


ISSN 2617-9660
DOІ: https://doi.org/10.32689/2617-9660-2021-2(14)

ЕКСПЕРТ: 

ПАРАДИГМИ ЮРИДИЧНИХ НАУК

І ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

EXPERT: PARADIGM OF LAW 

AND PUBLIC ADMINISTRATION

№ 2 (14) – квітень 2021

Електронне наукове видання
підготовлене у науковому партнерстві 

із Всеукраїнською Асамблеєю 
докторів наук з державного управління

Київ
Видавництво Ліра-К 

2021

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ  
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР СУДОВОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА 
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ



Редакція
Головний редактор

Романенко Євген Олександрович, 
доктор наук з державного управління, професор, 
проректор Міжрегіональної Академії управління 
персоналом, Президент Асамблеї докторів наук 

з державного управління України, Академік  
Міжнародної Кадрової Академії, Академії наук 

вищої школи та Української Технологічної  
Академії, Почесний доктор Національного інсти-

туту економічних досліджень Грузії,  
Заслужений юрист України. Заступники головного 

редактора: 
Федоренко Владислав Леонідович,

доктор юридичних наук, професор,
DrHb-доктор хабілітований наук правничих, 

заслужений юрист України
Кислий Анатолій Михайлович,

доктор юридичних наук, професор
Жукова Ірина Віталіївна,

кандидат наук з державного управління, 
доцент

Editorial
Editorial in Chief

Romanenko Yevgen Oleksandrovych, 
Doctor of Science in Public Administration, 
Professor, Vice-Rector of the Interregional 

Academy of Personnel Management, President 
of the Assembly of Doctors of Science in Public 

Administration of Ukraine, Academician of 
International Personnel Academy, Academy of 
Higher Schools and Ukrainian Technological 
Academy, Honorary Doctor of Economics and 

National Studies of Ukraine
Honored Lawyer of Ukraine Deputy Editors:

Fedorenko Vladislav Leonidovich,
Doctor of Law, Professor, DrHb-Doctor Habilitated 

Law Sciences, Honored Lawyer  
of Ukraine

Kisliy Anatoliy Mikhailovich,
Doctor of Law, Professor

Iryna Vitaliivna Zhukova,
Candidate of Sciences in Public Administration, 

Associate Professor

Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне 
наукове видання : збірник.  – 2021. – № 2 (14) – квітень.  – Київ : Видавництво Ліра-К, 
2021. – 279 с.

Видається з листопада 2018 року 
Періодичність: 6 разів на рік + спецвипуск 

Друкується за рішенням Вченої ради  
Науково-дослідного центру судової експертизи 

з питань інтелектуальної власності  
Міністерства юстиції України
(Протокол № 27 від 27.04.21)

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки  
України від 28.12.2019 № 1643 (Додаток 4) 

журналу присвоєно категорію “Б”  
в галузях юридичних наук та державного 

управління

Видання включено до Google Scholar, а, також, 
до міжнародних наукометричних баз: Turkish 

Education Index (Турція), Polish Scholarly 
Bibliography (Польща), Eurasian Scientific Journal 

Index, ResearchBib.

Відповідальність за зміст, достовірність фактів, 
цитат, цифр несуть автори матеріалів. Редакція 
залишає за собою право на незначне редагування

і скорочення (зі збереженням авторського  
стилю та головних висновків). Редакція не 
завжди поділяє думки авторів та не несе 

відповідальність за надану ними інформацію. 
Матеріали подано в авторській редакції.
Передрук – тільки з дозволу редакції.

Адреса редакційної колегії: вул. Фрометівська, 2, 
м. Київ, 03039 Е-mail: irina_pravo@ukr.net  

http://maup.com.ua/ua/ekspert.html

Адреса видавництва:
«Видавництво Ліра-К»

Свідоцтво № 3981, серія ДК.
03142, м. Київ, вул. В. Стуса, 22/1

тел./факс (044) 247-93-37; 228-81-12
Сайт: lira-k.com.ua, редакція: zv_lira@ukr.net

Published from november 2018 
Pereodisity: 6 times on a year + one 
Published according to the decision  

of the Academic Council of the Research Center  
for Forensic Examination on Intellectual  

Property of the Ministry of Justice of Ukraine  
(Protocol No 27 from 27.04.21)

According to the Order of the Ministry of 
Education and Science of Ukraine dated December 
28, 2019 № 1643 (Annex 4), to the magazine was 

assigned category "B" in the fields of legal sciences 
and public administration.

The publication is included in Google Scholar, 
as well as in international scientific databases: 

Turkish Education Index (Turkey), Polish Scholarly 
Bibliography (Poland), Eurasian Scientific Journal 

Index, ResearchBib.

The authors are responsible for the content, 
accuracy of the facts, quotes, numbers. The editors 
reserves the right for a little change and reduction 
(with preservation of the author’s style and main 

conclusions). Editors can not share the world views 
of the authors and are not responsible  

for the information provided. Materials filed 
 in the author’s edition.

Reprinting – with the editorial’s permission strictly.

Address of the editorial board: street Frometov-
skaya, 2, Kiev, 03039 mail: irina_pravo@ukr.net 

http://maup.com.ua/ ua/ekspert.html

Addres of the editorial:
«Publishing Lira-K»

Certificate number 3981, series DK.
03142, Kyiv, street. V. Stusa, 22/1

tel / fax (044) 247-93-37; 228-81-12
Website: lira-k.com.ua, editorial: zv_lira@ukr.net



3

1. Акімова Людмила Миколаївна – доктор 
наук з державного управління, доцент кафедри пу-
блічного адміністрування Міжрегіональної Академії 
управління персоналом.

2. Воротін Валерій Євгенович – доктор 
наук з державного управління, професор, завід-
увач відділу комплексних проблем державотво-
рення Інституту законодавства Верховної Ради 
України.

3. Гурковський Володимир Ігорович – 
доктор наук з державного управління, старший до-
слідник, професор кафедри інформаційної політи-
ки та цифрових технологій Національної академії 
державного управління при Президентові України, 
перший заступник директора ВГО «Центр дослі-
дження проблем публічного управління».

4. Кіслов Денис Васильович  – доктор 
наук з державного управління, доцент, член-ко-
респондент Української академії наук, професор 
кафедри публічного адміністрування Міжрегіо-
нальної Академії управління персоналом.

5. Кринична Ірина Петрівна  – доктор 
наук з  державного управління, професор, про-
фесор кафедри державного управління та міс-
цевого самоврядування Дніпропетровського 
регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління 
при Президентові України. 

6. Міхальський Томаш доктор наук, доцент 
кафедри географії регіонального розвитку Гданського 
університету, Гданськ, Польща.

7. Мотренко Тимофій Валентино-
вич – доктор філософських наук, професор, 
Академік Національної академії педагогічних 
наук України, професор кафедри публічного ад-

міністрування Міжрегіональної Академії управ-
ління персоналом.

8. Новак-Каляєва Лариса Миколаївна – 
доктор наук з  державного управління, професор, 
професор кафедри державного управління Львів-
ського регіонального інституту державного управ-
ління Національної академії державного управ-
ління при Президентові України.

9. Орлова Наталія Сергіївна  – доктор 
наук з державного управління, професор, профе-
сор кафедри публічного управління та адміністру-
вання Київського національного торговельно-еко-
номічного університету.

10. Рябцев Геннадій Леонідович – док-
тор наук з  державного управління, кандидат 
тенічних наук, професор, професор Києво-Мо-
гилянської школи врядування, головний нау-
ковий співробітник Національного інституту 
стратегічних досліджень, директор спеціальних 
проектів Науково-технічного центру «Псіхєя», 
член Експертної ради Міністерства енергетики 
України, член Комітету з питань розвитку еко-
номічної конкуренції Торгово-промислової па-
лати України, експерт Національного агентства 
із забезпечення якості вищої освіти.

11. Сурай Інна Геннадіївна  – доктор 
наук з державного управління, доцент, профе-
сор кафедри публічного управління та публіч-
ної служби Національної академії державного 
управління при Президентові України.

12. Тимощик Лілія Павлівна  – кандидат 
економічних наук, Вчений секретар Науко-
во-дослідного центру судової експертизи з пи-
тань інтелектуальної власності Міністерства юс-
тиції України, судовий експерт, оцінювач.

Головний редактор:
Романенко Євген Олександрович – доктор наук з державного управління, професор, 

проректор Міжрегіональної Академії управління персоналом, Президент Асамблеї док-
торів наук з державного управління України, Академік Міжнародної Кадрової Академії, 
Академії наук вищої школи та Української Технологічної Академії, Почесний доктор 
Національного інституту економічних досліджень Грузії, Заслужений юрист України.

Заступники головного редактора:
Федоренко Владислав Леонідович – доктор юридичних наук, професор, DrHb-док-

тор хабілітований наук правничих (Польська академія наук), заслужений юрист України, ди-
ректор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності 
Міністерства юстиції України.

Кислий Анатолій Михайлович – доктор юридичних наук, професор, директор Навчаль-
но-наукового інституту права Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Жукова Ірина Віталіївна – кандидат наук з державного управління, доцент, заступ-
ник директора з навчально-виховної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту 
та психології  ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Члени редакційної колегії з державного управління:



4

13. Хаджирадєва Світлана Костянтинів-
на доктор наук з  державного управління, профе-
сор, завідувач кафедри публічного управління та 
публічної служби Національної академії держав-
ного управління при Президентові України.

14. Якимчук Аліна Юріївна  – доктор еко-
номічних наук, професор, професор кафедри дер-

жавного управління, документознавства та інфор-
маційної діяльності Національного університету 
водного господарства та природокористування.

15. Яровой Тихон Сергійович – кандидат 
наук з державного управління, доцент, доцент 
кафедри публічного адміністрування Міжрегіо-
нальної Академії управління персоналом. 

Члени редакційної колегії з права:
16. Ануфрієв Микола Іванович  – доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри 
адміністративного, фінансового та банківського 
права Міжрегіональної Академії управління пер-
соналом.

17. Берназюк Ян Олександрович – доктор 
юридичних наук (конституційне право;  муніци-
пальне право), професор кафедри конституцій-
ного та міжнародного  права, Заслужений юрист 
України, професор кафедри Таврійського націо-
нального  університету ім. В.І. Вернадського.

18. Вєчорек Лєшик –  доктор хабілітова-
ний, доцент, завідувач кафедри кримінального 
права, кримінології та криміналістики Відділен-
ня права та соціальних наук Університету Яна 
Кохановського в м. Кельце (Польща).

19. Дорохіна Юлія Анатоліївна  – док-
тор юридичних наук, доцент, професор кафедри 
управління безпекою, правоохоронної та антико-
рупційної діяльності Міжрегіональної Академії 
управління персоналом.

20. Заросило Володимир Олексійович  – 
доктор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри управління безпекою, правоохоронної 
та антикорупційної діяльності Міжрегіональної 
Академії управління персоналом.

21. Кайдашев Роман Петрович  – доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри 
адміністративного, фінансового та банківського 
права Міжрегіональної Академії управління пер-
соналом.

22. Кислий Анатолій Михайлович  – док-
тор юридичних наук, професор, директор На-
вчально-наукового інституту права Міжрегіо-
нальної Академії управління персоналом.

23. Коваленко Валентин Васильович  – 
доктор юридичних наук, професор, Заслужений 
юрист України, член-кореспондент Національної 
академії правових наук України, провідний нау-
ковий співробітник сектору авторського права та 
суміжних прав лабораторії авторського права та ін-
формаційних технологій Науково−дослідного цен-
тру судової експертизи з  питань інтелектуальної 
власності Міністерства юстиції України.

24. Козаченко Олександр Іванович – 
кандидат юридичних наук, старший науковий 
співробітник, професор кафедри управління 
безпекою, правоохоронної та антикорупційної 
діяльності Міжрегіональної Академії управління 
персоналом.

25. Литвиненко Віктор Іванович – доктор 
юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
міжнародного права та порівняльного правоз-
навства Міжрегіональної Академії управління 
персоналом.

26. Муравйов Кирило Володимирович – 
доктор юридичних наук, доцент, завідувач 
кафедри адміністративного, фінансового та 
банківського права Міжрегіональної Академії 
управління персоналом.

27. Нестерович Володимир Федоро-
вич – доктор юридичних наук, доцент, завіду-
вач кафедри державно-правових дисциплін Лу-
ганського державного університету внутрішніх 
справ імені Е.О. Дідоренка.

28. Ніколас Шмітт – кандидат наук, стар-
ший науковий співробітник Інституту федера-
лізму Університету Фрібургу (Швейцарія).

29. Скрипнюк Олександр Васильович – 
доктор юридичних наук, професор, академік 
Національної академії правових наук України, 
Заслужений юрист України, Заступник директо-
ра Інституту держави і права ім. В.М. Корецького 
НАН України.

30. Титко Анна Василівна  – кандидат 
юридичних наук, провідний науковий співро-
бітник Національної академії внутрішніх справ.

31. Фатхутдінов Василь Гайнулович  – 
доктор юридичних наук, начальник головного 
управління Пенсійного фонду України у Київ-
ській області.

32. Яблонская-Бонса  Йоланта  – профе-
сор, доктор юридичних наук, керівник кафедри 
теорії, філософії та історії права Академії Лео-
на Козьмінського в Варшаві, головний редактор 
часопису «Критика права» (Республіка Польща).

33. Янчук Артем Олександрович, док-
тор юридичних наук, професор, Заслужений 
юрист України, радник Першого заступника Го-
лови Верховної Ради України.

34. Яскренія Єжи – професор, доктор хабі-
лотований (Dr Hab), декан Факультету юридичних 
і  суспільних наук Університету ім. Яна Коханов-
ського в  м. Кельце, завідувач кафедри конститу-
ційного, європейського і міжнародного публічного 
права, Віце-презедент Правління Польського Това-
риства конституційного права, Спікер Товариства 
Польських парламентаріїв, член Правління Євро-
пейського Товариства колишніх парламентаріїв 
Ради Європи (FP-AP) в Парижі (Польща)



5

Editor in Chief:
Romanenko Yevgen Oleksandrovych  – Doctor of Science in Public Administration, 

Professor, Vice-Rector of the Interregional Academy of Personnel Management, President 
of the Assembly of Doctors of Science in Public Administration of Ukraine, Academician of 
International Personnel Academy, Academy of Higher Schools and Ukrainian Technological 
Academy, Honorary Doctor of Economics and National Studies of Ukraine.

Deputy Editors:
Fedorenko Vladislav Leonidovich – Doctor of Law, Professor, Director of the Scientific 

Research Center of Forensic Examination from the questions of Intellectual Property of the 
Ministry of Justice of Ukraine.

Kisliy Anatoliy Mikhailovich – Doctor of Law, Professor, Director of the Educational and 
Research Institute of Law of the Interregional Academy of Personnel Management.

Zhukova Iryna Vitaliivna  –Candidate of Science in Public Administration, Associate 
Professor, Deputy Director from the Educational Work of the Educational and Scientific Institute 
of Management and Psychology of the State Institution of Higher Education UNIVERSITY OF 
EDUCATIONAL MANAGEMENT.

Members of the editorial board of Public Administration:

1. Akimova Liudmyla Nikolaevna – Doctor 
of Sciences in Public Administration, Associate Pro-
fessor of the Department of Public Administration of 
the Interregional Academy of Personnel Management.

2. Vorotin Valery Yevgenyovych – Doctor 
of Sciences in Public Administration, Professor, 
Head of the Department of Complex Problems of 
State Building of the Institute of Legislation of the 
Verkhovna Rada of Ukraine.

3. Gurkovsky Volodymyr Igorevich – Doc-
tor of Sciences in Public Administration, Senior Re-
searcher, Professor of the Department of Information 
Policy and Digital Technologies of the National Acad-
emy of Public Administration under the President of 
Ukraine, First Deputy Director of the Center for Re-
search on Public Administration Problems. vladimir.

4. Khadzhyradieva Svitlana Kostiantyniv-
na Doctor of Science in Public Administration, Profes-
sor Head of the Department of Public Administration 
and Public Service of the National Academy of Public 
Administration under the President of Ukraine.

5. Kislov Denis Vasilievich  – Doctor of 
Science in Public Administration, Associate Pro-
fessor, Corresponding Member of the Ukrainian 
Academy of Sciences, Professor of the Department 
of Public Administration of the Interregional Acad-
emy of Human Resources Management.

6. Krynychna Iryna Petrivna  – Doctor of 
Science in Public Administration, Professor, Professor 
of the Department of Public Administration and Local 
Self-Government of Dnipropetrovsk Regional Insti-
tute of Public Administration of the National Acad-
emy of Public Administration under the President of 
Ukraine.

7. Michalski Tomasz Doctor of Science, As-
sociate Professor, Department of Geography, Regional 
Development, Gdansk University, Gdansk, Poland.

8. Motrenko Tymofii Valentinovich – 
Doctor of Philosophy, Professor, Academician of 
the National Academy of Pedagogical Sciences of 
Ukraine, Professor of the Department of Public Ad-
ministration of the Interregional Academy of Per-
sonnel Management.

9. Novak-Kalyaeva Larisa Nikolaevna – Doc-
tor of Science in Public Administration, Professor, Pro-
fessor of the Department of Public Administration of the 
Lviv Regional Institute of Public Administration of the 
National Academy of Public Administration under the 
President of Ukraine.

10. Orlova Nataliia Sergeevna –Doctor of Sci-
ences in Public Administration, professor, professor of 
the Department of Public Administration and Manage-
ment of Kyiv National Trade and Economics University.

11. Riabtsev Gennadii Leonidovych – Doc-
tor of Science (Dr. Hab.) in Public Administration, 
Candidate of Sciences (PhD) in Chemical Engeneer-
ing, Professor, Professor of the Kyiv-Mohyla School 
of Governance; Chief Researcher of the National 
Institute for Strategic Studies; Special Projects Di-
rector of Scientific and Technical Centre PSYCHEA; 
Member of the Expert Board of Ministry of Energy 
of Ukraine, Member of the Committee on Economic 
Competition Development of the Chamber of Com-
merce and Industry of Ukraine; Expert of the Nation-
al Agency for Higher Education Quality Assurance.

12. Suray Inna Gennadyevna  – Doctor of 
Sciences in Public Administration, Associate Pro-
fessor, Professor of Public Administration and Pub-
lic Service at the National Academy of Public Ad-
ministration under the President of Ukraine.



6

13. Timoschik Liliya Pavlivna – Candidate 
of Economic Sciences, Scientific Secretary, Scien-
tific and Research Center for Shipboard Expertise, 
Power Supply and Telecommunications Ministry of 
Justice of Ukraine, Shipboard Expert.

14. Yakymchuk Alina Yurievna – Doctor of 
Economics, professor, professor of the Department 
of Public Administration, Documentation and In-

formation Activity of the National University of 
Water Management and Nature Management.

15. Yarovoi Tikhon Sergeevich  – Ph.D. in 
Public Administration, Associate Professor, Associ-
ate Professor of the Department of Public Admin-
istration of the Interregional Academy of Personnel 
Management.

Members of the editorial board:

16. Anufriev Nikolai Ivanovich  – Doctor of 
Law, Professor, Professor of the Department of Ad-
ministrative, Financial and Banking Law of the Inter-
regional Academy of Personnel Management.

17. Bernaziuk Ian Alexandrivich – Doctor of 
Law  (constitutional law; municipal law), Professor of 
the  Department of Constitutional and International 
Law, Honored Lawyer of  Ukraine,  Professor of the  de-
partment V.I. Vernadsky Taurida National University.

18. Dorokhina Juliia Anatolievna – Doctor of 
Law, Associate Professor, Professor of the Department 
of Security Management, Law Enforcement and Anti-
corruption Activities of the Interregional Academy of 
Personnel Management.

19. Fatkhutdinov Vasyl Hajnulovitch – Doc-
tor of Law, Head of the Main Department of the Pen-
sion Fund of Ukraine in the Kyiv region.

