодже-
ність дій відповідача (Управління 
Пенсійного Фонду України), який 
виконує зобов’язання України за 
Угодою від 13.03.1992р., в разі не-
виконання своїх зобов’язань, щодо 
передбачених заходів, з інформу-
вання Росії, а також з урегулюван-
ня та гармонізації законодавства:

• участники Соглашения про-
водят политику гармонизации зако-
нодательства о пенсионном обеспе-
чении (ст. 4 Угоди) 

• для установления права 
на пенсию, в том числе пенсий на 
льготных основаниях и за выслугу 
лет, гражданам государств-участ-
ников Соглашения учитывается 
трудовой стаж, приобретенный на 
территории любого из этих госу-
дарств… (ч.2. ст. 6 Угоди)

• исчисление пенсий произво-
дится из заработка (дохода) за пе-
риоды работы, которые засчитыва-
ются в трудовой стаж (ч.3. ст. 6 
Угоди)

• государства-участники Сод-
ружества рассматривают вопросы, 
не урегулированные настоящим 
Соглашением, а также связанные с 
его применением, путем перегово-
ров (ст. 9 Угоди)

• государства-участники Сод-
ружества берут на себя обязатель-
ства информировать друг друга о 
действующем в их государствах 
пенсионном законодательстве, по-
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следующих его изменениях, а также 
принимать необходимые меры 
к установлению обстоятельств, 
имеющих решающее значение для 
определения права на пенсию и ее 
размера. (ст. 10 Угоди).
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ПОЗАСУДОВІ СПОСОБИ ВРЕГУЛЮВАННЯ 
СПОРІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ

Анотація: Cуттєвi змiни у дepжaвнoму, пoлiтичнoму тa coцiaльнo-
eкoнoмiчнoму уcтpoї Укpaїни, aктивiзaцiя пpoцeciв євpoпeйcькoї 
iнтeгpaцiї, пocилeння впливу pинкoвих мeхaнiзмiв у eкoнoмiцi тa 
aктивнocтi учacникiв цивiльнo-пpaвoвoгo oбiгу пopяд з poзшиpeнням 
гeoгpaфiї їх гocпoдapcькoї дiяльнocтi зa paхунoк вихoду нa євpoпeйcький 
тa мiжнapoднi pинки пoтpeбують cтвopeння eфeктивних, швидких тa 
зpучних мeхaнiзмiв уpeгулювaння пpaвoвих cпopiв. 

Нa cьoгoднi виникaє бaгaтo питaнь у cфepi зaхиcту iнтeлeктуaльнoї 
влacнocтi. З кoжним poкoм кiлькicть piзнoвидiв iнтeлeктуaльнoгo пpoдукту 
poзшиpюєтьcя. Якщo paнiшe icнувaли тiльки oкpeмi типи iнтeлeктуaльнoгo 
пpoдукту, тaкi як твopи миcтeцтвa, лiтepaтуpи, нaуки, тeхнiчнi iннoвaцiї, 
тo зapaз виникaє вeликa кiлькicть iннoвaцiйних кoмп’ютepних пpoгpaм, 
з’являєтьcя вce бiльшe впpoвaджeних нoвинoк, пoв’язaних з poзpoбкoю, 
бaзaми дaних, a тaкoж бaгaтo iншoгo, щo зaбeзпeчує якicнe зpocтaння 
eфeктивнocтi пpoцeciв aбo пpoдукцiї, зaтpeбувaнoї нa pинку, є пiдcумкoвим 
peзультaтoм iнтeлeктуaльнoї дiяльнocтi людини, її уяви, вiдкpиттiв, 
винaхoдiв i paцioнaльнocтi.

Зaкoнoдaвcтвo, якe peглaмeнтує вiднocини в cфepi iнтeлeктуaльнoї 
влacнocтi, нocить кoмплeкcний хapaктep, ocкiльки тiльки у взaємoдiї 
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вcьoгo cпeктpa piзнoмaнiтнoгo i piзнoгaлузeвoгo peгулювaння мoжливo 
peaльнe зaбeзпeчeння oхopoни пpaвa iнтeлeктуaльнoї влacнocтi.

Нeзвaжaючи нa тe, щo в Укpaїнi, як i в бiльшocтi євpoпeйcьких дepжaв, 
poзгляд cпopiв у дepжaвних cудaх є ocнoвнoю фopмoю зaхиcту пopушeних, 
нeвизнaних aбo ocпopювaних пpaв, cвoбoд i зaкoнних iнтepeciв ociб, тaкa 
фopмa дaлeкo нe зaвжди є якicнoю, швидкoю тa тaкoю, щo пoвнoю мipoю 
зaдoвoльняє пoтpeби cуcпiльcтвa. Питaння викopиcтaння aльтepнaтивних 
cпocoбiв уpeгулювaння cпopiв – цe питaння мaйбутньoгo cиcтeми пpaвocуддя 
пocтpaдянcьких кpaїн. A у paзi нeвикopиcтaння cучacних, бiльш eфeктивних 
iнcтpумeнтiв уpeгулювaння кoнфлiктiв дocягти iдeaльнoгo пpaвocуддя будe 
нeмoжливo. Нa cьoгoднiшнiй дeнь взaємoдiя двoх cиcтeм ypeгyлювaння 
юpидичних кoнфлiктiв – дepжaвнoї (cyдoвoї) тa нeдepжaвнoї (пoзacyдoвoї), 
видaєтьcя нeвiдвopoтним фaктoм, aджe oдним з cyчacних нaпpямкiв cyдoвoї 
пoлiтики – дiяльнocтi дepжaви в цiлях cтвopeння eфeктивнoгo мeхaнiзмy 
здiйcнeння пpaвocyддя, є шиpoкe зacтocyвaння aльтepнaтивних cпocoбiв 
виpiшeння cпopiв. Тaкi cиcтeми ypeгyлювaння cпopiв тicнo пoв’язaнi мiж 
coбoю тa здiйcнюють взaємний вплив для peaлiзaцiї пoклaдeнoї нa них 
cпiльнoї мeти – cпpaвeдливoгo виpiшeння cпopiв.

Ключові слова: iнcтpумeнти уpeгулювaння кoнфлiктiв, пpaвocуддя, 
cпpaвeдливе виpiшeння cпopiв.
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EXTRA-JUDICIAL METHODS OF SETTLEMENT  
OF DISPUTES ARE IN THE FIELD OF 

INTELLECTUAL PROPERTY

Annotation: Significant changes in state political and socio-economic 
system of Ukraine, activation of processes of European integration, 
strengthening of influence of market mechanisms, in an economy and activity 
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of participants of civil legal appeal next to expansion of geography them 
economic activity due to an output on European and international markets 
need creation of effective, fasts and comfortable mechanisms for resolving 
legal disputes.

For today there are many questions in the field of defence of intellectual 
property. With every year the amount of varieties of intellectual product 
broadens. If before there were only separate types of intellectual product, 
such as works of art, literature, science, technical innovations, presently 
there is plenty of the innovative computer programs, appears more inculcated 
novelties, related to development, databases, and also much other, that 
provides high-quality growth efficiency of processes or products, claimed 
at the market, is the aggregate result of intellectual activity of man, his 
imagination, openings, inventions and rationality.

 A legislation which regulates relations in the sphere of intellectual 
property carries complex character, as only in co-operation of all spectrum 
various and piznogaluzevogo adjusting possibly the real providing of guard 
of right of intellectual ownership.

Without regard to that in Ukraine, as well as in the most European 
states, consideration of disputes in national courts is the basic form of 
defence of the rights broken, unrecognized or contested, freedoms and legal 
interests of persons, such form far not always is high-quality, to the fast and 
such, that satisfies the necessities of society to a full degree. A question of 
the use of alternative methods is a settlement of disputes – it question of 
the future of the system of justice of post-soviet countries. An in the case 
of unusing of modern, more effective instruments settlement of conflicts 
to attain ideal justice it will be impossible. To date co-operation of two 
systems of settlement of legal conflicts – state (judicial) and non-state 
(extra-judicial), seems an inevitable fact, in fact one of modern directions of 
judicial policy – activity of the state for creation of effective mechanism of 
realization of justice, there is a wideuse of alternative methods of decision 
of disputes. Such systems of settlement of disputes are closely between itself 
and carry out a cross-coupling for realization cross-coupling for realization 
of the general purpose fixed on them is a just decision of disputes.

Keywords: instruments of settlement of disputes, justice, just decision 
of disputes.
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Постановка проблеми. Мeдia-
цiя зaймaє ocoбливe мicцe cepeд 
aльтepнaтивних cудoвoму poзгля-
ду cпocoбiв уpeгулювaння кoн-
флiктiв, якi у cвoїй cукупнocтi 
є aльтepнaтивaми дepжaвнoму 
cудoчинcтву пpoцeдуpaми, щo 
зaбeзпeчують умoви для уpeгулю-
вaння icнуючих poзбiжнocтeй, пpи-
миpeння кoнфлiктуючих cтopiн тa 
дocягнeння згoди мiж ними.

Аналіз останніх публікацій 
за проблематикою. Aктyaльнicть 
зaпpoвaджeння мeдiaцiї пpи виpiшeн-
нi cпopiв y cфepi iнтeлeктyaльнoї 
влacнocтi в Укpaїнi, ocoбливocтi 
зacтocувaння дaнoгo aльтepнaтивнoгo 
cпocoбу виpiшeння cпopiв у зapубiж-
них кpaїнaх дocлiджувaли у нaукo-
вих пpaцях тaкi вчeнi тa дocлiдни-
ки як В. Дмитpeнкo, O. Кapмaзa, 
C. Кiвaлoв, Т. Киceльoвa, Т. Кo вa  
лeнкo, Ю. Кpиcюк, O. Кулiнiч, 
Н. Мaзapaкi, М. Пoлiщук, М. Пo  
тoцький, В. Pєзнiкoвa, Л. Poмa-
нaдзe, I. Cтapoдубoв, Н. Тpo-
цюк, П. Цибульoв, Т. Шикap, 
I. Яcинoвcький тa iншi.

Формулювання цілей (мети) 
статті. Дocлiдити мeдiaцiю як 
aльтepнaтивну пoзacудoву пpoцe-
дуpу вpeгулювaння cпopiв у cфepi 
iнтeлeктуaльнoї влacнocтi, гeнeзиc 
cтaнoвлeння тa poзвитoк зaкoнoдaв-
чих пiдвaлин зaпpoвaджeння aль-
тepнaтивних cпocoбiв виpiшeння 
кoнфлiктiв (cпopiв) зa кopдoнoм 
тa oкpecлeння мoжливих шляхiв 
зaпpoвaджeння мeдiaцiї в пpaк-
тицi укpaїнcькoгo cудoчинcтвa, a 
тaкoж пepcпeктиви викopиcтaння 
мeдiaцiї як aльтepнaтивнoгo мeтoду 
вpeгулювaння кoнфлiктiв у cфepi 
iнтeлeктуaльнoї влacнocтi.

Виклад основного матеріалу  
дослідження. Мeдiaцiя є дoбpoвiль-
ним, cпeцiaльним, нeпpимуcoвим, 
гнучким i зaмкнутим мeхaнiзмoм 
змeншeння piвня нeвизнaчeнocтi тa 
pизикiв мiж cтopoнaми cпopу тa, пo 
мoжливocтi, виpiшeння кoнфлiкту. 
Здiйcнивши eвoлюцiйний шлях, 
мeдiaцiя cфopмувaлacя cпocoбoм 
пoдoлaння пpoтиpiч, нaдiливши 
cтopoни взaємoвiднocин впливoм 
i мoжливicтю peaлiзувaти влacнi 
пoтpeби нe зa paхунoк oпoнeнтa, a 
нaдaвши учacникaм кoнфлiкту oд-
нaкoвi шaнcи щoдo peaлiзaцiї влac-
них iнтepeciв тa пpaв. Мeдiaцiя 
дoбpe пpaцює в cучacних умoвaх, 
мoжe уcпiшнo зacтocoвувaтиcя 
у виpiшeннi cупepeчнocтeй i кoн-
флiктiв у piзних cфepaх пpaвa. 

Нa cьoгoднiшнiй дeнь cудoвi 
cпopи в cфepi iнтeлeктуaль-
нoї влacнocтi вiднocятьcя дo oд-
них iз нaйcклaднiших кaтeгopiй 
poзгляду cпpaв. Cлiд зaзнaчи-
ти, щo у дeяких випaдкaх cудo-
вий poзгляд є нeoбхiдним тa дiє-
вим мeхaнiзмoм виpiшeння cпopу, 
який дoзвoляє дocягти пocтaвлeнoї 
мeти, a в iнших – нeпoтpiбним 
тa дoвгoтpивaлим, щo нe зaвжди 
влaштoвує cтopoну, якa вдaлacя дo 
cудoвoгo poзгляду, щoб вiднoви-
ти cвoє пopушeнe пpaвo. Мeдiaцiя 
як aльтepнaтивний вид виpiшeн-
ня cпopу мoжe cлугувaти дiєвим 
мeхaнiзмoм щoдo вpeгулювaння 
тaкoгo cпopу. Питaння щoдo зacтocу-
вaння пpoцeдуpи мeдiaцiї пpи 
виpiшeннi cпopiв у cфepi iнтeлeк-
туaльнoї влacнocтi є нeдocтaтньo 
дocлiджeними тa oбумoвлюють 
нeoбхiднicть пpoвeдeння пoдaльших 
дocлiджeнь у цiй cфepi.



117

Вaжливe знaчeння для пoшиpeн-
ня зacтocувaння мeдiaцiї у cпopaх 
з питaнь iнтeлeктуaльнoї влacнocтi 
мaє дiяльнicть Цeнтpу Вcecвiт-
ньoї opгaнiзaцiї iнтeлeктуaльнoї 
влacнocтi з apбiтpaжу тa пocepeд-
ництвa. Цeнтp з мeдiaцiї ВOIВ 
пpoпoнує cпeцiaлiзoвaнi пocлу-
ги пocepeдництвa пpи виpiшeннi 
cупepeчoк щoдo iнтeлeктуaльнoї 
влacнocтi, a caмe cупepeчoк щoдo 
пpaв нa oб’єкти iнтeлeктуaльнoї 
влacнocтi чи угoд i бiзнecу, пoв’язa-
них з викopиcтaнням цих пpaв – 
тaких, як лiцeнзiї нa викopиcтaння 
пaтeнтiв, нoу-хaу, тopгoвeльних 
мapoк, фpaнчaйзингу, кoмп’ютep-
них кoнтpaктiв, мультимeдiйних 
кoнтpaктiв, угoд пpo диcтpибуцiю, 
угoд мiж cпiльними пiдпpиємcтвa-
ми, нaукoвими тa нaукoвo-дocлiд-
ними кoнтpaктaми, кoнтpaктiв нa 
викopиcтaння тeхнiчних piшeнь 
i oб’єктiв, угoд щoдo злиття i 
пoглинaння, в яких пpaвa iнтeлeк-
туaльнoї влacнocтi є вaжливими, a 
тaкoж дoгoвopiв щoдo лiтepaтуp-
них, музичних i кiнeмaтoгpaфiчних 
твopiв.

Дo пpoцecу мeдiaцiї ocтaннiми 
poкaми пpoявляє iнтepec бiзнec. 
Вapтicть тa тpивaлicть дeяких cудo-
вих poзглядiв, peзультaти виpiшeн-
ня cпopiв у пpoцeci cудoвих зaciдaнь 
пpизвoдить дo нeвдoвoлeнocтi 
cтopiн. Як пoкaзує дocвiд, пpoцe-
дуpa мeдiaцiї дaє пoзитивнi peзуль-
тaти, пpийнятнi для oбoх cтopiн 
кoнфлiкту. Пpи виpiшeннi кoн-
флiктних cитуaцiй, якi виникaють 
у зв’язку з викopиcтaнням oб’єктiв 
iнтeлeктуaльнoї влacнocтi бeз згo-
ди пpaвoвлacникa. Тaкoж, зaлeжнo 
вiд кaтeгopiї oб’єктiв пpaвa iнтeлeк-

туaльнoї влacнocтi, пpaвa нa якi 
пopушeнi, мeдiaцiя зacтocoвуєтьcя 
пpи: 

1) пopушeннi aвтopcьких i 
cумiжних пpaв; 

2) пopушeннi пpaв пpoмиcлoвoї 
влacнocтi; 

3) пopушeннi пpaв нa зacoби iн-
дивiдуaлiзaцiї [1, c. 67].

I. Вacилeнкo вкaзує, щo зa 
дoпoмoгoю мeдiaцiї мoжнa виpiшу-
вaти cпopи у cфepi iнтeлeктуaльнoї 
влacнocтi щoдo: 

1) лiцeнзувaння тa пepeдaчi 
пpaв iнтeлeктуaльнoї влacнocтi;

2) пopушeнь пpaв iнтeлeктуaль-
нoї влacнocтi;

3) пpaвa влacнocтi нa винaхiд; 
4) aвтopcтвa нa винaхiд, якщo 

тpeтя cтopoнa зpoбилa cуттєвий 
внecoк тa iн. [2].

Caмa ж пpoцeдуpa мeдiaцiї 
щoдo poзгляду cпopiв у cфepi 
iнтeлeктуaльнoї влacнocтi включaє 
нacтупнi eтaпи:

1. Уклaдeння дoгoвopу пpo 
пpoвeдeння мeдiaцiї;

2. Виклaд пpeтeнзiй cтopiн 
тa мoжливих шляхiв виpiшeння 
cпopу;

3. Пoшук пpичин cпopу;
4. Poзpoбкa мeтoдiв дocягнeння 

кoнceнcуcу;
5. Пiдпиcaння cтopoнaми угoди 

зa peзультaтaми мeдiaцiї.
Є й iншi пpoпoзицiї щoдo 

cтpуктуpувaння мeдiaцiї. Тaк, В. 
Б. Чepeвaтюк пpoцeдуpу мeдiaцiї 
пoдiляє нa тaкi eтaпи:

1) пoпepeдню cтaдiю, якa 
cклaдaєтьcя з пiдгoтoвчoгo eтaпу, 
пpo який гoвopилocь вищe, тa eтa-
пу iндивiдуaльних зуcтpiчeй (нa 
цьoму eтaпi мeдiaтop вивчaє пo-
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зицiї учacникiв кoнфлiкту i зaбeз-
пeчує їх взaємнe cпiлкувaння);

2) вiдкpивaючу cтaдiю – нa 
цiй cтaдiї вiдбувaєтьcя пocтупoвe 
нaлaгoджeння пpямoгo cпiлку-
вaння мiж cтopoнaми, її eтaпaми 
є пoяcнeння cтopiн, a тaкoж ви-
клaд кoжнoю зi cтopiн cвoєї пo-
зицiї у cпopi, з’яcувaння пpичин 
виникнeння cпopу тa мoтивaцiї 
cтopiн у cпopi, утoчнeння пoзицiй 
cтopiн, пoдiл зaгaльнoї cутi cпopу 
нa oкpeмi cклaдoвi, пiдcумoк;

3) cepeдню cтaдiю – пepeдбaчaє 
cпiльний пoшук шляхiв виpiшeн-
ня cпopу, eтaпнicть цiєї cтaдiї 
пoлягaє у визнaчeннi пepшoчepгo-
вих питaнь, з’яcувaннi нeвиявлe-
них iнтepeciв cтopiн, визнaчeннi 
cпiльних зacaд тa iнтepeciв cтopiн 
у cпopi, oбгoвopeннi й пoшуку взa-
ємoпpийнятних cпocoбiв виpiшeн-
ня cпopу, пoшуку кoнceнcуcу. Цe 
cтaдiя, пpoтягoм якoї вiдбувaєтьcя 
«мoзкoвa aтaкa», пiд чac якoї 
cтopoни виcлoвлюють тa зaпиcують 
пpoтягoм вiдвeдeнoгo мeдiaтopoм 
чacу будь-якi iдeї, нaвiть, нa пep-
ший пoгляд, нeймoвipнi, якi мa-
ють вiднoшeння дo їх пpoблeми, 
пicля гeнepувaння вapiaнтiв piшeнь 
здiйcнюєтьcя cтopoнaми їх гpу-
пувaння у вiдпoвiднocтi дo тeм тa 
гpуп iнтepeciв;

4) зaключну – cклaдaння угoди, 
якa гoтуєтьcя виключнo cтopoнa-
ми, мicтить взaємнi пocтупки тa 
пicля її ocтaтoчнoгo фopмулювaн-
ня пepeвipяєтьcя нa дoпуcтимicть 
й мoжливicть викoнaння тa cпpaвeд-
ливicть, пiдпиcуєтьcя cтopoнaми 
[3, c. 43].

Тaким чинoм, вищeзaзнaчe-
ний aнaлiз пoкaзaв пepeвaги 

викopиcтaння мeдiaцiї як aль-
тepнaтивнoї пoзacудoвoї пpoцe-
дуpи вpeгулювaння cпopiв у cфepi 
iнтeлeктуaльнoї влacнocтi, щo cвiд-
чить пpo нeoбхiднicть пoдaльшoгo 
дocлiджeння дaнoгo питaння нa дoк-
тpинaльнoму piвнi тa пpaктичнoгo 
втiлeння шляхoм зaкoнoтвopчoї 
дiяльнocтi.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Дocвiд iнoзeмних 
кpaїн cвiдчить, щo для уcпiшнoгo 
зaпpoвaджeння тa зacтocувaн-
ня мeдiaцiї як cпocoбу виpiшeння 
piзних кaтeгopiй cпopiв нaйбiльш 
oптимaльним вapiaнтoм є пiдтpим-
кa poзвитку нe лишe cудoвoї, a 
й пoзacудoвoї мeдiaцiї. Ocкiльки, 
мeдiaцiя в Укpaїнi вiднocнo нoвa, 
тo як пoзacудoвa, тaк i cудoвa 
мoдeлi мeдiaцiї дocить пepcпeктив-
нi. Oтжe, пpи poбoтi нaд нaцioнaль-
ним нopмaтивнo-пpaвoвим peгулю-
вaнням пpoцeдуpи мeдiaцiї тa пiд 
чac poзpoбки кoнцeпцiї poзвитку тa 
пoшиpeння cпocoбу aльтepнaтивно-
го вpeгулювaння cпopiв в Укpaїнi 
мaють бути вpaхoвaнi ocoбливocтi 
зacтocувaння вiдпoвiдних мoдeлeй 
мeдiaцiї в iнoзeмних кpaїнaх. Нa 
cьoгoднiшнiй дeнь cудoвi cпopи 
в cфepi iнтeлeктуaльнoї влacнocтi 
вiднocятьcя дo oдних iз нaйcклaднi-
ших кaтeгopiй poзгляду cпpaв. Cлiд 
зaзнaчити, щo у дeяких випaдкaх 
cудoвий poзгляд є нeoбхiдним тa дiє-
вим мeхaнiзмoм виpiшeння cпopу, 
який дoзвoляє дocягти пocтaвлeнoї 
мeти a в iнших – нeпoтpiбним 
тa дoвгoтpивaлим, щo нe зaвжди 
влaштoвує cтopoну, якa вдaлacя 
дo cудoвoгo poзгляду, щoб вiд-
нoвити cвoє пopушeнe пpaвo. 
Мeдiaцiя як aльтepнaтивний вид 
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виpiшeння cпopу мoжe cлугувaти 
дiєвим мeхaнiзмoм щoдo вpeгу-
лювaння тaкoгo cпopу. Питaн-
ня щoдo зacтocувaння пpoцe-
дуpи мeдiaцiї пpи виpiшeннi 
cпopiв у cфepi iнтeлeктуaльнoї 
влacнocтi є нeдocтaтньo дocлiджe-
ними тa oбумoвлюють нeoбхiднicть 
пpoвeдeння пoдaльших дocлiджeнь 
у цiй cфepi.

Пepшi кpoки щoдo зaкpiплeн-
ня в Укpaїнi нa зaкoнoдaвчoму 
piвнi iнcтитуту мeдiaцiї пoв’язaнi 
з пpийняттям пpoeкту Зaкoну 
Укpaїни «Пpo мeдiaцiю» зa ocнoву. 
У пoдaльшoму пpийняття цьoгo 
пpoeкту як зaкoну пpивeдe дo фop-
мувaння в Укpaїнi євpoпeйcькoї 
збaлaнcoвaнoї cиcтeми виpiшeння 
кoнфлiктiв (cпopiв), якa вpaхoву-
вaтимe бaжaння й iнтepecи гpoмa-
дян cуcпiльcтвa. Eфeктивнicть 
peфopми cудoвoї cиcтeми в Укpa-
їнi, зoкpeмa, зaлeжить вiд функцio-
нувaння нa piвнi зaкoну нopм щoдo 
aльтepнaтивнoгo виpiшeння cпopiв. 
Тoму нaбpaння чиннocтi тa ввeдeн-
ня в дiю Зaкoну Укpaїни «Пpo 
мeдiaцiю» мoжe бути cпpийнятe 
cуcпiльcтвoм як «лiки», щo cпpи-
ятимуть йoгo «oдужaнню» вiд 
зaхвopювaнь, пoв’язaних iз кopуп-
цiєю тoщo. Кpiм тoгo, зaкoнoдaвчo 
вpeгульoвaний пpoцec мeдiaцiї 
cпpиятимe швидкoму виpiшeнню 
цивiльних, гocпoдapcьких, ciмeй-
них, тpудoвих тa aдмiнicтpaтив-
них cпopiв бeз зaлучeння кoштiв iз 
дepжaвнoгo чи мicцeвих бюджeтiв, 
змeншить кiлькicть нaвaнтaжeння 
cпpaв усудовому порядку нa cуддю, 
пiдвищить piвeнь дoвipи нaceлeння 
дo cуду, poзшиpить пoвнoвaжeння 
нoтapiуciв, a дoмoвлeнocтi, дocяг-

нутi в пpoцeci мeдiaцiї, будуть 
дoтpимувaтиcь.
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ХРОНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ 

У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Анотація. У статті розкрито конституційно-правову характеристику 
хронології проведення виборів у сучасній Україні. Автором зазначено, 
що в Україні вибори досить швидко утвердилися як одна з найбільш 
дієвих форм безпосередньої демократії. Саме завдяки проведенню виборів 
Українському народові вдалося сформувати різні представницькі органи 
публічної влади та у конструктивний спосіб подолати низку внутрішніх 
соціально-економічних та політичних криз. Зазначено, що проведення 
виборів в Україні було небездоганним, з властивими їм проблемними, а 
доволі часто і суперечливими моментами.

Зазначено, що протягом 1991-2019 років відбулися наступні вибори 
в Україні: 1. Вибори Президента України проходили в 1991, 1994, 1999, 
2004, 2010, 2014 та 2019 роках. Позачергові вибори Президента України 
проводилися у 1994 та 2014 роках. 2. Вибори народних депутатів України 
мали місце в 1994, 1998, 2002, 2006, 2007, 2012, 2014 та 2019 роках. Поза-
чергові вибори народних депутатів України проходили в 1994, 2007, 2014 
та 2019 роках. 3. Чергові місцеві вибори в Україні мали місце у 1994, 1998, 
2002, 2006, 2010 та 2015 роках. У 1995 році відбулися вибори депутатів 
і голів місцевих Рад народних депутатів в Автономній Республіці Крим. 
Протягом 1991-2019 років в окремих територіальних громадах відбулася 
досить велика кількість перших, повторних, позачергових, проміжних та 
додаткових місцевих виборів.

Зроблено висновок, що в Україні було проведено велику кількість 
різних видів виборів, на яких було обрано шістьох Президентів України, 
вісім скликань Верховної Ради України, а також шість разів проведено 
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чергові місцеві вибори. Вибори в Україні були першими, черговими, 
позачерговими, додатковими, повторними та навіть вибори, які були 
визнані як такі, що не відбулися. З огляду на те, що кожні вибори, які 
мали місце в новітній історії України, проходили за різних політичних та 
соціально-економічних чинників, вони безсумнівно мають свої характерні 
риси та унікальність. Додає особливості кожним виборам, які проходили 
в Україні, проведення їх, як правило, за новими виборчими правилами.

Ключові слова: конституційне право, виборча система, хронологія, 
вибори, Україна.

Nesterovych Volodymyr Fedorovych, 
Doctor of Law, Associate Professor, Head of the Department of State-
Legal Disciplines, Lugansk State University of Internal Affairs named after  
E.O. Didorenko, Donetsk, 1, Severodonetsk, Luhansk Oblast, 93400,  
email: mail@lduvs.edu.ua, tel.: (06452) 9-09-88.

ORCID: 0000-0003-2614-0426

CONSTITUTIONAL AND LEGAL CHARACTERISTIC 
OF THE CHRONOLOGY OF CONDUCTING 

ELECTIONS IN CONTEMPORARY UKRAINE

Abstract. The article describes the constitutional and legal characteristic 
of the chronology of holding elections in modern Ukraine. The author notes 
that elections in Ukraine quickly became firmly established as one of the 
most effective forms of direct democracy. Due to the elections, the Ukrainian 
people succeeded in forming various representative bodies of public power 
and in a constructive way to overcome a series of internal socio-economic and 
political crises. It was noted that the conduct of the elections in Ukraine was 
imperfect, with the problematic and rather often and controversial moments 
that were characteristic to them.

It was noted that during the 1991-2019 the following elections took place 
in Ukraine: 1. The presidential elections of Ukraine took place in 1991, 1994, 
1999, 2004, 2010, 2014 and 2019. The early elections of the President of 
Ukraine were held in 1994 and 2014. 2. Elections of people’s deputies of 
Ukraine took place in 1994, 1998, 2002, 2006, 2007, 2012, 2014 and 2019. The 
early elections of people’s deputies of Ukraine took place in 1994, 2007, 2014 
and 2019. Regular local elections in Ukraine took place in 1994, 1998, 2002, 
2006, 2010 and 2015. In 1995 there were elections of deputies and chairmen 
of local councils of people’s deputies in the Autonomous Republic of Crimea.

It is concluded that in today’s Ukraine there was a fairly large number 
of different types of elections, in which six Presidents of Ukraine, eight 
convocations of the Verkhovna Rada of Ukraine were elected, and eight 
times local elections were held. For this, the elections were the first, regular, 
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extraordinary, repeat, and even election, which were recognized as not 
occurring. Given that every election that took place in the recent history 
of Ukraine took place in different political and socio-economic factors, they 
undoubtedly have their own characteristics and uniqueness. The peculiarity of 
every election in Ukraine is to hold them, as a rule, under new electoral rules.

Key words: constitutional law, electoral system, chronology, elections, 
Ukraine.

Постановка проблеми. У сучас-
ній Україні вибори досить швидко 
утвердилися як одна з найбільш ді-
євих форм безпосередньої демокра-
тії. Саме завдяки проведенню вибо-
рів Українському народові вдалося 
сформувати різні представницькі 
органи публічної влади та у кон-
структивний спосіб подолати низ-
ку внутрішніх соціально-економіч-
них та політичних криз. Водночас, 
проведення виборів в Україні було 
небездоганним, з властивими їм 
проблемними, а доволі часто і су-
перечливими моментами. З огля-
ду на це, вкрай цінним є окремий 
короткий огляд та аналіз кожних 
виборів, які відбулися у сучасній 
Україні, в хронологічній послідов-
ності їх проведення з виокремлен-
ням особливостей та характерних 
рис цих виборів.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій. Питання конститу-
ційно-правових засад проведення 
виборів в Україні знайшло своє ві-
дображення у наукових працях та-
ких вітчизняних вчених як М. Ко-
зюбра [1], Ю. Ключковський [2], 
Р. Максакова [3], О. Марцеляк 
[4], В. Погорілко [5], М. Смоко-
вич [6], М. Ставнійчук [5], В. Фе-
доренко [7] тощо. Попри наявні 
публікації у вітчизняній юридичній 
науці, які присвячені конституцій-
но-правовим засадам проведення 

виборів в Україні, питання кон-
ституційно-правової характеристи-
ки хронології проведення виборів 
у сучасній Україні і досі так і не 
отримало свого усестороннього та 
комплексного дослідження.

Формування цілей. Метою цієї 
статті є розкриття конституцій-
но-правової характеристики хроно-
логії проведення виборів у сучас-
ній Україні.

Виклад основного матеріалу. 
Протягом 1991-2019 року відбули-
ся наступні вибори в Україні:

1. Вибори Президента Укра-
їни 1991 року – перші вибори 
в Україні, які проходили 1 грудня 
1991 року одночасно з проведен-
ням всеукраїнського референдуму 
щодо затвердження Акта прого-
лошення незалежності України, 
на якому 90,32% громадян висло-
вились на підтримку незалежнос-
ті України. Вибори проводили-
ся згідно з Законом УРСР «Про 
вибори Президента Української 
РСР», який був прийнятий 5 липня 
1991 року [8]. Вибори Президента 
України вважалися такими, що від-
булися, якщо в них взяло участь 
більше половини виборців, внесе-
них до списків виборців. Близь-
ко 32 млн. громадян взяли участь 
у голосуванні (84,32% виборців, 
внесених до списків). При прове-
денні президентських виборів 1991 
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року застосовувалася мажоритарна 
система абсолютної більшості. До 
виборчого бюлетеня було включено 
6 кандидатів на посаду Президента 
України: В. Гриньов, Л. Кравчук, 
Л. Лук’яненко, Л. Табурянський, 
В. Чорновіл, І. Юхновський. Пере-
могу на виборах здобув Л. Кравчук, 
за якого проголосувало 19,6 млн. 
виборців, що склало 61,59% голо-
сів виборців [9].

2. Позачергові вибори народ-
них депутатів України 1994 року – 
перші парламентські вибори в не-
залежній Україні, які відбулися 27 
березня 1994 року. Були призначені 
у зв’язку зі складною економічною 
ситуацією у державі та політичним 
протистоянням між Верховною 
Радою та Президентом України. 
Правовою підставою призначен-
ня позачергових парламентських 
виборів стало прийняття Закону 
України «Про дострокові вибори 
Верховної Ради України і Прези-
дента України» від 24 вересня 1993 
року № 3470-XII [10]. Самі вибори 
відбулися на підставі Закону Укра-
їни «Про вибори народних депута-
тів України» № 3623-XII, який був 
прийнятий 18 листопада 1993 року 
[11]. Явка виборців на цих парла-
ментських виборах склала 76,07%.

Позачергові парламентські ви-
бори 1994 року мали низку особли-
востей: 1) при проведенні виборів 
застосовувалася мажоритарна ви-
борча система абсолютної біль-
шості; 2) для організації виборів 
було утворено 450 одномандатних 
виборчих округів; 3) обраним вва-
жався кандидат у народні депутати 
України, який отримав більше 50% 
голосів виборців, які взяли участь 

у голосуванні, за умови, що у ви-
борах взяло участь не менше 50% 
від числа виборців, внесених до 
списків виборців певного округу. 
Унаслідок вище вказаних особли-
востей позачергові парламентські 
вибори були вкрай не результатив-
ними. Зокрема, з 450 народних де-
путатів України було обрано лише 
338 депутатів. Повторні вибори та 
вибори замість вибулих внаслідок 
різних причин народних депутатів 
України відбувалися аж по квітень 
1997 року включно.

3. Позачергові вибори Прези-
дента України 1994 року – перші 
позачергові вибори Президента 
України, які відбулися 26 черв-
ня 1994 року. Були призначені 
у зв’язку з прийняттям Закону 
України «Про дострокові вибори 
Верховної Ради України і Прези-
дента України» від 24 вересня 1993 
року № 3470-XII [10] та прово-
дилися згідно з Законом України 
«Про вибори Президента України» 
від 5 липня 1991 року № 1297-XII 
[9], до якого напередодні прове-
дення виборів були внесені зміни. 
У виборах взяло участь 7 кан-
дидатів у Президенти України – 
В. Бабич, Л. Кравчук, Л. Кучма, 
В. Лановий, О. Мороз, І. Плющ та  
П. Таланчук. Явка виборців під час 
голосування 26 червня 1994 року 
склала 70,62%, а під час повтор-
ного голосування 10 липня 1994 
року – 71,74%.

Позачергові президентські ви-
бори відбулися за мажоритарною 
виборчою системою абсолютної 
більшості. За результатами голо-
сування 26 червня 1994 року жо-
ден із 7 кандидатів у Президенти 
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України не зміг набрати більше по-
ловини голосів виборців, які взяли 
участь у голосуванні. Тому вперше 
в історії проведення виборів Пре-
зидента України було призначено 
повторне голосування, яке відбуло-
ся 10 липня 1994 року між двома 
кандидатами, які набрали найбіль-
ше голосів – чинним Президентом 
України Л. Кравчуком та колиш-
нім Прем’єр-міністром України Л. 
Кучмою. Перемогу під час повтор-
ного голосування здобув Л. Кучма, 
за якого проголосувало 14 млн. ви-
борців (52,14%). Активність вибор-
ців під час повторного голосування 
10 липня 1994 року склала 71,74%. 
Ці президентські вибори стали пер-
шими, які продемонстрували роз-
поділ виборців у межах країни на 
«Схід» та «Захід».

4. Місцеві вибори 1994 року – 
перші місцеві вибори в Україні, 
які відбулися 26 червня 1994 року 
та проходили одночасно з поза-
черговими виборами Президента 
України. Місцеві вибори 1994 року 
проводилися на підставі Закону 
України «Про вибори депутатів 
і голів сільських, селищних, ра-
йонних, міських, районних у мі-
стах, обласних Рад» від 24 лю-
того 1994 року № 3996-ХІІ [12]. 
До характерних рис цих виборів 
слід віднести: 1) голови місцевих 
Рад (крім голів районних у містах 
Рад) обиралися безпосередньо ви-
борцями; 2) висування кандидатів 
реалізовувалося виборцями як без-
посередньо на зборах (сходах) гро-
мадян, так і через політичні партії, 
рухи, їх виборчі блоки, громадські 
організації, зареєстровані відпо-
відно до законодавства, і трудові 

колективи; 3) обраним вважався 
кандидат у депутати, який одер-
жав на виборах найбільшу порів-
няно з іншими кандидатами кіль-
кість голосів виборців, які взяли 
участь у голосуванні, але не менш 
як 10% зареєстрованих виборців; 
4) кандидат на посаду голови Ради 
вважався обраним при додержанні 
вимог, передбачених для кандидата 
у депутати, за умови, якщо за ньо-
го проголосувало не менш як 25% 
зареєстрованих виборців; 5) ви-
бори визнавалися такими, що від-
булися, якщо в них взяло участь 
більше 50% від загальної кількості 
зареєстрованих виборців.

5. Вибори депутатів і голів 
місцевих Рад народних депутатів 
в Автономній Республіці Крим 
1995 року – місцеві вибори на те-
риторії АРК, які відбулися 25 черв-
ня 1995 року. Вибори проходили 
в умовах постійних проявів сепа-
ратизму, свідченням чому стало 
прийняття Верховною Радою АРК 
протягом 1992-1995 років явно не-
конституційних актів, а також на-
маганням декілька разів провести 
референдум в автономії щодо дер-
жавної самостійності Республіки 
Крим. Завдяки активному втручан-
ню у ці процеси Верховної Ради 
України, у тому числі прийняття 
Постанови «Про вибори депутатів 
і голів місцевих Рад народних де-
путатів в Автономній Республіці 
Крим» від 24 березня 1995 року 
№ 111/95-ВР [13], сепаратизм 
вдалося подолати. Самі вибори 
відбулися на підставі двох Зако-
нів України – «Про вибори депу-
татів і голів сільських, селищних, 
районних, міських, районних у мі-



126

стах, обласних Рад» від 24 лютого 
1994 року № 3996-ХІІ [12] та «Про 
особливості участі громадян Укра-
їни з числа депортованих з Криму 
у виборах депутатів місцевих Рад 
в Автономній Республіці Крим» 
від 6 квітня 1995 року № 124/95-
ВР [14].

Останній Закон визначив спе-
ціальний порядок забезпечення 
представництва громадян Украї-
ни з числа депортованих у 1941 
і 1944 роках з Криму, їх нащадків 
та членів їх сімей, які повернули-
ся з місць спецпоселення, у місце-
вих Радах в Автономній Республіці 
Крим. Зокрема, ст. 1 цього Закону 
встановила, що у межах адміні-
стративно-територіальних одиниць 
Автономної Республіки Крим, де 
проживають депортовані грома-
дяни, поряд з виборчими округа-
ми по виборах депутатів місцевих 
Рад, які утворюються відповідно 
до Закону України «Про вибори 
депутатів і голів сільських, селищ-
них, районних, міських, районних 
у містах, обласних Рад» (основні 
виборчі округи), можуть утворю-
ватися додаткові виборчі округи 
для виборів депутатів сільських, 
селищних, районних, міських, ра-
йонних у містах Рад із числа де-
портованих громадян кримськота-
тарської, болгарської, вірменської, 
грецької та німецької національнос-
тей. У випадках, коли на території 
місцевої Ради кількість депортова-
них громадян становила більшість 
від загальної кількості населення, 
додаткові виборчі округи для них 
не утворювалися [12].

6. Чергові вибори народних де-
путатів України 1998 року – перші 

парламентські вибори, які відбули-
ся 29 березня 1998 року відповідно 
до Конституції України. Дату цих 
виборів було окремо визначено п. 
2 перехідних положень Конститу-
ції України, у якому було вказано, 
що чергові вибори до Верховної 
Ради України проводяться у бе-
резні 1998 року [15]. Самі вибо-
ри відбулися на підставі Закону 
України «Про вибори народних 
депутатів України» від 24 верес-
ня 1997 року № 541/97-ВР. При 
проведені парламентських виборів 
1998 року було змінено виборчу 
систему. Уперше в Україні вибори 
проводилися за змішаною мажо-
ритарно-пропорційною системою, 
за якою половина конституційного 
складу парламенту 225 депутатів 
обиралася за мажоритарною ви-
борчою системою, а інша половина 
– за пропорційною. Обраними до 
Верховної Ради України вважали-
ся політичні партії та виборчі бло-
ки, які подолали 4% бар’єр. Парла-
ментські вибори наочно засвідчили 
про вагому роль виду виборчої сис-
теми та її помітний вплив на хід 
проведення виборів та їх кінцевий 
результат [16].

У виборах взяло участь 30 по-
літичних партій та виборчих бло-
ків, до виборчих списків яких було 
включено 3539 кандидатів у народ-
ні депутати України. За результата-
ми голосування в багатомандатно-
му загальнодержавному виборчому 
окрузі лише 8 партій (блоків) про-
йшли до парламенту: 1) Комуніс-
тична партія України, яка отримала 
84 депутатських мандатів; 2) На-
родний Рух України – 32 манда-
ти; Виборчий блок Соціалістичної 
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партії України та Селянської партії 
України «За правду, за народ, за 
Україну!» – 29 мандатів; 4) Пар-
тія Зелених України – 19 мандатів; 
5) Народно-демократична партія – 
17 мандатів; 6) Політична партія 
«Всеукраїнське об’єднання «Громада» –  
16 мандатів; 7) Прогресивна со-
ціалістична партія України –  
14 мандатів; 8) Соціал-демократич-
на партія України (об’єднана) –  
14 мандатів. Явка виборців на цих 
виборах склала 71,21%.

7. Чергові місцеві вибори 
1998року – перші місцеві вибори, 
які відбулися 29 березня 1998 року 
відповідно до Конституції Украї-
ни, та проходили одночасно з чер-
говими парламентськими вибора-
ми. Дату цих виборів було окремо 
визначено п. 8 перехідних поло-
жень Конституції України, у яко-
му було вказано, що сільські, се-
лищні, міські ради та голови цих 
рад після набуття чинності Консти-
туцією України здійснюють визна-
чені нею повноваження до обрання 
нового складу цих рад у березні 
1998 року. Вибори проводилися 
на підставі двох Законів України 
«Про вибори депутатів місцевих 
рад та сільських, селищних, місь-
ких голів» від 14 січня 1998 року 
№ 14/98-ВР [17] та «Про вибори 
депутатів Верховної Ради Автоном-
ної Республіки Крим» від 12 лю-
того 1998 року № 118/98-ВР [18]. 
Явка виборців на цих виборах 
склала 69,63%.

Характерні особливості черго-
вих місцевих виборів 1998 року: 
1) вибори депутатів сільської, се-
лищної, міської, районної у місті 
ради, сільського, селищного, місь-

кого голови, а також депутатів Вер-
ховної Ради АРК проводилися за 
мажоритарною виборчою системою 
відносної більшості по одномандат-
них виборчих округах; 2) вибори 
депутатів районної та обласної рад 
проводилися за мажоритарною ви-
борчою системою відносної біль-
шості по багатомандатних вибор-
чих округах; 3) право голосу на 
місцевих виборах мали громадяни 
України, яким на день проведен-
ня виборів виповнилося 18 років 
і які проживали на території від-
повідних сіл, селищ, міст, райо-
нів у містах; 4) право голосу на 
виборах депутатів Верховної Ради 
АРК мали громадяни України, що 
постійно проживають в Автоном-
ній Республіці Крим, яким на день 
проведення виборів виповнилося 18 
років; 5) право висування кандида-
тів реалізовувалося виборцями як 
безпосередньо шляхом самовису-
вання, а також висування на зборах 
виборців за місцем їх проживання, 
трудової діяльності або навчання, 
так і через місцеві осередки полі-
тичних партій, виборчі об’єднання 
місцевих осередків політичних пар-
тій – блоки, громадські організації, 
що легалізовані відповідно до чин-
ного законодавства України.

8. Чергові вибори Президента 
України 1999 року – перші пре-
зидентські вибори, які відбулися 
31 жовтня 1999 року відповідно 
до Конституції України. Дату цих 
виборів було окремо визначено п. 
3 перехідних положень Конститу-
ції України, у якому було вказа-
но, що чергові вибори Президента 
України проводяться в останню 
неділю жовтня 1999 року [15]. Ви-
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бори проводилися на підставі ново-
прийнятого Закону України «Про 
вибори Президента України» від 
5 березня 1999 року № 474-ХІV 
[19]. Попри запровадження цим 
законом цілої низки новел, було 
збережено мажоритарну виборчу 
систему абсолютної більшості. Пе-
реможця на президентських вибо-
рах 1999 року вдалося встановити 
лише під час повторного голосу-
вання, яке відбулося 19 листопада 
1999 року. За його результатами 
Президентом України було пере-
обрано – Л. Кучму, який набрав 
15, 7 млн. (56,25%) голосів вибор-
ців. Явка виборців під час голосу-
вання 31 жовтня 1999 року склала 
70,19%, а під час повторного голо-
сування 14 листопада 1999 року – 
74,92%.

Характерні особливості чер-
гових президентських виборів 
1999 року: 1) вилучено виборчий 
ценз для ув’язнених, тобто новим 
законом не передбачалося при-
зупинення виборчого права для 
осіб, які за вироком суду перебу-
вали у місцях позбавлення волі 
та у місцях примусового лікуван-
ня; 2) посилено ценз осілості для 
кандидата у Президенти України. 
Якщо раніше встановлювалося, що 
Президентом України може бути 
обраний громадянин України який 
проживає на території України не 
менше 10 (в тому числі 5 останніх) 
років, то тепер – протягом 10 ос-
танніх перед днем виборів років; 
3) встановлювався ценз судимості 
для кандидата у Президенти Укра-
їни, попри відсутність такої вимо-
ги у Конституції України; 4) ска-
совано вимогу щодо обов’язкової 

явки виборців у розмірі більше по-
ловини зареєстрованих виборців, 
тобто вибори визнавалися такими, 
що відбулися, за будь-якої явки 
виборців; 5) збільшено у 10 разів 
кількість підписів виборців, які по-
винні підтримати претендента на 
кандидата у Президенти України, 
для реєстрації його як кандидата – 
з 100 тис. до 1 млн. з посиленням 
репрезентативності зібраних підпи-
сів виборців у регіонах України.

9. Чергові вибори народних де-
путатів України 2002 року – другі 
чергові парламентські вибори, які 
відбулися 31 березня 2002 року 
одночасно з черговими місцевими 
виборами. Вибори відбулися на 
підставі новоприйнятого Закону 
України «Про вибори народних 
депутатів України» від 18 жовт-
ня 2001 року № 2766-ІІІ [20]. На 
цих парламентських виборах була 
збережена змішана мажоритар-
но-пропорційна виборча система, 
яка уперше була застосована на по-
передніх парламентських виборах 
1998 року. Повторне застосування 
змішаної виборчої системи сприя-
ло зменшенню порушень виборчих 
процедур з боку виборчих комісій 
та кандидатів, а також значно біль-
шому їх розумінню виборцями ніж 
на попередніх парламентських ви-
борах. Вибори відзначилися досить 
високою явкою виборців, яка скла-
ла 65,22%.

У багатомандатному загально-
державному виборчому окрузі на 
парламентських виборах 2002 року 
взяло участь 33 політичних партій 
та виборчих блоків політичних пар-
тій, до виборчих списків яких було 
включено 3762 кандидати у народ-
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ні депутати України. За результа-
тами виборів лише 6 політичних 
партій (блоків) подолали вста-
новлений законом 4% загороджу-
вальний бар’єр: 1) Виборчий блок 
політичних партій «Блок Віктора 
Ющенка «Наша Україна», який 
отримав 70 депутатських мандатів; 
2) Комуністична партія України – 
59 мандатів; 3) Виборчий блок по-
літичних партій «За Єдину Укра-
їну!» – 35 мандатів; 4) Виборчий 
блок політичних партій «Вибор-
чий блок Юлії Тимошенко» –  
22 мандати; 5) Соціалістична пар-
тія України – 20 мандатів; 6) Со-
ціал-демократична партія України 
(об’єднана) – 19 мандатів. В одно-
мандатних виборчих округах взяли 
участь 3084 кандидати, які претен-
дували на інші 225 депутатських 
мандатів.

10. Чергові місцеві вибори 
2002 року – другі чергові місцеві 
вибори, які відбулися 31 березня 
2002 року одночасно з черговими 
парламентськими виборами. Вибо-
ри проводилися на підставі двох 
Законів України «Про вибори де-
путатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів» від  
14 січня 1998 року № 14/98-ВР 
[17] та «Про вибори депутатів Вер-
ховної Ради Автономної Республі-
ки Крим» від 12 лютого 1998 року 
№ 118/98-ВР [18], до яких напе-
редодні виборів було внесено змі-
ни. Чергові місцеві вибори 2002 
року проводилися за виборчою 
системою, яка була застосована 
на попередніх місцевих виборах: 
1) вибори депутатів сільської, се-
лищної, міської, районної у місті 
ради, сільського, селищного, місь-

кого голови, а також депутатів Вер-
ховної Ради АРК проводилися за 
мажоритарною виборчою системою 
відносної більшості по одномандат-
них виборчих округах; 2) вибори 
депутатів районної та обласної рад 
проводилися за мажоритарною ви-
борчою системою відносної більшо-
сті по багатомандатних виборчих 
округах.

11. Чергові вибори Президен-
та України 2004 року – четверті 
президентські вибори, які відбули-
ся 31 жовтня 2004 року. Вибори 
проводилися на підставі оновле-
ного Закону України «Про вибори 
Президента України» від 5 березня 
1999 року № 474-ХІV [19]. Окрім 
цього, 8 грудня 2004 року Верхов-
ною Радою України був прийнятий 
Закон України № 2221-IV «Про 
особливості застосування Закону 
України «Про вибори Президента 
України» при повторному голосу-
ванні 26 грудня 2004 року» [21]. 
Для участі у президентських вибо-
рах було зареєстровано 26 кандида-
тів, однак через добровільне вибут-
тя з балотування двох кандидатів, 
до виборчого бюлетеня було вклю-
чено 24 кандидати на пост Прези-
дента України. Зважаючи на те, що 
жоден з кандидатів за результатами 
голосування 31 жовтня 2004 року 
не набрав більше половини голосів 
виборців, 21 листопада 2004 року 
відбувалося повторне голосуван-
ня. Центральна виборча комісія за 
його підсумками встановила, що  
В. Янукович набрав 49,46% голосів 
виборців, а В. Ющенко – 46,61%.

Президентські вибори 2004 ро-
ку стали безпрецедентними за усю 
історію українських виборів за 
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рівнем політичної напруженості, 
використання брудних виборчих 
технологій, масового підкупу ви-
борців, застосування насильства та 
залякування щодо суб’єктів вибор-
чого процесу. Усе це у сукупності 
спровокувало широкий протестний 
рух щодо захисту виборчих прав 
та недопущення фальсифікації 
результатів виборів, епіцентром 
якого став Майдан Незалежності 
м. Києва. Майже відразу цей про-
тест отримав назву «Помаранчева 
революція», а її основним здобут-
ком став розгляд Верховним Судом 
України справи про факти систем-
ного і грубого порушення принци-
пів і засад виборчого процесу при 
повторному голосуванні з виборів 
Президента України від 21 листопа-
да 2004 року. За результатами роз-
гляду цієї справи було ухвалено Рі-
шення судової палати у цивільних 
справах Верховного Суду України 
від 3 грудня 2004 року, яким було 
скасовано постанову ЦВК про вста-
новлення результатів повторного 
голосування, що стало підґрунтям 
для призначення Центральною ви-
борчою комісією нового повторно-
го голосування на 26 грудня 2004 
року [22]. За результатами його 
проведення Президентом Украї-
ни було обрано В. Ющенка, який 
набрав 51,99% голосів виборців. 
Явка виборців під час голосування  
31 жовтня 2004 року склала 74,56%, 
під час повторного голосування  
21 листопада 2004 року – 80,44%, 
а під час повторного голосування  
26 грудня 2004 року – 77,20%.

12. Чергові вибори народних 
депутатів України 2006 року – тре-
ті чергові парламентські вибори, 

які відбулися 26 березня 2006 року 
одночасно з місцевими виборами. 
Порядок проведення цих виборів 
визначався новим Законом України 
«Про вибори народних депутатів 
України» від 25 березня 2004 року 
№ 1665-IV [23]. Особливістю пар-
ламентских виборів 2006 року стало 
те, що уперше в історії проведен-
ня виборів в Україні формування 
Верховної Ради України відбулося 
виключно на пропорційній осно-
ві за виборчими списками канди-
датів у народні депутати України 
від політичних партій та виборчих 
блоків політичних партій. Право 
висування кандидатів було надано 
громадянам України також через 
політичні партії та блоки політич-
них партій. Це право законодавець 
надав лише тим політичним парті-
ям, які зареєстровані в установле-
ному Законом порядку не пізніше 
ніж за 365 днів до дня виборів, або 
виборчим блокам – за умови, що 
всі політичні партії, які входять до 
нього, зареєстровані в такий самий 
строк до дня виборів.

Парламентські вибори 2006 ро-
ку виявилися рекордними за кіль-
кістю партій і блоків, що взяли 
участь у виборах. Виборчий бюле-
тень був довжиною у 80 см. і містив 
аж 45 політичних партій та блоків, 
за виборчими списками яких бало-
тувалося 7595 кандидатів. Цікаво, 
що лише 1861 кандидатів (24,5%) 
балотувалися на попередніх вибо-
рах. За результатами підрахунку 
голосів лише 5 політичних партій 
та блоків змогли подолати 3% за-
городжувальний бар’єр та про-
йти до Верховної Ради України: 
1) Партія регіонів, яка здобула на 
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виборах 186 мандатів; Блок Юлії 
Тимошенко – 129 мандатів; 3) На-
родний союз «Наша Україна» –  
81 мандат; 4) Соціалістична партія 
України – 33 мандати; 5) Комуніс-
тична партія України – 21 мандат. 
Явка виборців становила 58,97%.

13. Чергові місцеві вибори 
2006 року – треті чергові місцеві 
вибори, які відбулися 26 березня 
2006 року одночасно з черговими 
парламентськими виборами. Ви-
бори проходили на основі ново-
прийнятого Закону України «Про 
вибори депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, міс-
цевих рад та сільських, селищ-
них, міських голів» від 6 квітня 
2004 року № 1667-ІV [24]. При-
йняття єдиного виборчого закону 
для місцевих виборів стало пози-
тивним кроком, оскільки сприяло 
уніфікації виборчих процедур та 
полегшило порядок організації, 
підготовки та проведення місцевих 
виборів, передусім в Автономній 
Республіці Крим. Утім, одночас-
не проведення парламентських та 
місцевих виборів виявило низку 
негативних наслідків такого поєд-
нання. По-перше, велика кількість 
виборчих бюлетенів (на деяких 
виборчих дільницях їх було аж 
9) значно ускладнила свідомий ви-
бір виборців під час голосування, а 
також спричинила великі черги на 
виборчих дільницях. По-друге, пе-
ревантаженість роботою виборчих 
комісій, зокрема, наявність двох 
видів списків виборців на вибор-
чій дільниці – для парламентських 
та для місцевих виборів, суттєво 
ускладнила їх роботу зі списками 

та забрала багато часу у день голо-
сування.

Характерні особливості черго-
вих місцевих виборів 2006 року: 
1) вперше застосовано пропорцій-
ну виборчу систему жорстких спис-
ків при обранні депутатів Верхов-
ної Ради Автономної Республіки 
Крим, обласних рад, міст Києва 
та Севастополя, районних, міських 
та районних у містах рад; 2) вибо-
ри депутатів сільських, селищних 
рад, а також сільських, селищних, 
міських голів проводилися за ма-
жоритарною виборчою системою 
відносної більшості в єдиному од-
номандатному окрузі; 3) збіль-
шено час голосування порівняно 
з попередніми місцевими вибора-
ми 2002 року на 3 години. Якщо 
за попередніх виборів голосування 
тривало з 8 до 20 години, то на ви-
борах 2006 року – з 7 до 22 години; 
4) збільшеного строк повноважень 
з 4 до 5 років усіх виборних осіб 
на місцевих виборах, за цього умо-
вою збільшення цього строку для 
депутатів Верховної Ради АРК та 
сільських, селищних, міських голів 
було визначено набрання чинності 
відповідних змін до Конституції 
Автономної Республіки Крим та до 
Конституції України.

14. Позачергові вибори народ-
них депутатів України 2007 року – 
другі позачергові парламентські 
вибори, які відбулися 30 вересня 
2007 року. Хоч вибори проходи-
ли на підставі Закону України 
«Про вибори народних депутатів 
України» від 25 березня 2004 року 
№ 1665-ІV [23], основним став За-
кон України «Про внесення змін 
до Закону України «Про вибори 
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народних депутатів України» та 
деяких інших законодавчих актів 
України (щодо порядку проведен-
ня позачергових виборів до Вер-
ховної Ради України та заміщення 
народних депутатів України, пов-
новаження яких були достроко-
во припинені)» від 1 червня 2007 
року № 1114-V. Проведенню цих 
виборів передувала конституцій-
на криза, завершальна стадія якої 
виразилася у виданні декількох 
Указів Президента України про до-
строкове припинення повноважень 
Верховної Ради України та призна-
чення позачергових виборів. Унас-
лідок цього, дата проведення поза-
чергових виборів переносилася аж 
три рази – спочатку вибори мали 
відбутися 27 травня 2007 року, 
згодом вони були перенесені на 24 
червня 2007 року, але остаточною 
датою проведення позачергових ви-
борів стало 30 вересня 2007 року. 
Явка виборців на цих виборах ста-
новила 57,94%.

Характерні особливості поза-
чергових парламентських виборів 
2007 року: 1) скасовано відкріпні 
посвідчення, унаслідок чого усі ви-
борці, які з об’єктивних причин не 
змогли проголосувати на загальних 
дільницях або за місцем свого пе-
ребування, фактично позбавлялись 
права голосу; 2) при проведенні 
позачергових виборів забороняло-
ся утворювати нові закордонні ви-
борчі дільниці; 3) кандидатури до 
складу окружних виборчих комісій 
подавалися лише від депутатських 
фракцій, які були утворені у по-
точному скликанні Верховної Ради 
України; 4) зобов’язано органи 
державної прикордонної служби за 

3 дні до дня виборів подати до ок-
ружних виборчих комісій відомості 
про виборців, які фактично пере-
тнули державний кордон України 
і на момент подання відомостей 
відсутні дані про їх повернення на 
територію України; 5) позачергові 
вибори депутатів визнавалися та-
кими, що відбулися, якщо в них 
взяло участь більше половини від 
кількості виборців, включених до 
списків виборців.

15. Чергові вибори Президен-
та України 2010 року – п’яті пре-
зидентські вибори, які відбулися 
17 січня 2010 року. Вибори прово-
дилися на підставі оновленого За-
кону України «Про вибори Прези-
дента України» від 5 березня 1999 
року № 474-ХІV за мажоритарною 
виборчої системою абсолютної біль-
шості [19]. На цих виборах впер-
ше в історії українських виборів 
було застосовано автоматизовану 
інформаційно-телекомунікаційну 
систему «Державний реєстр вибор-
ців» відповідно до Закону України 
«Про Державний реєстр виборців» 
[25]. На президентських виборах 
було зареєстровано 18 кандида-
тів, утім переможець виборів був 
встановлений лише під час прове-
дення повторного голосування, яке 
відбулося 7 лютого 2010 року. За 
результатами підрахунку голосів 
Президентом України став В. Яну-
кович, який набрав 48,95% голосів 
виборців. Друге місце на виборах 
посіла Ю. Тимошенко, за яку про-
голосувало 45,47% виборців. Явка 
виборців на цих виборах становила 
69,15%.

Найбільш курйозним момен-
том чергових виборів Президента 
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України 2010 року стало призна-
чення дати їх проведення. Сприяло 
цьому нечітке визначення дати про-
ведення чергових президентських 
виборів у ч. 5 ст. 103 Конституції 
України, положення якої були змі-
ненні у зв’язку внесенням консти-
туційних змін у грудні 2004 року. 
Зокрема, Конституція України на 
той час визначала, що чергові вибо-
ри Президента України проводять-
ся в останню неділю останнього 
місяця 5-го року повноважень Пре-
зидента України. Народні депутати 
України керуючись тим, що чинний 
Президент України В. Ющенко був 
обраний ще до набуття чинності 
змін до Конституції України 2004 
року, прийняли Постанову Верхов-
ної Ради України про призначен-
ня виборів на 25 жовтня 2009 року 
з огляду на положення Конститу-
ції України у редакції 1996 року. 
Однак вказана Постанова Верхов-
ної Ради України за конституцій-
ним поданням Президента Украї-
ни була визнана Конституційним 
Судом України неконституційною. 
На підставі цього, Верховна Рада 
України призначила президентські 
вибори на 17 січня 2010 року.

16. Чергові місцеві вибори 2010 
року – четверті чергові місцеві ви-
бори, які відбулися 31 жовтня 2010 
року. Вибори відбулися на підставі 
Закону України «Про вибори де-
путатів Верховної Ради Автоном-
ної Республіки Крим, місцевих 
рад та сільських, селищних, місь-
ких голів» від 10 липня 2010 року 
№ 2487-VI [26]. Ці місцеві вибо-
ри мали схожу ситуацію з черго-
вими президентськими виборами 
2010 року щодо дати їх призначен-

ня, яка декілька разів переносила-
ся. Зокрема, спочатку вибори були 
призначені на 30 травня 2010 року, 
згодом було запропоновано прове-
сти вибори 27 березня 2011 року, 
але остаточною датою їх прове-
дення стало 31 жовтня 2010 року. 
Найбільшим каменем спотикання 
у призначенні дати проведення 
місцевих виборів став різний строк 
повноважень сільських, селищних 
та міських голів (4 роки – зали-
шився без змін) та місцевих рад 
(5 років – збільшено на 1 рік), 
який було запроваджено змінами 
до Конституції України 2004 року. 
Унаслідок цього, унеможливлюва-
лося одночасне проведення виборів 
до місцевих рад та виборів сіль-
ських, селищних та міських голів.

Характерні особливості черго-
вих місцевих виборів 2010 року: 
1) місцеві вибори було окремо про-
ведено від парламентських виборів, 
що безумовно стало позитивних 
кроком, оскільки суттєво полег-
шило організацію їх проведення та 
збільшило увагу виборців до місце-
вих кандидатів та місцевих органі-
зацій політичних партій; 2) пропо-
рційну виборчу систему жорстких 
списків при обранні депутатів Вер-
ховної Ради АРК, обласних рад, 
міст Києва та Севастополя, район-
них, міських та районних у містах 
рад було замінено на змішану (ма-
жоритарно-пропорційну) виборчу 
систему, за якої половина депута-
тів від загального складу відповід-
ної ради обирається за виборчими 
списками від місцевих організацій 
політичних партій у багатомандат-
ному виборчому окрузі, а інша по-
ловина депутатів – за мажоритар-
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ною системою відносної більшості 
в одномандатних виборчих окру-
гах; 3) вибори депутатів сільських, 
селищних рад, а також сільських, 
селищних, міських голів залиши-
лися без змін та проводилися за 
мажоритарною виборчою системою 
відносної більшості в єдиному од-
номандатному окрузі; 4) строк ви-
борчого процесу скорочено майже 
у двічі з 90 до 50 днів; 5) суттєво 
посилено роль Центральної вибор-
чої комісії у здійсненні виборчого 
процесу на місцевих виборах.