20. Jabłońska-Bonca Jolanta – Prof., dr hab., 
Head of the Department of Theory, Philosophy and 
History of Law of the Leon Kozminski Academy in 
Warsaw, Editor-in-Chief of the journal Critique of Law 
(Republic of Poland).

21. Kaydashev Roman Petrovich – Doctor of 
Law, Professor, Professor of the Department of Ad-
ministrative, Financial and Banking Law of the Inter-
regional Academy of Personnel Management.

22. Kisly Anatoly Mikhailovich  – Doctor of 
Law, Professor, Director of the Educational and Re-
search Institute of Law of the Interregional Academy 
of Personnel Management.

23. Kisly Anatoly Mikhailovich  – Doctor of 
Law, Professor, Director of the Educational and Re-
search Institute of Law of the Interregional Academy 
of Personnel Management. 

24. Kozachenko Oleksandr Ivanovich – 
Candidate of Legal Sciences, Senior Researcher, Pro-
fessor of the Department of of the Department of 
Security Management, Law Enforcement and Anti-
corruption Activities of the Interregional Academy of 
Personnel Management.

25. Kovalenko Valentin Vasilievich – Doctor 
of Law, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Corre-
sponding member of the National Academy of Legal 
Sciences of Ukraine, Leading Researcher of the Copy-
right and Related Rights Sector of the Laboratory of 
Copyright and Information Technologies of the Scien-

tific and Research Center of Forensic Expertise on In-
tellectual Property of the Ministry of Justice of Ukraine.

26. Muraviov Kyrylo Volodymyrovych – 
Doctor of Law, Professor, Head of the Department of 
Administrative, Financial and Banking Law of the In-
terregional Academy of Personnel Management.

27. Nesterovych Volodymyr Fedorovych – 
Doctor of Law, Associate Professor, Head of the De-
partment of State and Legal Disciplines of Luhansk 
State University of Internal Affairs named after  
E.O. Didorenko.

28. Nicolas Schmitt  – PhD, Senior Research 
Fellow of the Institute of Federalism of the University 
of Fribourg (Switzerland).

29. Skrypniuk Oleksandr Vasylovych – Doctor 
of Law, Professor, Academician of the National Acad-
emy of Legal Sciences of Ukraine, Honored Lawyer of 
Ukraine, Deputy Director of the Institute of State and 
Law. V.M. Koretsky NAS of Ukraine.

30. Tуtko Anna Vasylivna – Candidate of Law, 
Leading Researcher at the National Academy of Inter-
nal Affairs.

31. Vychorek Lesik – doctor habilitated, Asso-
ciate Professor, Head of The Department of Criminal 
Law, Criminology and Criminalistics, The Faculty of 
Law and Social Sciences,  Jan Kochanowski University 
in Kielce (Poland).

32. Yaskrenia Jerzy –professor, doctor habili-
tated (Dr Hab), Decan of the Faculty of Law and Social 
Sciences, University. Jan Kochanowski in Kielce, Head 
of the Department of Constitutional, European and 
International Public Law, Vice-President of the Board 
of the Polish Society of Constitutional Law, Speaker 
of the Society of Polish Parliamentarians, Member of 
the Board of the European Society of Former Parlia-
mentarians of the Council of Europe (FP-AP) in Paris 
(Poland).

33. Yanchuk Artem Oleksandrovych, Doctor 
of Law, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Advis-
er to the First Vice Speaker of The Verkhovna Rada of 
Ukraine.

34. Zarosylo Volodymyr Olexijovych – Doc-
tor of Law, Professor, Head of the Department of 
Management of Security, Law Enforcement and An-
ti-Corruption Activity of the Interregional Academy of 
Personnel Management.



7

ЗМІСТ
Судова експертиза об'єктів 
інтелектуальної власності

Федоренко Владислав Леонідович, 
Бутнік-Сіверський  
Олександр Борисович, 
Коваленко Валентин Васильович
Судово-правові та економічні 
механізми охорони права  
на об’єкти інтелектуальної  
власності в Україні: проблеми  
і перспективи .............................. 11

Тимощик Лілія Павлівна 
Методичне забезпечення та практика 
оцінювання збитків у результаті 
порушення прав інтелектуальної 
власності .................................... 40

Андрощук Геннадій Олександрович
Штучний інтелект  
і інтелектуальна власність:  
проблеми регулювання ................. 58

Криміналістика і судова 
експертиза

Архіпов Віктор Віталійович 
Судова товарознавча експертиза 
обладнання, яке завозиться  
в Україну та особливості  
визначення  пошкоджень  
при транспортуванні .................... 81

Віхляєв Олексій Костянтинович, 
Германюк Ірина Володимирівна 
Судово-економічна експертиза  
та електронний обіг документів  
у кримінальному процесі .............. 90

Питання публічного права

Анакіна Тетяна Миколаївна, 
Іванченко Елла Ігорівна, 
Журавель Неонілла Олександрівна 
Проблеми виконання Україною 
рішень Європейського суду  
з прав людини та шляхи  
їх вирішення ............................... 99

Голоядова Тетяна Олексіївна 
Правові аспекти визначення 
бюджетного контролю України  
згідно з міжнародними  
стандартами ...............................108

Гунбіна Олена Володимирівна
Трансформація поняття 
«адміністративна послуга»   
в законодавстві України ..............116

Богославець Оксана Григорівна, 
Ілляшенко Інна Олегівна, 
Опанащук Юрій Якович, 
Царук Володимир Васильович, 
Юрченко Крістіна Михайлівна
Протекційні заходи держави для 
підтримки туристичного бізнесу  
в умовах пандемії: світовий досвід  
та українські реалії .....................130

Драган Марія Василівна, 
Шульга Тетяна Михайлівна
Усунення подвійного  
оподаткування: сутність  
та практика застосування .............145

Литвиненко Дар’я Олександрівна, 
Шульга Тетяна Михайлівна 
Взаємовідносини держави та 
платників податків у  податкових 
правовідносинах .........................153



8

Луцков В’ячеслав Олегович
Практика застосування електронної 
петиції як форми безпосередньої 
участі територіальної громади 
у здійсненні місцевого  
самоврядування в Україні............160

Федоренко Максим Владиславович
Генезис системи управління 
державною (публічною) службою 
в Україні та Республіці Польща: 
адміністративно-правові аспекти ...169

Процесуальне законодавство

Чехівський Ярослав Олегович, 
Починок Олександр Вікторович, 
Чубейко Віктор Іванович
Правові основи представництва 
адвокатом кількох учасників  
судового провадження .................190

Міжнародне право

Грекова Олександра Олександрівна, 
Доценко Лілія Віталіївна
Практика Європейського суду  
з прав людини як джерело права  
в Україні: проблемні питання ......198

Неділько Богдан Ігорович 
Правовий аналіз заборони  
підготовки свідків до давання 
показань в міжнародному 
кримінальному суді .....................205

Теорія та історія державного 
управління

Бень Ярослав Віталійович 
Методологія наукових досліджень 
механізмів демократії участі  
в сфері державного управління  
в Україні: поняття, зміст,  
сутнісні ознаки  ..........................213

Сучасні технології управління  
в державі

Швидка Тетяна Ігорівна, 
Бабійчук Валентина Сергіївна, 
Садонцева Лідія Костянтинівна  
Корпоративне зелене відмивання  
в практиці господарської діяльності: 
актуальні проблеми та методи 
протидії .....................................224

Орлова Наталія Сергіївна, 
Бурик Зоряна Михайлівна
Державна інформаційна політика  
в Україні в сфері охорони  
здоров’я.....................................233

Лесик Олена Василівна, 
Тодорова Ольга Леонтіївна
Створення інфраструктури 
геопросторових даних як базис 
просторового розвитку та 
трансформації держгеокадастру  
в Україні ...................................243

Функціонування і розвиток 
механізмів державного 

управління

Непомнящий Олександр Михайлович 
Державне регулювання 
інжинірингової діяльності: 
міжнародний досвід ....................254

Регіональне управління та 
місцеве самоврядування

Романенко Євген Олександрович, 
Непомнящий Олександр Михайлович
Ключові закони для запуску  
ринку землі в Україні .................264



9

Вітаю із виходом №  2(14) фахового 
(категорія Б) журналу із права та дер-
жавного управління «Експерт: пара-
дигми юридичних наук та державного 
управління»!

Інноваційні та актуальні публікації 
авторів, компетентність редакційної 
колегії, професійне видавниче оформ-
лення викликають повагу до видання. 
Журнал користується широкою попу-
лярністю як серед молодих фахівців, так 
і  серед професіоналів із багаторічним 
досвідом науково-педагогічної діяль-
ності. З особливим задоволенням хочу 

відзначити, що колектив журналу не-
ухильно розширює тематику матеріалів 
і  форму їх подачі. Все частіше на його 
сторінках з'являються статті студен-
тів – майбутньої еліти нації. Все це стало 
можливим завдяки тому, що, з  самого 
початку історії журналу, його авторами 
були видатні вчені. До складу редколегії 
журналу, впродовж усього часу, також, 
входили і  входять лідери вітчизняної 
правничої та державно-управлінської 
наук.

У номері видання ви ознайомитеся 
із: питаннями використання грінвошин-
гу в побудові статегій ведення господар-
ської діяльності та використання його як 
засобу просування на ринку збуту; кон-
цептуальними проблемами визначення 
бюджетного контролю  в Україні, у кон-
тексті світового досвіду; причинами за-
борони проведення сторонами процесу 
підготовки свідків до дачі показань, ана-
лізом доцільності та ризиків такої забо-
рони; ефективними напрямами реаліза-
ції державної інформаційної політики 
у  сфері охорони здоров’я для розвитку 
цифровізації цієї галузі в Україні.

Бажаю подальшого розвитку і  про-
цвітання!

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Бажаю не зупинятися на досягнутому, досягати подальших творчих успіхів, роз-
ширювати коло нових цікавих тем і талановитих авторів.

З повагою,
Головний редактор, доктор наук  
із державного управління, професор, 
Заслужений юрист України       Є.О. Романенко
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26 квітня 2000 року Генеральна асамб-
лея Всесвітньої організації інтелектуаль-
ної власності (ВОІС) запровадила Міжна-
родний день інтелектуальної власності, 
відзначення якого дозволяє підвести під-
сумки розвитку та охорони права на об’єк-
ти інтелектуальної власності, а також ви-
значити актуальні та перспективні теми, 
сконцентровані в  гаслах, винесених під 
час відзначення цього дня кожного року. 
У 2000 році це було гасло «Творімо май-
бутнє сьогодні». Нині ж, через 21 рік, ВОІС 
справедливо визначив актуальною тему 

сьогодення використання інтелектуаль-
ної власності для посилення ефективності 
і  конкурентоздатності малого та серед-
нього бізнесу, як основи формування кре-
ативної індустрії. То ж, прийміть вітання 
й щирі побажання нових перемог і звер-
шень у сфері утвердження та захисту прав 
на об’єкти інтелектуальної власності, успі-
хів у  судово-експертній і  науковій діяль-
ності з питань інтелектуальної власності.

Також прийміть вітання із виходом 
чергового випуску фахового електронного 
журналу «Експерт: парадигми юридич-
них наук та державного управління», зна-
чна частина матеріалів якого присвячена 
проблемам теорії та практики судової 
експертизи об’єктів права інтелектуаль-
ної власності в Україні. Також автори на-
шого часопису презентують у цьому його 
числі результати нових актуальних нау-
кових розвідок щодо проблем публічного 
права, державного управління, державної 
служби, процесуального законодавства та 
міжнародного права. Переконаний, що 
ці публікації покладуть початок жвавому 
науковому дискурсу з  проблем правоз-
навства та державного управління й спри-
ятимуть удосконаленню правотворчої, 
правозастосовної та правосудної теорії та 
практики в Україні. 

ШАНОВНІ ДРУЗІ ТА 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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СУДОВО-ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ОХОРОНИ 
ПРАВА НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

Аннотація. У статті висвітлені актуальні проблеми удосконалення судово-пра-
вових і економічних механізмів охорони права на об’єкти інтелектуальної власності 
в Україні, з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду та міжнародного законо-
давства у цій сфері. Аналізуються загрози для суспільства та держав від іллегальної 
діяльності в сфері інтелектуальної власності, яка призводить до перебування Україні 
в Топ-5 держав (щорічний «Спеціальний Звіт 301» USTR) із найбільшими обсягами 
тіньової економіки, значну частку якої становлять тіньові операції в сфері інтелек-
туальної власності. Тому, детінізація стає одним із основних пріоритетів державної 
політики в сфері інтелектуальної власності, що формує повагу до права на об’єкти 
інтелектуальної власності, забезпечує його утвердження в суспільстві та державі й 
ефективний захист добросовісних правовласників. Наголошується, що кроки Укра-
їни зі створення Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ) щодо удо-
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сконалення в сфері охорони права на об’єкти інтелектуальної власності є важливи-
ми, але недостатніми без подальшого посилення судово-правових і  економічних 
механізмів захисту права на інтелектуальну власність.

Аналізуються передумови унормування спеціальних судів у  Європі в  контексті 
виокремлення та конституювання судової влади, як самостійної гілки публічної влади, 
у контексті реалізації доктрини Ш.-Л. Монтеск’є XVIII-XIX ст. Виявлено, що перші спеці-
альні суди із питань інтелектуальної власності в Європі були встановлені в Конституції 
Пруссії 1850 р., яка в ст. 91 встановила, що «Законодавчим шляхом мають бути засновані 
суди для особливих категорій справ, особливо торговельні та промислові суди у таких міс-
цях, де вони є необхідними». Після цього в Німеччині, Великий Британії, США і інших дер-
жавах Західної демократії були утворені патентні та інші суди, які розглядають спори 
щодо об’єктів права інтелектуальної власності. В Україні, як і в деяких інших пострадян-
ських республік, спеціалізовані суди з  інтелектуальної власності з’являються в XXI ст. 
При цьому, очікування успіхів від їх діяльності виявились не завжди виправдане. Зокре-
ма, Вищий суду з питань інтелектуальної власності (ВСПІВ), створення якого передбача-
лось судовою реформою 2016 року, до сьогодні не розпочав свою роботу.

Виявляються та аналізуються ключові проблеми, пов’язані з  судово-правовою 
охороною прав на інтелектуальну власність в Україні, зокрема, проблема функціону-
вання Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Серед них, наступні проблеми: 
відсутність чіткої державно-правової позиції щодо виокремлення спорів, які розгля-
даються в порядку цивільного, господарського, кримінального та адміністративного 
судочинства, виключно за об’єктом спору, а саме – об’єктами права інтелектуальною 
власності, і  віднесення їх до виключної компетенції єдиного спеціалізованого суду 
ВСПІВ; оптимізація строків розгляду спорів щодо права на об’єкти інтелектуальної 
власності в загальних, господарських, адміністративних судах і, в перспективі, ВСПІВ 
і ін. Обґрунтовуються пропозиції щодо розв’язання цих проблем. 

Ключові слова: інтелектуальна власність, право но об’єкт інтелектуальної влас-
ності, державна політика в  сфері охорони інтелектуальної власності, порушення 
права но об’єкт інтелектуальної власності, іллегальна діяльності в сфері інтелекту-
альній власності, судовий захист права на інтелектуальну власність, спеціалізова-
ний суд з питань інтелектуальної власності, Вищий суду з питань інтелектуальної 
власності, відповідальність за порушення права но об’єкт інтелектуальної власності.
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JUDICIAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF PROTECTION OF 
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN UKRAINE: PROBLEMS 

AND PROSPECTS

Annotation. The article highlights the current problems of improving judicial and 
economic mechanisms for the protection of intellectual property rights in Ukraine, taking 
into account the positive foreign experience and international law in this area. Threats to 
society and states from illegal activities in the field of intellectual property, which leads to 
Ukraine in the Top 5 countries (annual “Special Report 301” USTR) with the largest shadow 
economy, a significant share of which are shadow transactions in the field of intellectual 
property. Therefore, de-shadowing becomes one of the main priorities of state policy in 
the field of intellectual property, which forms respect for the right to intellectual property, 
ensures its establishment in society and the state and effective protection of bona fide rights 
holders. It is emphasized that the steps of Ukraine to establish the National Intellectual 
Property Authority (NIPO) and to improve the protection of intellectual property rights 
are important, but insufficient without further strengthening of judicial and economic 
mechanisms for the protection of intellectual property rights.

The preconditions for the normalization of special courts in Europe in the context of 
the separation and constitution of the judiciary as an independent branch of public power 
in the context of the implementation of the doctrine of Sh.-L. Montesquieu XVIII-XIX 
centuries. It was found that the first special courts on intellectual property in Europe were 
established in the Constitution of Prussia in 1850, which in Art. 91 established that “Courts 
should be established by law for special categories of cases, especially commercial and 
industrial courts in such places where they are necessary.” Subsequently, patent and other 
courts have been established in Germany, the United Kingdom, the United States, and 
other Western democracies to hear disputes over intellectual property rights. In Ukraine, 
as in some other post-Soviet republics, specialized intellectual property courts appear in 
the 21st century. At the same time, expectations of success from their activities were not 
always justified. In particular, the Supreme Court of Intellectual Property (SCIP), which 
was envisaged by the judicial reform of 2016, has not yet started its work.

The key issues related to the judicial protection of intellectual property rights in 
Ukraine are identified and analyzed, in particular, the problem of the functioning of the 
Supreme Court of Intellectual Property. Among them, the following problems:

the lack of a clear state and legal position on the separation of disputes about civil, 
commercial, criminal and administrative proceedings, exclusively on the object of dispute, 
namely  – the objects of intellectual property rights, and their classification exclusive 
competence of the single specialized court of SCIP; 

optimization of terms of consideration of disputes concerning the right to intellectual 
property objects in general, economic, administrative courts and, in the long run, SCIP, etc. 
Suggestions for solving these problems are substantiated.
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Keywords: intellectual property, intellectual property rights, state policy in the field 
of intellectual property protection, infringement of intellectual property rights, illegal 
activities in the field of intellectual property, judicial protection of intellectual property 
rights, specialized court on intellectual property, the Supreme Court of Intellectual 
Property, liability for infringement of the right but the object of intellectual property.

Постановка проблеми. Еконо-
міко-правова діяльність у  сфері ін-
телектуальної власності постійно 
стискається з  іллегальною (нелегаль-
ною) діяльністю в  сфері інтелекту-
альною власністю, яка здійснюється 
поза законом та унеможливлює ста-
лий розвиток економіки держави і не-
державного сектору, а також набуває 
особливої актуальності в  боротьбі за 
незалежність країни.

Найбільш поширеними формами 
іллегальної діяльності у  сфері інте-
лектуальної власності в  Україні та за 
кордоном у XXI ст. залишається: а) пі-
ратство; б) плагіат; в) несумлінна реє-
страція об’єктів інтелектуальної влас-
ності; г) недобросовісна конкуренція; 
ґ) підроблення та зміна інформації 
про об’єкти інтелектуальної власності; 
д) «розмивання» торговельної марки 
тощо. Усі зазначені вияви протиправ-
ної діяльності в сфері інтелектуальної 
власності на сьогодні не зникли, й на-
віть збільшились, при загальній тен-
денції щодо зниження кількості відпо-
відних судових справ під час протидії 
пандемії коронавірусу COVID-19, що 
опосередковано засвідчує майже 
двократне зниження кількості судових 
експертиз об’єктів інтелектуальної 
власності в системі науково-дослідних 
установ судової експертизи (НДУСЕ) і, 
зокрема, в науково-дослідному центрі 
судової експертизи з  питань інтелек-
туальної власності [1, с. 26-31].