17. Чергові вибори народних 
депутатів України 2012 року – 
четверті чергові парламентські 
вибори, які відбулися 28 жовтня 
2012 року та проходили на основі 
двох Законів України – «Про ви-
бори народних депутатів України» 
від 17 листопада 2011 року № 4061-
VI [27] та «Про особливості забез-
печення відкритості, прозорості 
та демократичності виборів народ-
них депутатів України 28 жовтня 
2012 року» від 5 липня 2012 року 
№ 5175-VI [28]. Важливою зако-
нодавчою новелою при проведенні 
цих парламентських виборів стало 
встановлення вимоги, що на поса-
ду голови, заступника голови та 
секретаря окружної виборчої ко-
місії можуть бути призначені осо-
би, які пройшли у встановленому 
Центральною виборчою комісією 
порядку навчання для роботи на 
керівних посадах у складі окруж-
ної виборчої комісії. Явка виборців 
на цих виборах склала 57,99%.

Характерні особливості чер-
гових парламентських виборів 
2012 року: 1) вперше в історії 
проведення виборів було застосо-

вано відеоспостереження, відеоза-
пис і трансляція зображення для 
спостереження за організацією 
проведення голосування та підра-
хунку голосів на звичайних вибор-
чих дільницях у день голосування; 
2) відбулося повернення до зміша-
ної (пропорційно-мажоритарної) 
виборчої системи, яка вже засто-
совувалося в Україні під час про-
ведення парламентських виборів 
у 1998 та 2002 роках; 3) уперше до 
повноважень Центральної виборчої 
комісії віднесено реєстрацію канди-
датів у народні депутати України 
в одномандатних виборчих округах 
та їх довірених осіб, оскільки до 
цього таку реєстрацію здійснюва-
ли окружні виборчі комісії; 4) ви-
борчі блоки політичних партій 
було виключено з числа суб’єктів 
виборчого процесу; 5) збільшено 
розмір загороджувального бар’єру 
для політичних партій з 3% до 5%; 
6) у день голосування зміни до 
уточненого списку виборців могли 
вноситися виключно на підставі рі-
шення суду.

18. Позачергові вибори Прези-
дента України 2014 року – другі 
позачергові президентські вибори, 
які відбулися 25 травня 2014 року. 
Підставою для їх проведення стала 
Постанова Верховної Ради Украї-
ни «Про самоусунення Президента 
України від виконання конститу-
ційних повноважень та призначен-
ня позачергових виборів Президен-
та України» від 22 лютого 2014 року 
№ 757-VII. Самі вибори проводи-
лися на підставі Закону України 
«Про вибори Президента України» 
від 5 березня 1999 року № 474-ХІV 
[19], до якого напередодні позачер-



135

гових виборів були внесені зміни 
щоб забезпечити проведення цих 
дострокових президентських вибо-
рів. Унаслідок анексії Російською 
Федерацією Кримського півост-
рову та проведення Антитерорис-
тичної операції в окремих районах 
Донецької та Луганської областей 
вибори на цих територіях не про-
водилися. Явка виборців на цих 
виборах склала 60,2%.

Характерні особливості поза-
чергових президентських виборів 
2014 року: 1) зменшено мінімальну 
кількість членів дільничних вибор-
чих комісій з 12 до 9 осіб; 2) доз-
волено окружній виборчій комісії 
у разі необхідності збільшити склад 
дільничної виборчої комісії до 18 
осіб; 3) дозволено Центральній ви-
борчій комісії у винятковому випад-
ку для забезпечення належної ор-
ганізації роботи окружної виборчої 
комісії змінити її місцезнаходження 
за поданням відповідного голови об-
ласної державної адміністрації, яка 
могла знаходитися поза межами від-
повідного територіального виборчо-
го округу; 4) дозволено знищити за 
встановленою процедурою вибор-
чі бюлетені у разі неможливості їх 
передачі; 5) дозволено включити 
виборців з числа військовослужбов-
ців, які тимчасового перебували на 
території Донецької та Луганської 
областей, до уточнених списків 
виборців на звичайних виборчих 
дільницях у день голосування за 
поданням командирів відповідних 
підрозділів.

19. Позачергові вибори народ-
них депутатів України 2014 року 
– треті позачергові парламентські 
вибори, які відбулися 26 жовтня 

2014 року. Вибори проходили на 
основі Закону України «Про вибо-
ри народних депутатів України» від 
17 листопада 2011 року № 4061-VI, 
до якого напередодні виборів були 
внесені зміни [27]. Основний зміст 
внесених змін полягав в уможли-
вленні проведення позачергових 
парламентських виборів в умовах 
російської окупації Кримського 
півострову та проведення Анти-
терористичної операції в окремих 
районах Донецької та Луганської 
областей. Унаслідок цього, вибо-
ри у 27 одномандатних виборчих 
округах не проводилися – 10 ви-
борчих округів в АРК, 2 виборчі 
округи у м. Севастополь, 9 вибор-
чих округів у Донецькій області та  
6 виборчих округів у Луганській 
області. Окрім цього, в одномандат-
ному виборчому окрузі № 45 у До-
нецькій області з 165208 виборців, 
участь у виборах змогли взяти  
у 80 разів менше виборців – лише 
2064 виборця. Вибори проводилися 
зі збереженням змішаної виборчої 
системи, яка була запроваджена на 
попередніх парламентських вибо-
рах 2012 року. Явка виборців на 
цих виборах склала 52,42%.

20. Чергові місцеві вибори 
2015 року – п’яті чергові місце-
ві вибори, які відбулися 25 жовт-
ня 2015 року. Вибори проходили 
на основі новоприйнятого Закону 
України «Про місцеві вибори» від 
14 липня 2015 року № 595-VIII, 
яким було суттєво змінено вибор-
чу систему на місцевих виборах 
[30]. Суттєво вплинуло на прове-
дення чергових місцевих виборів 
2015 року анексія Російською Фе-
дерацією Кримського півострову 
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та проведення Антитерористичної 
операції в окремих районах До-
нецької та Луганської областей. 
У зв’язку з цим, сутнісною рисою 
цих місцевих виборів стало те, що 
близько 1,5 млн. громадян Украї-
ни, які були внутрішньо переміще-
ними особами, через встановлення 
у новоприйнятому законі вимоги 
проживати у межах відповідно-
го територіального виборчого ок-
ругу, не змогли проголосувати на 
місцевих виборах у нових терито-
ріальних громадах. Місцеві вибо-
ри проходили у рамках процесу 
децентралізації, унаслідок чого 
вперше відбулося обрання органів 
місцевого самоврядування в об’єд-
наних територіальних громадах. 
На місцевих виборах 2015 року 
явка виборців склала лише 46,61%, 
що на 2,2% менше за явку виборців 
на попередніх місцевих виборах.

Характерні особливості черго-
вих місцевих виборів 2015 року: 
1) уперше вибори депутатів облас-
них, районних, міських та район-
них у містах рад проводилися за 
пропорційною виборчою системою 
в багатомандатному виборчому ок-
рузі за виборчими списками місце-
вих організацій політичних партій 
із закріпленням кандидатів за те-
риторіальними виборчими окру-
гами, на які поділявся багатоман-
датний виборчий округ; 2) уперше 
встановлено вимогу, що представ-
ництво осіб однієї статі у вибор-
чих списках кандидатів у депутати 
місцевих рад у багатомандатних 
виборчих округах має становити 
не менше 30% загальної кількості 
кандидатів у виборчому списку; 
3) загороджувальний бар’єр було 

встановлено у розмірі 5% голосів 
виборців; 4) уперше вибори місь-
кого голови у містах, кількість 
виборців у яких дорівнює або є 
більшою ніж 90 тисяч, проводяться 
за мажоритарною системою абсо-
лютної більшості; 5) попри запро-
вадження нової обраної посадової 
особи місцевого самоврядування – 
старости, їх вибори 25 жовтня 2015 
року не проводилися.

21. Чергові вибори Президен-
та України 2019 року – сьомі пре-
зидентські вибори в Україні, які 
відбулися 31 березня 2019 року. 
Вибори проводилися на підставі 
оновленого Закону України «Про 
вибори Президента України» від 5 
березня 1999 року № 474-ХІV за 
мажоритарною виборчої системою 
абсолютної більшості [19]. Явка 
виборців під час голосування 31 бе-
резня 2019 року склала 62,80 %, 
а під час повторного голосування 
21 квітня 2019 року – 62,06%. За 
результатами підрахунку голосів 
Президентом України було обра-
но Володимира Зеленського, який 
набрав 73,22% голосів виборців. 
Друге місце на виборах посів чин-
ний Президент України Петро По-
рошенко, за якого проголосувало 
24,45% виборців. Явка виборців 
під час голосування 31 березня 
2019 року склала 62,80%, а під час 
повторного голосування 21 квітня 
2019 року – 62,1%.

Характерні особливості черго-
вих виборів Президента України 
2019 року: 1) уперше чергові вибо-
ри Президента України проводили-
ся за новою датою – остання неділя 
березня п’ятого року повноважень 
Президента України (31 березня 
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2019 року); 2) уперше на виборах 
в Україні було заборонено брати 
участь у спостереженні на виборах 
особам, які є громадянами (підда-
ними) держави, визнаної Верхов-
ною Радою України державою-а-
гресором або державою-окупантом, 
та особам, пропозиції стосовно 
яких ініційовано або внесено дер-
жавою, визнаною Верховною Ра-
дою України державою-агресором 
або державою-окупантом; 3) упер-
ше вибори не проводилися в дипло-
матичних установах України, які 
розміщені на території Російської 
Федерації, а закордонні виборчі 
дільниці з РФ було перенесено до 
дипломатичних установ, які розмі-
щенні на території Грузії, Казах-
стану та Фінляндії; 4) уперше для 
участі у виборах було зареєстрова-
но рекордну кількість кандидатів 
на пост Президента України – 44 
кандидата (5 кандидатів згодом 
зняли свої кандидатури, тому до 
виборчого бюлетеня було внесено 
39 кандидатів); 5) уперше під час 
повторного голосування на виборах 
Президента України різниця між 
кандидатами на пост Президента 
України склала майже 50% голо-
сів виборців (48,77%); 6) уперше 
вибори Президента України виграв 
представник шоу-бізнесу (В. Зе-
ленський), який до цього часу ні-
коли не працював на посадах в ор-
ганах публічної влади України.

22. Позачергові вибори народ-
них депутатів України 2019 року – 
четверті позачергові парламент-
ські вибори, які мають відбутися 
21 липня 2019 року. Вибори були 
призначені на підставі Указу Пре-
зидента України «Про дострокове 

припинення повноважень Верхов-
ної Ради України та призначення 
позачергових виборів» №303/2019 
від 21 травня 2019 року. Консти-
туційність зазначеного Указу було 
підтверджено Рішенням Конститу-
ційного Суду України № 6-р/2019 
від 20 червня 2019 року, де у  
ч. 3 зазначено, що «розв’язання 
конституційного конфлікту наро-
дом шляхом проведення позачер-
гових виборів до Верховної Ради 
України відповідає вимогам ча-
стини другої статті 5 Конституції 
України». Парламентські вибори 
2019 року відбуваються на осно-
ві Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» від 
17 листопада 2011 року № 4061-
VI, до якого напередодні виборів 
були внесені зміни [27]. На парла-
ментських виборах 2019 року було 
збережено змішану виборчу систе-
му, яка була застосована на по-пе-
редніх парламентських виборах 
в 1998, 2002, 2012 та 2014 роках.

Висновки. Протягом 1991-
2019 років відбулися наступні ви-
бори в Україні:

1. Вибори Президента Украї-
ни проходили в 1991, 1994, 1999, 
2004, 2010, 2014 та 2019 роках. По-
зачергові вибори Президента Укра-
їни проводилися у 1994 та 2014 ро-
ках.

2. Вибори народних депутатів 
України мали місце в 1994, 1998, 
2002, 2006, 2007, 2012, 2014 та 
2019 роках. Позачергові вибори 
народних депутатів України прохо-
дили в 1994, 2007, 2014 та 2019 ро-
ках.

3. Чергові місцеві вибори 
в Україні мали місце у 1994, 1998, 
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2002, 2006, 2010 та 2015 роках. 
У 1995 році відбулися вибори де-
путатів і голів місцевих Рад народ-
них депутатів в Автономній Респу-
бліці Крим. Протягом 1991-2019 
років в окремих територіальних 
громадах відбулася велика кіль-
кість перших, повторних, позачер-
гових, проміжних та додаткових 
місцевих виборів.

Отже, в Україні було проведе-
но досить велику кількість різних 
видів виборів, на яких було обрано 
шістьох Президентів України, вісім 
скликань Верховної Ради України, 
а також шість разів проведено чер-
гові місцеві вибори. Вибори в Укра-
їні були першими, черговими, 
позачерговими, додатковими, по-
вторними та навіть вибори, які були 
визнані як такі, що не відбулися. З 
огляду на те, що кожні вибори, які 
мали місце в новітній історії Укра-
їни, проходили за різних політич-
них та соціально-економічних чин-
ників, вони безсумнівно мають свої 
характерні риси та унікальність. 
Додає особливості кожним вибо-
рам, які проходили в Україні, про-
ведення їх, як правило, за новими 
виборчими правилами. Найбільш 
висока явка виборців традиційно 
є на виборах Президента України, 
на другому місці за явкою виборців 
йдуть вибори народних депутатів 
України, а найменша явка виборців 
в Україні спостерігається на місце-
вих виборах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 
ДЖЕРЕЛ:

1. Козюбра М. Принцип верховен-
ства права і реформа виборчої систе-

ми. Вибори та демократія. 2008. №4.  
С. 84-87.

2. Ключковський Ю.Б. Виборчі 
системи та українське виборче законо-
давство: монографія. К.: Час Друку, 
2011. 132 с.

3. Максакова Р. М. Вибори до ор-
ганів місцевого самоврядування: про-
блеми теорії та практики. Автореферат 
дис. …канд. юрид. наук. К., 2003. 15 с.

4. Марцеляк О.В. Виборче право: 
сучасне розуміння і сутність. Публічне 
право. 2011. № 2. С. 12-18.

5. Виборче право України: Навч. 
посіб. / За ред. В.Ф. Погорілка, 
М.І. Ставнійчук. К.: Парламентське 
вид-во, 2003. 383 с.

6. Смокович М. I. Правове регу-
лювання розгляду виборчих спорів: 
теоретичний і практичний аспекти: 
монографія. К.: Юрінком Iнтер, 2014.  
576 с.

7. Федоренко В.Л. Конституційне 
право України: Підручник. К.: Видав-
ництво Ліра-К, 2016. 616 с.

8. Усі цифрові дані щодо явки ви-
борців, суб’єктів виборчого процесу, 
виборчих округів та результатів вибо-
рів, які наводяться у цій статті взято 
з сайту Центральної виборчої комісії. 
URL: http://www.cvk.gov.ua.

9. Про вибори Президента Укра-
їнської РСР: Закон Української РСР 
від 5 липня 1991 року № 1297-XII. Ві-
домості Верховної Ради УРСР. 1991.  
№ 33. ст. 448.

10. Про дострокові вибори Верхов-
ної Ради України і Президента Украї-
ни: Закон України від 24 вересня 1993 
року № 3470-XII. Відомості Верховної 
Ради України. 1993. № 40. ст. 388.

11. Про вибори народних депу-
татів України: Закон України від 
18 листопада 1993 року № 3623-XII. 
Відомості Верховної Ради України. 
1993. № 48. ст. 455.

12. Про вибори депутатів і голів 
сільських, селищних, районних, місь-



139

ких, районних у містах, обласних Рад: 
Закон України від 24 лютого 1994 
року № 3996-ХІІ. Відомості Верховної 
Ради України. 1994. № 8. ст. 38.

13. Про вибори депутатів і го-
лів місцевих Рад народних депутатів 
в Автономній Республіці Крим: По-
станова Верховної Ради України від 
24 березня 1995 року № 111/95-ВР. 
Відомості Верховної Ради України. 
1995. № 11. ст. 78.

14. Про особливості участі гро-
мадян України з числа депортованих 
з Криму у виборах депутатів місцевих 
Рад в Автономній Республіці Крим: 
Закон України від 6 квітня 1995 року 
№ 124/95-ВР. Відомості Верховної 
Ради України. 1995. № 15. ст. 104.

15. Конституція України: при-
йнята на п’ятій сесії Верховної Ради 
України 28 червня 1996 року. Відо-
мості Верховної Ради України. 1996.  
№ 30. ст. 141.

16. Нестерович В.Ф. Поняття ви-
борчої системи та її основні розумін-
ня в конституційному праві. Публічне 
право. 2019. № 1. С. 18-25.

17. Про вибори депутатів місцевих 
рад та сільських, селищних, міських 
голів: Закон України від 14 січня 1998 
року № 14/98-ВР. Відомості Верхов-
ної Ради України. 1998. № 34. ст. 15.

18. Про вибори депутатів Вер-
ховної Ради Автономної Республіки 
Крим: Закон України від 12 лютого 
1998 року № 118/98-ВР. Відомо-
сті Верховної Ради України. 1998.  
№ 6-7. ст. 24.

19. Про вибори Президента Украї-
ни: Закон України від 5 березня 1999 
року № 474-ХІV. Відомості Верховної 
Ради України. 1999. № 14. ст. 81.

20. Про вибори народних депу-
татів України: Закон України від  
18 жовтня 2001 року № 2766-ІІІ. Відо-
мості Верховної Ради України. 2001.  
№ 51-52. ст. 265.

21. Про особливості застосування 
Закону України «Про вибори Прези-
дента України» при повторному го-
лосуванні 26 грудня 2004 року»: За-
кон України від 8 грудня 2004 року 
№ 2221-IV. Відомості Верховної Ради 
України. 2004. № 52. ст. 566.

22. Рішення судової палати у ци-
вільних справах Верховного Суду 
України від 3 грудня 2004 року. 
Сайт Верховної Ради України.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/n0090700-04 (дата звер-
нення 26.06.19).

23. Про вибори народних депу-
татів України: Закон України від  
25 березня 2004 року № 1665-IV. Відо-
мості Верховної Ради України. 2004.  
№ 27-28. ст. 366.

24. Про вибори депутатів Верхов-
ної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів: Закон України від  
6 квітня 2004 року № 1667-ІV. Відомо-
сті Верховної Ради України. 2004. № 
30-31. ст. 382.

25. Про державний реєстр вибор-
ців: Закон України від 22 лютого 2007 
року № 698-V. Відомості Верховної 
Ради України. 2007. № 20. ст. 282.

26. Про вибори депутатів Верхов-
ної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів: Закон України від  
10 липня 2010 року № 2487-VI. Ві-
домості Верховної Ради України. 
2010. № 35-36. ст. 491.

27. Про вибори народних депу-
татів України: Закон України від 
17 листопада 2011 року № 4061-VI. 
Відомості Верховної Ради України. 
2012. № 10. ст. 73.

28. Про особливості забезпечення 
відкритості, прозорості та демокра-
тичності виборів народних депутатів 
України 28 жовтня 2012 року: За-
кон України від 5 липня 2012 року 



140

№ 5175-VI. Відомості Верховної Ради 
України. 2013. № 30. ст. 347.

29. Про самоусунення Президента 
України від виконання конституцій-
них повноважень та призначення поза-
чергових виборів Президента України: 
Постанова Верховної Ради України 
від 22 лютого 2014 року № 757-VII. 
Відомості Верховної Ради України. 
2014. № 11. ст. 158.

30. Про місцеві вибори: За-
кон України від 14 липня 2015 року 
№ 595-VIII. Відомості Верховної Ради 
України. 2015. № 37-38. ст. 366.

REFERENCES:

1. Kozyubra M. (2008) Pryntsyp 
verkhovenstva prava i reforma vybor-
choyi systemy [Principle of rule of law 
and reform of the electoral system]. 
Vybory ta demokratiya, 4, 84-87. [in 
Ukrainian].

2. Klyuchkovsky Y.B. (2011) Vy-
borchi systemy ta ukrayinsʹke vyborche 
zakonodavstvo: monohrafiya [Election 
systems and Ukrainian electoral legi-
slation: monograph]. Kyiv: Chas Druku 
[in Ukrainian].

3. Maksakova R.M. (2003) Vybory 
do orhaniv mistsevoho samovryaduvan-
nya: problemy teoriyi ta praktyky [Elec-
tions to local self-government bodies: 
problems of theory and practice]. Exten-
ded abstract of candidate’s thesis. Kyiv 
[in Ukrainian].

4. Martselyak O.V. (2011) Vybor-
che pravo: suchasne rozuminnya i sutni-
stʹ [Elective law: modern understanding 
and essence]. Public law, 2, 12-18. [in 
Ukrainian].

5. Pohorilko V.F. & Stavniychuk 
M.I. (2003) Vyborche pravo Ukrayiny: 
Navch. posib. [The Election Law of 
Ukraine: Teach. manual] Kyiv: Parla-
ment·sʹke vydvo [in Ukrainian].

6. Smokovich M. I. (2014) Pravove 
rehulyuvannya roz·hlyadu vyborchy-
kh sporiv: teoretychnyy i praktychnyy 
aspekty: monohrafiya [Legal regulation 
of electoral disputes: theoretical and 
practical aspects: monograph] Kyiv: 
Yurinkom Inter [in Ukrainian].

7. Fedorenko V.L. (2016) Konsty-
tutsiyne pravo Ukrayiny: Pidruchnyk 
[Constitutional Law of Ukraine: Text-
book] Kyiv: Vydavnytstvo Lira-K. [in 
Ukrainian].

8. Usi tsyfrovi dani shchodo yavky 
vybortsiv, subʺyektiv vyborchoho prot-
sesu, vyborchykh okruhiv ta rezulʹtativ 
vyboriv, yaki navodyatʹsya u tsiy statti 
vzyato z saytu Tsentralʹnoyi vyborchoyi 
komisiyi [All digital data concerning 
the appearance of voters, electoral sub-
jects, electoral districts and election re-
sults, which are presented in this article, 
are taken from the site of the Central 
Election Commission]. Retrieved from 
http://www.cvk.gov.ua. [in Ukra-
inian].

9. Pro vybory Prezydenta Ukrayin-
sʹkoyi RSR: Zakon Ukrayinsʹkoyi RSR 
vid 5 lypnya 1991 roku № 1297-XII 
[On the election of the President of 
the Ukrainian SSR: Law of the USSR 
of July 5, 1991 № 1297-XII]. (1991, 
July 5). Vidomosti Verkhovnoyi Rady 
URSR – Bulletin of Verkhovna Rada 
of USSR. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in 
Ukrainian].

10. Pro dostrokovi vybory Verk-
hovnoyi Rady Ukrayiny i Prezydenta 
Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 24 ve-
resnya 1993 roku № 3470-XII [On the 
early elections to the Verkhovna Rada of 
Ukraine and the President of Ukraine: 
Law of Ukraine dated September 24, 1993  
№ 3470-XII] (1993, September 24). Vi-
domosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – 
Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. 
Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

11. Pro vybory narodnykh deputativ 
Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 18 ly-



141

stopada 1993 roku № 3623-XII [On the 
elections of people’s deputies of Ukra-
ine: Law of Ukraine dated November 
18, 1993 № 3623-XII]. (1993, Novem-
ber 18). Vidomosti Verkhovnoyi Rady 
Ukrayiny – Bulletin of Verkhovna 
Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo 
[in Ukrainian].

12. Pro vybory deputativ i holiv 
silʹsʹkykh, selyshchnykh, rayonnykh, 
misʹkykh, rayonnykh u mistakh, obla-
snykh Rad: Zakon Ukrayiny vid 24 ly-
utoho 1994 roku № 3996- XII [On the 
elections of deputies and heads of villa-
ge, settlement, district, city, district in 
cities, regional councils: Law of Ukraine 
dated February 24, 1994 № 3996-XII]. 
(1994, February 24). Vidomosti Ver-
khovnoyi Rady Ukrayiny – Bulletin 
of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: 
Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

13. Pro vybory deputativ i holiv 
mistsevykh Rad narodnykh deputativ v 
Avtonomniy Respublitsi Krym: Postano-
va Verkhovnoyi Rady Ukrayiny vid 24 
bereznya 1995 roku № 111/95-VR [On 
the elections of deputies and heads of 
local councils of people’s deputies in the 
Autonomous Republic of Crimea: Reso-
lution of the Verkhovna Rada of Ukraine 
dated March 24, 1995 № 111/95-VR]. 
(1995, March 24). Vidomosti Verkhov-
noyi Rady Ukrayiny – Bulletin of Ver-
khovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. 
vyd-vo [in Ukrainian].

14. Pro osoblyvosti uchasti hroma-
dyan Ukrayiny z chysla deportovanykh 
z Krymu u vyborakh deputativ mist-
sevykh Rad v Avtonomniy Respublitsi 
Krym: Zakon Ukrayiny vid 6 kvitnya 
1995 roku № 124/95-VR [On the pe-
culiarities of the participation of Ukra-
inian citizens from among the deportees 
from Crimea in the elections of depu-
ties of local councils in the Autonomous 
Republic of Crimea: Law of Ukraine of 
April 6, 1995, Vol. 124/95-VR]. (1995, 
April 6). Vidomosti Verkhovnoyi Rady 

Ukrayiny – Bulletin of Verkhovna 
Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo 
[in Ukrainian].

15. Konstytutsiya Ukrayiny: pryy-
nyata na pʺyatiy sesiyi Verkhovnoyi 
Rady Ukrayiny 28 chervnya 1996 roku 
[The Constitution of Ukraine: adopted 
at the fifth session of the Verkhovna 
Rada of Ukraine on June 28, 1996]. 
(1996, June 28). Vidomosti Verkhov-
noyi Rady Ukrayiny – Bulletin of Ver-
khovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. 
vyd-vo [in Ukrainian].

16. Nesterovych V.F. (2019) Po-
nyattya vyborchoyi systemy ta yiyi 
osnovni rozuminnya v konstytutsiy-
nomu pravi [Concept of the electo-
ral system and its basic understanding 
in constitutional law]. Public law, 1,  
18-25. [in Ukrainian].

17. Pro vybory deputativ mistsevy-
kh rad ta silʹsʹkykh, selyshchnykh, mi-
sʹkykh holiv: Zakon Ukrayiny vid 14 
sichnya 1998 roku № 14/98-VR [On 
the elections of deputies of local coun-
cils and village, settlement, city mayors: 
Law of Ukraine from January 14, 1998 
№ 14/98-ВР]. (1998, January 14). Vi-
domosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny 
– Bulletin of Verkhovna Rada of Ukra-
ine. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukra-
inian].

18. Pro vybory deputativ Verkho-
vnoyi Rady Avtonomnoyi Respubliky 
Krym: Zakon Ukrayiny vid 12 lyuto-
ho 1998 roku № 118/98-VR [On the 
election of deputies of the Verkhovna 
Rada of the Autonomous Republic of 
Crimea: Law of Ukraine dated February 
12, 1998 № 118/98-VR]. (1998, Febru-
ary 12). Vidomosti Verkhovnoyi Rady 
Ukrayiny – Bulletin of Verkhovna 
Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo 
[in Ukrainian].

19. Pro vybory Prezydenta 
Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 5 be-
reznya 1999 roku № 474-ХІV [On the 
election of the President of Ukraine: 



142

Law of Ukraine dated March 5, 1999  
№ 474-ХІV]. (1999, March 5). Vidomo-
sti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – Bul-
letin of Verkhovna Rada of Ukraine. 
Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

20. Pro vybory narodnykh deputa-
tiv Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 18 
zhovtnya 2001 roku № 2766-III [On 
the elections of people’s deputies of 
Ukraine: Law of Ukraine dated Octo-
ber 18, 2001 № 2766-ІІІ]. (2001, Octo-
ber 18). Vidomosti Verkhovnoyi Rady 
Ukrayiny – Bulletin of Verkhovna 
Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo 
[in Ukrainian].

21. Pro osoblyvosti zastosuvannya 
Zakonu Ukrayiny «Pro vybory Prezy-
denta Ukrayiny» pry povtornomu ho-
losuvanni 26 hrudnya 2004 roku»: Za-
kon Ukrayiny vid 8 hrudnya 2004 roku 
№ 2221-IV [On the peculiarities of the 
application of the Law of Ukraine «On 
the Election of the President of Ukra-
ine» at the Secondary Election on De-
cember 26, 2004»: Law of Ukraine dated 
December 8, 2004 № 2221-IV]. (2004, 
December 8). Vidomosti Verkhovnoyi 
Rady Ukrayiny – Bulletin of Verkho-
vna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. 
vyd-vo [in Ukrainian].

22. Rishennya sudovoyi palaty u 
tsyvilʹnykh spravakh Verkhovnoho Sudu 
Ukrayiny vid 3 hrudnya 2004 roku [De-
cisions of the Chamber of Civil Cases 
of the Supreme Court of Ukraine dated 
December 3, 2004]. (n.d.). zakon.rada.
gov.ua. Retrieved from https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/n0090700-04 
[in Ukrainian].

23. Pro vybory narodnykh depu-
tativ Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid  
25 bereznya 2004 roku № 1665-IV [On 
the elections of people’s deputies of 
Ukraine: Law of Ukraine dated March 
25, 2004 № 1665-IV]. (2004, March 
25). Vidomosti Verkhovnoyi Rady 
Ukrayiny – Bulletin of Verkhovna 

Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo 
[in Ukrainian].

24. Pro vybory deputativ Verkho-
vnoyi Rady Avtonomnoyi Respubliky 
Krym, mistsevykh rad ta silʹsʹkykh, 
selyshchnykh, misʹkykh holiv: Zakon 
Ukrayiny vid 6 kvitnya 2004 roku 
№ 1667-IV [On the election of deputies 
of the Verkhovna Rada of the Autono-
mous Republic of Crimea, local coun-
cils and village, settlement, city may-
ors: Law of Ukraine dated April 6, 2004 
№ 1667-IV]. (2004, April 6). Vidomo-
sti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – Bul-
letin of Verkhovna Rada of Ukraine. 
Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

25. Pro derzhavnyy reyestr vybort-
siv: Zakon Ukrayiny vid 22 lyutoho 
2007 roku № 698-V [On the State Re-
gister of Voters: Law of Ukraine dated 
February 22, 2007 № 698-V]. (2007, 
February 22). Vidomosti Verkhovnoyi 
Rady Ukrayiny – Bulletin of Verkho-
vna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. 
vyd-vo [in Ukrainian].

26. Pro vybory deputativ Verkho-
vnoyi Rady Avtonomnoyi Respubliky 
Krym, mistsevykh rad ta silʹsʹkykh, 
selyshchnykh, misʹkykh holiv: Zakon 
Ukrayiny vid 10 lypnya 2010 roku 
№ 2487-VI [On the election of deputies 
of the Verkhovna Rada of the Autono-
mous Republic of Crimea, local coun-
cils and village, settlement, city may-
ors: Law of Ukraine dated July 10, 2010 
№ 2487-VI]. (2010, July 10) Vidomosti 
Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – Bulletin 
of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: 
Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

27. Pro vybory narodnykh depu-
tativ Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid  
17 lystopada 2011 roku № 4061-VI 
[On the election of people’s deputies 
of Ukraine: Law of Ukraine dated No-
vember 17, 2011 № 4061-VI]. (2011, 
November 17). Vidomosti Verkhovnoyi 
Rady Ukrayiny – Bulletin of Verkho-



143

vna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. 
vyd-vo [in Ukrainian].

28. Pro osoblyvosti zabezpechennya 
vidkrytosti, prozorosti ta 
demokratychnosti vyboriv narodnykh 
deputativ Ukrayiny 28 zhovtnya 2012 
roku: Zakon Ukrayiny vid 5 lypnya 
2012 roku № 5175-VI [On the Features 
of Ensuring the Openness, Transparency 
and Democracy of the Elections of 
People’s Deputies of Ukraine on October 
28, 2012: Law of Ukraine dated July 5, 
2012 № 5175-VI]. (2012, July 5) Vi-
domosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny 
– Bulletin of Verkhovna Rada of Ukra-
ine. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukra-
inian].

29. Pro samousunennya Prezy-
denta Ukrayiny vid vykonannya kon-
stytutsiynykh povnovazhenʹ ta pry-
znachennya pozacherhovykh vyboriv 

Prezydenta Ukrayiny: Postanova Verk-
hovnoyi Rady Ukrayiny vid 22 lyutoho  
2014 roku № 757-VII [On the removal 
of the President of Ukraine from the 
exercise of constitutional powers and the 
appointment of extraordinary elections 
of the President of Ukraine: Resolution 
of the Verkhovna Rada of Ukraine dated 
February 22, 2014 № 757-VII]. (2014, 
February 22). Vidomosti Verkhovnoyi 
Rady Ukrayiny – Bulletin of Verkho-
vna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. 
vyd-vo [in Ukrainian].

30. Pro mistsevi vybory: Zakon 
Ukrayiny vid 14 lypnya 2015 roku 
№ 595-VIII [On Local Elections: Law 
of Ukraine dated July 14, 2015 № 595-
VIII] (2015, July 14). Vidomosti Ver-
khovnoyi Rady Ukrayiny – Bulletin 
of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: 
Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].



144

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ  
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

УДК: 35/08+352.08: 005.591.4(477)
DOI: https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-3-1-144-163

Малюга Анжела Володимирівна, 
керівник Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань держав-
ного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування; аспі-
рант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна ака-
демія державного управління при Президентові України, 03057, м. Київ, вул. 
Антона Цедіка, 20, тел.: +38 (050) 3116011, e-mail: malyuha@v.rada.gov.ua

ORCID: 0000-0003-4604-4095

ІНСТИТУТ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ СЛУЖБИ: 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ 

УКРАЇНИ

Анотація. Публікація присвячена проблемам теорії та практики ста-
новлення та розвитку інституту парламентської служби за кордоном та 
визначенню перспектив розвитку цього виду публічної служби в Украї-
ні. При цьому, інститут парламентської служби та перспективи його за-
провадження в Україні досліджуються в кількох сенсах: як додатковий 
механізм реалізації конституційного права громадян України на рівний 
доступ до державної служби; як важливий елемент реформування Вер-
ховної Ради України і посилення ефективності її діяльності; як елемент 
євроінтеграції України та імплементації принципів єдиного адміністра-
тивного простору в національну публічно-управлінську практику. 

Категорію «інститут парламентської служби» запропоновано розумі-
ти як систему історично сформованих світоглядно-професійних і мораль-
но-етичних цінностей, нормативно-правових актів і державно-управлін-
ських практик, що встановлюють цілі, завдання, функції та повноваження, 
порядок формування і діяльності корпусу парламентських службовців, а 
також особливості проходження ними служби, їх правовий і соціальний 
захист у кожній конкретно взятій державі. Виокремлено наступні ком-
поненти цього інституту: 1) доктринальний – система концепцій, теорій 
і вчень про місію парламентської служби у розвитку парламентаризму та 
забезпечення неупередженості, автономності та ефективності діяльності 
парламенту; 2) законодавчий – система законів, які регулюють інститут 
парламентської служби і отримують свій розвиток у системі підзаконних 
нормативно-правових актів; 3) управлінський – система публічно-управ-
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лінських практик формування корпусу державних службовців у парла-
менті та управління відповідною парламентською службою; 4) мораль-
но-етичний і антикорупційний – система морально-етичних цінностей, 
заснованих на патріотизмі, доброчесності та нетерпимості до будь-яких 
проявів корупції тощо.

Аналізується позитивний досвід розвитку парламентської служби 
в Австралії, Австрії, Великій Британії, Німеччині, Франції, а також 
у Європейському парламенті, визначаються шляхи запровадження відпо-
відних позитивних практик в Україні. Досліджується чинне законодав-
ство та передумови для запровадження інституту парламентської служби 
в Україні в контексті проведення парламентської реформи новообраною 
Верховною Радою України IX скликання. 

Ключові слова: державна служба; рівне право доступу до державної 
служби; парламентська служба; інститут парламентської служби; Апарат 
Верховної Ради України.
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INSTITUTE OF PARLIAMENTARY SERVICE: 
FOREIGN EXPERIENCE AND PERSPECTIVES  

FOR UKRAINE

Abstract. The publication deals with the problems of the theory and 
practice of formation and development of the institute of parliamentary service 
abroad and the definition of the prospects for the development of this type 
of public service in Ukraine. At the same time, the institute of parliamentary 
service and prospects for its introduction in Ukraine are investigated in 
several ways: as an additional mechanism for the implementation of the 
constitutional right of Ukrainian citizens to equal access to the civil service; 
as an important element of reforming the Verkhovna Rada of Ukraine and 
enhancing the effectiveness of its activities; as an element of the European 
integration of Ukraine and the implementation of the principles of a single 
administrative space into national public management practice.    

The category ‘institute of parliamentary service’ is proposed to be understood 
as a system and as a system of historically formed ideological, professional and 
moral-ethical values, normative legal acts and state-management practices that 
set goals, tasks, functions and powers, the procedure for the formation and 
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operation of the corps of parliamentary servants, as well as the peculiarities 
of their service, and their legal and social protection in each particular state. 
The following components of this institution are identified: (1) doctrinal 
is a system of concepts, theories and students about the mission of the 
parliamentary service in the development of parliamentarism and ensuring the 
impartiality, autonomy and efficiency of the parliament; (2) legislative is a 
system of laws that regulate the institution of parliamentary service and get 
their development in the system of subordinate legal acts; (3) management 
is a system of public management practices for the formation of the corps 
of civil servants in the parliament and the management of the relevant 
parliamentary service; and (4) moral-ethical and anti-corruption is a system 
of moral and ethical values based on patriotism, integrity and intolerance to 
any manifestations of corruption, etc.

The positive experience of the development of the parliamentary service 
in Australia, Austria, Great Britain, Germany, and France and in the 
European Parliament is analysed; and ways of implementing the relevant 
positive practices in Ukraine are determined. The current legislation and 
prerequisites for the establishment of the institution of parliamentary service 
in Ukraine in the context of holding parliamentary reform by the newly 
elected Verkhovna Rada of Ukraine of the IX convocation are studied.    

Keywords: public service, equal access to the civil service, parliamentary 
service, institute of parliamentary service, the Staff of the Verkhovna Rada 
of Ukraine. 

Постановка проблеми. Консти-
туція України у частині другій ст. 
38 визначила і гарантувала грома-
дянам нашої держави рівне право 
доступу до державної служби [1]. 
Реалізація цього важливого права 
громадян забезпечується на нор-
мативно-правовому рівні Законом 
України «Про державну службу» 
[2], понад 50 постановами Уряду 
України і наказами Національно-
го агентства України з питань дер-
жавної служби. 

Від самого початку розроблен-
ня поданого Кабінетом Міністрів 
України проекту нового Закону 
України «Про державну службу», 
а потім під час його опрацювання 
спеціально створеною з цією метою 
робочою групою при Комітеті Вер-
ховної Ради України з питань дер-

жавного будівництва, регіональної 
політики та місцевого самовряду-
вання, було вирішено йти шляхом 
визначення у Законі єдиних прин-
ципів організації державної служ-
би, загальних стандартів щодо 
вступу на неї, включаючи процеду-
ри призначення на посади, просу-
вання та інші питання проходжен-
ня державної служби. 

Саме через це у ст. 3 Закону 
України «Про державну службу» 
від 10 грудня 2015 року (далі – 
Закон) [2], присвяченій сфері його 
регулювання, було прибрано всі, 
окрім Кабінету Міністрів України, 
власні назви державних органів, на 
посади державної служби в яких 
має поширюватися сфера дії цього 
Закону [3, с. 146]. 
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Разом із тим, можна констатува-
ти, що, не зважаючи на закладені 
у Законі єдині та уніфіковані пра-
вові механізми щодо регулювання 
функціонування всього інституту 
державної служби, він зорієнтова-
ний, у першу чергу, на державних 
службовців, які обіймають посади 
в органах виконавчої влади. І це 
цілком закономірно, оскільки саме 
ця категорія публічних службовців 
складає домінуючу більшість всіх 
державних службовців, у співстав-
ленні їх з часткою державних служ-
бовців, які працюють в органах за-
конодавчої та судової гілок влади. 

Що ж стосується особливос-
тей проходження державної служ-
би в окремих державних органах, 
в тому числі й в Апараті Верховної 
Ради України (далі – Апарат), то 
цьому питанню загалом присвячена 
лаконічна за своїм змістом стаття 
91 Закону України «Про держав-
ну службу» [2]. У ній унормовано 
загальний порядок призначення на 
посади та звільнення з посад лише 
керівників апаратів (секретаріатів) 
у низці конституційних та інших 
державних органів, допоміжних 
органів, утворених Президентом 
України на реалізацію п. 28 части-
ни першої ст. 106 Основного Зако-
ну. У цій же статті Закону також 
міститься перелік державних орга-
нів, в яких існує особливий поря-
док призначення на керівні посади 
державної служби. Зокрема, це сто-
сується органів судової гілки влади 
та Верховної Ради України, як «… 
єдиного органу законодавчої влади» 
(ст. 75 Конституції України) [1]. 

Особливості проходження дер-
жавної служби в органах судової 

влади були врегульовані у законах 
України «Про судоустрій і статус 
суддів» від 2 червня 2016 року 
(ст. 150) [4], «Про Вищу раду пра-
восуддя» від 21 грудня 2016 року 
(ст.ст. 27,29) [5] та «Про Кон-
ституційний Суд України» від 13 
липня 2017 року (ст. 44) [6], які 
були прийняті під час проведення 
в Україні протягом 2016 – 2017 
років судової реформи, з відповід-
ними змінами і доповненнями в За-
коні України «Про державну служ-
бу» [2]. Зокрема, частина п’ята ст. 
29 «Комісія з питань вищого кор-
пусу державної служби в системі 
правосуддя» Закону України «Про 
Вищу раду правосуддя» визначає: 
«Комісія здійснює повноваження 
Комісії з питань вищого корпусу 
державної служби, визначені За-
коном України «Про державну 
службу», щодо питань державної 
служби в системі правосуддя» [5]. 
Натомість, особливості проходжен-
ня державної служби в Апараті 
Верховної Ради України до сьогод-
ні залишились поза належною ува-
гою законодавця.

Не зважаючи на численні спро-
би парламентських реформ, пер-
ші з яких припадають ще на 2000 
рік [7], питання творення парла-
ментської служби в Україні впер-
ше було порушено на загально-
національному рівні в контексті 
Рекомендацій Місії П. Кокса щодо 
парламентської реформи, затвер-
джених Постановою Верховної 
Ради України від 17 березня 2016 
року № 1035 «Про заходи з реалі-
зації рекомендацій щодо внутріш-
ньої реформи та підвищення інсти-
туційної спроможності Верховної 
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Ради України». Пунктами 38-41 
зазначених Рекомендацій було ви-
значено зміст заходів, спрямова-
них на утвердження інституту пар-
ламентської служби в її широкому 
та вузько-предметному значенні. 
Зокрема, пункт 41 Рекомендацій 
установлював наступне:

«Верховна Рада України у дов-
гостроковій перспективі може 
розглянути можливість переходу 
до створення системи відокрем-
леної парламентської державної 
служби» [8]. 

Слід згадати також цікаві та 
змістовні заходи, проведені Вер-
ховною Радою України з питань 
теорії та практики запроваджен-
ня в Україні інституту публічної 
служби. Зокрема, мова йде про 
Круглий стіл «Парламентська 
служба: реформування, засади 
функціонування, гарантії діяльно-
сті Апарату Верховної Ради Украї-
ни», проведений 24 листопада 2017 
року, в рамках якого Програмою 
USAID РАДА і Фондом «Східна 
Європа» було підготовано одно-
йменну аналітичну записку. На 
думку авторів цієї аналітичної за-
писки, правовий статус Апарату 
Верховної Ради України, на відмі-
ну від апаратів (секретаріатів) ін-
ших державних органів в Україні 
(Офіс Президента України, Секре-
таріат Кабінету Міністрів України 
та ін.), закріплений у Конституції 
України (пункт 35 частини першої 
статті 85 [1]), що дозволяє розгля-
нути можливість інституціоналіза-
ції парламентської служби в Укра-
їні [9]. 

Одним із останніх науково-ко-
мунікативних заходів стало і пу-

блічне обговорення на тему: «Ство-
рення парламентської служби як 
складова реформи Верховної Ради 
України», організоване Комітетом 
з питань державного будівництва, 
регіональної політики та місцево-
го самоврядування та Комітетом 
з питань Регламенту та організації 
роботи Верховної Ради України та 
проведене 22 лютого 2018 року за 
сприяння та підтримки Програми 
Ради Європи «Децентралізація і те-
риторіальна консолідація в Укра-
їні», модератором якого виступив 
Голова Національного агентства 
України з питань державної служ-
би К. Ващенко [10]. Це публічне 
обговорення визначило ініціативу 
щодо формування парламентської 
служби як важливого складника 
парламентської реформи в Украї-
ні. 

Разом із тим, спроби рефор-
мування організації та діяльно-
сті Верховної Ради України VIII 
скликання виявилися незаверше-
ними, а питання щодо утверджен-
ня парламентської служби в Укра-
їні – нереалізованим. Однією 
з причин цього, на наш погляд, є 
відсутність комплексного науко-
во-методологічного забезпечення 
інституту парламентської служ-
би з урахуванням зарубіжного  
(Австралія, Австрія, Велика Бри-
танія, Німеччина, Франція й ін.) 
та міжнародного досвіду (Євро-
пейський парламент). Тож, про-
ведення парламентської реформи 
і творення парламентської служби 
стануть, на нашу думку, важливим 
викликом для новообраної на по-
зачергових виборах у липні 2019 
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року Верховної Ради України IX 
скликання. 

Аналіз досліджень і публіка-
цій. Питання теорії та практики 
державної служби досліджувалися 
в роботах таких фахівців у сфе-
рі державного управління, як  
Н. Артеменко, В. Бакуменко, Ю. Би-
тяк, В. Баштанник, М. Білинська,  
Т. Василевська, К. Ващенко, 
Р. Войтович, Н. Гончарук, В. За-
горський, В. Ємельянов, В. Кар-
лова, А. Кобець, В. Козаков,  
В. Купрійчук, С. Майборода,  
В. Малиновський, О. Оболенський, 
В. Олуйко, Л. Пашко, П. Петровс-
кий, Л. Приходченко, Л. Пруди-
ус, О. Пухкал, А. Рачинський,  
Є. Романенко, М. Рудакевич,  
О. Руденко, С. Серьогін, І. Сурай, 
О. Суший, В. Федоренко, С. Хад-
жирадєва та ін.

Популярним предметом дослі-
дження українських учених, на-
самперед правників і науковців 
з державного управління, залиша-
ються й проблеми теорії та практи-
ки парламентаризму та парламент-
ських реформ, розкриті в роботах 
Ю. Барабаша, О. Бориславської, 
В. Гошовської, А. Колодія, А. Кру-
сян, р. Максакової, В. Нестерови-
ча, Л. Новак-Каляєвої, О. Петри-
шин, М. Савчина, С. Серьогіної, 
О. Скрипнюка, І. Словської, О. 
Совгирі, С. Телешуна, В. Федорен-
ка, В. Шаповала, В. Шатіла, Ю. 
Шемшученка та ін. Разом із тим, 
проблематика генезису, організації 
та функціонування парламентської 
служби в Україні залишається ма-
лодослідженою в науці державного 
управління.

Серед теоретико-методологіч-
них джерел дослідження інституту 
парламентської служби за кордо-
ном слід відзначити «Порівняльний 
огляд організації та законодавчого 
забезпечення парламентської служ-
би (CELGR(2018)1, м. Страсбург, 
17 січня 2018 року)», підготований 
експертом Ради Європи, Почесним 
Генеральним Секретарем Сенату 
Франції А. Делькампом [11]. 

Важливим інформаційно-аналі-
тичним матеріалом для досліджен-
ня позитивного досвіду розвитку 
парламентської служби в Австра-
лії, Австрії, Великій Британії, Ні-
меччині, Франції, Швеції, а також 
у Європейському парламенті стали 
інформаційні довідки, підготовлені 
Європейським інформаційно-до-
слідницьким центром на запит ко-
мітетів Верховної Ради України 
[12; 13]. Подана у них аналітична 
інформація вбачається актуаль-
ною, новою й корисною для удо-
сконалення вітчизняної державної 
служби і утвердження інституту 
парламентської служби в Україні. 

Метою статті є формування 
науково-методичних основ утвер-
дження та розвитку інституту пар-
ламентської служби в Україні, 
з урахуванням позитивного зару-
біжного та міжнародного досвіду, 
а також обгрунтування пропозицій 
щодо удосконалення чинного за-
конодавства та публічно-управлін-
ської практики у сфері проходжен-
ня парламентської служби. 

Виклад основного матеріалу.  
Як відомо, парламенти є однією 
з найдавніших інституцій публіч-
ної влади, а їх історія в державах 
Західної Європи і на Американ-
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ському континенті налічує століття. 
Первісно принципи європейсько-
го парламентаризму ґрунтувалися 
на поєднанні двох висхідних ідей 
конституціоналізму – народного 
суверенітету та народного пред-
ставництва, – взаємодоповнюю-
чи і взаємозбагачуючи одна одну. 
При цьому, зародження ідей пар-
ламентаризму припадає на XVIII-
XIX ст., на час утвердження пер-
ших парламентів у їх сучасному 
розумінні [14, с. 318]. Це були 
парламенти Великої Британії, 
Франції, США й інших держав за-
хідної демократії.

Сам же термін «парламент» є 
похідним від латинського слова 
parlamentum і первісно позначував 
диспут духовенства про питання 
богослов’я. В. Шаповал пише, що 
термін «парламент» (parlamentum) 
почав вживатися у Франції для по-
значення будь-якого зібрання. В 
Англії, починаючи з XV ст., пар-
ламентом почали називати стано-
во-представницьку установу [15, 
с. 21]. Але пізніше у радянській 
юридичній науці поняття «парла-
мент» пов’язувалося з французь-
ким дієсловом «говорити» (фр. 
parler) і інтерпретувалося як «го-
ворильня» [16, с. 142]. 

Сучасні парламенти, як за-
гальнодержавні, представницькі, 
постійнодіючі, колегіальні органи 
державної влади, прерогативою 
яких є визначення сутності, змісту 
й форми майбутнього закону [17, 
с. 16], утвердилися внаслідок фор-
мування політико-правових вчень 
про парламентаризм і втілення їх 
у перших конституціях і конститу-
ційних актах XVII-XIX ст.ст. Зо-

крема, перший однопалатний пар-
ламент у його сучасному значенні 
був закріплений у Конституції 
Франції 1791 року.

Цінності та переваги парламен-
таризму та парламентської форми 
державного правління були близь-
кими й для українських мисли-
телів М. Грушевського, С. Дні-
стрянського, Б. Кистяківського, 
М. Ковалевського та ін. Не мож-
на оминути увагою й більш ранні 
витоки українського парламента-
ризму, усталені в традиціях «ві-
чевої демократії» Київської Русі, 
закарбованих у Конституції Пили-
па Орлика 1710 року та численних 
конституційних проектах і полі-
тичних документах кін. XIX – поч. 
XX ст.ст. Але, до проголошення 
незалежності України в 1991 р., 
реальна можливість створити пов-
ноцінний український парламент 
мала місце лише в 1917–1920 рр., 
за доби Центральної Ради. За ча-
сів входження України до складу 
колишнього СРСР Верховна Рада 
Української РСР, по-суті, стала 
квазіпарламентським органом про-
ведення згубної для українців по-
літики КПРС.

У XXI ст. переважна біль-
шість із понад 194 держав-членів 
ООН мають власні парламенти, 
які різняться за своєю назвою, 
правовим статусом і місією в меха-
нізмі держави, функціями і повно-
важеннями, структурою, методами 
і формами діяльності, включаючи 
законотворення, особливостями 
правового статусу парламентаріїв 
тощо. Разом із тим, у всіх випад-
ках ефективність діяльності усіх 
без винятку парламентів у світі на-
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пряму залежить від професіоналіз-
му працівників, які забезпечують 
діяльність парламентаріїв.

До того ж, слід згадати позицію 
А. Делькампа, який писав:

«Основне завдання під час ор-
ганізації забезпечення депутат-
ських повноважень зводиться до 
того, щоб рівний доступ до інфор-
мації та засобів діяльності став 
можливим для кожного (парламен-
тарія – А.М.). Це має бути пер-
шочерговим завданням парламент-
ської служби» [11].

Йдеться не лише про створення 
комфортних умов праці для парла-
ментаріїв, а й про: а) здійснення 
оперативного та ефективного науко-
вого, інформаційно-аналітичного, 
нормопроектного, організаційного, 
технічного і іншого забезпечення 
їх діяльності; б) забезпечення неза-
лежності, автономії парламентаріїв 
у здійсненні їх функцій і повнова-
жень від інших органів державної 
влади і бізнесу. В одних державах 
ці завдання здійснюють державні 
службовці; в других – працівники, 
найняті за контрактом; у третіх – 
корпус парламентських службовців 
формується в комбінований спо-
сіб. Корпус відповідних держав-
них службовців прийнято називати 
«парламентською службою». 

Тим самим, на сьогодні у світі 
об’єктивно утвердився інститут пар-
ламентської служби, як історично 
сформована система світоглядно- 
професійних і морально-етичних 
цінностей, нормативно-правових 
актів і державно-управлінських 
практик, які встановлюють цілі, 
завдання, функції та повноважен-
ня, порядок формування і діяль-

ності корпусу парламентських 
службовців, а також особливості 
проходження ними служби, їх пра-
вовий і соціальний захист у кожній 
конкретно взятій державі, чи в над-
національних парламентах (Євро-
пейський парламент, ПАРЄ і ін.). 
Цей інститут має багато сенсів і ас-
пектів та є предметом дослідження 
як науки державного управління, 
так і інших наук – юридичних, по-
літологічних, соціологічних і ін.

Водночас, інститут парламент-
ської служби, як уже зазначалося 
раніше, не отримав до сьогодні на-
лежної уваги науковців. Це зумов-
лено багатьма причинами, однією 
з яких є новизна цього інститу-
ту та незавершеність формування 
цього інституту державної служби 
в Україні.

Не зважаючи на те, що найстарі-
ші парламенти світу успішно діють 
в Великій Британії, Франції, США, 
Швейцарії, Японії два століття 
й більше, інститут парламентської 
служби, унормований у чинному 
законодавстві, є відносно новим 
явищем у публічному управлінні та 
публічній службі. Його становлен-
ня та легалізація в законодавстві 
припадає на кін. XX ст.

На сьогодні у світі можна 
виокремити, на нашу думку, чоти-
ри основні моделі інституту парла-
ментської служби:

• автономна модель, коли ін-
ститут парламентської служби унор-
мовано в спеціальному законодав-
стві та організаційно відокремлено 
від інших видів публічної служби 
(Австралія, Франція та ін.);

• відносно автономна (орга-
нізаційно відокремлена) модель, 
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коли, за відсутності спеціального 
законодавства, корпус парламент-
ських службовців є відокремле-
ною складовою корпусу державної 
служби і формується керівництвом 
парламенту (Австрія, Велика Бри-
танія, Литва і ін.);

• уніфікована модель, за якої 
апарат парламенту формується дер-
жавними службовцями на загаль-
них засадах і є невід’ємною скла-
довою корпусу державної служби 
(Німеччина, Україна і ін.); 

• наднаціональна модель, ха-
рактерна для корпусів службовців 
наднаціональних союзів (Євро-
пейський парламент) і міждержав-
них парламентів (Парламентська 
Асамблея Ради Європи і ін.).

Розглянемо публічно-управлін-
ську природу та особливості вище 
визначених моделей інституту пар-
ламентської служби. У першу чер-
гу, проаналізуємо автономну мо-
дель парламентської служби, яка 
сьогодні отримала свій розвиток 
у Австралії та Франції.

Однією з перших держав, яка 
унормувала в своєму законодавстві 
інститут парламентської служби, 
стала Австралія. У Законі Австра-
лійського Союзу «Про парламент-
ську службу» 1999 року вміщено 
9 розділів: 1 – «Вступні положен-
ня», 2 – «Визначення термінів», 
3–«Парламентська служба», 4 – 
«Співробітники парламентської 
служби», 5 – «Комісар парламент-
ської служби», 6 – «Комісар з пи-
тань захисту парламентської служ-
би», 7 – «Відділи та секретарі», 8 
– «Інше», 9 – «Перехідні положен-
ня». Ними, із поміж іншого, були 
врегульовані найбільш важливі пи-

тання цілей, завдань, принципів, 
функцій і організацій парламент-
ської служби в Австралії щодо:

• сутності та змісту парла-
ментської служби, які полягають 
у наданні високофахової та устале-
ної професійної підтримки діяльно-
сті кожній з палат парламенту, пар-
ламентським комітетам, сенаторам 
і членам Палати представників;

• принципів професійності, 
неупередженості, інноваційності та 
ефективності, у поєднанні з прин-
ципом лідерства; 

• відповідальності корпусу 
парламентських службовців перед 
парламентом і народом, а також 
положення про види дисциплі-
нарних стягнень, які можуть за-
стосовуватися до парламентських 
службовців (звільнення; скорочен-
ня заробітної плати; відрахування 
з заробітної плати; догана);

• положення про цінності 
та принципи етики і доброчесно-
сті службовців публічної служби  
Австралії;

• категорії парламентських 
службовців: а) постійні службовці; 
б) наймані для виконання конкрет-
ного завдання працівники; в) най-
мані на певний період працівники 
та ін. [12]. 

На сьогодні Австралія залиша-
ється першою і, по суті, єдиною 
державою в світі, за винятком Но-
вої Зеландії, яка в спеціальному 
законі унормувала інститут пар-
ламентської служби і виокремила 
його організаційно з загального 
корпусу публічних службовців цієї 
держави. 

Іще однією державою світу, де 
інститут парламентської служби 
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отримав свої самостійне законо-
давче і організаційне оформлення, 
на наш погляд, є Франція. Зокре-
ма, Постановою № 58-1100 «Про 
функціонування парламентських 
асамблей» (1958 р.) унормовано 
поняття парламентської служби. 
Ця Постанова визначає, що спів-
робітники служб парламентських 
асамблей (Апарат Сенату та Апа-
рат Національної Асамблеї) є 
державними службовцями, ста-
тус і пенсійний план яких визна-
чає бюро палати парламенту піс-
ля консультацій з представниками 
відповідних профспілок. На них 
поширюються загальні положення 
про конкурсний відбір проходжен-
ня державної служби у Франції, 
а також система категорій («A», 
«B», «C», «D») і звань держав-
них службовців та вимога щодо по-
стійного професійного навчання та 
підвищення кваліфікації упродовж 
служби [13].

У організаційно-управлінсько-
му сенсі парламентська служба 
у Франції має розгалужену струк-
туру, що репрезентована апарата-
ми Сенату (верхня палата парла-
менту) та Національної Асамблеї 
(нижня палата парламенту), які, 
в свою чергу, складаються з керів-
ництва (бюро) та функціональних 
підрозділів. Так, Апарат Сенату 
складається з Бюро Сенату (26 
членів: Президент Сенату, 8 ві-
це-президентів Сенату, 3 квестори 
і 14 секретарів), двох генераль-
них директоратів (Генеральний 
директорат законодавчих служб 
і Генеральний директорат ресур-
сів), які діють у складі управлінь 
і інших підрозділів (бібліотека та 

архів, медичний кабінет тощо). Не 
менш розгалуженим і численним 
є і корпус державних службовців 
у Апараті Національної Асамблеї. 
Він складається з Бюро (22 члени: 
Президент, 6 віце-президентів Се-
нату, 3 квестори і 12 секретарів) 
та трьох служб: 1) Законодавчої 
служби (554 службовця); 2) Ад-
міністративної служби (498 служ-
бовців); 3) Загальної служби  
(79 службовців) [13].

У Австрії, Великій Британії, 
Литві і низці інших держав-учас-
ниць ЄС парламентська служба є 
виокремленим різновидом держав-
ної служби. У цих державах від-
сутнє спеціальне законодавство, 
що регулювало б режим парламент-
ської служби. Натомість, інститут 
парламентської служби у цих дер-
жавах формується та забезпечу-
ється в правовому та соціальному 
сенсі парламентами, а точніше – 
керівництвом парламенту. 

Так, у Австрії парламентська 
служба організаційно відокремлена 
від інших видів державної служби. 
Директорат Парламентської дирек-
ції (біля 400 службовців), підпо-
рядкований Президенту Національ-
ної Ради, є різновидом державної 
служби, для якої характерні риси 
т.з. «кар’єрної моделі». Службовці 
Парламентської дирекції признача-
ються на вищу посаду у відповід-
ній сфері діяльності після успіш-
ної роботи на первинних кадрових 
позиціях. Важливим компонентом 
парламентської служби в Австрії 
є й вимога щодо постійного підви-
щення кваліфікації, не рідше одно-
го разу на три роки [12].
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Парламентська служба Великої 
Британії регулюється на загаль-
них засадах Кодексом цивільного 
службовця і Кодексом управління 
цивільною службою, за відсутно-
сті спеціального акта про службу 
в Парламенті. Разом із тим, у ор-
ганізаційно-управлінському сенсі 
парламентська служба в Великій 
Британії є інституціоналізованою. 
Вона складається з парламент-
ських офісів, які підпорядкову-
ються керівництву Парламенту та 
забезпечують діяльність обох палат 
Парламенту – Палати громад і Па-
лати лордів. Також у англійському 
Парламенті діють спільні двопалат-
ні офіси (парламентська цифрова 
служба; служба з питань безпеки; 
служба закупок та комерційного 
забезпечення, освітня служба, пар-
ламентський архів, наукова служ-
ба і ін.). При цьому, офіси Парла-
менту Великої Британії є відносно 
нечисленними і станом на 2017 рік 
загальна кількість службовців 
складала біля 500 осіб [13]. 

У Литовській Республіці парла-
ментська служба також є різнови-
дом державної служби. Водночас, 
посади державних службовців, які 
працюють в Офісі Сейму й під-
порядкованих Сейму інституціях, 
відповідно до ст. 8 Закону Литви 
«Про державну службу», поділя-
ються на а) публічних службовців 
політичної (особистої) відданості 
(службовці фракцій і ін.) та б) 
професійних публічних службов-
ців (категорії «А», «Б», «С»), віді-
браних на конкурсі, який включає 
тестування та співбесіду. Набір на 
посади останньої категорії публіч-
них службовців до Офісу Сейму 

здійснюється Канцлером Сейму, 
що дозволяє стверджувати про еле-
менти певної інституційної автоно-
мії корпусу професійних публіч-
них службовців Сейму Литовської 
Республіки [12]. 

У більшості ж держав світу 
нині поширена уніфікована модель 
парламентської служби, яка перед-
бачає єдине законодавство та єдину 
модель і процедуру формування та 
правового і соціального забезпе-
чення державних службовців, які 
працюють в апаратах парламентів. 
При тому, що самі апарати є струк-
турними підрозділами парламентів, 
і підпорядковуються керівництву 
цих парламентів.

Так, публічна (державна) служ-
ба у парламенті Федеративної Рес-
публіки Німеччина є складовою 
загального корпусу державних 
службовців, а режим її проходжен-
ня не унормовується ні в Основно-
му Законі Німеччини, ні в Законі 
«Про державну службу», ні в спе-
ціальному законодавстві. Водночас, 
корпус парламентських службовців 
у Німеччині організаційно оформ-
лений в Апарат Бундестагу. Корпус 
службовців парламенту в Німеч-
чині складається з службовців, які 
відносяться до чотирьох категорій 
посад: а) нижчого рівня; б) серед-
нього рівня, в) підвищеного рівня; 
г) вищого рівня, а сама служба 
в Бундестазі має кар’єрний харак-
тер і передбачає постійну підготов-
ку, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації працівників, проход-
ження яких забезпечує Федеральна 
академія державного управління, а 
також система державних і приват-
них університетів ФРН.
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У організаційному сенсі пар-
ламентська служба в Німеччині 
представлена чотирма відділами 
і Уповноваженим з питань вій-
ськовослужбовців. При цьому від-
діли диференціюються за пред-
метно-функціональним критерієм: 
1) відділ «Парламент і депутати» 
(442 службовця), в складі якого 
діють секретаріати парламенту та 
парламентських комітетів, мандат-
на служба і підвідділ ЄС; 2) відділ 
«Наука та зовнішні зв’язки» (281 
службовець), в складі якого діють 
наукова служба, служба міжнарод-
них зв’язків і підрозділ у справах 
звернень громадян і петицій; 3) від-
діл «Інформація та документація» 
(619 службовців), що діє в складі 
інформаційної служби, Парламент-
ської бібліотеки ФРН, служби по 
роботі з відвідувачами і служби 
інформаційних технологій; 4) Цен-
тральний відділ (1199 службовців), 
що включає центральний апарат 
(кадрова робота, навчання, право-
вий і соціальний захист службов-
ців), юридичну службу, службу 
техніки та експлуатації [12].