Україна продовжує входити у  не-
комфортний рейтинг топ-5 країн 

з  найбільшою тіньовою економікою 
(Black economy, Ghost economy, Shadow 
economy, Non-observed economy). Про 
це, зокрема, свідчить дослідження 
міжнародної Асоціації дипломованих 
сертифікованих бухгалтерів (ACCA), 
присвячене оцінюванню та прогнозу 
розвитку глобальної тіньової економі-
ки. Згідно з дослідженням, в якому за-
значено 28 держав світу, обсяг тіньової 
економіки в Україні у 2016 р.становив 
1трлн 95,3 млрд грн, або 45,96% від 
ВВП країни, що загалом складає 2,38 
трлн грн [2].

У подальшому, четверту частину 
від офіційного ВВП України, або 846 
млрд гривень або 23,8% за 2018 рік, за 
оцінками експертів, складала тіньові 
операції. Такими стали перші резуль-
тати дослідження стану тіньової еко-
номіки в  Україні, що провела відома 
міжнародна компанія Ernst&Young, 
за підтримки Mastercard, у  рамках 
укладеного Меморандуму про спів-
робітництво з  Міністерством розвит-
ку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України, Національним 
банком України та Державною служ-
бою статистики України [3]. Значну 
частку у  зазначених тіньових опера-
ціях становить іллегальна діяльність 
у  сфері інтелектуальної власності. Це 
зумовлює об’єктивну потребу в актуа-
лізації досліджень за напрямком еко-
номіко-правової протидії іллегальній 
інтелектуальній власності. 

Слід зазначити, що 25 квітня 
2019  року Торговельний представник 
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Сполучених Штатів (USTR) опублікував 
свій щорічний «Спеціальний Звіт 301» 
щодо ефективності захисту прав на 
об’єкти інтелектуальної власності тор-
говельних партнерів і  висновків сто-
совно списку т.з. «піратських ринків», 
в якому проаналізовані он-лайнові та 
фактичні (фізичні) ринки, котрі беруть 
участь та сприяють розвитку піратства 
у  сфері авторських прав і  контрафак-
тної продукції [4]. 

Україна була визначена у  «Спе-
ціальному Звіті 301» за 2013  рік Най-
більш Пріоритетною Іноземною Кра-
їною (НПІК) через три причини, які 
зберігають свою актуальність донині. 
Це, зокрема: 1) несправедливе, непро-
зоре управління системою організацій 
колективного управління (ОКУ), які 
відповідають за збір і  розподіл роял-
ті на користь правовласників; 2) по-
всюдне використання неліцензійного 
програмного забезпечення установа-
ми українського уряду; 3) невиконан-
ня введення ефективних засобів для 
боротьби з  широко розповсюдженим 
в  Україні порушенням авторського 
права в глобальній мережі Інтернет [4].

На наш погляд, пункт 2 «Спеціаль-
ного Звіту 301» у 2019-2021 роках по-
чав втрачати свою актуальність через 
системне забезпечення державних 
органів ліцензійним програмним за-
безпеченням, а пункт 3 став предме-
том серйозної уваги новоствореного 
Національного органу інтелектуальної 
власності (НОІС), органів досудового 
розслідування та судів. Хоча, ситуація 
у  сфері захисту прав на об’єкти інте-
лектуальної власності в Україні все іще 
залишається далекою від ідеальної. 
Про це свідчить і  результати подаль-
шого моніторингу ситуації з правової 

охороною інтелектуальної власності 
в Україні. 

Так, у  грудні 2017  року США ого-
лосили про часткове призупинення 
переваг України, в  якості країни-бе-
нефіціара в  рамках Загальної систе-
ми преференцій (ЗСП), через нездат-
ність України забезпечити належний 
та ефективний захист прав інтелек-
туальної власності. Оголошення про 
часткове призупинення пільг України 
в  рамках системи ЗСП особливо по-
значилась на важливість вдоскона-
лення її режиму організації колектив-
ного управління (ОКУ). Хоча Україна 
досягла певного прогресу у вирішенні 
вищезазначених питань, значні про-
блеми досі залишаються. США також 
продовжуватимуть відстежувати ос-
танні законодавчі та операційні зу-
силля, спрямовані на покращення 
охорони та захисту інтелектуальної 
власності в Україні. 

У Спеціальному Звіті 301 вказані 
торговельні партнери, які не забез-
печують належний або ефективний 
захист прав інтелектуальної власно-
сті, або іншим чином відмовляють 
у  доступі на ринок американським 
новаторам і  творцям (авторам), які 
покладаються на захист своїх прав 
інтелектуальної власності. Торговель-
ні партнери, які на даний час викли-
кають найбільшу стурбованість щодо 
прав інтелектуальної власності, знахо-
дяться у Списку пріоритетного спосте-
реження або у Списку спостереження. 
USTR визначив у своєму Звіті 36 таких 
країн. Україна у 2019 році залишилась 
у Списку пріоритетного спостережен-
ня, разом із такими країнами як Ал-
жир, Аргентина, Чилі, Китай, Індія, 
Індонезія, Кувейт, Росія, Саудівська 
Аравія та Венесуела.
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У 2019-2021 роках Україна зробила 
низку важливих кроків щодо посилан-
ня охорони права на об’єкти інтелек-
туальної власності та протидію ілле-
гальній діяльності в сфері авторського 
права, права промислової власності та 
права на інші об’єкти інтелектуальної 
власності. Зокрема, у  2020 році було 
створено Національний орган інте-
лектуальної власності (НОІС), функції 
якого того ж  року було покладено на 
Державне підприємство «Український 
інститут інтелектуальної власності» 
(«Укрпатент»), внесено зміни до чин-
ного законодавства про правову охо-
рону винаходів, промислових зраз-
ків і  торгівельних марок [5, 6] тощо. 
Водночас, до сьогодні невирішеним 
залишається питання про запуск пов-
ноцінної роботи Вищого суду з питань 
інтелектуальної власності та ін. 

Зазначене свідчить про потре-
бу пошуку ефективних і  легітимних 
шляхів протидії іллегальній діяльно-
сті в  сфері інтелектуальної власності, 
яка має деструктивні наслідки на еко-
номічний розвиток України в  цілому, 
з  використанням позитивного зару-
біжного та міжнародного досвіду судо-
вого та позасудового права на об’єкти 
інтелектуальної власності. 

Метою статті є: виявлення про-
блемних питань щодо удосконалення 
судово-правових і економічних меха-
нізмів охорони права на об’єкти інте-
лектуальної власності в Україні, з ура-
хуванням позитивного зарубіжного 
досвіду та міжнародного законодав-
ства у цій сфері, а також обґрунтуван-
ня пропозицій щодо розв’язання цих 
проблем, зокрема, проблеми запуску 
роботи Вищого суду з питань інтелек-
туальної власності.

Аналіз дослідження і  публіка-
цій. Зростання та поширення масш-
табів тіньової економіки, зокрема 
в сфері інтелектуальної власності, спо-
нукало до низки цікавих досліджень, 
пов’язаних з  проблемами теорії та 
практики протидії правопорушенням 
у  сфері інтелектуальної власності. У 
цій публікації здобули аналіз ґрун-
товні наукові розвідки уже проведені 
в монографії за редакцією З. Варналія 
[7], науковій монографії І. Мазура [8], 
у практичному посібнику Д. Лонге, П. 
Рейя, В. Жаров, Т. Шевельової та ін. [9], 
в підручнику за редакцією О. Світлич-
ного [10], а також у низці наукових ста-
тей таких дослідників, як А. Білецька 
[11], В. Нонік [12], Т. Тищук і О. Іванов 
[13], Ю. Ерке і  О. Бетлій та ін. [14], А. 
Волощук, Х. П. Ярмакі та О. Чернишова 
[15], О. Савич [16], М. Головкова [17] та 
ін., у тому числі й авторами цієї публі-
кації [18]. 

Окремо слід відзначити аналі-
тичні публікації адвокатів і  пред-
ставників адвокатських об’єднань (А. 
Комаха [19], І. Коваль [20] і  ін.) з про-
блем протидії іллегальній діяльності 
в  сфері інтелектуальної власності та 
аналітичні матеріали у  цій сфері. Зо-
крема, Інформаційна довідка «Кри-
мінально-правова охорона та захист 
прав інтелектуальної власності (досвід 
Сполучених Штатів Америки, Сполу-
ченого Королівства Великої Британії, 
Федеративної Республіки Німеччини 
та Швейцарської Конфедерації)», під-
готовлена аналітиком Європейського 
інформаційно-дослідницького центру 
А. Паршиковою [21] й ін. 

Разом із тим, проблематика удо-
сконалення існуючих і  формування 
нових механізмів протидії іллегаль-
ній діяльності в сфері інтелектуальної 



17

власності в  Україні, на основі пози-
тивного зарубіжного та міжнародного 
досвіду судового та позасудового за-
хисту права на об’єкти інтелектуальної 
власності, зберігає свою актуальність 
і на сьогодні та потребує уваги досвід-
чених і  молодих науковців, експертів 
і фахівців-практиків. Це зумовлює по-
требу в ґрунтовному науково-експерт-
ному дискурсі з  зазначених питань, 
включаючи питання про запуск робо-
ти Вищого суду з питань інтелектуаль-
ної власності, чи ж перезавантаження 
цього проекту.

Виклад основного матеріалу. Ті-
ньова економіка, як слушно зазначає 
В. Нонік, утворюється за умов, коли 
виникає потреба, вмотивованість та 
можливість вигідно приховувати свою 
економічну діяльність від широко-
го кола осіб. Масштаб приховування 
може бути різним  – від приховуван-
ня самого існування фірми до при-
ховування окремих угод або певних 
активів [12]. Очевидно, що подібна 
іллегалізація має на меті для суб’єк-
тів-делівентів отримання нелегальних 
доходів, які стають частиною тіньової 
економіки. При цьому, держава втра-
чає не лише доходи до бюджету, а й 
свій авторитет на міжнародній арені, 
зокрема, потрапляючи до попередньо 
згаданого «Списку 301» тощо.

Тому, детінізація стає однією з ос-
новних державної політики в  сфері 
інтелектуальної власності, ключовим 
важелем якої є створення правого та 
економічного поля протидії негатив-
ним явищам в інтелектуальній еконо-
міці держави. Разом з  тим, науковці 
відмічають, високий рівень тінізації, 
який об’єктивно призводить до руй-
нування важелів управління еконо-
мікою. За попередніми розрахунками 

Міністерства розвитку економіки, тор-
гівлі та сільського господарства Укра-
їни (Мінекономіки) рівень тіньової 
економіки у  січні-березні 2020  року 
склав 31% від обсягу офіційного ВВП*. 
За оцінками Мінекономіки, рівень ті-
ньової економіки у  2019 році склав 
28% від обсягу офіційного ВВП, що на 
3 в.п. менше за показник 2018 року**, 
тобто тенденція до зростання рівня 
тіньової економіки залишається, хоча 
і відмічається деяке зниження за оцін-
ками Мінекономіки. Визначено, що 
розміри тіньової економіки в країнах 
з  найбільш розвиненою економікою 
знаходяться в  діапазоні від 8  до 15% 
ВВП, а в  країнах, що розвиваються  – 
від 32 до 35% ВВП [16].

За оцінками Ф. Шнайдера, обсяги 
тіньового сектору економіки Украї-
ни оцінюються в  45%, що є критич-
но високим показником [22, с. 56-66]. 
Наведені оцінки, зазначає О. Савич, 
дозволяють зробити висновок: через 
високий рівень тінізації економіки 
український бюджет недоотримує мі-
льярди гривень, які так потрібні в да-
ному економічному становищі [16].

Іллегальна (нелегальна) інтелек-
туальна економіка, зокрема в  сфері 
інтелектуальної власності, тобто не-
законне виробництво та продаж ле-
гальних товарів, які розглядаються 
як інноваційна продукція без їх до-
кументального оформлення та/або 
реєстрації інноваційних підприємств 
з  нехтуванням прав промислової ін-
телектуальної власності та авторських 
прав, примушує до пошуку дієвих пра-
вових важелів її протидії в Україні. 

У сфері іллегальній інтелектуальній 
власності правопорушників приваблює 
цінність об’єктів права інтелектуаль-
ної власності. З наукової точки зору, 
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зазначає М. Котенко, інтелектуальна 
власність – явище складне, багатогран-
не і  неоднозначне в  науковому плані, 
однак аксіоматично воно є соціально 
цінним, належить до системи соціаль-
но цінних явищ, оскільки забезпечує 
реалізацію громадянами своїх прав 
та інтересів в  сфері інтелектуальної 
діяльності та закріплення прав на ре-
зультати такої діяльності. Аксіологіч-
ний підхід, відмічає М. Котенко, що 
функціонально може бути застосова-
ний до вивчення інтелектуальної влас-
ності в цілому, стосується дослідження 
інтелектуальної власності як особли-
вої   соціальної цінності. Це дозволяє 
не лише охарактеризувати значення 
інтелектуальної власності, але і  ви-
значити її приналежність до системи 
понятійно-категоріального апарату 
юридичної науки, охарактеризувати 
її як самостійне поняття у  ціннісному 
значенні (вимірі) та удосконалити саме 
визначення поняття «інтелектуальна 
власність» як правового явища [23]. 
Тим самим інтелектуальна власність 
в  цілому стає ціннісно-правовим яви-
щем, забезпечуючи таке акумулювання 
та закріплення прав суб’єктів інтелек-
туальної власності.

Саме тому цінності об‘єктів права 
інтелектуальної власності проявля-
ється в  двох формах: абсолютній та 
відносній або комерційній та мар-
кетинговій, яка має суб‘єктивний та 
відносний попит по відношенню до 
ринку цінностей. Абсолютна форма 
(комерційна цінність, суб‘єктивна цін-
ність ) виражена в тому, що збільшен-
ня цінності збільшує ринкову вартість 
об’єкта права інтелектуальної влас-
ності. Відносна цінність (маркетин-
гова привабливість, відносний попит) 
об’єктів права інтелектуальної влас-

ності проявляється в тенденції темпів 
приросту продажу об’єктів права інте-
лектуальної власності відносно інших 
об’єктів на ринку цінностей.

Так, світова торгівля правами на 
використання об’єктів промислової 
власності має приріст 12% в рік, а при-
ріст світового промислового виробни-
цтва не перевищує 2,5-3% у рік. Назви 
брендів (торгових марок) стали цін-
ним нематеріальним активом, їх вар-
тість часто перевищує вартість активів 
в  матеріальній формі. Це тенденція, 
і тенденція загальна. Прикладів цьому 
немало. Так, у складі 146 млн. дол. вар-
тості компанії DODGE 74 млн. дол.  – 
це вартість торгової марки. Компанія 
«Phillip Morris» придбала компанію 
«Kraft» за 13 млрд дол., що на 600% пе-
ревищувало вартість її матеріальних 
активів. Це було зроблено з розрахун-
ку отримати лояльних клієнтів компа-
нії «Kraft» [24].

Збільшення абсолютної цінності 
має прояв і  у формі збитків від неза-
конного використання об’єктів права 
інтелектуальної власності. Компанії – 
виробники програмного забезпечення 
втрачають близько 13-15 млрд. дол., 
у  результаті нелегального викори-
стання їх продуктів. За даними тор-
гово-промислової палати Німеччини, 
щорічні збитки правовласників відо-
мих марок складають бизько 100 млрд. 
дол. в результаті використання їх тор-
гових марок на фальсифікаті [24].

Ці та інші приклади масштабують 
негативний ефект іллегальної діяль-
ності в  сфері інтелектуальної влас-
ності як в  Україні, так і  за кордоном 
в умовах сьогодення. Але діагностика 
проблеми  – це важливий, але лише 
перший крок до розв’язання. Розгля-
нимо окремі аспекти економіко-пра-
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вової протидії іллегальній діяльності 
в  сфері інтелектуальній власності та 
судового захисту об’єктів права ін-
телектуальної власності в  контексті 
запровадження спеціального (спеці-
алізованого) суду з  питань інтелекту-
альної власності в Україні. 

Як відомо, суди були однією з най-
давніших інституцій і, одночасно, 
форм здійснення публічної влади 
з найдавніших часів. Щодо цього відо-
мий антрополог Ю. Ліпперт писав:

«Коли біблійний патріарх, чи єврей-
ський «батько-родоначальник» сідає 
біля воріт своєї оселі щоб судити і ряди-
ти про справи, винесені на його розгляд 
членами сім’ї, він виконує суддівський 
обов’язок на засадах своєї батьківської 
влади. … Застосування каральної вла-
ди формується лише поступово» [25, с. 
282-283].

Судова влада в  давньому та ран-
ньофеодальному суспільстві, що про-
існувала тривалий час і  яка, за свід-
ченням М. Філіпова, «… полягає в тім, 
що вона охороняє право у  суспільстві» 
[26, с. 39], була далекою від судів у  їх 
сучасному значенні. До прикладу, 
у  «варварських правдах» рішення на-
родних зборів поєднували в собі як по-
літичні, так і публічно-правові, в тому 
числі кримінальні санкції. Водночас, 
у  Салічній правді (Pactus legis Salicae 
або Lex Salica), перша редакція якої 
датується 424 р., навіть смертна кара 
згадується вкрай рідко. Натомість, ча-
сто застосовувався інститут компози-
цій (з лат. compositio – «примирення»). 
Він передбачав примирення через ви-
плату викупів за скоєний злочин. До-
слідник історії судів Ф. Дмітрієв писав 
щодо цього феномену «приватнопра-
вового переслідування» за кримінальні 
злочини наступне: «У найдавнішому 

суді послідовно простежуються почат-
ки приватного договору. Цей характер 
суду у всіх європейських народів до появи 
державної влади» [27, с. 2-3]

До XVIII ст., навіть при виокрем-
ленні початків цивільного та кримі-
нального судочинства, межа між ними 
була крихкою. Як писав дослідник су-
дової влади М. Філліпов, «У давні часи 
у нас право цивільне не відділялось різко 
від права кримінального …» [26, с. 563]. 
Судова влада не відокремлювалась від 
публічно-управлінської влади, за від-
сутності закріплення поділу влади на 
самостійні гілки. 

Відділення судів від органів управ-
ління, найбільш рельєфно обґрунто-
ване Ш.-Л. Монтеск’є та закріплення 
у перших конституціях Європи і Аме-
рики кін. XVIII – XIX ст., сприяло роз-
будові доктрини і практики конститу-
ційної держави, для якої характерним 
був не лише поділ влад на законодав-
чу, виконавчу та судову, а механізм 
правових балансів між ними [28, с. 23]. 
Хоча, за свідченням Ю. Гачека, «… май-
же за 100 років до Монтеск’є відомий 
юрист Мевіус (1609-1670 рр.) ствер-
джував: «Виголошення судових рішень є 
справою суду, публічне управління тим, 
що відноситься до всієї держави, є спра-
вою уряду»» [29, с. 167].

Лише в  1831 у  Конституції Бельгії 
у ст. 94 уперше було закріплено гаран-
тії незалежності судів від інших орга-
нів державної влади: «Ні один суд, ні 
одна юрисдикція по спірним справам не 
можуть бути встановлені інакше, як 
в силу закону. Не можуть створювати-
ся, під будь-якою назвою, надзвичайні 
комісії та суди» [30, с. 132-133]. Подіб-
не положення містила й статтях 49 і 51 
Конституції Берна 1831 р.Пізніше схо-
жі конституційні положення з’явились 
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і в багатьох інших країнах. До прикла-
ду, в  Конституції Женеви 1847  р.(ст. 
94), в  Конституції Пруссії 1850  р.(ст. 
89), в  Конституції Греції 1864  р.(ст.ст. 
87, 91), в  Конституції Данії 1866  р.(ст.
ст. 70-71), в Конституції Румунії 1866 р.
(ст. 104), в Основному державному за-
коні про судову владу Австрії 1867  р.
(ст.ст. 2, 14), в Конституції Нідерландів 
1887 р.(ст. 150) і ін. 