Окремо зупинимось на феноме-
ні наднаціональної (міжнародної) 
моделі інституту парламентської 
служби в Європейському парла-
менті. Очевидно, що в Європарла-
менті, який по суті є наднаціональ-
ним органом і компетенція якого 
поширюється на всі держави-учас-
ниці ЄС, застосування поняття 
«державна служба» буде некорек-
тним. Статус усіх публічних служ-
бовців і інших категорій праців-
ників, які працюють і утворюють 
«єдиний адміністративний корпус» 
в інституціях Європейського Со-

юзу, включаючи і Європейський 
парламент, рамково визначений 
в Регламенті № 259/68. 

Організаційно парламентська 
служба в ЄС зосереджена в Се-
кретаріаті Європарламенту на чолі 
з Генеральним секретарем, якого 
призначає Бюро Європейського 
парламенту. При цьому, сам Се-
кретаріат Європарламенту склада-
ється з 12 генеральних директора-
тів (з питань голосування; з питань 
внутрішньої політики ЄС; з питань 
зовнішньої політики ЄС; з питань 
комунікацій; з питань персоналу; 
з питань логістики і інфраструк-
тури та ін.) й Юридичної служби. 
Корпус парламентської служби, 
враховуючи багатофункціональ-
ність і посилену структурованість 
Європарламенту, є численним. Зо-
крема, станом на 2016 рік у Євро-
пейському парламенті працювало 
7 606 публічних службовців і най-
маних за контрактами працівників. 
Комплектування парламентської 
служби ЄС проводиться Європей-
ською службою з відбору персона-
лу (EPSO) [13]. 

Вітчизняний інститут парла-
ментської служби на сьогодні мож-
на віднести до уніфікованої моделі, 
характерної для Німеччини і низки 
інших держав світу. Але чи є така 
модель найбільш ефективною для 
України? Дослідимо цю проблему 
детальніше. 

Щодо особливостей проходжен-
ня державної служби у законода-
вчій гілці влади, а саме, в Апара-
ті Верховної Ради України, то за 
виключенням положення про осо-
бливості призначення (звільнення) 
Керівника Апарату Верховної Ради 
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України, встановленого частиною 
четвертою ст. 91 Закону України 
«Про державну службу» [2], іс-
нуюча специфіка призначення на 
інші посади в Апараті (зокрема, 
працівників секретаріатів депутат-
ських фракцій і груп, секретаріа-
тів комітетів) взагалі не відображе-
на в цьому Законі та регулюється 
іншими законами і підзаконними 
нормативно-правовими актами. 

До прикладу, Положенням про 
Апарат Верховної Ради України, 
затвердженим Розпорядженням 
Голови Верховної Ради України 
від 25 серпня 2011 р. № 769 [18]. 
Крім того, окремі питання проход-
ження державної служби у Вер-
ховній Раді України регулюються 
підзаконними актами: постанова-
ми і розпорядженнями Верховної 
Ради України і Кабінету Міністрів 
України, розпорядженнями Голови 
Верховної Ради України, розпоря-
дженнями Керівника Апарату Вер-
ховної Ради України тощо. Утім, 
жоден із цих нормативно-пра-
вових актів не встановлює й не 
може установити інший, відмінний 
від загального, режим державної 
служби для працівників Апарату 
Верховної Ради України, оскільки, 
згідно з п. 12 частини першої ст. 92 
Конституції України «основи дер-
жавної служби» визначаються ви-
ключно законами України [1]. 

Спроба часткового врегулю-
вання питань щодо статусу окре-
мої категорії працівників Апарату 
була здійснена у проекті Закону 
України «Про внесення змін до 
Закону України «Про державну 
службу» (щодо статусу праців-
ників секретаріатів депутатських 

фракцій (груп)» (реєстр. № 5263 
від 11.10.2016), поданого представ-
никами майже всіх депутатських 
фракцій парламенту та прийня-
того Верховною Радою України 
20 жовтня 2016 року як Закон [3, 
с. 147].

Цим Законопроектом пропо-
нувалось внести зміни до Закону 
України «Про державну службу» 
задля врегулювання статусу пра-
цівників секретаріатів депутат-
ських фракцій (груп), як праців-
ників патронатної служби. Адже, 
при прийнятті Закону України 
«Про державну службу» в 2015 
році законодавцем не були врахо-
вані особливості функціонування 
таких секретаріатів і фактично на 
їх працівників, як на державних 
службовців, було поширено дію 
нового законодавства про держав-
ну службу. 

Необхідно звернути увагу, що 
відповідно до Положення про се-
кретаріат депутатської фракції 
у Верховній Раді України, затвер-
дженого Розпорядженням Голови 
Верховної Ради України від 22 
лютого 2008 р. № 304, секретарі-
ат депутатської фракції здійснює 
«… організаційне, інформаційне, 
консультативно-правове та інше за-
безпечення діяльності депутатської 
фракції» та утворюється на період 
діяльності самої фракції у Верхов-
ній Раді України поточного скли-
кання [19]. 

Крім того, секретаріат фракції 
є структурним підрозділом Апара-
ту і підпорядковується голові де-
путатської фракції та Керівникові 
Апарату. І хоча діяльність секре-
таріату фракції фактично спрямо-
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вана на надання допомоги у здійс-
ненні депутатськими фракціями 
їхніх повноважень, водночас такий 
секретаріат має складатись із фа-
хівців, які користуються довірою 
політичної партії, що сформувала 
депутатську фракцію [3, с. 147]. 

У листопаді 2016 року згаданий 
Закон був повернутий до парла-
менту із пропозиціями Президента 
України. Не висловивши жодних 
заперечень щодо самої суті Закону, 
Президент України запропонував 
відхилити його у зв’язку з необхід-
ністю комплексного підходу щодо 
удосконалення положень Закону 
України «Про державну службу». 

Комітет Верховної Ради Укра-
їни з питань державного будів-
ництва, регіональної політики та 
місцевого самоврядування, що був 
визначений головним з цього пи-
тання, розглянувши пропозиції 
Президента України, запропонував 
Верховній Раді України повторно 
прийняти Закон в цілому (подола-
ти вето).

Натомість на сьогодні це пи-
тання виглядатиме дещо в іншому 
ракурсі: з одного боку, віднесення 
працівників секретаріатів депутат-
ських фракцій (груп) до категорії 
працівників патронатних служб 
є фактично питанням доцільнос-
ті (про що, до речі, відзначалось 
й у науково-експертному висновку 
до законопроекту) і може бути ви-
рішене парламентом шляхом додат-
кових домовленостей щодо статусу 
працівників депутатських фрак-
цій і депутатських груп, з іншого 
боку, це не єдине питання, пов’я-
зане з особливостями проходження 
державної служби у парламенті, 

у зв’язку з чим, дійсно (і в цьому 
можна погодитись з главою держа-
ви), виникає необхідність комплек-
сного врегулювання таких особли-
востей.

Зважаючи на ключову роль 
Апарату Верховної Ради України 
у забезпеченні виконання парла-
ментом визначених Конституцією 
України повноважень, загалом оче-
видно, що на відміну від апаратів 
(секретаріатів) інших державних 
органів України виключно Апарат 
Верховної Ради України має кон-
ституційний статус (згідно з пунк-
том 35 частини першої статті 85, 
пунктом 5 частини другої статті 88 
Конституції України [1]), за яким 
Верховна Рада України призна-
чає на посаду та звільняє з посади 
керівника її апарату, затверджує 
кошторис Верховної Ради України 
та структуру її апарату, а Голова 
Верховної Ради України організо-
вує роботу її апарату. Таке консти-
туційне закріплення статусу парла-
ментського апарату та її керівника 
є підсиленням гарантій його ефек-
тивної діяльності [3, с. 148].

Нині на позачергових виборах 
народних депутатів України, про-
ведених у липні 2019 року, в демо-
кратичний спосіб сформовано Вер-
ховну Раду України IX скликання. 
Можна передбачити, що парла-
ментська реформа стане одним із 
важливих предметів уваги законо-
давця у 2019 і наступних роках і, 
одночасно з удосконаленням систе-
ми функцій, повноважень і струк-
тури Верховної Ради України, а 
також правового статусу народного 
депутата України в частині обсягу 
та меж його імунітету, буде вирі-



158

шене завдання щодо утвердження 
автономної моделі інституту парла-
ментської служби.

Автономна в публічно-управ-
лінському сенсі парламентська 
служба, на наш погляд, є важли-
вим елементом гарантування ефек-
тивної реалізації вільного мандату 
народного депутата та забезпечен-
ня політичної автономії парламен-
ту у системі стримувань і балансів 
між гілками влади. Адже, як спра-
ведливо зазначав А. Делькамп:

«Щоб ефективно здійснюва-
ти надані народом повноваження 
… членам парламенту необхідно 
мати свободу діяльності, належ-
ні умови праці та конституцій-
ні гарантії на вільне вираження 
своїх поглядів. Питання парла-
ментської служби належить до 
найбільш чутливих в рамках цієї 
автономії: його вирішення вимагає 
якісної системи добору персоналу 
з урахуванням специфіки служби, 
уникнення будь-якої зовнішньої 
залежності (приватної або пу-
блічної), здатності надавати чле-
нам парламенту послуги належної 
якості, які виконавча влада та/
або президент можуть очікувати 
від системи державного управлін-
ня» [11]. 

Висновки і перспективи по-
дальших досліджень. Таким чи-
ном, інститут парламентської служ-
би утверджується в XXI ст. як 
важливий механізм забезпечення 
незалежності парламенту та ство-
рення належних умов і засобів (га-
рантій) його ефективної діяльно-
сті. При цьому, у різних державах 
світу функціонують різні моделі 
інституту парламентської служби. 

У залежності від законодавчого 
закріплення автономності форму-
вання корпусу парламентських 
службовців та практики реалізації 
їх адміністративно-управлінської 
автономії, можна визначити: авто-
номні (Австралія, Франція); від-
носно автономні (Австрія, Велика 
Британія, Литва) та уніфіковані 
(Німеччина, Україна) моделі пар-
ламентської служби. До того ж, 
окрім національних моделей парла-
ментських служб, трендом XXI ст. 
став розвиток наднаціональних 
моделей інституту парламентської 
служби, наглядним прикладом якої 
можна вважати корпус працівників 
Бюро Європарламенту. 

Очевидно, що проведення пар-
ламентської реформи у новообра-
ній Верховній Раді України IX 
скликання буде неповним без тво-
рення автономної парламентської 
служби, особливості вступу до якої 
та механізми проходження будуть 
унормовані на законодавчому рів-
ні – у законах України «Про дер-
жавну службу», «Про Регламент 
Верховної Ради України» і ін. При 
цьому, структура інституту парла-
ментської служби, на наш погляд, 
складається з наступних компонен-
тів:

1) доктринального – системи 
концепцій, теорій і вчень про місію 
парламентської служби у розвитку 
вітчизняного парламентаризму та 
забезпечення неупередженості, ав-
тономності та ефективності діяль-
ності парламенту;

2) законодавчого – системи за-
конів, які регулюють інститут пар-
ламентської служби і отримують 
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свій розвиток у системі підзакон-
них нормативно-правових актів;

3) управлінського – системи 
публічно-управлінських практик 
формування корпусу державних 
службовців у парламенті та управ-
ління відповідною парламентською 
службою;

4) морально-етичного і анти-
корупційного – системи мораль-
но-етичних цінностей, заснованих 
на верховенстві права, професіона-
лізмі, патріотизмі, політичній не-
упередженості, доброчесності [20] 
та нетерпимості до будь-яких про-
явів корупції тощо.

Окрім того, парламентську 
службу слід розглядати як прива-
бливу та перспективну професій-
ну діяльність, яка потребує «… 
особливого професіоналізму, що 
межує між експертною роботою та 
залученням до політичного про-
цесу» [11]. Тому парламентська 
служба є важливим складником ме-
ханізму реалізації конституційного 
права громадян України на рівний 
доступ до державної служби. 
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ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ

Анотація: Визначено, що реформування загальної середньої освіти 
потребує не тільки зміни ціннісних орієнтацій, впровадження нових тех-
нологій у навчанні та вихованні, а, передусім, зміни у процесі управлін-
ня розвитком загальноосвітнього навчального закладу. Проаналізовано, 
що національна доктрина розвитку освіти України у XXI ст. спрямовує 
діяльність керівників на пошук нових, відкритих і демократичних моде-
лей управління освітою, які мають утверджуватися як державно – гро-
мадські та орієнтувати освітні процеси на постійний розвиток. При цьому 
важливо передбачити органічне поєднання засобів державного впливу 
з громадським управлінням, що розширює управлінські можливості гро-
мадської думки. 

Обгрунтовано, що наукова теорія управління загальноосвітніми на-
вчальними закладами інтенсивно почала розвиватися за останні 30 років, 
але на сьогодні немає єдиного погляду на трактування таких понять, як: 
«управління», «керівництво», «процес управління». Це зумовлено тим, 
що дана проблема є багатогранною та може розглядатися з урахуванням 
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різноманітних аспектів. За останні роки державою визначені нові пріо-
ритети розвитку освіти та педагогічної науки. Розпочато реформування 
національної системи освіти. Здійснюється модернізація процесу управ-
ління галуззю. Передумовою успішного вирішення завдань сьогодення 
може стати аналіз прогресивних ідей та практичних досягнень минулого. 

Визначено, що особливість процесу управління сучасною школою по-
лягає в тому, що він повинен забезпечувати не тільки успішне функціо-
нування навчального закладу (НЗ), а і його якісний розвиток в умовах 
оновлення та демократизації суспільства. Доведено, що процес управлін-
ня загальноосвітнім навчальним закладом – це реалізація взаємопов’яза-
них функцій, необхідних для того, щоб сформувати і досягти поставленої 
мети загальноосвітнього навчального закладу. Головним у змісті процесу 
управління загальноосвітнім навчальним закладом стає вироблення ці-
лісної системи діяльності, яка б відповідала вимогам часу. Особливості 
процесу управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчаль-
ного закладу на сучасному етапі визначаються сукупністю традиційних та 
появою нових керівних функцій. 

Ключові слова: загальноосвітній навчальний заклад, керівництво, 
процес управління, процеси в управлінні сучасною школою.
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BASES OF MANAGEMENT OF DEVELOPMENT
BY THE GENERAL LEARNING EDUCATION

Annotation: It is determined that reforming of general secondary 
education requires not only the change of value orientations, the introduction 
of new technologies in education and education, but, above all, changes 
in the management of the development of a comprehensive educational 
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institution. It was analyzed that the national doctrine of the development 
of Ukraine’s education in the XXI century. directs executives to search for 
new, open and democratic models of education management, which should 
be established as public-public and orient the educational processes for 
continuous development. It is important to foresee an organic combination 
of means of state influence with public administration, which broadens the 
managerial capacity of public opinion.

It is substantiated that the scientific theory of management of secondary 
education institutions has intensively started to develop over the past 
30 years, but today there is no single view on the interpretation of such 
concepts as «management», «management», «management process». This 
is due to the fact that this problem is multifaceted and can be considered 
in the light of various aspects. In recent years, the state has identified new 
priorities for the development of education and pedagogical science. The 
reform of the national education system has begun. Modernization of the 
branch management process is underway. A prerequisite for a successful 
solution to today’s problems can be the analysis of progressive ideas and 
practical achievements of the past.

It is determined that the peculiarity of the modern school management 
process is that it should ensure not only the successful functioning of 
the educational institution, but also its qualitative development in the 
conditions of modernization and democratization of society. It is proved that 
the process of managing a general educational institution is the realization 
of interrelated functions necessary for the formation and achievement of the 
goal of a comprehensive educational institution. The main content of the 
process of managing a general educational institution is the development 
of a coherent system of activities that meets the requirements of the time. 
The peculiarities of the process of managerial activity of the head of a 
comprehensive educational institution at the present stage are determined 
by the combination of traditional and the emergence of new leadership 
functions.

Key words: general educational institution, management, process of 
management, processes in management of modern school.
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Постановка проблеми. Незапе-
речним є те, що нині в Україні від-
буваються економічні та соціальні 
реформи, формуються нові підхо-
ди до процесу управління всіма 
галузями господарства й соціаль-
но-культурної сфери, що потребує 
наукового аналізу й об’єктивного, 
адекватного відображення причин-
но-наслідкових процесів в управ-
лінні сучасною школою. 

Актуальність даної теми по-
лягає у принципових змінах, що 
відбуваються в системі загальної 
середньої освіти України. У зазна-
ченому контексті в Національній 
доктрині розвитку освіти наголо-
шується на необхідності створен-
ня відповідних умов розвитку i 
саморозвитку кожної особистості, 
формування покоління, здатного 
навчатися упродовж усього життя, 
створювати й розвивати цінності 
громадянського суспільства. Саме 
тому виникає потреба у пошуку 
нових підходів, форм і змісту про-
цесу управління загальноосвітніми 
навчальними закладами (ЗНЗ), 
що, в свою чергу, потребує високої 
професійної підготовки керівників 
в системі післядипломної освіти. 

 Аналіз останніх публікацій 
за проблематикою.Проблема про-
цесу управління ЗНЗ ґрунтовно 
розглянута в роботах Ю. Бабан-
ського, Є. Березняка, В. Бонда-
ря, Л. Даниленко, Ю. Конаржев-
ського, О. Мармази, В. Маслова, 
В. Пікельної, С. Сисоєвої. Психо-
логічні аспекти управління знайш-
ли відображення в монографії  
JI. Карамушки. Найбільш уза-
гальненими, фундаментальними 
працями вітчизняних дослідників, 
у яких аналізуються і докладно 

описуються функції процесу управ-
ління загальноосвітніми навчаль-
ними закладами є роботи Е. Берез-
няка, JI. Даниленко, B. Пікельної. 
Якщо у монографії Е. Березняка 
функції процесу управління на-
вчальним закладом розкриваються 
згідно з класичними поглядами, 
існуючими в теорії управління на 
цей процес, то в працях Л. Дани-
ленко і B. Пікельної з’являються 
нові підходи, що більш адекватно 
відображають сучасні умови діяль-
ності навчальних установ. 

Формулювання цілей (мети) 
статті. Метою цієї статті є розкрит-
тя змісту основних понять проце-
су управління розвитком загаль-
ноосвітнього навчального закладу 
та обґрунтування доцільності його 
вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. 
Управління загальноосвітніми на-
вчальними закладами в Україні 
здійснюється на основі законів та 
постанов затверджених Міністер-
ством освіти та науки, Верховною 
Радою, наказів, розпоряджень 
Президента, Кабінету Міністрів 
України, досягнень психолого-пе-
дагогічних наук та передового пе-
дагогічного досвіду. 

Реформування освітньої систе-
ми на сучасному етапі, вдоскона-
лення діяльності загальноосвітніх 
навчальних закладів направлені на 
підвищення якості освіти. Одним 
із вагомих чинників забезпечення 
якісної освіти є ефективний процес 
управління школою, який сьогодні 
потребує кардинальних перетво-
рень. У законодавчих та норматив-
них документах (Закон України 
«Про Освіту», Національна док-
трина розвитку освіти в Україні 
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в ХХІ ст. та ін.) визначено страте-
гічне завдання з цього приводу – 
забезпечити перехід від традиційної 
до державно-громадської форми 
управлінської діяльності [1]. 

Питанню управління закладами 
освіти присвячено багато наукових 
досліджень. Так загальні положен-
ня теорії управління висвітлені 
у працях М. Альберта, А. Маслоу, 
Ф. Тейлора, А. Файоля, та ін.; те-
оретичні наробки з питань процесу 
управління ЗНЗ знайшли відобра-
ження у В. Бондаря, Л. Данилен-
ко, Г. Єльникової, B. Маслова, 
П. Третьякова, Н. Островерхової, 
В. Пікельної та ін.; теорія і мето-
дика моделювання процесу управ-
лінської діяльності характеризу-
ється В. Масловим, В. Пікельною, 
Т. Рожновою, Б.Ренькас та ін. Ви-
вчення теоретичних засад процесу 
управління ЗНЗ, його законодавчої 
бази, практичного досвіду створює 
основу для структуризації процесу 
управління ЗНЗ й розробки змісту 
та технології підготовки до нього 
керівників ЗНЗ. 

 У контексті дослідження важ-
ливе місце займає обґрунтування та 
розкриття змісту основних понять. 

У «Великому тлумачному слов-
нику сучасної української мови» 
дається таке визначення процесу: 
«латинське слово «processus» озна-
чає рух уперед, послідовну зміну 
станів, стадій розвитку; сукупність 
послідовних дій з метою досягнен-
ня певного результату» [2]. 

Діяльність, спрямована на до-
сягнення цілей загальноосвітнього 
навчального закладу за допомогою 
інших людей (учасників педагогіч-
ного процесу), є серією безперерв-
них взаємопов’язаних дій. Ці дії 

називають управлінськими функ-
ціями. Кожна управлінська функ-
ція теж є процесом, тому що також 
складається із серії взаємопов’яза-
них дій [3]. 

Поняття «управління» міцно 
увійшло у вжиток багатьох галу-
зей знань. Так, існує управління 
біохімічними процесами в живих 
організмах, управління технічними 
пристроями, машинами, управлін-
ня соціальними процесами. Його 
суть визначається як «елемент, 
функція організмів, систем різної 
природи (біологічних, соціальних, 
технічних), які забезпечують збе-
реження їх певної структури, під-
тримання режиму діяльності, реа-
лізацію їхніх програм» [3]. 

У широкому філософському 
розумінні управління – це ―еле-
ментарна функція організованих 
систем різної природи (біологіч-
них, соціальних, технічних), яка 
забезпечує збереження їх структу-
ри, підтримку режиму діяльності, 
реалізацію програми, мети діяль-
ності‖ [4]. 

Тлумачний словник з управлін-
ня дає таке визначення: ―Управ-
ління – це процес цілеспрямовано-
го впливу керуючої підсистеми або 
органу управління на керовану під-
систему або об’єкт управління з ме-
тою забезпечення його ефективного 
функціонування та розвитку‖ [5]. 

Процес управління – це діяль-
ність об’єднаних суб’єктів управлін-
ня, спрямована на досягнення пев-
ної мети, шляхом виконання певних 
функцій, із застосуванням відповід-
них методів та дотриманням прин-
ципів управління. Ще Анрі Файоль 
запропонував представляти управ-
лінську (адміністративну) діяльність 
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такою, що складається з наступних 
спеціалізованих управлінських ро-
біт, які називають функціями управ-
ління (адміністрування). До них 
Анрі Файоль відніс: передбачення, 
планування, організацію, розпоря-
дження, координацію і контроль [6]. 

Отже, аналізуючи зміст поняття 
«управління», ми дійшли виснов-
ку, що у психолого-педагогічній 
літературі воно трактується як дії, 
процес, функції, система. Таке ро-
зуміння, на нашу думку, найбільш 
повно відображає специфіку дослі-
джуваного явища [7]. 

Існують різні погляди до 
трактування терміну «управлін-
ня навчальним закладом». Вони 
залежать від підходів, що вико-
ристовуються різними авторами. 
При цьому навіть у межах одно-
го підходу поняття «управління 
ЗНЗ» характеризує різні процеси. 
Виникає необхідність порівняння 
підходів щодо трактування сутнос-
ті та змісту процесу управління за-
гальноосвітнім навчальним закла-
дом. Дані порівняльного аналізу 
ми представили в таблиці 1. [8]

Таблиця 1.

Характеристика поняття «управління ЗНЗ» 

Зміст поняття Автор 
1. Сукупність взаємодіючих, послідовних, підпоряд-

кованих одній меті функцій управління, комплекс-
на реалізація яких забезпечує успішне вирішення 
управлінських завдань. 

Ю. Бабенко 

2. Надання дійової допомоги педагогічному колективу 
в поліпшенні навчання і виховання учнів. 

В. Бондарь 

3. «управління – це особливий вид людської діяльності 
в умовах постійних змін внутрішнього та зовнішнього 
середовища, який забезпечує цілеспрямований вплив 
на керовану систему для збереження і впорядкування 
її в межах заданих параметрів на основі закономір-
ностей її розвитку та дії механізмів самоуправління» 

 Г. Єльникова 

 

4. Складний процес, складовими якого є правильний 
вибір мети і завдань, вивчення і глибокий аналіз 
досягнутого рівня навчальновиховної роботи, систе-
ма планування… 

І. Зайченко 

 

 
5. Науково обґрунтовані дії адміністрації і педагогів, 

спрямовані на раціональне використання часу і сил 
викладачів і учнів у навчально-виховному процесі 
з метою поглибленого вивчення навчальних предметів, 
морального виховання, підготовки до усвідомленого 
вибору професії і всебічного розвитку особистості. 

І. Зайченко 

6. Цілеспрямований вплив керівника на діяльність ко-
лективу та навчально-виховний процес з метою за-
безпечення максимального результату в навчанні та 
вихованні.  

В. Кравець 
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Продовження табл. 1

7. Складна і багатогранна сфера діяльності керівника 
школи, в якій поєднуються аспекти організаційного, 
соціального, психологічного та технічного характе-
ру; це процес переводу складної системи (школи) 
з одного якісного стану в інший.  

В. Кравець 

8. Цілеспрямований і планомірний вплив на колектив 
загалом, на окремих працівників та учнів з метою 
організації й координації їхньої діяльності, пра-
вильного здійснення навчально-виховного процесу, 
підвищення  його ефективності. 

С. Максимюк 

 

9. 
Сукупність взаємозв’язаних, взаємодіючих еле-
ментів, скоординованих заходів, 
спрямованих на досягнення певної мети» 

 B. Маслов 

 

10. 

Вплив на керовану систему з метою максимально-
го її функціонування, спрямованого на досягнення 
якісно нових завдань за рахунок циклічно здійсню-
ваних переходів у якісно новий стан. 

В. Пікельна 

 

11. 
Визначення способів подолання невідповідностей 
між стандартом освіти та педагогічною творчістю 
персоналу. 

O. Радзивіл 

12. 

управління слід розглядати як безпосереднє керів-
ництво людьми, що здійснюють, з одного боку, ро-
зробку і постановку завдань, а з другого боку – їх 
виконання для забезпечення належного рівня на-
вчально-виховного та навчально-виробничого проце-
су і досягнення оптимальних результатів діяльності 

T. Рожнова Т. 

 

 

13. 

Діяльність керуючої підсистеми, спрямовану на 
створення прогностичних, педагогічних, психологіч-
них, кадрових, матеріальнофінансових, організацій-
них, правових, ергономічних, медичних умов, необ-
хідних для нормального функціонування і розвитку 
навчально-виховного процесу і реалізації цілей на-
вчального закладу. 

Є. Хриков 

 

Управління школою розгляда-
ється як процес, оскільки робота 
для досягнення мети за допомогою 
іншої – це не якась одноразова дія, 
а серія безперервних взаємопов’я-
заних дій. Ці дії, кожна з яких 
сама по собі є процесом, дуже важ-
ливі для успіху ЗНЗ. Їх називають 
управлінськими функціями. Кож-
на управлінська функція також є 

процесом, тому шо складається із 
серії взаємопов’язаних дій. Про-
цес управління ЗНЗ — це є за-
гальна сума всіх функцій, а саме: 
планування, організація, мотива-
ція, контроль (див. табл. 2.). Це 
чотири первинні функції процесу 
управління ЗНЗ. Саме від них від-
штовхуються науковці – деталізу-
ючи кожний етап i при цьому ви-
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водячи власну класифікацію. Саме 
тому ці чотири функції є ніби «ске-
летом» функцій процесу управлін-
ня сучасною школою [9, 10]. 

 Провівши контент аналіз, ми 
вивели власне визначення. Управ-
ління ЗНЗ розглядається нами 
як складний динамічний процес, 
складовими якого є правильний ви-
бір мети і завдань функціонуван-

ня навчального закладу, вивчення 
і глибокий аналіз досягнутого рів-
ня навчально-виховної роботи, си-
стема раціонального планування, 
організації діяльності учнівського 
і педагогічного колективу, вибір 
оптимальних шляхів для підви-
щення рівня навчання і виховання, 
розвитку ЗНЗ, здійснення ефек-
тивного контролю (див. рис. 1). 

 
Мета НЗ   

Завдання НЗ   

Процес  

управління  
  

аналіз   планування   організація   контроль   мотивація   

Рис. 1. Структура процесу управління ЗНЗ 

Таблиця 2. 

Функції процесу управління ЗНЗ 

Назва 
функції 

Зміст 

Планування проектування навчально-виховного процесу і процесу керівни-
цтва ним, визначення мети й завдань. 

Організація приведення в дію управлінського рішення, утілення плану 
в життя, складається з вибору найдоцільніших форм і методів 
залежно від термінів виконання, розстановки виконавців, їхніх 
ділових якостей і досвіду та надання настанов. 

Мотивація виконання роботи учасниками процесу управління та їхніми 
підлеглими згідно з делегованими їм обов’язками і узгоджуючи 
з планом. 

Контроль забезпечення надійної й достовірної інформації про процес 
управління ЗНЗ. 
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Проблема функцій процесу 
управління навчальними закладами 
не може бути віднесена до заверше-
них у науковому розгляді. Це по-
яснюється тим, що нині навіть на 
дискусійному рівні відсутня визна-
на більшістю науковців системати-
зація функцій процесу управління 
загальноосвітніми навчальними 
закладами [11, 12, 13]. Заслуго-
вує увагу думка В. Маслова про 
те, що різнобій у кількості і назві 
функцій пояснюється значною амп-
літудою авторського суб’єктивізму, 
що свідчить про відсутність чітких 
критеріальних основ аналізу та ви-
значення функцій процесу управ-
ління ЗНЗ. 

Висновки і перспективи по-
дальших досліджень. Отже, необ-
хідним є обґрунтувати, що ж таке 
функції процесу управління ЗНЗ. 
Функції процесу управління сучас-
ною школою – це види діяльності, 
які чітко відокремлюються за часом 
їх здійснення та за управлінськими 
завданнями [7]. 

Відповідно до процесу управ-
ління в різних сферах продуктив-
ної діяльності, основними харак-
теристиками процесу управління 
ЗНЗ можна виділити: 

Неперервність – це властивість 
процесу управління змінюватися 
залежно від завдань, які стоять пе-
ред колективом ЗНЗ.

Нерівномірність – термін 
здійснення різних етапів управлін-
ня є різним: вивчення, аналіз, під-
готовка варіантів рішення – довго-
тривалі, а саме прийняття рішень 
– коротке.

Циклічність – обумовлена тим, 
що етапи процесу управління є 
обов’язковими і повторюваними.

Послідовність – передбачає до-
тримання певного порядку етапів 
процесу управління: встановлення 
мети, планування, прийняття рі-
шення, організація, оперативний 
вплив, контроль, коригування. 
Мінливість – обумовлена мінли-
вістю середовищ, як зовнішнього, 
так і внутрішнього. 

Сталість – це стабілізація, 
збереження традицій в організа-
ції навчально-виховного процесу, 
наступності у прийнятті управлін-
ських рішень. 

Процес управління ЗНЗ має 
здійснюватися відповідно до таких 
принципів управління, як: держа-
вотворення, науковості, демокра-
тизації, гуманізації, цілеспрямова-
ності, плановості, компетентності, 
оптимізації, ініціативи й актив-
ності, об’єктивності в оцінці ви-
конання працівниками ЗНЗ своїх 
обов’язків, принципу поєднання 
колегіальності з персональною від-
повідальністю. 
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СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

Анотація: У статті розглянуто державне управління інвестиційним 
процесом у житловому будівництві як відкриту систему, що взаємодіє 
із середовищем та всіма учасниками інвестиційного процесу. Проведено 
розгляд актуальних напрямків та ключових особливостей становлення 
системи інвестиційної діяльності в житлове будівництво житлової неру-
хомості як об’єкта інвестування житлового будівництва, що здійснює без-
посередній вплив і на формування фінансової структури інвестиційних 
проектів у житловому будівництві, а також наведено складові системи 
інвестиційної діяльності в житлове будівництво та її структура в Україні.

Визначено характер та особливості становлення системи інвестиційної 
діяльності в житлове будівництво в Україні, задля створення умов для 
нових механізмів фінансування, які зможуть пов’язувати елементи бу-
дівництва, залучення коштів, здійснення контролю за їх використанням, 
передачу побудованого житла у власність. 

Дійдено висновку, що Україна має всі шанси для залучення інвести-
ційних ресурсів та використання їх на користь економіки держави, що 
є фактором стабільності й успішності її соціально-економічного розвит-
ку. Рівень інвестиційної діяльності у будівельній галузі України сьогод-
ні перебуває у взаємозалежності зі станом економіки держави, фінан-
сово-кредитної системи, прибуткової діяльності підприємств. Нинішній 
економічний стан нашої держави вимагає залучення інвестицій для дов-
гострокового розвитку її регіонів. 