Після кодифікації процесуального 
законодавства у XVIII-XIX ст. у більшо-
сті держав Європи, включаючи судові 
статути 1864  року в  Російській імпе-
рії, до складу якої на той час входили 
і Українські землі, з’являється розмеж-
ування кримінального та цивільного 
судочинства. На межі XIX-XX століть 
утверджуються й нові види права  – 
адміністративного (поліцейського) 
та господарського. Це сприяло появі 
в минулому столітті відповідних видів 
судочинства  – адміністративного та 
господарського (торговельного).

Але, іще раніше, конституції окре-
мих європейських держав передбачили 
створення спеціальних судів для захи-
сту права на об’єкти інтелектуальної 
власності. Так у ст. 91 Конституції Прус-
сії 1850 р.встановлювала наступне:

«Законодавчим шляхом мають бути 
засновані суди для особливих категорій 
справ, особливо торговельні та промис-
лові суди у таких місцях, де вони є необ-
хідними.

Організація і  компетенція таких 
судів, порядок судочинства в  них, при-
значення їх членів, особливий статус 
останніх і тривалість їх служби вста-
новлюються законом» [31, с. 404]. 

Вище наведене положення Консти-
туції Пруссії отримало свій розвиток 
у  кін. XIX ст. – XX ст. як у  Німеччині, 
так і  Великий Британії, США та бага-

тьох інших державах. Йдеться, по-пер-
ше, унормування в  конституціях по-
ложень про обов’язкове законодавче 
регулювання охорони права на інте-
лектуальну власність, а також їх роз-
виток у спеціальних законах; по-друге, 
створення спеціальних торговельних, 
промислових, патентних судів, а та-
кож судів з інтелектуальної власності. 
Щодо першого положення, то уже Кон-
ституція Німецької Імперії 1871 р.у ст. 
4 закріпила, що «нагляду з боку Імперії 
і  її законодавству належать: … 5) па-
тенти і винаходи; 6) захист авторських 
прав» [31, с. 11-12]. 

З проголошенням незалежності 
України в  1993-1994  роках була при-
йнята низка спеціальних законів про 
охорону авторського права та суміж-
них прав, права на винаходи, промис-
лові зразки, торговельні марки і  інші 
об’єкти інтелектуальної власності, а та-
кож Господарський і Цивільний кодек-
си. Прийнята в  1996 році Конституція 
України закріпила і гарантувала грома-
дянам право на об’єкти інтелектуальної 
власності та визначила засади системи 
судоустрою та судочинства України. 
Під час останньої судової реформи, 
започаткованої в  червні 2016  року, 
було прийнято Закон України «Про су-
доустрій і  статус суддів». Ст. 31 цього 
Закону передбачила утворення в  сис-
темі спеціалізованих судів Вищого суду 
з питань інтелектуальної власності [32].

Реалізація названих положень За-
кону України «Про судоустрій і статус 
суддів», здійснення курсу України на 
євроінтеграцію, а також заходів щодо 
протидії тінізації в  сфері інтелекту-
альної власності та посилення судово-
го механізму захисту права на об’єкти 
інтелектуальної власності стали пере-
думовою для видання Президентом 
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України 29 вересня 2017 р.Указу «Про 
утворення Вищого суду з  питань ін-
телектуальної власності» №  299/2017 
[33], який запровадив у оновлену судо-
ву систему України спеціальний суд, 
до завдань, функцій і  повноважень 
якого віднесено розгляд спорів у сфері 
інтелектуальної власності.

Уже 3 жовтня 2017 р.Верховна Рада 
підтримала у  другому читанні зако-
нопроект № 6232 «Про внесення змін 
до Господарського процесуального 
кодексу України, Цивільного процесу-
ального кодексу України, Кодексу ад-
міністративного судочинства України 
та інших законодавчих актів» з внесе-
ними доповненнями та змінами [34], 
яким врегульовуються питання діяль-
ності Вищого суду з питань інтелекту-
альної власності (далі – ВСПІВ).

Так, у новій редакції Господарсько-
го процесуального кодексу України (п. 
2 ст. 20, § 1 Гл.2) було встановлено, що 
ВСПІВ розглядатиме:

«1) справи у  спорах щодо прав на 
винахід, корисну модель, промисловий 
зразок, торговельну марку (знак для 
товарів і  послуг), комерційне наймену-
вання та інших прав інтелектуальної 
власності, в тому числі щодо права по-
переднього користування;

2) справи у спорах щодо реєстрації, 
обліку прав інтелектуальної власності, 
визнання недійсними, продовження дії, 
дострокового припинення патентів, 
свідоцтв, інших актів, що посвідчують 
або на підставі яких виникають такі 
права, або які порушують такі права чи 
пов’язані з ними законні інтереси;

3) справи про визнання торговель-
ної марки добре відомою;

4) справи у спорах щодо прав автора 
та суміжних прав, в тому числі спорах 
щодо колективного управління майно-

вими правами автора та суміжними 
правами;

5) справи у  спорах щодо укладання, 
зміни, розірвання і  виконання договору 
щодо розпорядження майновими права-
ми інтелектуальної власності, комер-
ційної концесії;

6) справи у спорах, які виникають із 
відносин, пов’язаних із захистом від не-
добросовісної конкуренції, щодо: непра-
вомірного використання позначень або 
товару іншого виробника; копіювання 
зовнішнього вигляду виробу; збирання, 
розголошення та використання комер-
ційної таємниці; оскарження рішень 
Антимонопольного комітету України із 
визначених цим пунктом питань» [35].

Вище наведені повноваження 
ВСПІВ відкрили широкі перспективи 
для посилення судового механізму 
правової охорони інтелектуальної ді-
яльності та упередження й припинен-
ня іллегальної діяльності в  цій сфері. 
У 2018 році було проведено конкурс 
на посади суддів відповідного суду й 
у 2019 році т.з. IP-суд мав почати свою 
роботу. Але, на жаль, цього не сталося 
донині. Хоча, 13 лютого 2020 року, від-
повідно до статті 147 Закону України 
«Про судоустрій і  статус суддів» [32], 
було здійснено державну реєстрацію 
новоутвореної юридичної особи  – 
ВСПІВ, про що внесений запис до Єди-
ного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб  – підприємців та 
громадських формувань.

Зазначимо, що подібна ситуація 
не є унікальною для колишніх радян-
ських республік. Так, в  Білорусі (2000 
р.) та Росії (2013 р.) запровадили па-
тентні суди, але ефективності, на яку 
там розраховували ініціатори відпо-
відних реформ, на сьогодні іще не до-
сягнуто [19]. 
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Щодо правового статусу та діяль-
ності Вищого спеціалізованого суду 
з  питань інтелектуальної власності 
(ВСПІВ) в  Україні, то досі в  науково-
му та експертному середовищі триває 
жвава дискусія, результати якої свід-
чать про незавершеність формуван-
ня позиції щодо майбутнього цього 
спеціалізованого суду, зокрема, щодо 
запуску його діяльності. Відзначимо, 
що ініціатива створення ВСПІВ у кон-
тексті реалізації судової реформи 
2016 року в Україні була загалом пози-
тивно зустріта науковцями, експерта-
ми, адвокатами, патентними повіре-
ними і  громадськістю. Хоча, ними ж 
підіймались і  гострі проблеми, пов’я-
зані з особливостями діяльності ВСПІВ 
і його взаємодії з іншими судами. На-
ведемо окремі правові позиції щодо 
утворення ВСПІВ та його призначення 
в суспільстві та державі. 

До прикладу, А. Комаха вбачала, 
що ВСПІВ розглядатиме патентні спо-
ри і  спори щодо захисту авторських 
прав та суміжних прав, як суд першої 
інстанції. При ВСПІВ створюється апе-
ляційна палата, яка буде переглядати 
судові рішення як суд апеляційної ін-
станції. Господарська палата при Вер-
ховному Суді буде виконувати повно-
важення касаційної інстанції [19].

Остання пропозиція вбачається 
обґрунтованою з  огляду на норма-
тивний зміст частини 6 ст. 37 Закону 
України «Про судоустрій і  статус суд-
дів», яка встановила, що «У Касацій-
ному господарському суді обов’язково 
створюються окремі палати для роз-
гляду справ щодо (про): … 2) захисту 
прав інтелектуальної власності, а та-
кож пов’язаних з антимонопольним та 
конкурентним законодавством» [32]. 

Власне, на сьогодні ця палата успішно 
діє в Україні.

На думку А. Білецької, створення 
в  Україні ВСПІВ мало б уніфікувати 
судову практику у справах у сфері ін-
телектуальної власності і  зменшить 
випадки застосування різної право-
застосованої практики, що було й за-
лишається можливим внаслідок того, 
що зазначені справи розглядаються 
судами трьох юрисдикцій (загальної, 
господарської, адміністративної), а 
також відбувається різноманітне за 
змістом застосування одних і  тих са-
мих норм законодавства, яке регулює 
інтелектуальну власність, що створює 
різну судову практику, а в деяких ви-
падках – цілком протилежну [11, с. 5]. 
Таким чином, А. Білецька акцентує 
увагу на такий позитивний аспект 
впровадження ВСПІВ, як формування 
єдиним спеціалізованим судом єдиної 
юрисдикційної (правосудної) практи-
ки розгляду спорів, предметом яких є 
право на об’єкти інтелектуальної влас-
ності. 

У свою чергу, досліджуючи особли-
вості правового статусу та діяльності 
ВСПІВ, І. Коваль акцентує увагу на за-
рубіжному досвіді, який свідчить про 
те, що кожна окремо взята держава 
обирає власний шлях до утвердження 
судової спеціалізації у  сфері захисту 
прав інтелектуальної власності [20, с. 
40]. Можемо погодитися з ученою, що 
вибір моделі спеціального суду з  пи-
тань інтелектуальної власності зале-
жить від державної політики у  сфері 
охорони IP, системи національного су-
доустрою та судочинства, системи за-
конодавства, а також від національної 
правової системи в цілому. 

І. Коваль також відзначає, що на 
сьогодні існують різні моделі спеціалі-
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зації судових органів в зазначеній сфе-
рі, а саме: наявність спеціалізованих 
судів, які розглядають спори виключ-
но у  сфері інтелектуальній власності 
(Великобританія, Туреччина, Таїланд); 
у  складі судів загальної юрисдикції 
діють спеціалізовані відділення з роз-
гляду справ про інтелектуальну влас-
ність або судді зі спеціальною підго-
товкою (Австралія, Австрія, Китай); 
функціонують апеляційні суди, що 
мають виключну юрисдикцію, але роз-
глядають й інші спори (Франція, Індія, 
США та ін.); наявність спеціальних 
відділів у  нижчих і  вищих судах, що 
розглядають господарські спори (Іспа-
нія, Швейцарія); наявність спеціаль-
них трибуналів, що слухають ці справи 
(Нова Зеландія, Південна Корея, Сінга-
пур); питання про створення спеціалі-
зованих судів перебуває на стадії роз-
гляду (Індія, В’єтнам) [20, с. 40].

Слід зазначити, що більшість дер-
жав-учасниць TRIPS (Угода Про торго-
вельні аспекти прав інтелектуальної 
власності) заснували у себе спеціалізо-
вані суди щодо розгляду спорів у сфері 
інтелектуальної власності. При цьому, 
існують різні традиції щодо семанти-
ки назв таких судів. У одних випадках, 
їх називають патентними судами, а 
в інших – суди з питань інтелектуаль-
ної власності. Останнє поняття, оче-
видно, ширше за предметом судової 
юрисдикції. Такі суди вирішують спо-
ри з питань і на такі об’єкти інтелекту-
альної власності, на які не видаються 
патенти. Йдеться про спори з  питань 
авторського права і суміжного права. 

Для прикладу, І. Беззуб пише, шо 
у США є суди двох рівнів: суди першої 
інстанції та апеляційні суди. Усі 94 фе-
деральних судових райони США зведе-
ні в 12 регіональних округів, у кожному 

з  яких діє Апеляційний суд Сполуче-
них Штатів Америки. Апеляційний суд 
розглядає апеляції на рішення район-
них судів, розташованих на території 
даного округу, а також апеляції на рі-
шення федеральних адміністративних 
органів. Апеляції у справах про пору-
шення прав на винаходи передаються 
в особливий окружний суд – Апеляцій-
ний суд федерального округу. Цей же 
суд розглядає апеляції на адміністра-
тивні рішення Відомства США з  пи-
тань винаходів і  торговельних марок 
стосовно реєстрації прав на винаходи 
і  торговельні марки і  здійснення цих 
прав в США. [38].

Разом із тим, до дискусійних пи-
тань І. Коваль відносить і незвичність 
назви вказаного суду в частині засто-
сування словосполучення «Вищий 
суд». Адже остання створює у  грома-
дян ілюзію приналежності такого суду 
до системи судів касаційної інстанції, 
тоді як цей суд діятиме лише як суд 
першої інстанції, а касаційний роз-
гляд спорів у  сфері інтелектуальної 
власності здійснюватиметься, зокре-
ма, Касаційним господарським судом. 
Отже, при обранні назви цього суду 
було застосовано принцип спеціаліза-
ції судів, а принцип інстанційності не 
враховано [20, 41]. 

Проблемним питанням є й харак-
тер юрисдикції судів з інтелектуальної 
власності. Так, І. Коваль і  інші відзна-
чають, що Вищий господарський суд 
України вважає, що спори, пов’язані 
з  визнанням недійсними документів, 
які встановлюють право на об’єкти ін-
телектуальної власності (свідоцтва, па-
тенти), стосуються питань права влас-
ності на відповідні об’єкти і  за своїм 
характером є цивільно-правовими чи 
господарсько-правовими й не нале-



24

жать до публічно-правових спорів, а 
тому мають вирішуватися у  порядку 
здійснення господарського судочин-
ства [20, с. 42]. Хоча ця правова позиція, 
на наш погляд, не може вважатися до-
конаним твердженням, догмою.

На практиці спори щодо охорони 
прав на об’єкти інтелектуальної влас-
ності відносять не лише до цивільних 
і  господарських проваджень, а й до 
адміністративної юрисдикції. У кла-
сифікаторі категорій адміністратив-
них справ, побудованому на підставі 
юридичного змісту спірних відносин, 
ці спори віднесено до спорів із при-
воду реалізації державою своїх кон-
ституційних обов’язків у сфері еконо-
міки [39]. Очевидно, що йдеться про 
реакцію держави на порушення кон-
ституційного права «… володіти, ко-
ристуватися і  розпоряджатися своєю 
власністю, результатами своєї інте-
лектуальної, творчої діяльності» (ст. 41 
Конституції України [40]) та права на 
«… на результати своєї інтелектуаль-
ної, творчої діяльності; ніхто не може 
використовувати або поширювати їх 
без його згоди, за винятками, встанов-
леними законом» (ст. 54 Конституції 
України [40]) тощо. 

Хоча утвердження ВСПІВ, на нашу 
думку, є відповідальним і  важливим 
кроком для судової системи України, 
усе ж експерти і  науковці називають 
ряд недоліків, які потребують свого 
обговорення та вирішення:

по-перше, недоліком є територі-
альна віддаленість. Згідно з  Указом 
Президента «Про утворення Вищого 
суду з питань інтелектуальної власно-
сті» № 299/2017, ВСПІВ буде знаходи-
тися в м. Києві, а це одразу породить 
проблеми з  доступом для багатьох 
громадян;

по-друге, ВСПІВ займатиметься, 
зокрема, вирішенням справ щодо ви-
знання торговельної марки добре ві-
домою. Проблема криється в тому, що 
для цього немає чіткого процесуаль-
ного механізму;

по-третє, основною вимогою до 
суддів є трирічний стаж, але ніде не 
вказано, що стаж має бути у сфері ін-
телектуальної власності. І наостанок, 
ніде не передбачена потреба у  спеці-
алісті, який володів би спеціальними 
знаннями з  практики застосування 
права інтелектуальної власності [41].

Щодо останньої тези, то проблема 
є іще глибшою. Відповідно до нор-
мативного змісту ст. 33 Закону Укра-
їни «Про судоустрій і  статус суддів», 
то суддею Вищого суду з  питань ін-
телектуальної власності може бути 
особа, яка має досвід професійної ді-
яльності: а) на посаді судді не менше 
трьох років; б) представника у справах 
інтелектуальної власності (патентного 
повіреного) щонайменше п’ять  років; 
в) адвоката щодо здійснення пред-
ставництва в  суді у  справах щодо за-
хисту прав інтелектуальної власності 
щонайменше п’ять років, або ж г) має 
сукупний стаж (досвід) роботи (про-
фесійної діяльності), щонайменше 
п’ять років [32].

Не складно помітити, що зако-
нодавець, із незрозумілих причин, 
позбавив права стати суддею ВСПІВ 
науковців, хоча наділив у  ст. 28 вище 
згаданого Закону України «Про су-
доустрій і статус суддів» таким правом 
кандидатів на вакантні посади суддів 
апеляційних судів та в ст. 38 кандидатів 
на вакантні посади суддів Верховного 
Суду [32]. На наш погляд, кандидатами 
в  судді ВСПІВ могли б бути учені, що 
мають науковий ступінь у сфері права 
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та стаж наукової роботи у сфері права 
щонайменше десять років. При цьому, 
доречним було б унормувати вимогу 
щодо наявності публікацій у сфері ін-
телектуальної власності.

Іще однією «забутою» законодав-
цем категорією осіб, які мають спеці-
альні знання до досвід захисту права 
на об’єкти інтелектуальної власності 
в судах є судові експерти, атестовані за 
видом експертизи «Експертиза об’єк-
тів інтелектуальної власності», спеці-
альності: 13.1.1-13.9. Вбачається, що 
право на участь у конкурсі до форму-
вання складу ВСПІВ слід було б унор-
мувати для судових експертів, які є 
атестованими і внесеними до Реєстру 
атестованих судових експертів, який 
ведеться Мін’юстом, і  мають досвід 
роботи не менше трьох років.

При цьому, слід було б визначити 
і  наявність певної кількості проведе-
них експертиз об’єктів права інтелек-
туальної власності за цей час. Адже на 
сьогодні відомим і дослідженим нами 
попередньо [42, с. 39-44] є феномен 
«сплячих» (у професійному сенсі) су-
дових експертів, які будучи атестова-
ними за однією й більше судово-екс-
пертними спеціальностями, за  рік 
і  більше не провели жодної, або одну 
судову експертизу.

Не менш важливим питанням, яке 
постає нині, після утворення ВСПІВ 
де-юре, залишається питання про 
перспективи його завантаженості 
спорами у сфері інтелектуальної влас-
ності в  Україні. Власне, йдеться про 
перспективи запуску роботи та функ-
ціонування цього спеціалізованого 
суду в Україні.

Як уже зазначалось попередньо, 
утворення спеціальних судів не є чи-
мось новим для теорії та практики 

судоустрою та судочинства. Можемо 
згадати іще роботу Є. Бентама «Про 
судоустрій», в  якій він виокремлював 
чотири роди необхідних спеціальних 
судів: «1) військові суди; 2) суди на тор-
говельних кораблях; 3) духовні суди і  4) 
судова влада в представницьких зборах» 
[43, с. 13]. Серед них ми іще не зустрі-
чаємо, зі зрозумілих причин, судів 
з  інтелектуальної власності. Хоча Є. 
Бентам пише в  своїй роботі про ко-
мерційні суди, які очевидно, могли 
розглядати й окремі спори, пов’язані 
з інтелектуальною власністю. 