Виявлено, що розширення сфери залучення іноземних інвестицій і ре-
гулювання умов щодо вкладення таких інвестицій у національну економі-
ку та їх захисту, є важливим елементом системи інвестиційної діяльності 
та реалізації інвестиційної політики.

Визначено способи впливу держави на сферу підприємництва, інф-
раструктури ринку, некомерційний сектор економіки, з метою створення 
умов їх ефективного функціонування відповідно до напрямів державної 
економічної політики.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, житлове будівництво, еконо-
мічна нестабільність, бюрократичні труднощі, умови невизначеності.
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THE DEVELOPMENT OF INVESTMENT ACTIVITY 
SYSTEM IN HOUSING CONSTRUCTION

Annotation: The article discusses the state management of the investment 
process in housing construction as an open system interacting with the 
environment and all participants in the investment process. It contains the 
review of the current trends and key features of the formation of investment 
activity system in housing construction and residential property as a target of 
housing construction investments that has a direct impact on the formation 
of the financial structure of investment projects in housing construction. 
Here are also shown the components of the investment activity in housing 
construction and its structure in Ukraine.

Are determined the nature and features of the formation of the system 
of investment activity in housing construction in Ukraine, aimed at creating 
conditions for new financing mechanisms that can bind elements of construction, 
attracting finance, monitoring of their use, new property transfer.

It is concluded that Ukraine has every chance to attract investment 
resources and use them in the interests of the state economy, which is a 
factor of stability and success of its socio-economic development. The level 
of investment activity in the construction industry of Ukraine today is 
interdependent with the performance of the state’s economy, the financial 
and credit system, and the profitable activity of enterprises. The current 
economic situation of our state requires the attraction of investments for the 
long-term development of its regions.

It is defined that the expansion of the sphere of attracting foreign 
investments and the regulation of conditions for investing such investments 
in the national economy and their protection is an important element of the 
system of investment activity and implementation of investment policy.

The ways of state influence on the sphere of entrepreneurship, market 
infrastructure, a non-profit sector of the economy with the aim of creating 
conditions for their effective functioning in accordance with the directions 
of the state economic policy are defined.

Key words: investment activity, housing construction, economic 
instability, bureaucratic constraints, conditions of uncertainty.
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Постановка проблеми. Ситу-
ація, пов’язана з економічною не-
стабільністю, що склалася в нашій 
державі, певним чином впливає 
на інвестиційно-будівельну діяль-
ність. Розроблення дієвого механіз-
му, відповідного ринковим відно-
синам, є актуальним питанням, що 
поєднує форми державного та при-
ватного інвестувань, оптимізацію 
певних суб’єктів інвестиційного 
процесу, а також відповідної зако-
нодавчо-нормативної бази та інших 
методів, заходів, що регламентують 
будівельно-інвестиційну діяльність 
на рівні держави. Залучення інвес-
тицій в будівництво житла завжди 
здійснюється протягом довготрива-
лого періоду, в умовах невизначе-
ності та завжди пов’язане з ризика-
ми. Причинами кризової ситуації, 
що призвели до загострення жит-
лової проблеми, на нашу думку, є 
глибокий інвестиційний спад і бю-
рократичні труднощі на етапах за-
твердження проектно-кошторисних 
документів та отримання дозволів 
на будівництво, а також циклічний 
характер фінансово-економічної 
кризи з 2008 року, що вплинув на 
зниження інвестиційних можли-
востей населення на будівництво 
житла та на погіршення їх житло-
вих умов [1].

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Проблеми державної 
політики управління інвестиційним 
процесом у своїх працях досліджу-
вали багато вчених та фахівців, а 
саме: І. О. Бланк, Л. М. Борщ,  
А. Ф. Гойко, В. Ф. Мартиненко, 
А. А. Пересада, В. П. Савчук,  
В. Г. Федоренко та ін.

Економічні науки достатньо ба-
гато уваги приділяють розгляду 
процесів становлення та функціо-
нування ринку житла. Проблеми 
регулювання інвестиційними про-
цесами на ринку житла досліджу-
вали вітчизняні науковці, серед 
яких: А. Асаул, О. Гриценко,  
О. Євтуха, В. Кравченко, Д. Лев  
чин ський, О. Мірошниченко, 
О. Мендрула, К. Паливода, О. Па-
паїка, В. Прокопенко, В. Савич та 
інші. Серед зарубіжних науковців 
зазначені проблеми досліджували 
Л. Бєлих, І. Балабанов, Н. Ор-
дуей, І. Рахман, Дж. Стиглиц, 
Дж. Фрідман, Г. Харрісон та інші.

Мета статті – розглянути фор-
ми та засоби становлення системи 
інвестиційної діяльності в житлове 
будівництво.

Виклад основного матеріалу. 
Державне управління інвестицій-
ною діяльністю у будівельній сфе-
рі – своєрідна функція управління, 
що призначена об’єднати інтереси 
держави та особистості на основі 
прогнозування, бюджетного фінан-
сування, оподаткування, стратегіч-
ного планування та інших заходів 
державного управління на ринку 
житла. Ринкові саморегулятори та 
державні регулятори мають йти на-
зустріч у досягненні оптимальної 
структури будівництва.

Державне управління інвести-
ційним процесом у житловому бу-
дівництві – відкрита система, що 
взаємодіє із середовищем та всіма 
учасниками інвестиційного проце-
су. Його слід вивчати як певну си-
стему, що включає ряд підсистем: 
передпроектну, проектну, планову, 
експлуатаційну, будівельну комп-
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лектацію, посередницьку, фінан-
сову. Кожна підсистема, як еконо-
мічна складова, має певне право 
вибору режиму свого функціону-
вання. Кожен компонент системи 
має свою цільову функцію, систему 
стимулів та оцінювання ефектив-
ності техніко-економічних режи-
мів, таким чином, треба задоволь-
няти спільний погоджений процес 
економічних компонентів, інакше 
кажучи, вибирати оптимальний ре-
жим процесу всієї системи за умови 
одночасного збереження можливо-
сті свободи вибору кожним окре-
мим елементом автономного, влас-
ного розпорядку роботи.

Сьогодні, важливою передумо-
вою розвитку держави виступає 
збільшення інвестицій та ефектив-
ність їхнього використання. Інвес-
тиційна діяльність у будівельній 
сфері формується у відповідності 
до демографічних факторів, роз-
витку комунікацій і транспортних 
мереж, рівня економічного розвит-
ку держави, ефективності інвести-
цій та соціальної інфраструктури. 
Залучення інвестицій в економіку 
держави є фактором стабільності 
й успішності її соціально-економіч-
ного розвитку. В умовах сьогоден-
ня, рівень інвестиційної діяльності 
у будівельній галузі України пе-
ребуває у взаємозалежності зі ста-
ном економіки держави, фінансо-
во-кредитної системи, прибуткової 
діяльності підприємств. Стан, що 
в ньому опинилася наша держава, 
вимагає залучення інвестицій для 
довгострокового розвитку її регіо-
нів. 

Кандидат технічних наук Д. Л. 
Левчинський надає такі етапи дер-

жавного регулювання інвестицій-
ного процесу у будівництві:

1. Аналіз поточного стану буді-
вельно-інвестиційного процесу, що 
містить аналіз інвестиційної прива-
бливості та аналіз задоволення по-
треб економічної системи в інвести-
ціях.

2. Розробка, вибір та реалізація 
заходів, що дозволяють отримати 
необхідний стан будівельно-інвес-
тиційної привабливості системи.

3. Зміна притоку інвестицій 
в економічну систему, що обумов-
лена зміною будівельно-інвестицій-
ної привабливості.

4. Зміна параметрів економічної 
системи за рахунок інвестування, 
що полягає в зміні темпів еконо-
мічного зростання [2, с. 218-219]. 
Державне регулювання інвестицій-
ним процесом на макрорівні та мі-
крорівні має різні цілі. Отже, сто-
совно інвестування на ринку житла 
виокремлюються певні цільові 
функції його учасників. Країна, що 
керує на макрорівні, зацікавлена 
у досягненні таких цілей:

• розширення обсягів житло-
вого будівництва, своєчасний ре-
монт житла та реконструкція, онов-
лення житлового фонду держави;

• збільшення купівельної 
спроможності громадян на ринку 
житла;

• ефективне керування жит-
ловим фондом;

• збільшення трудової діяль-
ності населення, активності праці 
громадян, які прагнуть бути влас-
никами житла.

Комерційні організації, що 
представляють мікрорівень інвес-
тиційного процесу, мають основну 
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ціль – отримання прибутку за ра-
хунок операцій на ринку нерухомо-
сті. Слід також зазначити таку ка-
тегорію учасників ринку житла, як 
домогосподарства, тобто індивіду-
альні інвестори, що, як і комерцій-
ні організації, мають справу з буді-
вельно-інвестиційним процесом на 
мікрорівні. Їх цільові функції фор-
мулюються наступним чином:

• задоволення особистої жит-
лової потреби шляхом придбання 
житла у власність;

• отримання поточного дохо-
ду у вигляді орендної плати, відсо-
тків ренти та інших надходжень за 
користування об’єктом;

• купівля житла в інвестицій-
них цілях та отримання прибут-
ку від приросту ринкової вартості 
нерухомості при перепродажі [3, 
с. 333].

Таким чином, будівельно-інвес-
тиційна діяльність на ринку житло-
вої нерухомості здійснюється з та-
кими цілями:

1) придбання нерухомості з ме-
тою здачі в оренду;

2) придбання нерухомості на 
етапі будівництва з подальшим пе-
репродажем [4, с. 244].

Досліджуючи державне управ-
ління системи інвестиційної діяль-
ності в житлове будівництво ві-
домий науковець Ю. Г. Дробенко 
наводить наступні складові систе-
ми інвестиційної діяльності в жит-
лове будівництво та її структура 
в Україні:

• методи державного управ-
ління інвестиційними процесами;

• інвестиційна політика у сфе-
рі житлового будівництва;

• важелі державного управ-
ління інвестиційними процесами;

• нормативне-правове забез-
печення;

• інформаційне забезпечення 
та ін. [4, с. 256].

На нашу думку, необхідно роз-
глянути етапи становлення системи 
інвестиційної діяльності в житлове 
будівництво державного управлін-
ня будівельно-інвестиційним про-
цесом, а саме:

1) вивчення чинників навко-
лишнього середовища;

2) створення інвестиційних ці-
лей;

3) формулювання інвестиційної 
стратегії;

4) розроблення та впроваджен-
ня заходів щодо забезпечення ре-
алізації будівельно-інвестиційної 
стратегії;

5) оцінка результативності про-
цесів регулювання будівельно-ін-
вестиційною діяльністю [5, с. 9].

В багатьох державах ринок 
нерухомості має певні історичні 
передумови та специфіку. Тому 
даній сфері властива певна фінан-
сово-предметна основа розвитку та 
постійні зміни. Виникнення ринку 
нерухомості пов’язують з прове-
денням радикальних економічних 
реформ на початку 1990-х років. 
Сучасний стан українського ринку 
нерухомості характеризується су-
перечливою взаємодією складових 
ринкової та адміністративно-ко-
мандної економіки, відсутністю 
внутрішньо узгодженої системи 
інфраструктурного забезпечення та 
інше. Як результат, виникають вну-
трішні суперечності в інституцій-
ній структурі ринку нерухомості. 
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Надлишок попиту при обмеженій 
пропозиції породжує неконтрольо-
ване підвищення цін на житлову 
нерухомість.

У тритомнику економічної ен-
циклопедії за редакцією С. Мо-
черного виділено 10 чинників, що 
у 90-х роках ХХ ст. зумовили не-
сприятливість інвестиційного-буді-
вельного клімату на макрорівні:

• нестабільна законодавча си-
стема з регулювання діяльності під-
приємств з іноземними інвестиціями;

• відсутня ефективна система 
оподаткування;

• недосконала земельна законо-
давча база;

• недосконалий механізм участі 
іноземних інвесторів у процесі при-
ватизації;

• необдумана амортизаційна 
політика;

• нераціональна діяльність бан-
ківської системи;

• відносно низькі темпи інфля-
ції при одночасно високих відсотко-
вих ставках;

• відсутні дієві стимули до 
праці;

• відсутня національна держав-
на кредитно-інвестиційна компанія, 
що б виконувала всебічний аналіз 
інвестиційних пріоритетів з їх техні-
ко-економічним обґрунтуванням, та 
контроль за наданням пільг інвесто-
рам, особливо при здійсненні ними 
інвестицій в сучасні ресурсозберіга-
ючі, енергозберігаючі та працезбері-
гаючі технології та інше;

• значна частина корумпо-
ваних державних чиновників. За 
дослідженнями Німецької консуль-
тативної групи, рівень корупції 
в нашій державі має 7 балів з 10, 

що суттєво перешкоджає інвестиці-
ям в Україну.

Таким чином, згідно дослі-
джень В. Федоренка, до основних 
чинників несприятливості інвести-
ційно-будівельного клімату для ві-
тчизняних інвесторів, починаючи 
з 1991 р., можна віднести:

• недостатню кількість обіго-
вих коштів у підприємств;

• відсутність системи страху-
вання інвестицій;

• складність процесу доку-
ментального оформлення інвести-
цій. Так, для одержання дозволу 
на будівництво інвестор має пода-
ти необхідні документи в десятки 
організацій, тому цей процес може 
розтягнутися на 1,5 року;

• податкову адміністрацію 
України, що регулярно вилучає 
у суб’єктів підприємництва части-
ну амортизаційних відрахувань 
у бюджет на цілі, не сумісні з ін-
вестуванням та ін.

Деякі зміни щодо державного 
управління системою інвестиційної 
діяльності в житлове будівництво 
відбуваються безперервно. Зараз 
в нашій державі актуальнішим стає 
розроблення ефективної державної 
політики житла, що повинна базу-
ватись на ринкових принципах і, 
одночасно, передбачати державні 
механізми забезпечення житлом 
певних верств населення. Так, 
в даний час завдання державної по-
літики житлових будинків полягає 
у створенні ефективних підходів та 
державних механізмів забезпечен-
ня населення житлом. Актуальні 
напрямки сучасного державного 
управління в житловій сфері роз-
глянуті на мал. 1.
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Мал. 1. Напрямки сучасної державної політики на ринку нерухомості  
в Україні.

Джерело: власна розробка автора

Упродовж останніх 5 років, 
всі соціально-економічні процеси 
в Україні, в тому числі й інвесту-
вання в житлове будівництво, від-
буваються у контексті подій, пов’я-
заних з окупацією Криму та зони 
АТО.

Таким чином, серед ключових 
особливостей становлення системи 
інвестиційної діяльності в будів-
ництво житлової нерухомості як 
об’єкта інвестування житлового 
будівництва, що здійснює безпосе-
редній вплив і на формування фі-
нансової структури інвестиційних 
проектів у житловому будівництві, 
можна виокремити наступні:

1. Одночасний рух виробничих 
та фінансових інвестицій внаслідок 
двоїстості економічної природи не-
рухомості, тривалість інвестицій-
ного циклу та термінів окупності 
витрат, що обумовлює довгостро-
ковий характер інвестицій, а також 
їх етапність.

2. Масштабність залучення ін-
вестиційних ресурсів, складність 
і гнучкість системи фінансування, 
що вимагають розроблення підходів 
до формування раціональної фінан-
сової структури проекту будівниц-
тва нерухомості на різних стадіях 
його реалізації (особливо це стосу-
ється великих інвестиційних проек-
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тів комплексного освоєння земель-
ної ділянки або території).

3. Нерівномірність грошових 
потоків і відсутність інвестиційної 
віддачі протягом усього інвестицій-
но-будівельного циклу, що, з ураху-
ванням особливої соціальної значу-
щості сфери житлового будівництва 
в частині поліпшення забезпечення 
населення доступним житлом, по-
роджує доцільність залучення ін-
вестицій із кількох джерел, потре-
бу в мінімізації вартості залучених 
ресурсів та формування гарантій-
них механізмів забезпечення повер-
нення фінансових вкладень, в тому 
числі за участі держави.

4. Складність юридичного 
оформлення майнових прав че-
рез участь багатьох економічних 
суб’єктів у створенні об’єкта жит-
лової нерухомості і потребу чіткої 
координації їхніх дій для мініміза-
ції витрат і термінів будівництва.

5. Наявність значних фінансо-
вих та операційних ризиків інвести-
ційних проектів у сфері житлового 
будівництва, адже можливі зміни 
несприятливих економічних умов, 
стану здоров’я замовника тощо.

6. Можливість раціоналізації 
інвестиційного процесу забезпечу-
ється за допомогою інвестиційного 
розвитку, що ми його розглядаємо 
як метод організації інвестиційного 
процесу в ході реалізації інвести-
ційного проекту житлового будів-
ництва. Він полягає в організації 
інвестиційно-фінансової структури 
проекту на різних стадіях його реа-
лізації, що забезпечує максимально 
ефективне використання всіх вкла-
дених у проект ресурсів (фінан-
сових, матеріальних, людських, 

інформаційних), скорочення тер-
мінів реалізації проекту і витрат, 
збільшення обсягу інвестиційного 
доходу, підвищення цінності ство-
рюваного об’єкта.

Систему засобів та інструментів 
інвестиційної діяльності в житлове 
будівництво, на нашу думку, можна 
поділити на дві групи [6]. До пер-
шої групи належать засоби держав-
ного управління: адміністративні, 
економічні, інформаційні тощо.

Друга група охоплює інстру-
менти державного управління: 
законодавчо-правові, норматив-
но-адміністративні, організацій-
но-економічні.

У працях державних дослідни-
ків-науковців визначаються, кла-
сично, прямі та непрямі методи 
державного регулювання (держав-
на фінансова політика, монетар-
на, фіскальна тощо) [7]. Також 
основними методами державного 
управління інвестиційної діяльно-
сті в житлове будівництво визна-
чаються способи впливу держави 
на сферу підприємництва, інфра-
структури ринку, некомерційний 
сектор економіки, з метою ство-
рення умов їх ефективного функ-
ціонування відповідно до напрямів 
державної економічної політики, 
кожен з яких ґрунтується на вико-
ристанні сукупності інструментів 
(регуляторів, важелів) [8].

Важливим елементом системи 
інвестиційної діяльності та реаліза-
ції інвестиційної політики є розши-
рення сфери залучення іноземних 
інвестицій і регулювання умов як 
щодо вкладення таких інвестицій 
у національну економіку, так і їх 
захисту. Особливості залучення 
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іноземних інвестицій та діяльність 
іноземних інвесторів в Україні ре-
гулюється відповідними законами, 
а саме: «Про захист іноземних ін-
вестицій» [9], «Про режим інозем-
ного інвестування» [10], Госпо-
дарським кодексом України [11, 
с. 380-405] та іншими законами 
і нормативно-правовими актами.

На державному рівні, надзви-
чайно важливими стимулюючими 
факторами регіональної політики 
житлового будівництва є розвине-
не нормативно-правове поле регіо-
нального розвитку та наявність об-
ґрунтованих механізмів реалізації 
державної регіональної політики. 
Згідно зі статтею 47 Конституції 
України кожен громадянин має 
право на житло.

На даний час, законодавчо-пра-
вова база для державного регулю-
вання інвестиційною діяльністю 
у житловому будівництві складає 
більше ніж сто різноманітних нор-
мативно-правових документів (дек-
ретів, законів, інструкцій, поста-
нов, указів, тощо). Не дивлячись 
на велику кількість норматив-
но-правових актів, недосконалість 
законодавства сьогодні виступає 
одним з основних чинників, які 
затримують розвиток інвестицій-
но-будівельної діяльності. Згідно 
з ч. 3 ст. 12 Закону України «Про 
інвестиційну діяльність», державне 
регулювання інвестиційної діяль-
ності у будівництві здійснюється 
за допомогою адміністративно-пра-
вових засобів (мал. 2).

Мал. 2. Адміністративно-правові засоби державного регулювання  
інвестиційної діяльності у будівництві.

Джерело: власна розробка автора

Висновки і перспективи по-
дальших досліджень. Підсумо-
вуючи вищезазначене, зробимо 
висновок, що система фінансово- 
економічних механізмів фінансу-

вання будівництва нерухомості на-
шої країни, на сьогодні, перебуває 
на початковому етапі розвитку. 
Потрібно створити правові засади 
щодо запровадження нових фі-
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нансово-інвестиційних механізмів 
у будівельній сфері та купівлі до-
ступного житла для громадян із 
середніми прибутками, які потре-
бують покращення житлових умов 
відповідно до законодавства.

Аналізуючи вищенаведене, вва-
жаємо, що система державного ре-
гулювання інвестиційної діяльності 
у будівельній сфері житла у біль-
шості країн є важливим напрям-
ком у публічній політиці, однією 
з найбільш гострих та постійних 
тем політичних та наукових диску-
сій. Державна політика у житлово-
му будівництві полягає у створенні 
умов для стійкого та ефективно-
го економічного обігів житлового 
фонду, що у його рамках задо-
вольняються житлові потреби гро-
мадян, забезпечується дотримання 
та удосконалення стандартів якості 
будівництва та утримання житла, 
відтворюються позитивні імпульси 
для розвитку інших сегментів еко-
номіки. 

Таким чином, державне управ-
ління інвестиційної діяльності 
у житлове будівництво розгляда-
ється як діяльність органів влади, 
стратегічною метою якої є розвиток 
житлової сфери, визначення шля-
хів, цілей діяльності держави як 
регулятора житлових процесів, а 
також інструментів для досягнення 
стратегічних завдань. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 
ДЖЕРЕЛ:

1. Божанова В. Ю. Дослідження 
та визначення рівнів інвестиційної при-
вабливості країн (регіонів) для будів-
ництва житла підприємствами / В. Ю. 

Божанова, В. В. Гриненко. // Кому-
нальне господарство міст. Науково-тех-
нічний збірник. – 2013. – №111. – С. 
3–11. – Режим доступу : http://eprints.
kname.edu.ua/35247/1/3-11%20Божа-
нова%20ВЮ.pdf

2. Левчинський Д. Л. Пробле-
ми управління інвестиційними про-
цесами відтворення житлового 
фонду / Д. Л. Левчинський. // 
Вісн. ХНУ. – 2010. – №3. – Т. 2. –  
С. 217–220. – Режим доступу : http://
journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/
ekon/2010_3_2/217-220.pdf

3. Перспективи розвитку інвес-
тиційного процесу на ринку житла: 
монографія / Н. І. Верхоглядова,  
М. Ф. Гончаренко, Д. Л. Левчинський, 
О. Ю. Щеглова, Ю. В. Лисенко,  
І. В. Радамовська. – Дніпропетровськ 
: Свідлер, 2011. – 566 с.

4. Дробенко Ю. Г. Механізм 
управління інвестиційними проце-
сами / Ю. Г. Дробенко // Вісник 
Національного університету «Львів-
ська політехніка». – 2003. – № 484 : 
Проблеми економіки та управління. –  
С. 255–258. 

5. Герасимова С. В. Управління 
інвестиційною діяльністю акціонер-
них товариств в умовах ринкової тран-
сформації економіки: автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук: спец. 08.00.04 / С. В. Гераси-
мова; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 
– К., 2009. – 31 с.

6. Мордвінов О. Г. Управлін-
ня аграрним природокористуванням 
в умовах ринкової трансформації : 
Монографія / О. Г. Мордвінов. – К. : 
Вид-во УАДУ, 2000. – 344 с.

7. Базилевич В. Д. Макроеконо-
міка: [опорний конспект лекцій] /  
В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. – 
К.: Четверта хвиля, 1997. – 224 с.

8.  Воротін В. Є. Макроекономічне 
регулювання в умовах глобальних тран-



185

сформацій : Монографія / В. Є. Воро-
тін. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 392 с.

9. Закон України «Про захист іно-
земних інвестицій» Відомості Верхов-
ної Ради України від 05.10.1991, №46 
// [Електронний ресурс] : – Режим 
доступу : https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1540%D0%B0-12

10. Закон України «Про режим іно-
земного інвестування», Відомості Вер-
ховної Ради України від 19.03.1996, 
№19. Зі змінами та доповненнями від 
25.06.2016, підстава 1390-VIII // 
[Електронний ресурс] : – Режим до-
ступу : https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80

11. Господарський кодекс Украї-
ни Відомості Верховної Ради України 
(ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-
22, ст.144 // [Електронний ресурс] 
: – Режим доступу : https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/436-15

REFERENCES:

1. Bozhanova V. Yu., Hrynen-
ko V. V. (2013). Doslidzhennia ta 
vyznachennia rivniv investytsijnoi 
pryvablyvosti krain (rehioniv) dlia bu-
divnytstva zhytla pidpryiemstvamy [Re-
search and determination of levels of 
investment attractiveness of countries 
(regions) for housing construction by 
enterprises]. Komunal’ne hospodarstvo 
mist. Naukovo-tekhnichnyj zbirnyk – 
Municipal economy of cities. Scientific 
and technical collection, 2, 3-11. Retrie-
ved from http://eprints.kname.edu.
ua/35247/1/3-11%20Божанова%20
ВЮ.pdf [in Ukrainian].

2. Levchyns’kyj D. L. (2010). Pro-
blemy upravlinnia investytsijnymy prot-
sesamy vidtvorennia zhytlovoho fondu 
[Problems of management of investment 
processes of housing stock reconstruc-
tion]. Visn. KhNU – Вісн. ХНУ – He-
rald of Khmelnytskyi national universi-

ty, 3, vol. 2, 217-220. Retrieved from 
http://journals.khnu.km.ua/vest-
nik/pdf/ekon/2010_3_2/217-220.pdf 
[in Ukrainian].

3. N. I. Verkhohliadova, M. F. 
Honcharenko, D. L. Levchyns’kyj, 
O. Yu. Schehlova, Yu. V. Lysenko, I. 
V. Radamovs’ka (2011). Perspektyvy 
rozvytku investytsijnoho protsesu na 
rynku zhytla: monohrafiia [Prospects for 
the development of the investment pro-
cess in the housing market: monograph]. 
Dnipropetrovs’k, Svidler, 566 [in Ukra-
inian].

4. Drobenko Yu. H. (2003) Mek-
hanizm upravlinnia investytsijnymy 
protsesamy [Mechanism of investment 
process management]. Visnyk Natsio-
nal’noho universytetu «L’vivs’ka po-
litekhnika» – Bulletin of the National 
University «Lviv Polytechnic», 484, 
255–258 [in Ukrainian]. 

5. Herasymova S. V. 
(2009) Upravlinnia investytsijnoiu 
diial’nistiu aktsionernykh tovarystv v 
umovakh rynkovoi transformatsii eko-
nomiky [Management of investment 
activity of joint-stock companies in the 
conditions of market transformation of 
economy]. Dr. of Economics Thesis. 
Spec. 08.00.04. Kyiv, Taras Shevchen-
ko National University of Kyiv, 31 [in 
Ukrainian].

6. Mordvinov O. H. (2000) 
Upravlinnia ahrarnym pryrodokorystu-
vanniam v umovakh rynkovoi transfor-
matsii : monohrafiia [Management of 
agrarian nature in conditions of market 
transformation : monograph]. Кyiv, Vy-
d-vo UADU – NAPA Publishing house, 
344 [in Ukrainian].

7. Bazylevych V. D., Balastryk L. 
O. (1997) Makroekonomika: opornyj 
konspekt lektsij [supportive note of lec-
tures]. Kyiv, Chetverta khvylia, 224 [in 
Ukrainian].

8.  Vorotin V. Ye. (2002) Makro-
ekonomichne rehuliuvannia v umovakh 



186

hlobal’nykh transformatsij : monohra-
fiia [Macroeconomic regulation in the 
conditions of global transformations : 
monograph]. Кyiv, Vyd-vo UADU – 
NAPA Publishing house, 392 [in Ukra-
inian].

9. Zakon Ukrainy «Pro zakhyst ino-
zemnykh investytsij» Vidomosti Verk-
hovnoi Rady Ukrainy vid 05.10.1991, 
№46 [The Law of Ukraine «On Protec-
tion of Foreign Investments», Informa-
tion from the Verkhovna Rada of Ukra-
ine dated 05.10.1991, No. 46]. (n.d.). 
zakon.rada.gov.ua. Retrieved from ht-
tps://zakon.rada.gov.ua/laws/sho-
w/1540%D0%B0-12 [in Ukrainian].

10. Zakon Ukrainy «Pro rezhym 
inozemnoho investuvannia», Vido-
mosti Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 
19.03.1996, №19. Zi zminamy ta do-
povnenniamy vid 25.06.2016, pidstava 
1390-VIII [Law of Ukraine «On the 

regime of foreign investment», Informa-
tion from the Verkhovna Rada of Ukra-
ine dated March 19, 1996, # 19. With 
amendments and supplements dated 
June 25, 2016, the basis of 1390-VIII]. 
(n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved 
from https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80 
[in Ukrainian].

11. Hospodars’kyj kodeks Ukrainy 
Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy 
(VVR), 2003, № 18, № 19-20, № 21-
22, ст.144 [The Commercial Code of 
Ukraine The Bulletin of the Verkhovna 
Rada of Ukraine (BVR), 2003, No. 18, 
No. 19-20, No. 21-22, p.144]. (n.d.). 
zakon.rada.gov.ua. Retrieved from 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/436-15 [in Ukrainian].



187

ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТОК 
МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

УДК:351/354:351.9
DOI: https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-3-1-187-208

Говорун Сергій Васильович, 
кандидат наук з державного управління, 
e-mail: gsvgrupp@ukr.net, тел.: (066) 367-08-76

ORCID: 0000-0001-9566-160X

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті розглянути основні методологічні підходи до здійс-
нення державного управління у сфері пожежної безпеки в Україні. Визначе-
но функцію корисності для державного управління у СЗПБУ для кожного 
із методологічних підходів, при цьому повністю несприйнятливим для цілей 
державного управління у сфері що розглядається визнано метода аналізу 
ієрархій, який заснований на використанні суб’єктивних суджень експертів. 
Між тим, розгляд інших методологічних підходів до державного управління 
у сфері забезпечення пожежної безпеки – праксеологічного, ризик-орієнто-
ваного й аудит-орієнтованого, вказує на те, що, незважаючи на той факт, що 
кожен з них має свої вади та переваги, необхідно їх спільне застосування, 
а не протипоставлення один одному як це робиться на сьогодні у науковій 
літературі та нормативно-правовій законодавчій базі України. 

Доведено, що тільки органічне поєднання всіх трьох названих мето-
дологічних підходів, дасть максимальну користь державному управління 
у сфері пожежної безпеки в Україні, щодо зменшення негативних наслід-
ків від пожеж та інших надзвичайних ситуацій, що пов’язані з ними. 

Визначено функцію корисності кожного із розглянутих методологіч-
них підходів. Побудовано модель системного методологічного підходу до 
державного управління у СЗПБ в Україні. Запропоновано авторський 
термін для «єдність в різноманітті», для визначення системоутворюючого 
чинника, що сприяє підвищенню емерджентності системи. 

Автор доходить до думки, що визначальним та таким, що завдає на-
прямок діяльності та розвитку всього державного управління у сфері 
пожежної безпеки в Україні, повинен бути активний, праксеологічний 
підхід, як такий, що є основним вектором динаміки роботи всієї системи 
державного управління.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 
PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION  
IN THE FIELD OF FIRE SAFETY IN UKRAINE

Abstract. The article deals with issues the main methodological approach-
es to the implementation of public administration in the field of fire safety in 
Ukraine. The utility function for public administration in the field of fire safety 
in Ukraine for each of the methodological approaches is determined, while the 
method of analysis of hierarchies, which is based on the use of subjective judg-
ments of experts, is completely unacceptable for the purposes of public admin-
istration in the considered sphere. Meanwhile, the consideration of other meth-
odological approaches to public safety management in the field of providing fire 
safety – praxeological, risk-oriented and audit-oriented, indicates that, despite 
the fact that each of them has its drawbacks and advantages, they need to be 
joint application, rather than opposition to each other, as is currently the case 
in the scientific literature and legislative and regulatory framework of Ukraine.

The author claim that only an organic combination of all three of these 
methodological approaches will maximize the benefits to public administration 
in the field of fire safety in Ukraine, in order to reduce the negative consequenc-
es of fires and other emergencies associated with them.

The utility function of each of the considered methodological approaches 
is determined. The model of the systematic methodological approach to public 
administration in the SOUP in Ukraine was constructed. The author’s term for 
«unity in diversity» has been proposed, to determine the system-forming factor 
that contributes to the increase of the system’s emergence.