Що ж до утворення та функціону-
вання спеціалізованих судів, заслуго-
вує на увагу позиція Є. Бентама щодо 
утворення спеціальних судів. У ній 
мислитель, на нашу думку, виявив ос-
новні проблеми, пов’язані з їх створен-
ням. Так Є. Бентама писав: «1) Перша 
незручність  – надмірна кількість судів. 
… Ваші спеціалізовані суди можуть 
бути зайняті лише у тому випадку, коли 
ви покладете на них частину справ, які 
розглядаються звичайними судами. 2) 
Нестача в спеціальних судах. На перший 
погляд здається, що це суперечить по-
передньому, але ця суперечність тільки 
вдавана. Створюючи спеціальні суди як 
необхідні, ви маєте установити їх в до-
статній кількості для надання кожному 
можливості користуватися ними; якщо 
їх мало, сторони піддаються незруч-
ності віддалених подорожей. 3) У бага-
тьох випадках невизначеність підвідом-
чості справ …» [42, с. 14].

Інтерпретуючи положення робо-
ти Є. Бентама «Про судоустрій», від-
значимо збереження визначених ним 
проблем щодо спеціалізованих судів 
і під час створення та спроб запустити 
роботу ВСПІВ в Україні в XXI ст. Таки-
ми проблемами, на наш погляд, є:
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а) відсутність чіткої державно-пра-
вової позиції щодо виокремлення 
спорів, які розглядаються в  порядку 
цивільного, господарського, кримі-
нального та адміністративного судо-
чинства, виключно за об’єктом спору, 
а саме  – об’єктами права інтелекту-
альною власності, і  віднесення їх до 
виключної компетенції єдиного спе-
ціалізованого суду ВСПІВ. Очевидно, 
що розгляд відповідних спорів ВСПІВ 
передбачає принаймні два підходи 
щодо розподілу судових проваджень 
з  питань інтелектуальної власності: 
а) формування «монополії» ВСПІВ на 
розгляд всіх проваджень щодо пра-
ва на об’єкти інтелектуальної влас-
ності, без огляду на вид судочинства; 
б) конкуренція щодо розгляду справ 
з  питань інтелектуальної власності 
з загальними, господарськими і адмі-
ністративними судами. 

На сьогодні в  Україні значна ча-
стина спорів щодо прав на комп’ютер-
ні програми і  бази даних, винаходи, 
промислові зразки і торговельні мар-
ки (знаків для товарів і послуг) розгля-
даються господарськими судами. За-
гальні суди (цивільні та кримінальні) й 
адміністративні суди розглядають такі 
спори менше. Найчастіше предметом 
розгляду цих судів стають порушення 
авторських і  суміжних прав, прав на 
комп’ютерні програми і  бази даних, 
на торговельні марки (знаки для то-
варів і  послуг), на комерційну таєм-
ницю (ноу-хау) і ін. При цьому, в 2020-
2021  роках кількість таких спорів на 
фоні економічної кризи і  протидії 
пандемії коронавірусу COVD-19 знач-
но зменшилась. Про це опосередко-
вано свідчить і помітне падіння (біля 
70%) призначуваних судами експер-

тиз об’єктів інтелектуальної власності 
в 2020 році [44, с. 24-29].

Отже, формування «монополії» 
ВСПІВ на розгляд всіх проваджень 
щодо права на об’єкти інтелектуаль-
ної власності, без огляду на вид су-
дочинства, по-перше, не можливе без 
істотних змін до Закону України «Про 
судоустрій України» і всіх процесуаль-
них кодексів, по-друге, істотно змен-
шить навантаження на господарські 
суди, що, в  свою чергу, рано чи пізно 
поставить питання про скорочення 
господарських судів; 

б) конкуренція компетенцій ВСПІВ 
із загальними, господарськими і адмі-
ністративними судами в  частині роз-
гляду спорів стосовно права на об’єк-
ти інтелектуальної власності в цілому 
сприятиме розвитку судочинства у цій 
сфері. Але ж, чи зможе у  цьому ви-
падку ВСПІВ швидко і впевнено стати 
найбільш професійною та авторитет-
ною судовою інстанцією в сфері інте-
лектуальної власності в  Україні? Це 
питання не риторичне, а доволі склад-
не, залежне від багатьох чинників, 
включаючи професіоналізм, неупере-
дженість і  лідерські якості керівників 
і суддів ВСПІВ.

Разом із тим, конкуренція ВСПІВ із 
іншими судами загальної юрисдикції 
щодо розгляду спорів з  питань інте-
лектуальної власності не вичерпує на 
сьогодні всю глибину щодо «конкурен-
ції компетенцій». На наш погляд, тен-
денція щодо зменшення судових спо-
рів з питань інтелектуальної власності 
буде посилюватися і з огляду на нове-
ли законодавства про правовий захист 
таких об’єктів інтелектуальної влас-
ності, як винаходи, промислові зразки 
і  торговельні марки в  адміністратив-
ному (позасудовому порядку). Йдеться 
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про Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо реформування патентного зако-
нодавства» [6] та Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення охоро-
ни і захисту прав на торговельні марки 
і промислові зразки та боротьби з па-
тентними зловживаннями» [5], якими 
повноваженнями щодо розгляду спо-
рів стосовно винаходів, промислових 
зразків, знаків для товарів і  послуг 
віднесені до компетенції Апеляційної 
палати. Остання, відповідно до ст. 1 
Закону України «Про охорону прав на 
знаки для товарів і  послуг», є колегі-
альним органом Національного офісу 
інтелектуальної власності (НОІВ) «для 
розгляду заперечень проти рішень НОІВ 
щодо набуття прав на об’єкти інтелек-
туальної власності, заяв про визнання 
прав на об’єкти інтелектуальної влас-
ності недійсними повністю або част-
ково, заяв про визнання торговельної 
марки добре відомою в Україні та роз-
гляду інших питань, що належать до 
його компетенції відповідно до цього 
Закону, інших законів та норматив-
но-правових актів України» [45].

Очевидно, що Апеляційна палата 
НОІВ, виходячи з  аналізу новел вище 
згаданого законодавства про правову 
охорону права інтелектуальної влас-
ності, буде спроможна запропонувати 
для сторін спору важливу перевагу  – 
швидкий, порівняно з  судами в  ціло-
му, розгляд заяв і  інших питань, які 
по-суті стосуються питань, що в судо-
вому порядку вирішуються господар-
ськими судами і  мали б також вирі-
шуватись ВСПІВ. Безперечно, органи, 
які здійснюють адміністративний ар-
бітраж не можуть замінювати чи під-
мінювати собою суди. Не всі сторони 

будуть задоволені відносно швидким, 
але не на їх користь рішенням. Тому, 
певний відсоток рішень, прийнятих 
Апеляційною палатою НОІВ, все ж 
таки стане надалі предметом розгляду 
(перегляду) господарськими судами 
і ВСПІВ. Але, цей відсоток, на наш по-
гляд, не буде значним;

в) обмеження інстанцій, які роз-
глядають спори з  питань інтелекту-
альної власності виключно ВСПІВ 
призведе до ускладнень із поданням 
позовів та участю в  судових засідан-
нях фізичних і  юридичних осіб та їх 
представників за місцем розташуван-
ня цього суду в м. Києві. Очевидно, що 
в сенсі суб’єків судового розгляду спо-
рів з питань інтелектуальної власності 
ВСПІВ програє розгалуженій мережі 
загальних і  господарських судів, які 
нині розглядають такі спори і є тери-
торіально доступними для більшої 
кількості фізичних і  юридичних осіб, 
які мають намір захищати свої права 
на об’єкти інтелектуальної власності 
в судовому порядку.

Наведені проблеми не вичерпують 
всі існуючі, пов’язані з  удосконален-
ням механізму судового захисту прав 
на об’єкти інтелектуальної власності 
в Україні. Але, без їх вирішення запуск 
роботи ВСПІВ, прихильниками утвер-
дження й діяльності якого є автори 
цієї статті, буде складним завданням 
з  непередбачуваними наслідками. До 
того ж, вирішення цієї проблемати-
ки спроможне реанімувати «проект 
ВСПІВ», який на сьогодні залишається 
невиправдано підзабутим; 

г) оптимізація строків розгляду 
спорів щодо права на об’єкти інтелек-
туальної власності в  загальних, гос-
подарських, адміністративних судах 
і, в  перспективі, ВСПІВ залишається 
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однією з  актуальних, але до сьогодні 
не розв’язаних проблем. Адже час, ви-
трачений на вирішення такого спору є 
пропорційним до збитків, понесених 
однією чи й обома сторонами справи. 
У цьому сенсі вітчизняні судові прак-
тики розгляду спорів у сфері інтелек-
туальної власності істотно відрізня-
ються від закордонних. 

Щодо цього Т. Пашковська зазна-
чала наступне:

«Хоча в судах різних юрисдикцій була 
введена спеціалізація суддів у  справах 
з  інтелектуальної власності, ті судді, 
як і  раніше, перевантажені розглядом 
інших справ і  не мають можливості 
глибоко вникати у  досить специфічні 
питання. Це призводить до затяжно-
го розгляду справ з ІВ – від 2 до 5 років. 
Для порівняння, строки розгляду справ 
патентними судами іноземних держав 
складають в  середньому  рік. Так, Па-
тентний суд Великобританії, як пра-
вило, розглядає подібні справи за 12–14 
місяців, Федеральний патентний суд 
Швейцарії та Суд з  інтелектуальних 
прав Російської Федерації – за 12 міся-
ців, Федеральний патентний суд Німеч-
чини – максимум за 18 місяців» [46].

У свою чергу, А. Комаха, аналізую-
чи цю ж проблему, зазначає, що судо-
ва статистика щодо строків розгляду 
спорів, які виникають у  сфері захи-
сту прав інтелектуальної власності 
в Україні, свідчить, що така категорія 
справ слухається від 2-х років, і це без 
урахування строків, на які розгляд зу-
пиняється у  зв’язку із проведенням 
судової експертизи. Так, у  середньо-
му судовий розгляд відповідних справ 
займає 3–4 роки. Проте патентні суди 
в країнах Європи подібні спори вирі-
шують приблизно за 1,5–2  роки. Для 
прикладу, Федеральний патентний 

суд Швейцарії слухає їх за 12 місяців, 
Федеральний патентний суд Німеччи-
ни – максимально за 18 місяців [19]. 

На наш погляд, унормування 
оптимальних у  часі процедур розгля-
ду ВСПІВ спорів щодо права об’єктів 
інтелектуальної власності в  Україні 
створить переваги для цього суду, по-
рівняно не лише із загальними, госпо-
дарськими і адміністративними суда-
ми, а й із Апеляційною палатою НОІС, 
яка на сьогодні, як ВСПІВ, не запустила 
свою роботу в очікуванні відповідних 
підзаконних нормативно-правових 
актів; 

ґ) набуття суддями ВСПІВ компе-
тенцій щодо використання та комерці-
алізації об’єкті права інтелектуальної 
власності. В умовах, коли суддівський 
корпус ВСПІВ сформовано через про-
ведення відповідних конкурсів в 2018 
році, а робота цього суду не запущена 
й у 2021 році, важливою вбачається по-
тенційна спроможність суддівського 
корпусу ВСПІВ професійно, об’єктивно 
та оперативно розглядати справи, під-
відомчі цьому суду.

Слід враховувати складність вирі-
шення в судовому порядку спірних пи-
тань порушення прав інтелектуальної 
власності в  Україні, про що свідчить 
низка роз’яснень вищих державних 
судових інстанцій, до яких відносить-
ся: Постанова Пленуму Верховного 
Суду України від 04.06.2010 № 5 «Про 
застосування судами норм законодав-
ства у  справах про захист авторсько-
го права і суміжних прав»; Постанова 
Пленуму Вищого господарського суду 
України (ВГСУ) від 17.10.2012 №  12 
«Про деякі питання практики вирі-
шення спорів, пов’язаних із захистом 
прав інтелектуальної власності» (з по-
дальшими змінами і  доповненнями); 
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оглядові листи Вищого господарського 
суду України «Про деякі питання прак-
тики вирішення спорів, пов’язаних 
із застосуванням законодавства про 
інтелектуальну власність» (за мате-
ріалами Вищого господарського суду 
України): від 14.01.2002 № 01-8/31, від 
14.12.2007 №  01-8/974, від 27.06.2008 
№  01-8/383/1, від 23.12.2008 №  01-
8/73, від 30.06.2009 №  01-08/411/1, 
від 04.04.2012 №  01-06/417/2012, від 
19.11.2013 № 01-06/1658/2013; оглядо-
ві листи Вищого господарського суду 
України «Про практику застосування 
господарськими судами законодав-
ства про захист прав на об’єкти ав-
торського права і  суміжних прав» (за 
матеріалами справ, розглянутих у ка-
саційному порядку Вищим господар-
ським судом України): від 06.05.2005 
№ 01-8/784, від 17.04.2006 № 01-8/846, 
від 22.01.2007 № 01-8/25, від 31.05.2010 
№ 01-08/322 та ін. [47].

У практичній діяльності судів щодо 
вирішення спорів, пов’язаних із захи-
стом прав інтелектуальної власності, 
судді, зокрема, на роз’яснення Пленуму 
Вищого господарського суду України 
(ВГСУ), до якого відноситься вже зга-
дана постанов ВГСУ №  12 «Про деякі 
питання практики вирішення спорів, 
пов’язаних із захистом прав інтелек-
туальної власності» [48], у який пленум 
ВГСУ роз’яснив своє бачення окремих, 
в тому числі, проблемних питань.

До прикладу, пунктом 6.1. Пленум 
ВГСУ надав роз’яснення щодо реаліза-
ції такого способу захисту як вилучен-
ня товарів виготовлених або введених 
у цивільний оборот з порушенням пра-
ва інтелектуальної власності та зни-
щення таких товарів. Зокрема, Пленум 
ВГСУ визначив наступне: «Якщо гос-
подарським судом приймається такого 

роду рішення, то у  резолютивній ча-
стині рішення, а відповідно – і  у вида-
ному на його виконання наказі мають 
зазначатися як найменування тако-
го роду товарів (матеріалів, знарядь), 
так і ті притаманні їм ознаки, (в тому 
числі за необхідності  – індивідуальні), 
які дають можливість виокремити їх 
з числа інших однорідних виробів (това-
рів, предметів)» [48].

Безперечно, джерелом спеціаль-
них знань для суддів, які розглядають 
справи з питань інтелектуальної влас-
ності, є відповідна освіта. Серед вимог 
до кандидатів у судді ВСПІВ, сформо-
ваних у ст. 33 Закону України «Про су-
доустрій і статус суддів» немає вимоги 
про спеціальну освіту. Передбачається, 
що кандидати, які на час проходження 
конкурсу вже обіймають/обіймали по-
саду судді, патентного повіреного чи 
адвоката мають вищу юридичну освіту 
рівня «магістр». 

Можна висловити припущення, що 
для суддів, які розглядають справи про 
порушення прав на об’єкти інтелекту-
альної власності, не завадила б і  спе-
ціальна освіта в сфері інтелектуальної 
власності. Але, на сьогодні, після при-
йняття Постанови Кабінету Міністрів 
України від 29 квітня 2015  р.№  266 
«Про затвердження переліку галу-
зей знань і  спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти» [49], надання вищої 
освіти за спеціальністю «Інтелекту-
альна власність» з  2017  року (після 
завершення навчання попередньо на-
браних у 2015 році магістрів) в Україні 
не здійснюється.

Відсутність в  Україні вищої осві-
ти у  сфері інтелектуальної власності 
створює проблеми і в частині набуття 
відповідної освіти судовими експер-
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тами, патентними повіреними і інши-
ми категоріями фахівців, чия профе-
сійна діяльність пов’язана з правовою 
охороною інтелектуальної власності. 
Її вирішення, на наш погляд, можливе 
через унормування можливості підви-
щувати кваліфікацію та здійснювати 
спеціалізацію у сфері інтелектуальної 
власності на базі суб’єктів, які мати-
муть відповідні ліцензії на надання 
освітніх послуг.

д) модернізація державної полі-
тики щодо правової охорони інте-
лектуальної власності, механізмів 
юридичної відповідальності та санк-
цій за порушення прав на об’єкти ін-
телектуальної власності й іллегаль-
ну діяльність у  цій сфері. На сьогодні 
відповідальність за порушення прав 
інтелектуальної власності передба-
чена в  Цивільному кодексі України, 
Господарському кодексі України, Ко-
дексі України про адміністративні 
порушення, Кримінальному кодексі 
України. Як відомо, за своїм харак-
тером, відповідальність за делікти 
у  сфері інтелектуальної власності по-
діляється на: а) цивільну; б) адміні-
стративну; в) кримінальну. Але, чи є 
пострадянська ідеологія та архаїчні 
механізми юридичної відповідаль-
ності за порушення права на об’єкти 
інтелектуальної власності достатні-
ми щоб наблизити Україну до кращих 
практик охорони права на інтелекту-
альну власність? Місце України у Топ-
5 держав (щорічний «Спеціальний Звіт 
301» USTR) із найбільшими обсягами 
тіньової економіки робить відповідь 
на це питання риторичною.

Але, чи означає це безвихідь? Ні. 
Чи є посилання санкцій за відповідні 
делікти єдиним шляхом посилення 
правового захисту інтелектуальної 

власності в  Україні? Теж, ні. На наш 
погляд, необхідно продовжити, вслід 
за створенням Національного офісу 
інтелектуальної власності (НОІС) та 
Апеляційної палати НОІС, трансфор-
мацію державної політики у  сфері 
юридичної відповідальності за пору-
шення прав на об’єкти інтелектуальної 
власності. 

Згадуваний нами попередньо Є. 
Бентам у  своїй роботі «Вступ до ос-
нов моральності і  законодавства» по-
містив Главу XVI «Про пропорції між 
покаранням і  злочином». У ній він, 
вслід за Ч. Беккаріа, сформулював уні-
версальний принцип щодо співвідно-
шення делікту та відповідальності за 
нього: «Ціна покарання має бути при-
наймні менше, чим скільки достатньо 
для того, щоб перевищити цінність 
прибутку від злочину» [50, с. 175]. При 
цьому, під «прибутком» Є. Бентам про-
понував розуміти не лише грошовий 
прибуток, а й те задоволення чи виго-
ду, яку людина отримує, чи очікує от-
римати від задоволення, що врешті й 
призводить її до скоєння злочину [50, 
с. 175]. Очевидно, це твердження буде 
справедливим і  щодо юридичної від-
повідальності за порушення прав на 
об’єкти інтелектуальної власності та 
іллегальну діяльність у цій сфері.

Щодо цієї проблеми можна зроби-
ти щонайменше два висновки: по-пер-
ше, слід переглянути множину санк-
цій, встановлених за делікти у  сфері 
інтелектуальної власності у  Цивіль-
ному кодексі України, Господарському 
кодексі України, Кодексі України про 
адміністративні порушення та Кри-
мінальному кодексі України, набли-
зивши їх до міжнародних зобов’язань 
України у  сфері IP, а також змінити 
суворість санкцій на невідворотність 
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юридичної відповідальності. Метою 
такої відповідальності, на наш погляд, 
має стати формування в  суспільстві 
нульової толерантності до порушників 
права на об’єкти інтелектуальної влас-
ності, а іллегальну діяльність у  сфе-
рі IP зробити економічно збитковою. 
По-друге, слід ширше використовувати 
потенціал позасудового розгляду ад-
міністративних деліктів у  сфері інте-
лектуальної власності, забезпечивши 
тим самим повсюдність виявлення та-
ких правопорушень.

Висновки та перспективи по-
дальших розробок. Отже, можна 
зробити висновок, що забезпечення 
належного правового захисту права 
на об’єкти інтелектуальної власно-
сті в Україні передбачає утвердження 
ефективних нормативно-правових, 
інституційних (судових і позасудових) 
та економічних механізмів, функціо-
нування яких здійснюється відповід-
но до міжнародних зобов’язань нашої 
держави і з урахуванням кращих зару-
біжних практик у IP-сфері. При цьому, 
беручи до уваги значущість принципу 
верховенства права, визначальним 
у  сфері правової охорони інтелекту-
альної власності є ефективний су-
доустрій і судочинство.