The author comes to the conclusion that a pro-active, praxeological ap-
proach, which is the main vector of the dynamics of the work of the whole 
system of public administration, should be a decisive and determinant of the 
activity and development of the entire state management in the field of fire 
safety in Ukraine.

Keywords: praxis approach, audit, risk-oriented approach, utility func-
tion, insurance, model approach, risk, licensee, security standard, quality 
standard, ISO.
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Постановка проблеми. Виник-
нення нових загроз таких як теро-
ристичні атаки, гібридні війни, змі-
на економічної системи України, 
запровадження при цьому євро-
пейських стандартів управління та 
підходів для забезпечення пожеж-
ної безпеки, виведення на перший 
план забезпечення потреб особи 
громадянина України у захисту та 
особистій безпеці як першочергово-
го завдання державного управлін-
ня, вимагає запровадження нового 
методологічного підходу до роз-
гляду способів та методів на яких 
базується функціонування систе-
ми забезпечення пожежної безпеки 
в Україні. Застосування не тільки 
якісних, часто суб’єктивних су-
джень, а і залучення математично-
го кількісного інструментарію для 
оцінки ризиків, розрахунок ймо-
вірностей виникнення пожеж і над-
звичайних ситуацій (подій) у прак-
тичну діяльність органів державної 
влади є досить актуальними.

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. Проблеми держав-
ного управління у сфері пожежної 
безпеки на загальнодержавному 
рівні, розуміння сутності ризик-о-
рієнтованого підходу на основі ви-
значення ймовірностей настання 
тих чи інших подій, створення сис-
теми інформаційно-аналітичного 
забезпечення загальної та галузе-
вої діяльності органів державного 
управління, проблеми страхування 
від пожежних ризиків, висвітлю-
вали такі науковці, як: І.М. Аб-
дурагімов, М.В. Андрієнко, С.О. 
Андрєєв, Б.М. Гамалюк, З.Г. Гон-
тар, І.П. Кринична, В.О. Костен-

ко, О.В. Міллер, Є.О. Романенко, 
В.В. Тютюник. 

Вони з позицій різних мето-
дологічних підходів досліджува-
ли державне управління у сфері 
забезпечення пожежної безпеки 
в Україні. Аналіз наукового до-
робку названих науковців, а також 
інших дослідників проблеми дер-
жавного управління у сфері, що 
розглядається у даній статі, дозво-
лив виявити доволі цікаві тенден-
ції, та окреслити основні методо-
логічні підходи, які існують наразі 
у науковій думці щодо того базису 
на якому ґрунтується побудова всіх 
теоретичних і практичних підходів 
у сфері забезпечення пожежної 
безпеки в Україні.

Відтак, існує нагальна потреба 
у систематизації існуючих мето-
дологічних підходів, основних із 
яких, ми повинні зупинитися більш 
детально. 

Формулювання цілей (мети) 
статті. Розглянути основні мето-
дологічні підходи до здійснення 
державного управління у сфері 
пожежної безпеки в Україні, ви-
значити функцію корисності для 
державного управління у СЗПБУ 
для кожного із методологічних під-
ходів, що будуть розглядатися та 
можливість їх практичного застосу-
вання.

Виклад основного матеріалу. 
«На сьогодні методологічний під-
хід до розгляду СЗПБУ засновано 
на традиційних методах класично-
го планування необхідної кількості 
сил та засобів, котрі необхідні для 
функціонування цієї системи. При 
цьому як методологічно визначив 
Т.Л. Сааті – «класичне рішення 
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проблеми означає, що існує раніше 
складений план дій, котрий перед-
бачає чітку послідовність тих чи ін-
ших дій різних органів управління, 
для уявної ситуації, що не відпо-
відає тим надзвичайним ситуаціям, 
котрі виникають у реальному жит-
ті» [1, с.16]. Такий підхід не від-
повідає вимогам сьогодення, а саме 
тим сучасним викликам, котрі ви-
никають останнім часом у світі, що 
швидко змінюється» [2, с.22].

Стратегією реформування сис-
теми ДСНС України визначено, 
що на третьому етапі її реалізації 
(2019 – 2020 роки) передбачається 
запровадження системи управління 
техногенною та пожежною безпе-
кою на основі ризик-орієнтованого 
підходу і європейських стандартів 
щодо оцінювання і аналізу ризиків 
пожежної та техногенної безпеки 
суб’єктів господарювання [3]. То ж 
розглянемо сутність РОП і те які 
вигоди він може дати для безпеки 
держави та державному управлін-
ню у СЗПБ.

Згідно до ст.1 Закону України 
«Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері гос-
подарської діяльності» – «ризик 
це ймовірність виникнення нега-
тивних наслідків від провадження 
господарської діяльності та можли-
вий розмір втрат від них, що ви-
мірюється у кількісних та якісних 
показниках» [4, ст. 1]. Ризик є 
добуток двох змінних: ймовірно-
сті настання тієї чи іншої події та 
можливих наслідків, тобто збитків, 
котрі можуть бути виражені у кіль-
кісних одиницях, таких як гривни, 
тони, кілограми, гектари, одиниці 
техніки або втрата людського жит-

тя чи заподіяння шкоди здоров’ю 
людини. Але ж при цьому виникає 
проблема із обчисленням кількості 
речовини, що потрапляють у ат-
мосферне середовище, землю, воду 
у результаті пожежі. 

Окреслена нами проблема вини-
кає із того, що існуючі Методики 
обчислення шкідливих забрудню-
ючих викидів у природне середо-
вище розраховані на те що апріор-
но заздалегідь відомий начальний 
об’єм або кількість речовини яка 
горіла або вийшла з-під контр-
олю, а також відомий кінцевий 
об’єм або кількість цієї речовини. 
Різниця між цими двома показни-
ками і складає обсяг вигорілої або 
такої, що потрапила у навколишнє 
середовище, речовини. Але ж всі 
ці Методики розраховані для тих 
об’єктів де ведеться жорсткий об-
лік вихідних даних. У приблизно 
97% випадках загальної щорічної 
кількості пожеж в Україні, пожежі 
стаються там, де немає такої чіткої 
системи обліку та контролю, а від-
так отримання достовірних даних 
про об’єм або кількість речовин що 
потрапила у атмосферне середови-
ще, землю, воду або вийшла з-під 
контролю неможливо.

Практичні заміри кількості ви-
діленої у природне середовище за-
бруднюючої речовини на пожежах 
у режимі реального часу не про-
водяться, а створення такої систе-
ми оперативного реагування для 
відбору проб повітря, води, землі 
безпосередньо на приблизно 60-90 
тис. пожежах щорічно коштувало 
би державі суму непомірно більшу 
ніж вигоди від її функціонування. 
Щодо визначення грошових збит-



191

ків – то тут при існуючому норма-
тивно-правовому забезпечені по-
жежної безпеки в Україні, а також 
системі розслідування причин та 
наслідків пожеж, теж виникають 
численні труднощі, внаслідок чого 
суми матеріальних збитків, які що-
річно розраховуються на підставі 
аналізу масиву даних карток про 
пожежу є нерелевантними і не ви-
світлюють реальної картини із об-
сягом заподіяної шкоди на цих по-
жежах [5, с.127-128]. 

Дещо інша ситуація складається 
із розрахунком ймовірності настан-
ня тієї чи іншої події. Хоча в нау-
ковій літературі є багато наукових 
досліджень щодо розробки мате-
матичного апарату для розрахунку 
такої ймовірності, але ж ми хочемо 
звернути увагу саме на основопо-
ложне підґрунтя цієї методологіч-
ної проблеми, яке на нашу думку 
робить практичне застосування та-
кого розрахунку дещо обмеженим.

«Ймовірність настання тих чи 
інших подій можна визначити за 
допомогою теорії ймовірностей та 
математичної статистики (далі – 
ТВМС). Тому застосування ТВМС 
в процесі державного управління 
системою забезпечення пожежної 
безпеки, управлінням цивільної за-
хистом, процесами запобігання ви-
никненню катастроф природно-тех-
ногенного характеру, зниженню 
ймовірності виникнення непередба-
чуваних ризиків, може бути з дея-
кими допущеннями та осторогами 
прийнято для прогнозування, пла-
нування та управління ними.

Такий підхід до визначення 
ризиків, має, на наш погляд, об-
меження, тому що коректно роз-

рахувати ймовірність тієї чи іншої 
події можна лише тоді, коли вико-
нується така умова щодо неї, як: 
«події, що розглядаються, повинні 
бути наслідками тільки тих випро-
бувань, які можуть бути відтворе-
ні необмежену кількість разів при 
одному і тому ж комплексі умов», 
тому що «статистичне визначення 
теорії ймовірності, як і поняття 
та методи теорії ймовірності в ці-
лому, застосовні не до будь-яких 
подій з невизначеним результатом, 
які у життєвій практиці вважають-
ся випадковими, а тільки до тих із 
них, які мають певні властивості» 
[6, с.21]. Першою такою і голов-
ною властивістю є відтворення пев-
ного комплексу умов.

«Такий розрахунок може мати 
місце і доречний там, де застосову-
ються стандартизовані вироби, що 
мають заздалегідь відому ймовір-
ність відмови, для яких побудовані 
«дерева подій» та «дерева відмов», 
там де існує велика база статис-
тичних даних, щодо настання тих 
чи інших подій для цих виробів, 
котрі у свою чергу багаторазово 
були перевірені на випробувальних 
стендах і для них отримані певні 
статистичні дані щодо статистичної 
ймовірності настання тієї чи іншої 
небажаної події, а також матема-
тичного очікування випадкової ве-
личини наприклад – часу роботи 
цього виробу. Тоді із сукупності 
цих ймовірностей можна судити 
про ймовірність настання деякої 
події у сукупності. Такий метод 
розрахунку успішно застосовується 
на атомних електростанціях, де є 
потужні програмно-апаратні комп-
лекси із спеціалізованими приклад-
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ним програмним забезпеченням 
систем підтримки управлінських 
рішень, які і виконують зазначе-
ний розрахунок ймовірностей» [2, 
с.23]. Також при цьому необхідною 
умовою є обов’язкова наявність ви-
сококваліфікованих спеціалістів 
котрі знаються на тому, які самі 
дані потрібно вводити до програм-
ного-апаратного комплексу, ро-
зуміють саму природу та сутність 
цих вихідних даних, а також розу-
міються на тому – як правильно їх 
інтерпретувати, тому що саме пра-
вильне інтерпретування статистич-
них даних є запорукою правильно 
проведеного статистичного аналізу, 
про що і наголошував Дж. У. Тью-
кі (1977) [7]. 

«Для того, щоб побудувати де-
рево відмов того чи іншого виробу, 
що може призвести до пожежі не-
обхідно провести структурний ана-
ліз об’єкта взагалі. Визначити його 
складові частини (приміщення, 
елементи устаткування, технологіч-
ні апарати, установки); визначити 
перелік елементарних небажаних 
подій (базисних подій), поєднання 
яких можуть призвести до поже-
жі (вибуху), для кожної базисної 
події визначити унікальний іден-
тифікатор; встановити причин-
но-наслідкові зав’язків між подією 
пожежа (вибух) і базисних подій 
і для цього потрібен звичайно екс-
перт, котрий має високу спеціаль-
ну, математичну і пожежно-техніч-
ну підготовку» [8, с.48].

Наявність значного арсеналу 
технічних засобів та високоякіс-
них експертів може дозволити собі 
лише фінансово потужна органі-
зація, керівництво якої насампе-

ред розуміється в тому, що ціна 
допущеної помилки при прийнят-
ті управлінського рішення є дуже 
високою як із економічної точки 
зору, так і з погляду настання не-
гативних наслідків техногенного 
та соціального характеру. Однак, 
саме по собі розуміння всієї небез-
пеки без наявності фінансово-еко-
номічних і технічних ресурсів, які 
включають у себе наявність означе-
них висококваліфікованих експер-
тів, не дасть нічого, крім відчуття 
власної неспроможності вирішити 
нагальні питання безпеки.

«Але ж неможливо залучити до 
розрахунку ймовірності настання 
базисної події (пожежі), скажімо, 
у маленькій перукарні чи у зви-
чайній житлової квартирі пересіч-
ного громадянина, що знаходить-
ся у будівлі, яка була побудована 
20, 50 або 100 років тому, такого 
потужного технічного і людського 
ресурсу, як, наприклад, на атом-
ній електростанції» [2, с.23]. До 
того ж абсолютно невідомо, із 
яких компонентів складається тех-
нічне наповнення даної перукарні 
або житлової квартири. Абсолют-
но невідомий закон, за яким роз-
поділена випадкова величина для 
складових частин таких об’єктів 
(по кожній групі) і неможливо ко-
ректно визначити її практично на 
даному етапі за існуючої системи 
збору, обліку і передачі інформації 
із причин пожеж та наслідків від 
них. Тим більше, що ймовірність 
настання такої події, як підпал, не 
відома. Також взагалі не можна 
передбачити, де, як і з яким почат-
ковим масштабом відбудеться по-
жежа, тому що на її розвиток осо-
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бливо в початковій фазі впливають 
багато взаємопов’язаних факторів. 
Питання прогнозування настання 
таких подій взагалі виходять за 
рамки класичної ТВМС та взагалі 
нами не розглядаються.

До того ж, за визначенням В. 
фон Гейзенберга (1989), «функція 
ймовірності не описує сам перебіг 
подій у часі. Вона характеризує 
тенденцію події, можливість події 
або наше знання про подію. Функ-
ція ймовірності зв’язується з дій-
сністю тільки при виконанні однієї 
істотної умови: для виявлення пев-
ної властивості системи необхідно 
провести нові спостереження або 
вимірювання» [9, с.21].

Тим більше, що сам факт на-
стання якої-небудь події (пожежі 
або надзвичайної ситуації) змінює 
ймовірність настання нової такої 
події (пожежі або надзвичайної 
ситуації, таким чином, ми у своїх 
математичних моделях та розра-
хунках входимо до «зони» розв’я-
зання задач в умовах невизначено-
сті, але ж ніяк не ризику. У цьому, 
на нашу думку, полягає велика 
фундаментальна різниця між побу-
довою математичних моделей для 
вирішення управлінських задач та 
самим прийняттям управлінських 
рішень, які здійснюються в умовах 
невизначеності або в умовах ризи-
ку. Необхідно особливо зауважити, 
що «вкрай важливо застосовувати 
правильну модель у кожній кон-
кретній ситуації, а якщо ми будемо 
застосовувати неправильну модель, 
ми можемо отримати ідеальне ма-
тематичне рішення помилково по-
ставленої задачі» [10, с. 222].

Повертаючись до питання від-
творення «одного і того ж комп-
лексу умов», необхідно зауважити, 
що в реальному житті неможливо 
відтворити такий «комплекс умов» 
для людини, яка один раз у житті 
потрапляє до пожежі». Або як мож-
на чітко окреслити рішення такої 
проблеми, наприклад, як ліквіда-
ція виниклої пожежі, та здійснити 
розрахунок ймовірності її успішної 
ліквідації або розрахувати мате-
матичне очікування часу її лікві-
дації, яка, наприклад сталася на 
промисловому підприємстві з ви-
робництва вибухонебезпечних або 
сильнодіючих отруйних речовин, 
де діють безліч чинників і невідо-
мих випадкових величин у почат-
ковий момент часу її виникнення 
та тих чинників, що динамічно ді-
ють у самому перебігу такої події 
та призводять до нелінійного роз-
витку процесу горіння, при цьому 
багатократно ускладнюється сама 
методологія побудови математич-
ного апарату задля математичного 
аналізу такої події. Передбачити ж 
проектним розрахунком, що саме, 
де, коли, як та з якою інтенсивніс-
тю буде впливати у разі виникнен-
ня критичної ситуації на той або 
інший технологічний апарат або 
будівельну конструкцію чи техно-
логічний процес у цілому, або на 
комплекс будівель і споруд, наяв-
ними в даний час методами, засо-
бами і способами неможливо» [2, 
с.24].

За визначенням Т.Л. Сааті 
«неможливо визначити теперішнє 
з достатньою точністю, щоб перед-
бачити майбутнє» [6, с.19]. Але ж, 
основна ціль розрахунків покладе-
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них у основу РОП – передбачен-
ня майбутнього. Таким чином, ми 
дійшли до колізії у самій суті про-
ведення розрахунку ймовірностей 
виникнення пожежі для забезпе-
чення існування РОП, який вказує 
по-перше – на наявність часового 
лагу у визначені ймовірності на-
стання тієї чи іншої події сьогодні 
та у майбутньому, а по-друге – на 
наявність великої похибки у чис-
лових розрахунках ймовірності на-
стання тих чи інших подій.

«Тому на наш погляд основні 
положення і прийоми, що застосо-
вуються у ТВМС, є важливими ме-
тодами у подальшому розгляді опи-
саних процесів з метою їх вивчення 
і практичного втілення у теорію 
державного управління у СЗПБ 
в України з метою запобігання ви-
никненню таких ризиків, як ава-
рії на атомних електростанціях, 
оцінювання ймовірності настання 
пожеж по окремій галузі господар-
ства або в межах країни в цілому, 
досліджуючи їх у генеральній су-
купності, але ж, як було показано, 
вони практично незастосовні до 
здійснення розрахунку ризиків на 
інших окремих об’єктах, як вибір-
кових ознак із всієї множини подій 
генеральної сукупності» [2, с.25]. 

Необхідно зазначити, що ме-
тод, покладений в основу РОП, 
являє собою фотографічний зні-
мок існуючого стану речей, як 
відбиток статичного стану приро-
ди у деякий конкретний момент. 
А відтак – сьогодні відбиток має 
один вигляд (маємо на увазі чис-
лові показники), завтра – інший, 
а учора він був не схожим на два 
попередніх. Тому, використовуючи 

його в теорії та практиці держав-
ного управління у СЗПБ, на наш 
погляд, неможливо отримати дина-
мічне уявлення про реальний стан 
із забезпечення пожежної безпеки 
у реальному часі.

За своєю природою РОП ви-
ходить зі статистичних методів 
ТВМС, які історично виникли для 
вирішення практичних питань от-
римання виграшу в азартних іграх, 
таких як рулетка, кості та кар-
ти. Тому всі класичні визначення 
ТВМС спираються, як ми вже по-
казали, на можливість відтворення 
експерименту в одних і тих умо-
вах, що неможливо в реальному 
житті, оскільки нам невідомі об’єк-
тивні закони, які супроводжують 
настання небажаних і небезпечних 
подій, таких як пожежі й надзви-
чайні ситуації. 

Нам невідомий механізм їх ви-
никнення, тому неможливо отри-
мати жодним математичним моде-
люванням об’єктивні ймовірності 
щодо їх настання, хоча варто зазна-
чити, що «методи теорії ймовірно-
стей не відміняють і не скасовують 
випадковості, непередбачуваності 
результату окремого досвіду, але 
дають можливість передбачити, 
з деяким наближенням, середній 
сумарний результат маси однорід-
них випадкових явищ. Чим більша 
кількість однорідних випадкових 
явищ фігурує в задачі, тим вираз-
ніше виявляються властиві їм спе-
цифічні закони, тим із більшою 
впевненістю та точністю можна 
здійснювати науковий прогноз. 

«Мета імовірнісних (статистич-
них) методів в тому, щоб, минаючи 
занадто складне (і часто практично 
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неможливе) дослідження окремо-
го випадкового явища, звернутися 
безпосередньо до законів, що керу-
ють масами таких явищ. Вивчен-
ня цих законів дозволяє не тільки 
здійснювати прогноз в області ви-
падкових явищ, а й цілеспрямо-
вано впливати на хід цих явищ, 
контролювати їх, обмежувати сфе-
ру дії випадковості, звужувати її 
вплив на практику» [11, с.11-12]. 
Таким чином, ми доходимо виснов-
ку, що методи покладені у основу 
застосування РОП мають всі озна-
ки нормативної теорії, яка «має ре-
комендаційний характер для тих, 
хто приймає рішення» [10, с.18] та 
«є необхідним при здійсненні роз-
рахунків щодо страхування ризи-
ків від настання відповідних стра-
хових випадків, як то пожежа або 
надзвичайна ситуація, тому що він 
використовує методи ТВМС. Але 
ж, звертаючись до сутності самої 
страхової справи, ми повинні за-
значити, що «страхування – один 
із найбільш використовуваних ме-
тодів фінансування ризиків, який 
належить до процедури переда-
чі ризиків. Сутність цього методу 
полягає в передачі відшкодування 
можливих збитків іншому суб’єк-
ту, що спеціалізується на таких 
операціях, – страховій компанії. 
Використання страхування озна-
чає зниження участі, а іноді навіть 
повну відмову самої фірми (стра-
хувальника) від участі у покритті 
збитків за рахунок перекладання 
свого ризику на страхову компанію 
за певну плату» [12, с.77].

У такому разі ми мусимо зазна-
чити, що РОП у поєднані зі стра-
хуванням, як одним із найбільш 

застосовуваних методів управління 
ризиками, носить характер пасив-
ної складової методів державного 
управління у СЗПБ. Зазначений 
метод розрахунку ризиків відпо-
відає вимогам міжнародну стан-
дарту ISO/IEC 31010:2009 «Ме-
неджмент ризику. Методи оцінки 
ризиків. (Risk management. Risk 
assessment techniques)» [13].

Якщо неможливо отримати до-
стовірні і релевантні об’єктивні 
ймовірності, які відповідають ре-
альній дійсності й стану справ, то 
залишається сподіватися на отри-
мання суб’єктивних суджень. «Тут 
можна було б запропонувати засто-
сування методу аналізу ієрархій, 
призначеного для багатокритері-
ального прийняття рішень на осно-
ві обробки суб’єктивних суджень 
експертів або експертних оцінок, 
що базується на трьох принципах: 
1) декомпозиції; 2) вимірюван-
ня переваг; 3) синтезу пріорите-
тів. Декомпозиція дозволяє уяви-
ти проблему за допомогою безлічі 
взаємопов’язаних елементів, кожен 
з яких розглядається окремо. Уза-
гальнене розуміння мети деталі-
зується описами критеріїв (станів 
природи) термінами якими оціню-
ється рішення. Результатом деком-
позиції є багаторівнева ієрархічна 
структура, де однорідні елементи 
згруповані в рівні (компоненти) 
таким чином, щоб їх можна було 
оцінити за важливістю або впли-
ву щодо елементів суміжних рів-
нів. Вимірювання елементів вико-
нується з використанням шкали 
відносин, яка виходить з парних 
порівнянь елементів одного рівня 
ієрархії щодо впливу елементів ви-
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щерозташованого ієрархічного рів-
ня» [6, с. 266].

Зважаючи на це, першим із 
глобальних пріоритетів у такій 
композиції повинно було б стати 
збереження людського життя та її 
здоров’я, її особиста безпека і за-
хищеність. І в цьому, на наш по-
гляд, мав би бути здійсненний саме 
перехід до європейських стандартів 
забезпечення безпеки людського іс-
нування, про які ми згадували на 
початку нашого дослідження. Дер-
жавне управління взагалі, у СЗПБ 
зокрема, повинне слідувати меті, 
яка задекларована у Конституції 
України та визначає, що «обов’я-
зок держави – захищати життя лю-
дини» [14, ст. 27], а також те, що 
«людина, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність і безпе-
ка визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю» [14, ст. 3]» 
[2, с.25].

Питання формулювання та 
висловлення людиною власних 
суб’єктивних суджень, їх ранжу-
вання, присвоєння їм вагових оці-
нок є набагато більш суб’єктивним 
і вельми залежить від зовнішніх 
факторів, котрі діють безпосеред-
ньо на цю окрему людину у кон-
кретний момент часу, при здійснені 
нею зазначеної мозкової активнос-
ті. До того ж кожна людина воло-
діє певним набором фільтрів сві-
домості, що були набуті нею за її 
життя, і чим довше це життя – тим 
на жаль людина має більше таких 
фільтрів свідомості, які насправ-
ді заважають приймати вірні рі-
шення. 

Зауважимо, що – вірне рішен-
ня не завжди відповідає тому пра-

вильному рішенню котре повинна 
прийняти людина. Людина при-
ймає правильне рішення для себе, 
виходячи із того, що вона свідомо 
або несвідомо максимізує для себе 
свою власну функції корисності. І 
тільки її власний людський розсуд 
у даний конкретний момент часу 
може визначити, що для цієї лю-
дини є максимізацією функції ко-
рисності. Тим більш, що не завжди 
рішення, що приймаються людьми 
мають ідеалізовану та абстраговану 
від зовнішніх обставин природу.

Велику роль при цьому відіграє 
схильність людини до конформ-
ності. У кожної людини є свій рі-
вень конформності, тобто рівень 
слідування за іншими людьми або 
за групою людей. При чому цей 
рівень, як було показано Е. Арон-
соном та ін. (2002) [15], змінюєть-
ся впродовж життя людини. Тому 
ми не можемо також бути впевне-
ними, що один і той же експерт, 
який застосовує у своїй роботі ме-
тод аналізу ієрархій, на протязі 
якого-небудь проміжку часу буде 
генерувати такі рішення, котрі за-
лежать тільки від його особисто-
го розсуду і його особистої уяви, 
та які будуть схожими між собою 
у різні моменти часу та за різних 
обставин.

Також при цьому постає не 
менш важливе практичне завдання 
для державного управління – щодо 
наявності необхідної кількість на-
стільки підготовлених у теоретич-
ному аспекті експертів, які будуть 
мати при цьому необхідний прак-
тичний досвід у сфері питань, що 
їм доведеться вирішувати, і чи 
зможемо бути ми впевненні у їх 
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необхідній кваліфікації, чесності 
та неупередженості при прийнятті 
рішень. Чи будуть вони зацікав-
лені та достатньо вмотивовані для 
прийняття вірних рішень по тим 
нагальним проблемам для вирішен-
ня яких вони будуть залучені. Не 
останню роль відіграє тут і факт 
непідкупності людини, відсутності 
у неї конфлікту інтересів щодо ви-
рішуваного нею питання, тощо. 

Особливо актуальним ці питан-
ня постають у світі децентралізації 
влади в Україні, коли все більше 
і більше повноважень, щодо при-
йняття повсякденних, нагальних 
питань у державному управлінні 
передається до відома ОМС. Ство-
рення спроможних ОТГ, а також 
необхідність вирішення задач дер-
жавного управління, в тому чис-
лі і задач державного управління 
у СЗПБ на територіальному рівні 
вимагає у такому разі залучення 
великої кількості кваліфікованих 
експертів, яким будуть притаманні 
всі вже описані нами негативні вла-
стивості, за яких не будуть прийня-
ти вірні рішення. 

 Станом на 24.06.2019р. в Укра-
їні створено 913 ОТГ, із яких 102 
ОТГ перші вибори ще не відбулися. 
Загальна кількість рад у цих ОТГ 
складає 4157 одиниць, кількість на-
селення складає 9 млн 706 тис. 047 
осіб, загальна площа яку займають 
ОТГ становить 217 тис 075,35 км2 

[16]. Виходячи із цих даних, ми 
наявно бачимо, що вже майже на 
третині території України сформо-
вані та діють ОТГ, яким необхідно 
за умов децентралізації на влас-
ний розсуд вирішувати проблеми 
державного управління у СЗПБ. 

А як відомо, для отримання реле-
вантних оцінок для вирішення за-
дач методом аналізу ієрархій, не-
обхідно мати групу хоча б із 5-7 
осіб. Тож тоді ми маємо попередню 
розрахункову кількість експертів 
приблизно від 4565 до 6391 осіб, 
при цьому потреба у підготовлених 
фахівцях буде нестримно зроста-
ти зі збільшенням кількості ОТГ 
в Україні.

Сьогодні немає відповідної ма-
теріально-технічної бази для підго-
товки такої кількості фахівців у га-
лузі прийняття рішення методом 
аналізу ієрархій, яка відповідала 
б реальним потребам сьогодення, 
що пред’являються із боку ОТГ 
і відповідають сучасним викликам 
у СЗПБ, які треба долати на міс-
цевому рівні. 

ДСНС України сьогодні не 
в змозі провести навчання голів 
ОТГ та їх заступників щодо орга-
нізації громадського порядку та 
здійснення заходів щодо запобіган-
ня пожежам, розроблення планів 
цивільного захисту відповідних те-
риторій, організації добровільних 
пожежних підрозділів, відбору на 
службу до них добровільних по-
жежних і таке інше. Натомість цим 
наразі опікується іноземна компа-
нія «GIZ GmbH» у рамках програ-
ми «U-LEAD з Європою: Програ-
ма для України з розширення прав 
і можливостей на місцевому рівні, 
підзвітності й розвитку» [17].

Тому, на наш погляд, застосу-
вання у державному управління 
методу заснованого на використан-
ні суб’єктивних суджень, зокрема, 
методу аналізу ієрархій, запропо-
нованого Т.Л. Сааті та розвинутого 
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Л. Варгасом є недоречним і мето-
дологічно невиправданим.

Наступним методологічним 
підходом у державному управлін-
ні у СЗПБ, є підхід, який являє 
собою активний цілеспрямований 
вплив суб’єктів державного управ-
ління на об’єкти управління та по-
лягає у здійсненні активних кроків 
такими суб’єктами щодо стиму-
ляції об’єкта управління, у тому 
числі здійснення заходів направле-
них на заохочення об’єкта управ-
ління, шляхом надання економіч-
них і податкових преференцій, 
для мотивації об’єкта управління 
на виконання ним певних керую-
чих впливів, тобто розпоряджень, 
приписів, рекомендацій і т.д, які, 
виконані повністю чи хоча б ча-
стково, призведуть до підвищення 
рівня пожежної безпеки та знижен-
ня ризику виникнення надзвичай-
ної ситуації на об’єкті управління.

Тут обов’язково необхідна наяв-
ність петлі «негативного зворотного 
зв’язку», при якому зміни в об’єкті 
управління, що виникли внаслідок 
цілеспрямованого управлінського 
впливу на нього суб’єкта управ-
ління, призводять до змін в управ-
лінському впливі, що виходить від 
останнього, тільки з оберненням на 
протилежний знак такого впливу. 
Наприклад, підвищення рівня по-
жежної безпеки об’єкта управління 
повинне призводити до зменшення 
сили управлінського впливу, який 
виходить від суб’єкта управління. 
І навпаки – якщо здійснюваних за-
ходів щодо зменшення пожежної 
безпеки об’єкта управління недо-
статньо і вона продовжує зменшу-
ватися або залишається на тому ж 

рівні, що теж необхідно розгляда-
ти як сигнал до збільшення сили 
управлінського впливу, суб’єкт 
управління повинен вжити всіх не-
обхідних заходів щодо досягнення 
кінцевої мети своєї управлінської 
діяльності у СЗПБ – збільшення 
ступеня пожежної безпеки об’єк-
та управління, який зі значними 
припущеннями можна оцінювати 
за критеріями величини ризику ви-
никнення пожежі на ньому або ін-
шої надзвичайної ситуації.

Методологія визначення таких 
критеріїв для кожного із об’єк-
тів управлінського впливу або їх 
групи, що формується за деякими 
спільними для цих об’єктів ознака-
ми, ще потребує свого осмислення 
(які об’єкти, їх спільні класифіка-
ційні ознаки, за якими ознаками 
слід провадити групування і т.д) 
та математичного моделювання. 
Але ж це повинно провадитися за 
більш розподіленими і диферен-
ційними критеріями ніж це від-
бувається наразі. Прикладом для 
визначення таких критеріїв може 
бути запозичена і розвинена систе-
ма Великої Британії.

На наш погляд, практичні дії 
органів управління повинні відбу-
ватися за чітким алгоритмом. Це 
показує В.О. Костенко (2017), 
який запропонував алгоритм тра-
сування державного управління 
у сфері захисту населення в умо-
вах надзвичайних ситуацій. Також 
ним було запропоновано такий під-
хід, відповідно до якого «діяль-
ність суб’єктів управління має бути 
спрямована на жорсткий покроко-
вий процес розроблення керівних 
впливів на керовані підсистеми 
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з метою досягнення максимальної 
ефективності дій за певних умов 
відповідно до отриманого завдання 
з вищого рівня управління проце-
сом узгодження дій системи за міс-
цем, часом, виконавцями, ресурса-
ми, що вказує на послідовність дій 
у складних ділянках трасування, 
контролюючи результат з вектори-
зації ланцюга та правил трасуван-
ня» [18, с.34].

Таким чином, ми бачимо, що 
такий методологічний підхід но-
сить характер активної складової 
методів державного управління 
у СЗПБ, а методи покладені у його 
підґрунтя мають всі ознаки де-
скриптивної теорії, котра у свою 
чергу «описує реальність – як вона 
є» [10, с. 18], на відміну від згада-
ної нами раніше нормативної тео-
рії, яка застосовується при запро-
вадженні РОП.