У цьому сенсі можна згадати сло-
ва М. Філіппова, який півтора століт-
тя тому написав: «… за гарного судо-
чинства, дайте будь-які недосконалі 
закони і  судова практика чи, краще 
сказати, саме життя напрацює з  них 
розумні звичаї, грамотне розуміння 
закону та тлумачення закону. … Але, 
дайте недосконалий закон, чи недоско-
нале зведення законів недосконало-
му судоустрою, і  він перетворюється 
в джерело зловживань» [26, с. 15]. За-
значене твердження, на наш погляд, 

поширюється й на вітчизняний су-
доустрій і судочинство.

Водночас, судова практика у  сфе-
рі охорони права на інтелектуальну 
власність буде ефективної за умови 
завершення судової реформи і  запус-
ку роботи Вищого суду з питань інте-
лектуальної власності з  одночасним 
вирішенням низки проблем, проана-
лізованих у  цій статті (встановлення 
«монополії» ВСПІВ щодо всіх спорів 
у сфері IP, чи включення його до сис-
теми діючих в Україні судів загальної 
юрисдикції, насамперед, господар-
ських, які розглядають на сьогодні такі 
спори; забезпечення повсюдного до-
ступу до судочинства у сфері інтелек-
туальної власності; оптимізація стро-
ків при розгляді спорів щодо об’єктів 
права інтелектуальної власності; пе-
регляд державної політики і  чинного 
законодавства в  частині цивільної, 
адміністративної та кримінальної від-
повідальності та характеру санкцій за 
делікти в сфері IP, з метою забезпечен-
ня невідворотності відповідальності 
та формування в суспільства нульової 
толерантності до деліктів у сфері інте-
лектуальної власності; використання 
потенціалу Апеляційної палати НОІВ 
та інших державних органів для вирі-
шення спорів з  питань інтелектуаль-
ної власності в  адміністративно-пра-
вовій площині etc). 

Підняті нами у цій публікації про-
блемні питання щодо удосконалення 
судово-правових і економічних меха-
нізмів охорони права на об’єкти інте-
лектуальної власності в Україні, з ура-
хуванням позитивного зарубіжного 
досвіду та міжнародного законодав-
ства у цій сфері, не вичерпані. Їх слід 
вважати запрошенням до відповідно-
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го фахового наукового-експертного 
діалогу.
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРАКТИКА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗБИТКІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Анотація. У статті обґрунтовано специфіку оцінювання розміру матеріальної 
шкоди у результаті неправомірного використання об’єктів інтелектуальної власно-
сті як специфічного об’єкту оцінки. Наведено причини порушення виключних прав. 
Розглянуто нормативно-правове та методичне забезпечення оцінювання об’єктів 
інтелектуальної власності, визначення упущеної вигоди і матеріального збитку від 
порушення прав інтелектуальної власності. Проведено порівняльний аналіз право-
вих засад у сферах професійної оцінки майна та майнових прав та судово-експерт-
ної діяльності з  визначення матеріальної шкоди від порушення виключних прав 
на об’єкти інтелектуальної власності. Доведено, що існуючі методичні норматив-
но-правові документи не адаптовані для специфіки проведення судових експертиз 
з економічних досліджень у сфері інтелектуальної власності.

Досліджено основні оціночні підходи відповідно до українського законодав-
ства з оцінювання майна та майнових прав. Визначено доходний підхід як оціню-
вання майбутніх економічних вигод або розрахунку чистого річного доходу від ви-
користання того чи іншого об’єкта. Витратний підхід дозволяє оцінити витрати на 
створення та використання об’єктів інтелектуальної власності. Порівняльний підхід 
передбачає оцінку вартості об’єктів інтелектуальної власності на основі оцінки ана-
логічних угод з аналогічними об’єктами. Доведено, що не всі підходи можна застосо-
вувати для розрахунку матеріальної шкоди через порушення виключних прав.

Представлено практичну ілюстрацію застосування методів доходного підходу 
відповідно до Національного стандарту №4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної 
власності», а саме: метод переваги у прибутку і розподілу прибутків, метод додат-
кового прибутку, метод роялті. Показано розрахунок розміру матеріальної шкоди, 
завданої правовласнику у результаті порушення виключних прав.

Визначено, що на державному рівні доцільно розробити методичні рекомендації 
з визначення матеріальної шкоди у результаті неправомірного використання об’єк-
тів інтелектуальної власності для специфіки судово-експертної діяльності на основі 
методів доходного оціночного підходу. 

Ключові слова: матеріальна шкода, судово-експертна діяльність, інтелектуаль-
на власність, об’єкти інтелектуальної власності, порушення виключних прав.
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METHODICAL SUPPORT AND PRACTICE OF ASSESSMENT 
OF LOSSES AS A RESULT OF VIOLATION OF INTELLECTUAL 

PROPERTY RIGHTS 

Abstract. The article substantiates the specifics of assessing the amount of material 
losses as a result of improper use of intellectual property as a specific object of assessment. 
The reasons for the violation of exclusive rights are presented. The normative, legal and 
methodological support of valuation of intellectual property objects, determination 
of lost profits and material losses from infringement of intellectual property rights are 
considered. A comparative analysis of the legal framework in the areas of professional 
valuation of property and property rights and forensic activities to determine the material 
losses from the violation of exclusive rights to intellectual property is provided. It is 
proved that the existing methodical normative and legal documents are not adapted for 
the specifics of conducting forensic examinations on economic research in the field of 
intellectual property.

The main valuation approaches in accordance with the Ukrainian legislation on 
property valuation and property rights are studied. The income approach is defined as 
the estimation of future economic benefits or the calculation of net annual income from 
the use of an intellectual property object. The cost approach allows experts to estimate 
the cost of creating and using intellectual property. The comparative approach involves 
estimating the value of intellectual property based on the valuation of similar transactions 
with similar intellectual property objects. It is proved that not all approaches can be used 
to calculate material losses due to violation of exclusive rights.

A practical illustration of the application of methods of income approach in accordance 
with the National Standard №4 «Valuation of intellectual property rights», such as: the 
method of profit advantage and distribution of profits, the method of additional income, 
the royalty method. The calculation of the amount of material losses caused to the right 
holder as a result of violation of exclusive rights is shown.

It is determined that at the state level it is advisable to develop guidelines for 
determining material losses as a result of misuse of intellectual property for the specifics 
of forensic science based on the methods of income valuation approach.

Key words: determination of losses, material losses, forensic expert activity, 
intellectual property, intellectual property objects, violation of exclusive rights
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Постановка проблеми в  загаль-
ному вигляді та її зв’язок із важли-
вими науковими чи практичними 
завданнями. Оцінювання об’єктів 
інтелектуальної власності (далі – ОІВ) 
проводиться з різних причин. Однією 
з таких причин є визначення і розра-
хунок заподіяної матеріальної шкоди 
при порушенні виняткових прав на 
ОІВ, що належить до компетенції су-
дових експертів у сфері інтелектуаль-
ної власності [1-9].

Основними обставинами, які 
призводить до неправомірного ви-
користання ОІВ, є: низька купі-
вельна спроможність споживачів; 
висока прибутковість торгівлі кон-
трафактною продукцією; високе по-
даткове навантаження на господар-
ських суб’єктів у  торгівлі легальною 
продукцією; правова недосвідченість 
більшості вітчизняних підприємців; 
незацікавленість окремих правовлас-
ників у  протидії виробництву і  збуту 
контрафакту через негативний вплив 
публічної інформації про порушення 
виключних прав на власні фінансові 
показники та ділову репутацію; неста-
ча коштів у  багатьох правовласників 
для протидії незаконному викорис-
танню ОІВ; наявність корупції у  ор-
ганах влади. Основними негативни-
ми наслідками порушень виключних 
прав для правовласників є: зниження 
довіри споживачів до товарів і послуг, 
вироблених з  використанням зареє-
строваних ОІВ; зниження частки рин-
ку правовласника і  ліцензіата ОІВ та 
недоотримання ним ліцензійних пла-
тежів; зростання витрат на рекламу 
товарів і послуг, що реалізуються з ви-
користанням ОІВ. 

Зважаючи на викладене, об’єк-
тивний підхід до оцінки вартості ін-

телектуальної власності допоможе 
спростити роботу судових експертів 
та підвищити прозорість результа-
тів оцінювання матеріальної шкоди, 
оскільки заявлений розмір завданих 
збитків буде повністю обґрунтований. 
При актуальності і  важливості прак-
тики визначення матеріальної шкоди 
в результаті порушення прав інтелек-
туальної власності, методичне забез-
печення судово-експертної діяльності 
в межах цього питання є неоднознач-
ним і  складним. Це пов’язано з  тим, 
що інтелектуальна власність є багато-
аспектним об’єктом правої охорони та 
оцінки, і існуючі правові акти не завж-
ди враховують специфіку кожного 
окремого ОІВ. Погляди експертів щодо 
вибору ціноутворюючих факторів та 
обґрунтування ринкової вартості май-
нових прав на ОІВ можуть відрізня-
тися. Сьогодні відсутній об’єктивний 
комплексний підхід до врахування 
низки економічних, у тому числі бух-
галтерських, та юридичних питань 
при використанні та оцінюванні цього 
нематеріального активу. З огляду на 
це, актуальними є методичні та прак-
тичні аспекти визначення матеріаль-
них збитків, заподіяних у  результаті 
неправомірного використання ОІВ. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор, виділення неви-
рішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Проблеми методич-
ного забезпечення оцінювання ОІВ, 
визначення упущеної вигоди і  мате-
ріального збитку від порушення прав 
інтелектуальної власності розкрито 
у  наукових працях О.Б. Бутнік-Сі-
верського, Т.О. Гусаковської, С.Й. 
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Максимова, І.Ю. Поліщук, та інших 
українських авторів. В Україні у  ході 
формування правової бази для оці-
нювання інтелектуальної власності та 
визначення матеріальної шкоди у ре-
зультаті порушення виключних прав 
прийнято основні методичні доку-
менти: Методичні рекомендації з ви-
значення прибутку від використання 
об’єктів промислової власності [2], На-
ціональний стандарт №4 «Оцінка май-
нових прав інтелектуальної власності» 
[3] (далі – Національний стандарт №4), 
Методика оцінки майнових прав інте-
лектуальної власності [4]. При цьому 
в Україні на сьогодні не створено чіт-
кого та універсального методичного 
забезпечення визначення матеріаль-
ної шкоди правовласників унаслідок 
неправомірного використання ОІВ. 
Також потребують підвищення прозо-
рості правила, стандарти і  методики 
оцінювання матеріальної шкоди пра-
вовласників від незаконного викори-
стання ОІВ, в тому числі для забезпе-
чення судово-експертної діяльності.

Формулювання мети статті (по-
становка завдання). Метою статті є 
дослідження методичного забезпечен-
ня та практика оцінювання матеріаль-
ної шкоди правовласнику в результаті 
неправомірного використання ОІВ.

Виклад основного матеріалу до-
слідження з  повним обґрунтуван-
ням отриманих наукових резуль-
татів. Судово-експертна діяльність 
у  сфері інтелектуальної власності 
пов’язана з  оцінюванням матеріаль-
ної шкоди у результаті порушення ви-
ключних прав на ОІВ. Правові засади 
оціночної діяльності, оцінки майна 
та майнових прав в Україні визначені 
у  Законі України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціноч-

ну діяльність» (далі  – Закон України 
«Про оцінку») [5]. Відповідно до ст. 9 
«Методичне регулювання оцінки май-
на» Закону України «Про оцінку», було 
прийнято Національний стандарт №4 
з  метою визначення матеріальної 
шкоди (збитків) у результаті неправо-
мірного використання ОІВ. 

Таким чином, взаємозв’язок про-
фесійної оцінки майна та майнових 
прав та судово-експертної діяльно-
сті з  визначення матеріальної шкоди 
від порушення виключних прав на 
ОІВ зафіксовано у  відповідних нор-
мативно-правових актах, зокрема, ст. 
4 Закону України «Про оцінку» [5] та 
п. 1.5 Інструкції про призначення та 
проведення судових експертиз та екс-
пертних досліджень (далі – Інструкція) 
[6]. Між аналізованими документами, 
що регулюють професійну діяльність, 
пов’язану з  наданням публічних по-
слуг, суттєвих протиріч не виявлено. 
Однак, глибокий порівняльний аналіз 
інститутів оцінки та судової експер-
тизи, зокрема, методичного забезпе-
чення питання визначення матеріаль-
ної шкоди внаслідок неправомірного 
використання ОІВ, дозволяє зробити 
висновок про те, що вони не є взаємо-
замінними і тотожними. За своєю сут-
ністю та призначенням вони створю-
валися з  різною метою та направлені 
на вирішення різних завдань. 

Матеріальна шкода через неправо-
мірне використання ОІВ визначається 
закономірно на вимогу правовлас-
ника з  метою юрисдикційної форми 
захисту виключних прав, які було по-
рушено. Остання, в свою чергу, перед-
бачає два порядки правового захисту: 
загальний (судовий) та спеціальний 
(адміністративний). Розмір матеріаль-
ної шкоди є кваліфікуючою ознакою 
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складу злочину, передбаченого ст. 229 
Кримінального кодексу України. Отже, 
компетенція суб’єкта, уповноваженого 
вирішувати такі питання, узгоджена 
з  метою, зазначеною у  преамбулі За-
кону України «Про судову експерти-
зу», а саме: забезпечення правосуддя 
України кваліфікованою, незалежною 
і  об’єктивною експертизою. Окрім 
цього, різний процесуальний статус 
мають результативні документи: у су-
дово-експертній діяльності  – Висно-
вок експерта, у професійній оціночній 
діяльності  – Висновок про вартість 
майна та Звіт про оцінку. Це обумов-
лено різними статусами суб’єктів цієї 
діяльності – експерта та оцінювача, а 
також принципами, гарантіями та об-
меженнями, що висуваються до судо-
во-експертної діяльності, на відміну 
від професійної оціночної діяльності. 
Тому при розрахунку матеріальної 
шкоди в  результаті порушення ви-
ключних прав має призначатись судо-
ва експертиза у сфері інтелектуальної 
власності, а не виконуватись оцінка.

Варто акцентувати увагу на тому, 
що методичною основою незалежної 
оцінки майнових прав на ОІВ є Наці-
ональний стандарт №4, та Методика 
оцінки майнових прав на об’єкти ін-
телектуальної власності. При цьому 
названі методичні нормативно-пра-
вові документи не адаптовані для спе-
цифіки проведення судових експертиз 
з  економічних досліджень у  сфері ін-
телектуальної власності. Вони не вра-
ховують низки вимог, які висуваються 
до висновків експерта при проведенні 
судових експертиз, а в деяких випад-
ках прямо суперечать Інструкції [6]. 
Наприклад, це стосується заборони са-
мостійного збору матеріалів, що під-
лягають дослідженню. Також ці мето-

дичні джерела не враховують того, що 
при роботі експерта над висновком 
він при визначенні матеріальної шко-
ди обмежений матеріалами справи та 
наданими об’єктами дослідження. 

Враховуючи викладене вище, не-
обхідна розробка методичних реко-
мендацій з  визначення матеріальної 
шкоди у  результаті неправомірного 
використання ОІВ для специфіки су-
дово-експертної діяльності. Базисом 
для створення цих документів мають 
бути відповідні нормативно-правові 
акти з оцінки майна та майнових прав, 
зокрема, Національний стандарт №4 
та Методика оцінки майнових прав 
інтелектуальної власності. Основною 
відмінністю новостворених докумен-
тів від існуючих сьогодні буде їх адап-
тація до потреб судово-експертної ді-
яльності, а не оціночної, що дозволить 
створити в подальшому методики роз-
слідування правопорушень у сфері ін-
телектуальної власності.

Українське законодавство визна-
чає наступні оціночні підходи для ОІВ: 
доходний, який базується на оціню-
ванні майбутніх економічних вигод 
або розрахунку чистого річного до-
ходу від використання того чи іншо-
го об’єкта; витратний, згідно з  яким 
оцінюються кошти, витрачені на ство-
рення та використання ОІВ; порів-
няльний, за яким оцінка вартості ОІВ 
проводиться шляхом оцінки аналогіч-
них угод з аналогічними ОІВ (найчас-
тіше цей підхід використовується при 
укладанні спеціалізованих договорів 
у сфері інтелектуальної власності, на-
приклад, ліцензійних). Не всі підходи 
можна застосовувати для розрахунку 
матеріальної шкоди через неправо-
мірне використання ОІВ [9]. 
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Для деяких ОІВ існують факто-
ри, що впливають на їх економічну 
цінність. Наприклад, для визначення 
вартості товарного знака головним 
критерієм є його впізнаваність в очах 
споживача. І судові експерти врахо-
вують при розрахунку матеріальної 
шкоди в  першу чергу те, наскільки 
впізнаваний товарний знак, скільки 
міг би отримати доходу правовласник 
у  разі укладення ліцензійного дого-
вору з  особою, що імовірно поруши-
ла виключне право на товарний знак, 
і  відповідно оцінюють прямі збитки 
від неукладення такого договору. Ця 
оцінка проводиться на основі порів-
няння аналогічних угод правовласни-
ків з іншими особами [8].

Подібні унікальні підходи до оцін-
ки матеріальної шкоди застосовують-
ся для багатьох засобів індивідуаліза-
ції. Досить специфічним у цьому сенсі 
є комерційне (фірмове) найменуван-
ня. Законодавством не допускається 
розпорядження виключним правом 
на фірмове найменування, оскільки 
воно індивідуалізує саму компанію 
як учасника цивільного обороту. Його 
цінність як активу компанії дуже тісно 
пов’язана з  діловою репутацією юри-
дичної особи, якій належить виключне 
право на фірмове найменування. Тоб-
то, по суті, оцінка вартості фірмового 
найменування безпосередньо зале-
жить від того, скільки коштує репута-
ція компанії на ринку.

Для фірмового найменування до-
пускається розпорядження виключ-
ним правом, але тільки в  складі того 
підприємства, для індивідуалізації 
якого воно використовується. Зазви-
чай оцінка матеріальної шкоди від 
неправомірного використання фір-
мового найменування проводиться за 

допомогою витратного методу, з  під-
рахунком приблизної первісної варто-
сті. Враховуються витрати на послуги 
неймінгу, оплату праці та інші матері-
альні витрати, іноді навіть витрати на 
монтаж вивіски.

Щодо назви місця походження то-
вару, то відповідно до законодавства 
України, пряме розпорядження нею 
не допускається. Вона реєструється як 
ОІВ і  може бути включена у  вартість 
нематеріальних активів компанії. Та-
ким чином, первісна вартість назви 
місця походження товару формуєть-
ся на підставі витрат на реєстрацію 
і  витрат на підтримку. Впізнаваність 
також впливає на підвищення варто-
сті назви місця походження товару як 
засобу індивідуалізації.

Нарешті, найпоширенішим і  най-
більш ліквідним засобом індивідуалі-
зації є товарний знак. Його вкладають 
в  статутний капітал, виняткові права 
на нього відчужуються і передаються, 
товарний знак навіть стає предметом 
застави. В оцінюванні матеріальної 
шкоди від неправомірного викори-
стання товарних знаків враховуються 
багато аспектів: прогнозовані грошові 
потоки, визначення доходів, що зале-
жать безпосередньо від впізнавано-
сті, ставка дисконтування грошових 
потоків від використання товарного 
знака з  урахуванням тих ризиків, які 
можуть бути у компанії-правовласни-
ка в  разі невдалого виходу на ринок. 
Оцінюються також ризики, пов’язані 
з  управлінням (наприклад, невдалий 
ребрендинг) і з порушенням винятко-
вих прав на товарний знак (випадок 
контрафакту, перепродаж об’єктів, 
маркованих товарним знаком, без до-
зволу правовласника) [7].