Але ж існує ще один методоло-
гічний підхід до державного управ-
ління у СЗПБ, який заснований 
на проведені незалежного аудиту 
стану пожежної безпеки об’єкта 
управління спеціалізованими ауди-
торськими фірмами або фізичними 
особами – підприємцями.

Згідно з чинним Законодав-
ством України, така діяльність про-
вадиться організаціями, які отри-
мали Ліцензію на право здійснення 
у СЗПБ такої діяльності згідно 
до Закону України від 02.03.2015 
№222-VIII «Про ліцензування ви-
дів господарської діяльності» [19].

Згідно до п.3 ст.1 Закону №222-
VIII – «ліцензіат, це суб’єкт госпо-
дарювання, який має ліцензію на 
провадження встановленого зако-
ном виду господарської діяльно-

сті». Перелік видів господарської 
діяльності, що підлягають ліцензу-
ванню надається у статті 7 даного 
законодавчого акту. У відповідно-
сті до п.13 статті 7 ліцензуванню 
підлягає в тому числі і «надання 
послуг і виконання робіт проти-
пожежного призначення за пере-
ліком, що визначається Кабінетом 
Міністрів України». Таким чином 
законодавець на вищому рівні вста-
новив вимоги щодо необхідності 
обов’язкового отримання ліцензії 
суб’єктом господарювання для ці-
лей забезпечення послуг і робіт 
у СЗПБ. 

Прийнятою Кабінетом Міні-
стрів України Постановою № 852 
від 23.11.2016 р. були затвердже-
ні «Ліцензійні умови провадження 
господарської діяльності з надання 
послуг і виконання робіт протипо-
жежного призначення», а також 
«Перелік послуг і робіт протипо-
жежного призначення, що підляга-
ють ліцензуванню». У п.7 даного 
переліку зазначено, що ліцензуван-
ню підлягає «оцінка (експертиза) 
протипожежного стану новоутво-
рених підприємств та об’єктів не-
рухомості (будівель, споруд, при-
міщень або їх частин)». У п.35 
«Ліцензійних умов…» зазначено, 
що «за результатами оцінки про-
типожежного стану визначається 
відповідність новоутворених під-
приємств та об’єктів нерухомості 
(будівель, споруд, приміщень або 
їх частин) вимогам правил пожеж-
ної безпеки» [20]. 

Тому оцінка (експертиза) про-
типожежного стану, або як це ок-
реслюється у науковому середо-
вищі «аудит з пожежної безпеки» 
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[21, 22], є частковим втіленням 
у вітчизняну практику забезпечен-
ня системної безпеки міжнародно-
го стандарту OHSAS 18001:2007 
«Системи менеджменту охорони 
здоров’я та забезпечення безпеки 
праці» [23], а також міжнародно-
го стандарту ISO/IEC 31010:2009 
«Менеджмент ризику. Методи оцін-
ки ризиків (Risk management – Risk 
assessment techniques) [13]. Стан-
дарт OHSAS 18001:2007 «Системи 
менеджменту охорони здоров’я та 
забезпечення безпеки праці» ви-
значає, що «аудит (audit) – систе-
матичний, незалежний і такий, що 
документується, процес отримання 
«свідчень аудиту» (audit evidence) 
та їх об’єктивного оцінювання для 
визначення ступеня відповідності 
«критеріям аудиту» (audit criteria) 
[23, п. 3.2]. Детальне роз’яснення 
цих термінів наведене у стандарті 
якості ISO 19011:2011 [24]. Зазна-
чимо, що станом на 16.02.2019 р., 
за даними порталу електронних по-
слуг ДСНС [25], в Україні нарахо-
вується 207 ліцензіатів 142 ліцензі-
ата, що провадять свою діяльність 
із оцінки (експертизи) протипо-
жежного стану новоутворених під-
приємств та об’єктів нерухомості 
(будівель, споруд, приміщень або 
їх частин). 

Необхідно зазначити, що у по-
рівнянні із початком 2019 року 
кількість ліцензіатів за даним ви-
дом послуг зросла майже у півтора 
рази (із 142 станом на 16.02.19 р. 
до 207 станом на 24.06.19р.). Аб-
солютний приріст складає 65 лі-
цензіатів (169 юридичних та 38 фі-
зичних осіб) або 45,77 % за чотири 
місяці поточного 2019 року [25].

Для практичного втілення цих 
стандартів у практику розроблено 
стандарт ISO 19011:2011 «Керів-
ництво по аудиту систем менедж-
менту» [24, с.2], який описує ме-
ханізми роботи системи аудиту, її 
структурно-функціональні схеми, 
тощо. Згідно з цим стандартом, 
аудит може бути як внутрішній, 
так і зовнішній, при чому зовніш-
ній аудит поділяється на «аудит 
другою стороною» або «аудит по-
стачальника» та «аудит третьою 
стороною», який застосовуються 
у правових, регуляторних та по-
дібних цілях. Саме «аудит тре-
тьою стороною» становить інтерес 
для розгляду методологічних засад 
державного управління у СЗПБУ.

Проаналізувавши зміст і сут-
ність наведених міжнародних стан-
дартів, що регламентують аудитор-
ську діяльність, ми можемо зробити 
висновок, що аудит за своєю сутні-
стю – 1) не є обов’язковим; 2) не 
тягне за собою у разі його прове-
дення обов’язкового накладання 
санкцій; 3) може проводитися «за 
бажанням», тобто за взаємною зго-
дою сторін; 4) містить у своїх свід-
ченнях і даних аудиту системний 
аналіз ситуації, що склалася на 
об’єкті управління, де проводиться 
аудит; 5) дані аудиту можуть носи-
ти рекомендаційний характер. Та-
ким чином, даний методологічний 
підхід носить характер нейтралі-
зуючої складової методів держав-
ного управління у СЗПБ. Аудит є 
різновидом або окремим випадком 
системи моніторингу стану пожеж-
ної безпеки.

Моніторинг стану пожеж-
ної безпеки, оскільки він не несе 
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у собі активної складової, тобто не 
здійснює позитивного корегуючого 
впливу безпосередньо на об’єкти 
управління, є нейтралізуючим під-
ходом до здійснення державного 
управління у СЗПБУ подібно до 
страхування, яке у свою чергу, як 
ми вже проаналізували, обслугову-
ють методи визначення ймовірно-
сті настання тих чи інших подій, 
що закладені у ризик-орієнтовному 
підході.

Моніторинг – це динамічне від-
дзеркалення у часі стану окремих 
об’єктів системи, її складових або 
всієї системи взагалі, залежно від 
того обсягу інформаційної складо-
вої, яка поступає на вхід системи 
моніторингу.

Тому моніторинг, як методо-
логічний підхід до державного 
управління у СЗПБ в Україні уяв-
ляється нам також нейтралізую-
чою складовою, як саме і методи, 
покладені в його підґрунтя, також 
мають усі ознаки дескриптивної те-
орії.

Але ж як ми бачимо згідно до 
вимог викладених у ПКМУ від 
23.11.16 р. № 852 [26], проведен-
ня аудиту обмежено на теренах 
України лише новоствореними 
або новопобудованими об’єктами 
та не поширюється на вже діючи 
об’єкти. Тут закладено протиріччя 
у визначені мети та завдань ауди-
ту. Державне управління в цьому 
випадку встановлює монополію 
на проведення перевірок стану по-
жежної та техногенної безпеки для 
свого контролюючого органу – від-
повідної інспекції, що діє у складі 
ДСНС України. При цьому пору-
шується умова необхідного балан-

су між трьома розглянутими вище 
підходами – активним, пасивним 
і нейтралізуючим, які повинні схо-
дитися у єдиній точці прикладення 
вектору своєї дії (об’єкті управ-
ління) та входити один до одно-
го і гармонійно взаємодіяти для 
отримання певного результату із 
мінімізації негативних наслідків 
реалізації небажаних подій, таких 
як пожежа або інша надзвичайна 
ситуація. Графічне зображення да-
ного системного підходу наведено 
на рис. 1.

Рис. 1. Модель системного методоло-
гічного підходу до державного управ-

ління у СЗПБ в Україні.
Джерело: дослідження автора  

(5, с. 57)

Таким чином, розглянувши те-
оретичні та практичні підходи до 
здійснення державного управління 
у СЗПБУ, ми можемо стверджу-
вати, що «ми повинні органічно 
та інтегровано застосовувати різ-
ні підходи до державного управ-
ління системою пожежної безпеки 
таким чином, щоб їх поєднання 
давало максимально ефективний 
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результат, і цей результат повинен 
бути – збереження людського жит-
тя, здоров’я, самого її безпечного 
існування, збереженню її честі, гід-
ності та недоторканності» [2, с.25].

Єдність, що полягає в різнома-
нітті форм і методологічних під-
ходів у державному управлінні 
у сфері пожежної безпеки – адмі-
ністративних, економічних, право-
вих і т.д – дозволить забезпечити 
найвищий рівень безпеки об’єктів 
управління, які існують у даній 
сфері. Тільки така «єдність в різно-
манітті» дозволить забезпечити ре-
альну їх об’єктивну безпеку на всіх 
рівнях – на рівні буття людини як 
індивіда, на рівні суспільства, соці-
уму, держави як в плані особистої 
безпеки, так і у фінансово-майно-
вому плані. Не можна ні в якому 
разі протиставляти аудит, що про-
водиться на об’єктах управління 
в СЗПБУ приватними особами та 
організаціями, державному нагля-
ду у зазначеній сфері, проведення 
профілактичних заходів в рамках 
пропагандистських, роз’яснюваль-
них кампаній – практичній та по-
всякденній роботі із попередження 
пожеж (активних дій щодо зни-
женню та редукування пожежної 
небезпеки тих чи інших об’єктів 
і явищ), «жорстке» адміністратив-
не управління – економічним мо-
тивуючим і стимулюючим методам. 
Ігнорування об’єднання всіх цих 
методів в одному триєдиному дер-
жавно-управлінському циклі може 
призвести до помилкових резуль-
татів і марнування зусиль і коштів 
на досягнення поставленої мети – 
забезпечення найвищого рівня без-
пеки в зазначеній сфері діяльності 

державного управління. Це, у свою 
чергу, може призвести до вкрай 
небажаних результатів, негативні 
відгуки яких, внаслідок існування 
часового лагу між здійсненням кро-
ків у державному управління та от-
риманням певних виходів, будуть 
відчуватися ще багато років.

Висновки і перспективи по-
дальших досліджень. Теорети-
ко-методологічні підходи до здійс-
нення державного управління 
у СЗПБ в Україні, мають три ос-
новних напрямки.

Активний підхід, що заснова-
ний на здійсненні активного дер-
жавного управління у СЗПБ, щодо 
попередження пожеж, ліквідації 
пожеж та надзвичайних ситуацій, 
що спричинені ними, а також лікві-
дації їх наслідків. Такий підхід, пе-
редбачає, активну домінуючу роль 
державного управління, щодо ви-
значення стану пожежної безпеки 
тих чи інших об’єктів, природно-е-
кологічних систем, територій, кон-
гломератів, тощо. При цьому по-
трібно невпинне і цілеспрямоване 
здійснення державного управління 
по прогнозуванню, плануванню, 
координації, контролю за виконан-
ням заходів, що направлені на ак-
тивне попередження самого факту 
виникнення пожеж, а не очікуван-
ня такого, як це передбачається ри-
зик-орієнтованим підходом.

Пасивний підхід здійснення 
державного управління на основі 
ризик-орієнтованого підходу, який 
є віддзеркаленням статистичного 
стану природи речей і ніяким чи-
ном не віддзеркалює сам перебіг 
подій у часі. Саме знання про міру 
небезпеки ніяким чином не робить 
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цю небезпеку меншою, а у дов-
гостроковій перспективі, робить 
людину пасивної та байдужою до 
самої небезпеки. До того ж ті самі 
методи розрахунку ризиків, що 
покладені у його основу, є суттю 
й основою ведення страхової спра-
ви взагалі, на було вказано у до-
слідженні (Гамалюк Б.М., Говорун 
С.В, 2019) [27], а тому здійснення 
державного управління на основі 
тільки ризик-орієнтованого підхо-
ду тільки погіршить і до того неза-
довільний стан речей із забезпечен-
ням пожежної безпеки в Україні, 
а його просування і протипостав-
лення на шкоду активному держав-
ному управлінню, є лобіюванням 
фінансових інтересів певних біз-
нес-структур (гравців страхового 
ринку).

Аудит із пожежної безпеки, 
який являє собою нейтралізуючу 
складову здійснення державного 
управління у СЗПБ в Україні, до-
помагає виявляти недоліки у стані 
протипожежного захисту, які із тих 
чи інших причин були упущені при 
здійсненні активного державного 
управління у зазначеній сфері, або 
при визначені ризиків виникнення 
пожеж.

Усі три підходи мають право на 
існування, однак у жодному разі 
не повинні протиставлятися один 
одному, навпаки – повинні бути 
органічно поєднані в одне ціле, до-
повнювати і перекривати один од-
ного для досягнення єдиної мети 
державного управління у СЗПБ – 
недопущення виникнення пожеж та 
втрати на них людських життів і по-
несення матеріальних втрат. Даний 
показник доречно використовувати 

як індикатор ефективності й ре-
зультативності здійснення держав-
ного управління у сфері пожежної 
безпеки. Кінцевою метою дії цих 
підходів має бути невпинне зни-
ження ентропії об’єктів управління 
або міри невизначеності їх можли-
вих станів, і як наслідок – постійне 
зниження кількості пожеж та спри-
чинених ними надзвичайних ситу-
ацій, а також постійне зниження 
кількості загиблих на цих пожежах 
людей і зменшення загального об-
сягу у негативних наслідків, таких 
як економічні та фізичні втрати, 
що були ними завдані [5, с. 78-79].

Таким чином, розгляд актив-
ного, пасивного, нейтралізуючого 
методологічних підходів до забез-
печення державного управління 
у сфері забезпечення пожежної 
безпеки дозволив довести положен-
ня щодо доцільності їх комплек-
сного застосування при домінуючій 
ролі активного (упереджувального, 
праксеологічного) підходу направ-
леного на активну превенцію само-
го факту виникнення пожеж та ін-
ших надзвичайних ситуацій.
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ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ 
ЩОДО ПРОФЕСІЙНОГО КІНОМИСТЕЦТВА 

Анотація. Досвід, що давно існує та використовується у світі 
у підприємствах, поступово впроваджується в інших галузях життя су-
спільства. З такої точки зору актуальності набуває застосовування меха-
нізмів державного управління в контексті протекціоністської політики дер-
жави щодо професійного кіномистецтва. Формуванню протекціоністської 
політики присвячено наукові дослідження Т. Боднарчук, Г. Зінатулліна, 
А. Келічавий, В. Панченко, Н. Резнікової, Л. Чорногуз, публіцистичні 
статті Д. Іванова, Д. Куришко, В. Стадник та багатьох інших. 

Мета статті – на основі закону про кінематографію, сучасних науко-
вих досліджень розглянути застосовування механізмів державного управ-
ління в контексті протекціоністської політики держави щодо професійно-
го кіномистецтва. 

Взявши за основу закон про підтримку кінематографії, наукові праці 
сучасних українських науковців, дійдено висновку про перспективи роз-
витку і вдосконалення механізмів протекціоністської політики державного 
управління професійним кіно мистецтвом. Констатовано, що існує про-
текціоністська політика держави щодо професійного кіномистецтва, яка 
є чітко прописаною у положенні про держпідтримку кінематографії, яка 
здійснюється завдяки організаційному механізму, що є наявним в існуван-
ні державного агентства України з питань кіно. Політика протекціонізму 
щодо кіновиробництва покликана захищати національну кінопромисло-
вість. Захист національних виробників часто використовують промислово 
розвинуті країни, застосовуючи саме протекціоністську політику. Держав-
не агентство України з питань кіно націлено на національний професійний 
кінотвір, що має бути вироблений завдяки продюсерським фірмам, кіно-
відеостудіям та технічним сервісним підприємствам. Національний профе-
сійний кінотвір має бути розповсюджений через дистриб’юторські фірми, 
кінотеатри, рекламні і фестивальні агенції в галузі кінематографії, кіно-
ринки. У процесах розповсюдження і виробництва однаково приймають 
участь кінотелеканали, фізичні та юридичні особи, які мають відношення 
до професійного кінематографічного процесу. Всі складові виведеної ав-
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тором статті схеми сприяють вдосконаленню національного професійного 
фільму.

Ключові слова: професійне, кіно мистецтво, державне управління, 
протекціоністська політика, механізми.
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PROTECTION POLICY OF THE STATE ON 
PROFESSIONAL KINOMISETSTV

Abstract. The world experience that has long been existing and using for 
enterprises, is gradually being introduced in other sectors of society. From 
such point of view, the use of public administration mechanisms in the con-
text of the state’s protectionist policy regarding to professional cinema art 
becomes relevant. Scientific researches of T. Bodnarchuk, G. Zinatullina, 
A. Kelichavy, V. Panchenko, N. Reznikovoyi, L. Chornoguz, journalistic 
articles D. Kurishko, D. Ivanova are devoted to the forming of protectionist 
policy and modern development of professional Ukrainian cinema art.

The purpose of the article is to consider the application of mechanisms 
of public administration in the context of protectionist policy of the state 
regarding professional cinema art on the basis of the law on cinematography 
and modern scientific researches.

Taking as a basis the law on cinematography, scientific works of mod-
ern Ukrainian scholars, the conclusion was reached on the prospects for the 
development and improvement of the mechanisms of protectionist policy 
of state management of professional cinema art. It is stated that there is 
a protectionist policy of the state as for professional cinema art, which is 
clearly stated in the provision on state support for cinematography, which is 
carried out due to the organizational mechanism that exists in the existence 
of the State Agency of Cinema in Ukraine. The policy of protectionism in 
relation to film production is intended to protect the national cinema in-
dustry. The protection of national producers is often used by industrially 
developed countries, applying protectionist policies. The State Ukrainian 
Cinema Agency aims at a national professional cinematograph, which should 
be produced through producer firms, movie and video studios and technical 
service companies. The national professional film market should be distrib-
uted through special companies, cinemas, advertising and festival agencies in 
the field of cinematography, movie markets. In the processes of distribution 
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and production equally involved film TV channels, physical and legal per-
sons that are relevant to the professional cinematic process. All components 
of the author’s scheme contribute to the improvement of the national pro-
fessional film.

Key words: professional, cinema art, public administration, protectionist 
policy, mechanisms.

Постановка проблеми. Теоре-
тичні засади визначення поняття 
та категоріального ряду державної 
протекціоністської політики щодо 
професійного кіномистецтва є ваго-
мою частиною розвитку державно-
го управління. У наш час прогресу, 
світу, у якому стрімко розвивають-
ся інноваційні технології, де з›яви-
лись нові види мистецтва, багато 
суспільних функцій бере на себе 
сфера культури, світ мистецтва, зо-
крема професійного кіномистецтва. 

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. Проблеми протек-
ціонізму висвітлювали у своїх нау-
кових роботах такі дослідники, як 
Т. Боднарчук [1], Г. Зінатулліна 
[2], А. Келічавий [3], В. Панченко 
[4], Л.Чорногуз [2] та інші. Огля-
ду кіноринку України, проблемам, 
з якими стикаються митці в процесі 
створення кінофільму присвячено 
статті Д.Іванова [5], Д. Куришко 
[6], А. Ломакіної [7], В. Стадник 
[8]. Протягом останніх років спо-
стерігається підйом українського 
професійного кіно завдяки крокам 
держави про які піде мова у цій 
статті.

Формулювання мети статті. На 
основі закону про кінематографію, 
положення про державну підтрим-
ку кінематографії, сучасних дослі-
джень розглянути застосовування 
механізмів державного управління 

в контексті протекціоністської по-
літики держави щодо професійного 
кіномистецтва.

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Професійне кіномис-
тецтво являє собою той пласт мис-
тецтва, про який держава піклу-
ється. В Україні про професійне 
кіномистецтво дбає закон [9]. На 
державному рівні існує положен-
ня про державну підтримку націо-
нальних фільмів у продюсерській 
системі [10], [11]. 

Це положення мало зміни 
у 2010, 2011 та 2016 роках. Згід-
но змін, що були внесені до нього 
в сучасному українському профе-
сійному кінематографі відбувся по-
зитивний розвиток. 

Так, Діана Куришко BBC News 
Україна в статті «Як ожило україн-
ське кіно» [6] пише, що «2011 року 
в українських кінотеатрах показа-
ли лише один фільм українського 
виробництва. 2017-го зняли вже 
47 фільмів за часткового фінансу-
вання держави. В прокат вийшло 
понад 30 стрічок, як створених за 
гроші держави, так і без них» [6]. 

Цього року практично кожно-
го місяця ми чуємо про чергову 
прем’єру. Крім того варто зазначи-
ти, що ці фільми отримують пере-
моги й визнання на міжнародному 
рівні. Кембриджський тлумачний 
словник визначає протекціоніст-
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ські закони або методи спрямовані 
на допомогу в торгівлі або промис-
ловості країни, застосуванням по-
датків на товари, куплені в інших 
країнах, або обмежуючи кількість 
товарів, які можна імпортувати 
[12]. В 2018 році фінансування 
професійного українського кіне-
матографа було збільшено. Також 
позитивним моментом протекціо-
ністської політики держави разом 
із законодавчою підтримкою, стала 
відмова від російського контенту. 
Кінотеатри охочіше беруть вітчиз-
няні фільми. Фільмам забезпечу-
ється реклама [6]. 

Політика протекціонізму щодо 
кіновиробництва покликана за-
хищати національну кінопромис-
ловість. Захист національних ви-
робників часто використовують 
промислово розвинуті країни, за-
стосовуючи саме протекціоністську 
політику. 

Протекціонізм щодо галузі про-
фесійного кіномистецтва – це по-
літика держави, яка виявляє себе 
у системі спеціальних заходів, 
спрямованих на підтримку і захист 
від іноземної конкуренції вітчизня-
ної відеопродукції. Протекціонізм 
держави щодо професійного кіно-
мистецтва – політика по відношен-
ню до даної галузі, що спрямована 
на захист, надання субсидій та всі-
ляко сприяє розвитку національ-
них кінострічок. Протекціонізм є 
системою державних заходів, які 
чітко прописані у законі та поло-
женні про державну підтримку 
національних фільмів у продюсер-
ській системі. 

В продюсерській системі кіне-
матографії державне управління 

представлено діяльністю Держкі-
но та місцевих органів управління  
кінематографією. Підтримкою дер-
жави в системі продюсерування є 
національний фільм [11].Методи 
підтримки вітчизняного професій-
ного кінофільму охоплюють систе-
му, яку в законі прописано як про-
дюсерську, що значною мірою має 
фінансово-економічні інструменти 
такі, як, наприклад, субсидування, 
система пільгового кредитування, 
спеціальний податковий режим.

Державна протекціоністська по-
літика професійного кінематографу 
є здійсненням підтримки національ-
ного фільму в організаційній, фі-
нансовій формі щодо забезпечення 
кіновиробництва, розповсюдження 
та демонстрування. В законі про 
підтримку професійного кінемато-
графу увагу також приділено уча-
сті у міжнародних кінофестивалях, 
що відповідають кодексу і вимо-
гам, встановленим для фестивалів 
Міжнародною федерацією асоціа-
цій кінопродюсерів. Виробництво 
та розповсюдження українського 
сучасного кінотвору у вітчизняній 
системі кінематографії за фінан-
сової участі держави здійснюєть-
ся шляхом залучення продюсер-
ських і дистриб›юторських фірм, 
кіновідеостудій, технічними сер-
вісними підприємствами, кіноте-
леканалами, кінотеатрами, кіно- 
і відеоустановками, рекламними 
і фестивальними агентствами в га-
лузі кінематографії, кіноринками, 
а також фізичними або юридични-
ми особами, які займаються під-
приємницькою діяльністю у галузі 
кінематографії [11]. 



213

Також законом передбачено на-
дання державної фінансової під-
тримки тим складовим вітчизняної 
професійної кінематографічної сис-
теми, які здійснюють виробництво 
і розповсюдження національного 
професійного кінотвору.

Програма фільмів, що створю-
ються чи розповсюджуються за  
державним замовленням або за 
державної фінансової підтримки,  
складається на конкурсній основі 
згідно з пропозиціями продюсер-
ських і дистриб’юторських фірм, 
кіновідеостудій, технічними сер-
вісними підприємствами, кіноте-
леканалами, кінотеатрами, кіно- 
і відеоустановками, рекламними 
і фестивальними агентствами в га-
лузі кінематографії, кіноринками, 
а також фізичними або юридични-
ми особами, які займаються під-
приємницькою діяльністю у галузі 
кінематографії у тому порядку, що 
визначена є Держкіно, врахову-
ючи актуальність теми, художній 
рівень сценарію, професіоналізм 
режисера та продюсера, вартість 
постановки чи розповсюдження та 
прогноз глядацького потенціалу.

Держкіно формує програму 
фільмів, що створюються чи роз-
повсюджуються за державним 
замовленням або за державної  
фінансової підтримки, з урахуван-
ням висновку експертної комісії,  
яка складається з продюсерів, 
дистриб’юторів, демонстраторів 
фільмів, представників творчих 
професій, телерадіокомпаній, орга-
нізаторів кінофестивалів [11].

Договір про надання дер-
жавної фінансової підтримки  
затверджується Мінкультури, і 

в ньому передбачаються вимоги 
щодо розподілу майнових прав на 
фільм між державою та кінооб’єд-
нанням або повернення коштів дер-
жавної фінансової підтримки. 

На умовах державного замов-
лення виробляються переважно 
просвітницькі, документальні та 
анімаційні фільми, фільми для ді-
тей, фінансування яких може ста-
новити до 100 відсотків кошторис-
ної вартості їх виробництва [11]. 

Державна підтримка розпов-
сюдження національної кіностріч-
ки може здійснюватися шляхом 
надання бюджетних коштів на її 
тиражування. Щодо проведення 
прем’єрних та тематичних показів, 
просування кінотвору до глядача, 
дублювання, озвучення або субти-
трування іноземними мовами з ме-
тою просування вітчизняного кіно-
твору на зарубіжний кіноринок, то 
така діяльність повинна мати до-
ступ до коштів спеціального фонду 
за відповідною бюджетною програ-
мою.

Державна протекціоніст-
ська політика, на мій погляд, та-
кож здійснюється завдяки тому, 
що в законі чітко прописано де-
монструвати фільм на терито-
рії України з переважним пра-
вом на прем›єрний показ, що  
мають базові вітчизняні кінотеатри.

Протекціоністська політи-
ка держави також є наявною 
у підтримці участі національно-
го фільму у міжнародному кіно-
фестивалі певної категорії «че-
рез оплату витрат, пов›язаних 
із озвученням і субтитруванням  
фестивальної фільмокопії або з пе-
рекладом монтажного аркуша кі-
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нострічки мовою країни, в якій 
проводитиметься фестиваль; від-
шкодування організаційних та фі-
нансових витрат на пересилання 
і повернення фестивальної фільмо-
копії та митних витрат; оформлен-
ня закордонних документів і виїз-
них віз учасникам фестивалю та 

оплати пов›язаних з цим витрат; 
оплати витрат на відрядження ав-
торів кінотвору відповідно до зако-
нодавства» [11]. 

Отже, маємо таку схему дер-
жавної підтримки сучасного укра-
їнського професійного кінотвору.

Рис. 1. Протекціоністська політика держави щодо професійного кіномистецтва

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Вивчивши закон 
про кінематографію, положення 
про державну підтримку кінемато-
графії, праці українських науков-
ців, публіцистичні статті, можемо 
констатувати, що існує протекці-

оністська політика держави щодо 
професійного кіномистецтва, яка 
є чітко прописаною у положен-
ні про держпідтримку кінемато-
графії, яка здійснюється завдяки 
організаційному механізму, що є 
наявним в існуванні державного 
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агентства України з питань кіно. 
Політика протекціонізму щодо кі-
новиробництва покликана захища-
ти національну кінопромисловість. 
Державне агентство України з пи-
тань кіно націлено на національний 
професійний кінотвір, що має бути 
вироблений завдяки продюсер-
ським фірмам, кіновідеостудіям, 
та технічним сервісним підприєм-
ствам. Національний професійний 
кінотвір має бути розповсюджений 
через дистриб›юторські фірми, кі-
нотеатри, рекламні і фестиваль-
ні агенції в галузі кінематографії, 
кіноринки. У процесах розповсю-
дження і виробництва однаково 
приймають участь кінотелеканали, 
фізичні та юридичні особи, які ма-
ють відношення до професійного 
кінематографічного процесу. Всі 
складові виведеної автором даної 
статті схеми сприяють вдоскона-
ленню національного професійного 
фільму.
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УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННОМУ НАУКОВОМУ 
ВИДАННІ «ЕКСПЕРТ: ПАРАДИГМИ ЮРИДИЧНИХ НАУК  

І ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»

З метою перевірки дотримання вимог до оформлення наукової статті 
Міністерства освіти і науки України та науково-метричної бази даних «Scopus» 
вона, в обов’язковому порядку проходить процедуру попереднього розгляду, яка 
включає: процедуру рецензування і перевірку на дотримання правил академічної 
доброчесності та редакційно-видавничої етики.

Для опублікування статті автору необхідно подати на електронну адресу irina_
pravo@ukr.net такі супровідні матеріали:

1. Стаття.

2. Заява.

3. Відомості про автора і співавторів.

4. Рецензія на статтю (для авторів без наукового ступеня).

Статті, оформлені з порушенням зазначених вимог до розміщення не 
приймаються.

Відповідальність за зміст поданих матеріалів несе автор.

Обов’язковою умовою для публікації статті у збірнику є вказівка, кожним 
автором, в Відомостях про авторів, персональних номерів в системі ORCID (https://
orcid.org/register).

Назва файлу з електронною версією статті повинно обов’язково містити 
прізвище та ім’я автора.

Підготовка наукової статті
Стаття повинна бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого 

наукового дослідження і обґрунтування отриманих наукових результатів з 
метою статті, які раніше не публікувалася в інших виданнях і не розглядалися 
редакційними колегіями інших видавництв.

Вимоги до оформлення статті:
– в лівому верхньому кутку першої сторінки відзначається шифр УДК 

(напівжирним)

– прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, повна 
назва посади та установи, де працює або навчається автор (співавтори) нижче 
по центру наводиться назва статті (напівжирним, заголовних) анотація обсягом 
не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова (вище зазначена інформація 
подається окремими блоками українською та англійською мовами перед статтею, 
шрифтом Times New Roman 14 кегль)

– текст статті повинен бути структурований відповідно до Постанови президії 
ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05 / 1 «Про підвищення вимог до фахових 
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видань, внесених до переліків ВАК України», де зазначено, що до опублікування 
у фахових виданнях приймаються тільки наукові статті, які мають такі обов’язкові 
елементи (виділяються в тексті напівжирним)

– постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання мети статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку;

– список використаних джерел;

– References (транслітерація) оформляється відповідно до стандарту АРА.

Технічні вимоги:
текст статті повинен бути набраний на комп’ютері (редактор WORD (версія 1998-

2003) for WINDOWS) шрифтом Times New Roman №14 з міжрядковим інтервалом 1,5, 
залишаючи береги: зліва – 3 см, праворуч – 1,5 см, зверху та знизу – 2 см.

Не допускається використання в матеріалах сканованих або сфотографованих 
схем, малюнків, таблиць і т.д.

Оформлення списку літератури:
1. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно 

до порядку звернення до них в тексті. Посилання на джерело подається в квадратних 
дужках, наприклад: «... відомо з [4]. ... » або « ... розглянуто в [4, С. 203] ... »;

2. Список літератури подається в кінці статті згідно з порядком звернення 
по тексту мовою оригіналу та відповідно до ГОСТ 7.1: 2006 «Система стандартів 
з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання »;

3. Список літератури англійською мовою повинен бути оформлений за 
міжнародними бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-
guide/apa/). 

Стаття приймається до розгляду і передається на рецензування тільки при 
наявності повного пакету документів і повних авторських даних. Редакція залишає 
за собою право на незначне редагування і скорочення, зберігаючи при цьому 
головні висновки і авторську стилістику. Позиція редакції може не збігатися з 
думкою індивідуального автора, висловлених у статті. Середній час очікування 
публікації (з дня подання до дня публікації) – в середньому 1-2 місяці (в 
залежності від сезонного навантаження). Статті авторів, що мають заборгованість, 
приймаються тільки після погашення заборгованості.
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