46

Методичні рекомендації з  оціню-
вання матеріальної шкоди в результа-
ті неправомірного використання ОІВ 
мають включати адаптовані до судо-
во-експертної діяльності універсаль-
ні алгоритми, засновані на методах 
дохідного оціночного підходу. Згідно 
з  п. 10 Національного стандарту №4, 
для даних задач на практиці застосо-
вується метод непрямої капіталізації 
(дисконтування грошового потоку) та 
метод прямої капіталізації доходу. Ме-
тоди непрямої капіталізації (дискон-
тування грошового потоку) та прямої 
капіталізації доходу, згідно з п. 11 На-
ціонального стандарту №4, дозволяють 
оцінити розмір частини доходу, отри-
маної завдяки наявності у суб’єкта гос-
подарських відносин майнових прав 
інтелектуальної власності. Грошовим 
потоком чи доходом може бути:

• для методів переваги у  при-
бутку і розподілу прибутків – різниця 
між прибутком власника виключних 
прав, отриманого завдяки викорис-
танню ОІВ, та прибутком, отриманим 
без використання ОІВ;

• для методу додаткового при-
бутку  – додатковий прибуток, отри-
маний правовласником у  результаті 
використання ОІВ;

• для методу роялті  – ліцензій-
ний платіж за надання виключних прав 
на використання ОІВ іншим господар-
ським суб’єктам у своїй діяльності.

Отриманий вище названими ме-
тодами грошовий потік не підлягає 
дисконтуванню або капіталізації на 
певну дату, оскільки це не оцінка май-
нових прав, а розрахунок матеріальної 
шкоди. Виначення розміру матеріаль-
ної шкоди базується на оцінюванні 
обсягу прибутку, який міг би отрима-
ти правовласник ОІВ, але не отримав 
внаслідок появи на ринку споріднених 

товарів, маркованих знаком, ідентич-
ним або схожим з  його знаком з  по-
дальшим виокремленням частини, що 
приходиться на ОІВ. За таким прин-
ципом проводиться оцінка методами 
переваги у  прибутку і  розподілу при-
бутків та методом додаткового при-
бутку. Матеріальна шкода за методом 
роялті визначається як розмір ліцен-
зійної винагороди, яку міг би отрима-
ти правовласник ОІВ, якби порушник 
придбав ліцензію. Побудова грошових 
потоків базується на показниках кіль-
кості фальсифікованої продукції та 
ціни одиниці оригінальної продукції, 
інформація щодо яких має міститись 
у  матеріалах справи. Вибір оціночно-
го методу для визначення матеріаль-
ної шкоди залежить від специфіки 
конкретної справи, враховуючи дис-
позитивність та договірні відносини, 
існуючі на ринку розглядуваного ОІВ. 
Власник майнових прав на ОІВ на свій 
розсуд вирішує використовувати цей 
об’єкт самостійно чи надавати його 
у  користування, отримуючи від цього 
додатковий дохід. Тому в  залежності 
від специфіки використання ОІВ влас-
ником виключних прав і від наявності 
документів щодо розпорядження май-
новими правами на ОІВ у  експерта, 
обирається оціночний метод. 

При наявності в  матеріалах справи 
ліцензійної угоди, яка містить ставку та 
базу роялті, за яким ОІВ надавався у ко-
ристування правовласником, на прак-
тиці використовується метод роялті для 
оцінювання матеріальної шкоди [9]. У 
випадку, коли правовласник самостій-
но використовує ОІВ, не надаючи його 
у  користування, потрібно виокремлю-
вати частку у загальному прибутку, яка 
приходиться на ОІВ, за допомогою ме-
тоду розподілу прибутків. 
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Окрім цього, методика з  оціню-
вання матеріальної шкоди в  резуль-
таті неправомірного використання 
ОІВ повинна включати діапазони так 
званих стандартних ставок роялті, які 
застосовуються. Це дозволить обчис-
лити розмір матеріальної шкоди при 
мінімальному комплекті необхідних 
документів (кількість фальсифіко-
ваної продукції та ціна оригінальної 
продукції), що, як правило, характер-
но для кримінальних справ.

Таким чином, необхідна розробка 
методичного нормативно-правово-
го документа з  оцінювання розміру 
матеріальної шкоди в  результаті не-
законного використання ОІВ, що має 
включати адаптовані до судово-екс-
пертної діяльності універсальні алго-
ритми розрахунків на основі методів 
дохідного оціночного підходу. 

Розглянемо приклад 1, де визна-
чено розмір матеріальної шкоди, яку 
завдано підприємству ААА внаслідок 
використання без дозволу знаку для 
товарів і  послуг ВВВ, захищених сві-
доцтвом про реєстрацію. При цьому 
агентська винагорода за договором 
№ССС складає 1% від вартості товару 
станом на 31.12.2020 року.

Етап І. Встановлення бази нара-
хування роялті

Відповідно до абзацу третього п. 15 
Національного стандарту №4 за базу 
роялті може прийматись виручка від 
реалізації ліцензійної продукції (то-
варів, робіт, послуг), обсяг виробленої 
чи реалізованої ліцензійної продукції 
(товарів, робіт, послуг) в натуральному 
виразі, величина доходу (прибутку) від 
реалізації ліцензійної продукції (то-
варів, робіт, послуг) та інші показники 
господарської діяльності.

У процесі визначення матеріаль-
ної шкоди, яка дорівнює недоотрима-
ній сумі грошових потоків роялті, про-
міжною розрахунковою величиною є 
чистий дохід від реалізації продукції. 
Ця величина розраховується на під-
ставі наступних показників: кількості 
одиниць фальсифікованого товару та 
ціни продажу правовласника. Вказа-
ні показники не є розрахунковими, а 
містяться у матеріалах справи.

Ознайомившись з  матеріалами 
кримінального провадження і  доку-
ментами, що були надані у  відповідь 
на клопотання, визначено наступне.

В протоколі обшуку виявлено та ви-
лучено 10 агентських договорів на по-
ставку товару із специфікаціями до них.

В матеріалах справи містяться кви-
танції по виплаті агентської винагороди.

В агентських договорах вказано, що 
агент отримує 1 % від суми реалізації.

Прогнозну суму реалізації визначає-
мо як суму агентської винагороди поді-
лену на процент агентської винагороди.

Етап ІІ. Визначення ставки ро-
ялті

Відповідно до пункту 3 Ліцензій-
ного договору ставка роялті, встанов-
лена на рівні 5 % від суми реалізації 
продукції.

Етап ІІІ. Розрахунок матеріаль-
ної шкоди

Відповідно до п. 26 Національ-
ного стандарту №  4 «Оцінка майно-
вих прав інтелектуальної власності», 
затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 3 жовтня 
2007 р.№ 1185, розмір збитків за непра-
вомірне використання об’єкта права ін-
телектуальної власності визначається 
станом на дату оцінки із застосуван-
ням оціночної процедури накопичення 
прибутку (доходу), який не отримав 
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суб’єкт права інтелектуальної власно-
сті та/або ліцензіат внаслідок непра-
вомірного використання об’єкта права 
інтелектуальної власності, виходячи 
з обсягів виробництва та/або реалізації 
контрафактної продукції.

Визначаємо рівень прибутку, який 
не отримав правовласник.

Враховуючи те, що діяльність пра-
вовласників відносяться до групи виду 

діяльності J «Інформація та телекому-
нікації», рівень прибутку визначаємо 
на підставі офіційно оприлюдненої ін-
формації Державної служби статисти-
ки України відповідно до Рентабель-
ності операційної та всієї діяльності 
підприємств за видами економічної 
діяльності за 2019  рік (http://www.
ukrstat.gov.ua/) (рис. 1).

Рис. 1 – Статистичні дані щодо рентабельності операційної та всієї діяльності 
підприємств за видами економічної діяльності за 2019 рік

Рентабельність операційної діяль-
ності підприємств за видами еконо-
мічної діяльності за 2019 рік за групою 
виду діяльності J «Інформація та теле-
комунікації» становить 15,4 %, і відпо-
відно за календарний день 0,042192%.

Процедура накопичення прибутку 
буде розрахована за такою формулою.

   
,  (1)

де
З – сума збитків, грн.;
В  – сума винагороди за користу-

вання об’єктом інтелектуальної влас-
ності, грн.;

Д  – кількість днів, протягом яких 
встановлені порушення, шт.;

Р – щоденна рентабельність, разів. 
Розрахунок матеріальної шкоди 

правовласника внаслідок порушення 
його виключних прав на ОІВ показано 
у таблиці 1.

Розглянемо приклад 2, де визна-
чено розмір матеріальної шкоди, зав-
даної підприємству ААА (потерпілий) 
як правовласнику промислового зраз-
ка ВВВ внаслідок дій обвинуваченого 
ССС в період часу з вересня 2016 року 
по лютий 2017 року. 
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В матеріалах кримінальної справи 
міститься висновок судової експерти-
зи у  сфері інтелектуальної власності 
згідно з яким визнано доведеним той 
факт, що на придбаному/вилученому 
в  ході контрольних закупівель та об-
шуку продукція з  позначенням ВВВ 
використано всі ознаки промислового 
зразка ВВВ .

В матеріалах кримінальної спра-
ви міститься висновок судово-еко-
номічної експертизи згідно з  яким 
встановлено, що за період з 01 верес-
ня 2016 року по 01 березня 2017 року 
реалізація продукції з використанням 
об’єкту інтелектуальної власності ВВВ 
підприємством ААА зменшилась в по-
рівнянні із аналогічними місяцями 
попередніх  років (2015-2016) на кіль-
кість 831 120 шт.

В матеріалах кримінальної спра-
ви міститься висновок судової това-
рознавчої експертизи згідно з  яким 
встановлено, що станом на 01.03.2017 
ринкова вартість 1 шт. продукції ста-
новить 3,05 грн без ПДВ.

Отже, ознайомившись з  всіма на-
даними на дослідження матеріалами 
кримінального провадження, врахову-
ючи методичні рекомендації, які міс-
тяться у Національному стандарт № 4, 
для розрахунку розміру матеріальної 
шкоди як складової матеріальної шко-
ди, використовується метод додатко-
вого прибутку. 

Отже, розмір матеріальної шко-
ди, що завдано підприємству ААА, 
внаслідок використання без дозволу 
знаку для товарів і  послуг ВВВ, захи-
щених свідоцтвом про реєстрацію, 
в  тому числі за умови, що агентська 
винагорода за договором №ССС скла-
дає 1% від вартості товару станом на 
31.12.2020, становить 2 414 920,50 грн.

Відповідно до пункту 14. Націо-
нального стандарту № 4 застосування 
методу додаткового прибутку перед-
бачає пряму капіталізацію додатко-
вого прибутку, який може отримувати 
суб’єкт права інтелектуальної власно-
сті в  результаті використання об’єкта 
права інтелектуальної власності по-
над середній прибуток, який отриму-
ють подібні суб’єкти, що не мають пе-
реваги володіння такими майновими 
правами. 

Етап І. Встановлення кількості 
продукції, які недоотримані підпри-
ємством ААА. внаслідок порушення 
прав правоволодільця.

Відповідно до висновку судово-е-
кономічної експертизи встановлено, 
що за період з 01.09.2016 по 01.03.2017 
обсяг реалізації підприємства ААА 
зменшився в кількості 831 120 шт.

Етап ІІ. Встановлення ринкової 
ціни на одиницю продукції, станом на 
01.03.2017 року.

Відповідно до висновку судової 
товарознавчої експертизи встановле-
но, що станом на 01.03.2017 ринкова 
вартість 1 шт. продукції становить 3,05 
грн без ПДВ.

Етап ІІІ. Встановлення загальної 
суми прибутку суб’єкта права інтелек-
туальної власності на продукцію.

Відповідно до довідок підприєм-
ства ААА плановий рівень рентабель-
ності становить 25 % від ціни на про-
дукцію.

Етап ІV. Встановлення середньо-
го прибутку, який отримують подібні 
суб’єкти, що не мають переваги воло-
діння такими майновими правами.

Відповідно до статистичної інфор-
мації, що розміщена на офіційному 
сайті Державної служби статистики 
України (http://www.ukrstat.gov.ua/): 
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рентабельність операційної діяльності 
підприємств за видами промислової 
діяльності у 2017 році у галузі виготов-
лення виробів з деревини, паперу та по-
ліграфічна діяльність становить 7,8 %.

Етап V. Встановлення додатково-
го прибутку, який може отримувати 
суб’єкт права інтелектуальної власно-
сті в  результаті використання об’єкта 
права інтелектуальної власності по-
над середній прибуток, який отриму-
ють подібні суб’єкти, що не мають пе-
реваги володіння такими майновими 
правами.

Визначимо собівартість продукції 
одиниці продукції:

3,05 ÷ 1,25 = 2,44 грн.

Визначимо ціну одиниці продукції 
у разі, якщо приймається середньога-
лузева рентабельність.

2,44 ∙ 1,078 = 2,63 грн.

Визначимо додатковий прибуток 
на одиницю продукції, який може 
отримувати суб’єкт права інтелекту-
альної власності в результаті викори-
стання об’єкта права інтелектуальної 
власності понад середній прибуток, 
який отримують подібні суб’єкти, що 
не мають переваги володіння такими 
майновими правами:

3,05-2,63 =0,42 грн.

Етап VІ. Визначення розміру ма-
теріальної шкоди, які зазнало підпри-
ємство ААА.

Розмір матеріальної шкоди визна-
чається як добуток кількості одиниць 
продукції, які недоотримані підпри-
ємством ААА внаслідок порушення 
прав правоволодільця та додатково-
го прибутку підприємством ААА, що 
припадає на одиницю продукції:

831 120 шт. ∙ 0,42 грн = 349 070,40 грн.

Таким чином, розмір матеріаль-
ної шкоди, що завдано підприємству 
ААА (потерпілий) як правовласни-
ку промислового зразка ВВВ внаслі-
док дій обвинуваченого ССС в  період 
часу з  вересня 2016  року по лютий 
2017 року становить 349 070,40 грн.

Розглянемо приклад 3 нашого до-
слідження, який визначає розмір ма-
теріальної шкоди, завданої телераді-
окомпанії ААА внаслідок незаконного 
розповсюдження програм мовлення 
телеканалу ВВВ порушниками Телера-
діокомпаніями ССС, DDD, EEE у період 
часу з 01.01.2017 по 01.12.2019.

Визначення матеріальної шкоди 
проводиться за таким алгоритмом.

Етап 1. Визначення суми винаго-
роди за користування об’єктом інте-
лектуальної власності. Приймається 
відповідно до договорів.

Етап 2. Визначення строку, протя-
гом якого відбувалось порушення.

Приймається відповідно до 
завдання експертизи – з 01.01.2017 по 
01.12.2019 року (січня 2017 року до ли-
стопада 2019 року включно).

Етап 3. Відповідно до п. 26 На-
ціонального стандарту №  4 «Оцінка 
майнових прав інтелектуальної влас-
ності», затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 3 жовтня 
2007 р.№ 1185, розмір збитків за непра-
вомірне використання об’єкта права ін-
телектуальної власності визначається 
станом на дату оцінки із застосуван-
ням оціночної процедури накопичення 
прибутку (доходу), який не отримав 
суб’єкт права інтелектуальної власно-
сті та/або ліцензіат внаслідок непра-
вомірного використання об’єкта права 
інтелектуальної власності, виходячи 
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з обсягів виробництва та/або реалізації 
контрафактної продукції.

Визначаємо рівень прибутку, який 
не отримав правовласник.

Враховуючи те, що діяльність пра-
вовласників відноситься до групи виду 
діяльності J «Інформація та телекому-
нікації», рівень прибутку визначаємо 
на підставі офіційно оприлюдненої ін-
формації Державної служби статисти-
ки України відповідно до Рентабель-
ності операційної та всієї діяльності 
підприємств за видами економічної 
діяльності за 2019  рік (http://www.
ukrstat.gov.ua/) (рис. 1). Згідно зі ста-
тистичними даними, рентабельність 
операційної діяльності підприємств 
за видами економічної діяльності за 
2019  рік за групою виду діяльності J 
«Інформація та телекомунікації» ста-
новить 15,4 %, і  відповідно за місяць 
1,28333 %.Процедура накопичення 
прибутку буде розрахована за такою 
формулою:

   
,  (2)

де

З – сума збитків, грн.;
В  – сума винагороди за користу-

вання об’єктом інтелектуальної влас-
ності, грн.;

М  – кількість місяців, протягом 
яких встановлені порушення, шт.;

Р – щомісячна рентабельність, ра-
зів. 

Збитки рахуються по кожному до-
говору та підсумовуються для кожного 
питання загальною сумою.

Враховуючи, що розмір збитку має 
бути розрахований для телерадіоком-
панії ААА, він складатиметься з  сум 
коштів, які б такий суб’єкт реально 
одержав від особи, яка порушила його 
право (права) на дані об’єкти інтелек-
туальної власності, у разі використан-
ня або надання ліцензії на викори-
стання такого права (прав) в порядку, 
передбаченому законодавством, тобто 
із суми неотриманої (неодержаної) 
винагороди (компенсації) за викори-
стання або надання ліцензії на вико-
ристання прав на такі об’єкти інтелек-
туальної власності (упущена вигода) 
(табл. 2).

Таблиця 2

Винагорода за надання виключної ліцензії (роялті) за Договором

№ 
з/п

Реквізити Ліцензійного 
договору Ліцензіар/ Ліцен-

зіат

Винагорода за надання  
виключної ліцензії (роялті) за 

ДоговоромНомер Дата/ Термін дії

1 2017/1ССС 31.12.2016, про-
тягом 2017 року

Телерадіокомпа-
нія ААА / Поруш-
ник Телерадіо-
компанія ССС

(4) Щомісячна сума винагороди 
за надання Невиключної ліцен-
зії (роялті), щодо Програм, грн 
без ПДВ 5 225,00 грн.

2 2018/1ССС 31.12.2017, про-
тягом 2018 року

Телерадіокомпа-
нія ААА / Поруш-
ник Телерадіо-
компанія ССС

(4) Щомісячна сума винагороди 
за надання Невиключної ліцен-
зії (роялті), щодо Програм, грн 
без ПДВ 14 600,00 грн.

3 2019/1ССС 31.12.2018, про-
тягом 2019 року

Телерадіокомпа-
нія ААА / Поруш-
ник Телерадіо-
компанія ССС

(6) Загальна річна сума винаго-
роди за надання Невиключної 
ліцензії (роялті) щодо Програм, 
грн, без ПДВ 288 000,00 грн.
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№ 
з/п

Реквізити Ліцензійного 
договору Ліцензіар/ Ліцен-

зіат

Винагорода за надання  
виключної ліцензії (роялті) за 

ДоговоромНомер Дата/ Термін дії

4 2017/1DDD 31.12.2016, про-
тягом 2017 року

Телерадіокомпа-
нія ААА / Поруш-
ник Телерадіо-
компанія DDD

(4) Щомісячна сума винагороди 
за надання Невиключної ліцен-
зії (роялті), щодо Програм, грн 
без ПДВ 5 250,00 грн.

5 2018/1DDD 31.12.2017, про-
тягом 2018 року

Телерадіокомпа-
нія ААА / Поруш-
ник Телерадіо-
компанія DDD

(4) Щомісячна сума винагороди 
за надання Невиключної ліцен-
зії (роялті), щодо Програм, грн 
без ПДВ 15850,00 грн.

6 2019/1DDD 31.12.2018, про-
тягом 2019 року

Телерадіокомпа-
нія ААА / Поруш-
ник Телерадіо-
компанія DDD

(6) Загальна річна сума винаго-
роди за надання Невиключної 
ліцензії (роялті) щодо Програм, 
грн, без ПДВ 336 000,00 грн.

7 2019/1ЕЕЕ 31.12.2018, про-
тягом 2019 року

Телерадіокомпа-
нія ААА / Поруш-
ник Телерадіо-
компанія ЕЕЕ

(6) Загальна річна сума винаго-
роди за надання Невиключної 
ліцензії (роялті) щодо Програм, 
грн, без ПДВ 282 000,00 грн.

Розрахунок розміру матеріальної шкоди, завданої підприємству в результаті 
порушення прав на ОІВ показано у табл. 3.

Таблиця 3

Розрахунок розміру матеріальної шкоди, завданої підприємству 
 в результаті порушення прав на ОІВ

№ 
з/п

Номер Лі-
цензійного 

договору

Сума ви-
нагороди 
за рік, грн

Сума ви-
нагороди 
(поточна 
вартість 
доходу) 

за місяць, 
грн

Коефіці-
єнт нако-
пичення 
прибутку 
за місяць, 

разів

Кількість 
місяців, 
прийня-

тих до 
розрахун-

ку, шт.

Коефіцієнт 
накопи-

чення 
прибутку 
за період, 

разів

Розмір збитків 
за неправо-

мірне викори-
стання об’єкта 
права інтелек-
туальної влас-

ності, грн
1 2017/1ССС 62 700,00 5 225,00 0,01283 12 1,154000 72 355,80
2 2018/1ССС 175 200,00 14 600,00 0,01283 12 1,154000 202 180,80
3 2019/1ССС 288 000,00 24 000,00 0,01283 11 1,141167 301 268,00
4 2017/1DDD 63 000,00 5 250,00 0,01283 12 1,154000 72 702,00
5 2018/1DDD 190 200,00 15 850,00 0,01283 12 1,154000 219 490,80
6 2019/1DDD 336 000,00 28 000,00 0,01283 11 1,141167 351 479,33
7 2019/1ЕЕЕ 282 000,00 23 500,00 0,01283 11 1,141167 294 991,58

Разом 1 397 100,00 1 514 468,32

Можна зробити висновок про те, 
що розмір матеріальної шкоди, завда-
ної телерадіокомпанії ААА внаслідок 
незаконного розповсюдження про-
грам мовлення телеканалу ВВВ поруш-
никами Телерадіокомпаніями ССС, 

DDD, EEE у період часу з 01.01.2017 по 
01.12.2019 становить 1 514 468,32 грн.

Відповідно до прикладу 4, визна-
чено суму матеріальної шкоди, завда-
ної підприємству ААА в результаті не-
законного збирання та розголошення 
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відомостей громадянином ВВВ, що ста-
новлять комерційну таємницю підпри-
ємства ААА за 2 повних роки починаю-
чи з дати створення підприємства DDD.

Вивчивши матеріали криміналь-
ної справи було з’ясовано наступне.

Громадянин ВВВ працював на 
підприємстві ААА. Під час трудових 
відносин з  підприємством ААА гро-
мадянин ВВВ підписав Зобов’язання 
про нерозголошення комерційної та-
ємниці та конфіденційної інформації, 
до складу якої входила база даних клі-
єнтів. Строк нерозголошення згідно 
з  наказом підприємства ААА стано-
вила  – протягом роботи працівника 
та 5 років після його звільнення. Після 
свого звільнення громадянин ВВВ став 
власником підприємства DDD, яке за-
ймається аналогічним видом діяльно-
сті. Клієнти, які працювали з  підпри-
ємством ААА до цього підприємства 
вже не звертаються. 

Зазначене також підтверджується 
інформацією, наявною у  криміналь-
ному провадженні, а саме листи – від-
повіді підприємств  – контрагентів 
підприємства ААА, які підтверджують 
наявність договірних відносин щодо 
реалізації продукції з  підприємства 
DDD за період з дати його створення, 
як наслідок чого спостерігається від-
плив підприємства ААА та недоотри-
мання доходу за цей період.

Згідно класифікації об’єктів інте-
лектуальної власності, що визначена 
у Цивільному кодексі України, комер-
ційна таємниця відноситься до не-
традиційних об’єктів інтелектуальної 
власності.

В матеріалах кримінальної справи 
міститься висновок судової експер-
тизи у  сфері інтелектуальної влас-
ності згідно з  яким встановлено, що 

інформація, яка була виявлена у  гро-
мадянина ВВВ на об’єктах досліджен-
ня, містить ознаки комерційної таєм-
ниці, яка належить підприємству ААА 
та являє собою об’єкт інтелектуальної 
власності  – базу даних клієнтів під-
приємства ААА.

В матеріалах кримінальної справи 
міститься висновок судово-економіч-
ної експертизи згідно з яким встанов-
лено, що за 2 повних роки починаючи 
з  дати створення підприємства DDD 
реалізація продукції підприємством 
ААА зменшилась на 15 826 740 грн.

Етап І. Встановлення обсягу ре-
алізації продукції, що недоотримало 
підприємство ААА внаслідок пору-
шення прав правоволодільця.

В матеріалах кримінальної справи 
міститься висновок судово-економіч-
ної експертизи згідно з яким встанов-
лено, що за 2 повних роки починаючи 
з  дати створення підприємства DDD 
реалізація продукції підприємством 
ААА зменшилась на 15 826 740 грн.

Етап ІІ. Визначення ставки автор-
ської винагороди

Як вже вказувалось вище, відомо-
сті, що становлять комерційну таєм-
ницю підприємство ААА належать до 
виробничої, технічної, господарської, 
наукової, довідникової інформації, 
яка у своєї сукупності складає базу да-
них підприємства.

Згідно постанови Кабінету Міні-
стрів України від 18.01.03 №72 «Про 
затвердження мінімальних ставок 
винагороди (роялті) за використання 
об’єктів авторського права і суміжних 
прав», вищевказані об’єкти інтелекту-
альної власності відносяться до пунк-
ту 6 «Науково-освітня (в тому числі 
краєзнавча, туристська і  спортивна), 
виробничо-технічна література з  усіх 
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галузей знань і господарської діяльно-
сті (в тому числі з питань обміну пере-
довим досвідом), науково-технічні та 
інші довідники, статистичні збірники, 
календарі-довідники, довідники-ка-
талоги на обладнання, путівники» роз-
ділу Б «Оригінальні твори політичної, 
наукової, виробничо-технічної, на-
вчальної та іншої літератури» додатку 
5 «Мінімальні ставки авторської вина-
городи (роялті) за відтворення і  (або) 
опублікування примірників творів 
наукової, художньої, публіцистичної 
та іншої літератури і  музичного мис-
тецтва, зафіксованих поліграфічним 
способом» зазначеної постанови, де 
мінімальна ставка винагороди (роял-
ті) становить 0,75%.

Таким чином, для розрахунку ма-
теріальної шкоди, що була завдана 
підприємство ААА за ставку автор-
ської винагороди буде братись  – 0,75 
% від недоотриманого обсягу реаліза-
ції продукції.

Етап ІІІ. Розрахунок розміру збитків 
Розмір збитків визначається як до-

буток обсягу реалізації продукції, що 
недоотримало підприємство ААА внас-
лідок порушення прав правоволоділь-
ця та ставки авторської винагороди:

15 826 740 ∙ 0,0075 = 118 700,55 грн.

Таким чином, сума матеріальної 
шкоди, що завдана підприємству ААА 
в результаті незаконного збирання та 
розголошення відомостей громадяни-
ном ВВВ, що становлять комерційну 
таємницю підприємства ААА за 2 пов-
них  роки починаючи з  дати створен-
ня підприємства DDD становить 118 
700,55 грн.

Висновки. Система методичного 
забезпечення оцінювання матеріаль-
ної шкоди правовласнику в  результа-

ті неправомірного використання ОІВ 
представлена нормативно-правовими 
актами, що відображають взаємозв’я-
зок професійної оцінки майна та май-
нових прав та судово-експертної діяль-
ності з визначення матеріальної шкоди 
від порушення виключних прав на ОІВ. 

У практиці судово-експертної ді-
яльності для визначення розміру ма-
теріальної шкоди, завданої правовлас-
нику в  результаті порушення прав на 
використання ОІВ, відповідно до укра-
їнського законодавства та методичних 
документів з  оцінки інтелектуальної 
власності, застосовуються оціночні 
методи переваги у  прибутку і  розпо-
ділу прибутків, метод додаткового 
прибутку, метод роялті. Вибір методу 
для оцінювання матеріальної шкоди 
залежить від специфіки конкретної 
справи, використання конкретного 
ОІВ правовласником та наявності до-
кументів щодо розпорядження май-
новими правами на ОІВ у  експерта, а 
також зібраної доказової бази. 

Проведене дослідження пока-
зало, що на державному рівні необ-
хідно розробити методичні реко-
мендації з  визначення матеріальної 
шкоди у  результаті неправомірного 
використання ОІВ для специфіки су-
дово-експертної діяльності на основі 
методів доходного оціночного підхо-
ду. Ці рекомендації мають базувати-
ся на прийнятих в Україні норматив-
но-правових актах з  оцінки майна та 
майнових прав, зокрема, Національ-
ному стандарті №4 та Методиці оцін-
ки майнових прав інтелектуальної 
власності. Розроблені методичні до-
кументи мають бути адаптовані до 
потреб судово-експертної діяльності, 
а не оціночної, що дозволить створити 
в подальшому методичний інструмен-
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тарій розслідування правопорушень 
у сфері інтелектуальної власності.
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: 
ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація. Досліджено економіко-правові аспекти регулювання технологій 
штучного інтелекту (ШІ), їх вплив на наукову та винахідницьку активність. Показано 
роль охорони інтелектуальної власності (ІВ) – (патентного і авторського права) у за-
безпеченні балансу конкуруючих інтересів, виявлено наявні проблеми та визначено 
шляхи їх вирішення. ШІ розглядається як одна з найважливіших технологій подвій-
ного призначення, новий виклик для економіки та правової системи, нове явище, 
що має мультиплікаційний ефект, правовий феномен в структурі правовідносин, но-
вий об’єкт для правового регулювання. ШІ здатний генерувати та створювати різні 
твори – науки, літератури і мистецтва. Ці обставини висувають проблеми визнання 
авторства, можливості розпорядження авторами своїми правами і  використання 
ними механізмів правової охорони об’єктів ІВ. Проаналізовано основні положення 
Резолюції Європейського парламенту від 20 жовтня 2020 р.про права інтелектуаль-
ної власності в області розробки технологій штучного інтелекту (2020/2015 (INI)), Ре-
золюцію Міжнародної асоціації з охорони інтелектуальної власності (AIPPI) 2020 р.
щодо інвентаризації винаходів, створених із використанням ШІ. Викладений аналіз 
законодавчої та правозастосовної практики Європейського патентного відомства 
(ЄПВ), відомства з  патентів і торгових марок США (USPTO) і  Відомства інтелекту-
альної власності Великобританії (UKIPO), регіональних та міжнародних документів 
щодо регулювання питань ШІ і  ІВ, покликаний сформувати єдиний уніфікований 
підхід до тлумачення критеріїв охороноздатності результатів діяльності ШІ в різних 
юрисдикціях, використання механізмів правової охорони об’єктів ІВ, підкреслити 
важливість політики в сфері ІВ для національної безпеки.

Ключові слова: інтелектуальна власність, штучний інтелект, винахідник, право-
ве регулювання, цифрова економіка
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTELLECTUAL PROPERTY: 
PROBLEMS OF REGULATION

The economic and legal aspects of the regulation of artificial intelligence (AI) 
technologies, their influence on scientific and inventive activity are studied. The role of 
protection of intellectual property (IP) – (patent and copyright) in ensuring the balance of 
competing interests, identified problems and identified ways to solve them. AI is seen as 
one of the most important dual-use technologies, a new challenge for the economy and 
the legal system, a new phenomenon that has a multiplier effect, a legal phenomenon in 
the structure of legal relations, a new object for legal regulation. AI is able to generate and 
create various works – science, literature and art. These circumstances raise problems of 
recognition of authorship, the possibility of authors to dispose of their rights and their use 
of mechanisms for legal protection of IP objects. The main provisions of the Resolution of 
the European Parliament of October 20, 2020 on intellectual property rights in the field of 
artificial intelligence technologies (2020/2015 (INI)), the Resolution of the International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 2020 on the inventory 
of inventions using AI. An analysis of the legislative and law enforcement practices of 
the European Patent Office (EPO), the US Patent and Trademark Office (USPTO) and the 
UK Intellectual Property Office (UKIPO), regional and international documents on the 
regulation of AI and IP, designed to form a unified approach to interpretation criteria for 
the protection of the results of AI activities in different jurisdictions, the use of mechanisms 
for the legal protection of IP objects, to emphasize the importance of IP policy for national 
security.
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Постановка проблеми. Генераль-
ний директор Всесвітньої організа-
ції інтелектуальної власності (ВОІВ) 
Дарен Танг в  ключовій доповіді ВОІВ 
«Світові показники діяльності в  галу-
зі інтелектуальної власності» (World 
Intellectual Property Indicators  2020) 
зазначає «Активне використання ін-
струментів інтелектуальної власності 
свідчить про високий рівень інновацій 
і творчості в кінці 2019 р.якраз на по-
чатку пандемії COVID-19. Пандемія 
зміцнила тенденції, що давно зароджу-
валися, шляхом стимулювання викори-
стання нових технологій і прискорення 
цифровізації у  повсякденному житті. 
Оскільки інтелектуальна власність на-
стільки тісно пов’язана з технологіями, 
інноваціями і  процесом цифровізації 
в  світі, після закінчення пандемії вона 
стане ще важливішою для більшої кіль-
кості країн» [1]. Згідно визначення за 
стандартом  ISO/IECTR  24028:2020  [2], 
штучний інтелект (ШІ) – це здатність 
сконструйованих систем набувати, 
обробляти та застосовувати знання та 
навички. Водночас Європейська Комі-
сія визначає ШІ як системи, які демон-
струють розумну поведінку завдяки 
аналізу їхнього оточуючого середови-
ща та вжиття дій  – з  певним рівнем 
автономності – для досягнення визна-
чених цілей [3]. 

Штучний інтелект (ШІ) в правово-
му регулюванні розглядається як но-
вий виклик для економіки та правової 
системи, нове явище, що має мульти-
плікаційний ефект, правовий фено-
мен в структурі правовідносин, новий 
об’єкт для правового регулювання. 

Сучасний науково-технологічний роз-
виток привів до того, що ШІ став здат-
ний генерувати та створювати різні 
твори – науки, літератури і мистецтва. 
Створення творів ШІ є невід’ємною 
сферою діяльності в  сучасній цифро-
вій економіці. Ці обставини висувають 
на передній план проблеми визнання 
авторства при створенні творів ШІ, 
можливості розпорядження авторами 
своїми правами і використання ними 
механізмів правової охорони об’єктів 
інтелектуальної власності (ІВ). Резуль-
татом правового регулювання в Украї-
ні питань, пов’язаних з наявністю або 
відсутністю правосуб’єктності у  ШІ, 
буде формування чіткого розуміння 
права в сфері використання результа-
тів діяльності ШІ. У зв’язку з тим, що 
в національному законодавстві у сфе-
рі ІВ питання щодо самостійної право-
суб’єктності ШІ не вирішене, доцільно 
звернутися до аналізу зарубіжного за-
конодавства та доктринальних пози-
цій з цієї проблеми. 

Аналіз досліджень і  публікацій. 
Проблемам розвитку ШI приділяється 
значна увага тих, хто формує техноло-
гічну складову розвитку світу  – Ілон 
Маск, Стівен Хокінг, Марк Цукерберг, 
Джозеф Безос, не кажучи вже про фа-
хівців, які займаються нині в  провід-
них лабораторіях та інститутах світу 
розробкою ШI. Вагомий внесок у дослі-
дження феномену ШI здійснили іно-
земні науковці: А.Тюрінг (Alan Turing), 
Д. Баррат (James Barrat), Е. Хорвіц (Eric 
Horvitz), Н. Бостром (Niklas Boström), 
І. Маск (Elon Musk), Д. Дайсон (George 
Dyson), К. Келлі (Kevin Kelly), Р. Кало 

«Це передчуття майбутнього, і це лише тінь того, що станеться»,
Алан Тюрінґ

(з інтерв’ю газеті Times 11 червня 1949 р.)
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(Ryan Calo), П. Асаро (Peter M. Asaro), 
В. Віндже (Vernor Steffen Vinge), К.Ш-
ваб (К.Schwab), П. Н. Бирюков, О.А. 
Войніканіс, П.М.Морхат, А.Г.Серго, 
О.А. Ястребов, активно займають-
ся цією проблематикою українські 
вчені  – Г.О.Андрощук, О.А.Баранов, 
В.М. Брижко, І.Б.Жиляєв, О.С. Вишне-
вський, О.М.Вінник, М.В.Карчевський, 
А.О. Кодинець, В.І.Ляшенко, В.А.Мис-
ливий, О.А.Музика-Стефанчук, В.Г. 
Пилипчук, О.Е. Радутний, Н.А. Савіно-
ва, М.О. Стефанчук, В.М. Фурашев, Є.О.
Харитонов, О.І.Харитонова, А.І.Шев-
ченко, І.Г.Яненкова та інші. Водночас, 
комплексний і  міждисциплінарний 
характер цієї проблематики, динаміч-
ність змін у зазначеній сфері потребує 
подальших економіко-правових до-
сліджень, зокрема щодо державного 
регулювання та економічного впли-
ву ШІ, ролі інтелектуальної власності 
у  його створенні та впливу на націо-
нальну безпеку. 

Метою статті є економіко-право-
вий аналіз регулювання технологій ШІ 
у  світі, вплив на наукову та винахід-
ницьку активність, аналіз ролі охорони 
інтелектуальної власності (патентного 
і  авторського права), забезпечення 
балансу конкуруючих інтересів, вияв-
лення наявних проблем та визначення 
шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Згідно зі звітом Відом-
ства інтелектуальної власності Вели-
кобританії (IPO) «Штучний інтелект: 
всесвітній огляд патентів на AI і  па-
тентування в секторі AI Великобрита-
нії» (Artificial Intelligence: A worldwide 
overview of AI patents and patenting by 
the UK AI sector), кількість опублікова-
них патентних заявок, що стосуються 
ШІ, за останнє десятиліття збільшила-

ся на 400%. Кількість патентних заявок 
з використанням технології ШІ, пода-
них в США, збільшилася вдвічі в період 
з  2002 до 2018  року. ВОІВ розпочала 
серію консультацій про ШІ і  інтелек-
туальну власність. Постійно обговорю-
ється питання про те, чи слід захища-
ти творіння ШІ авторськими правами, 
правами на дизайн, патентами або 
правами особливого роду – sui generis, 
або не захищати їх взагалі. Існують 
добре відомі «спірні» приклади вина-
ходів ШІ, такі як незвичайна, але ефек-
тивна антена, розроблена в 2004 р.для 
НАСА «еволюційним» програмним за-
безпеченням, і принаймні один вида-
ний патент був приписаний винахід-
ливому ШІ. Виданий в  2005  р.патент 
США №  6 847  851 стосується схеми, 
винахідником названий Джон Коза, 
хоча, як пізніше з’ясувалось, вона була 
розроблена за допомогою генетич-
ного програмування [4]. Один з  фун-
даторів кібернетики, академік В. М. 
Глушков, наголошував, що створення 
штучного інтелекту – це завдання ве-
ликої складності, яке не можливо ви-
рішити відразу внаслідок геніального 
осяяння винахідника-одинака. І хоча 
в 1986 р.вчений вважав, що до вершин 
творчості комп’ютерам досить далеко, 
проте вже тоді він відзначав факт ви-
дачі авторських свідоцтв на винаходи, 
зроблені комп’ютерами [5, с.423, 429].

Як зазначає О.Андрієнко, можна 
застосовувати підхід, що все, створю-
ване ШІ або з  його використанням, 
належить власникові ШІ, як це перед-
бачено ч. 2 ст. 189 Цивільного кодексу 
України «Продукція, плоди та доходи». 
Однак ця норма уточнює «якщо інше 
не встановлено договором або зако-
ном». Водночас науковцями нині про-
понуються різні підходи, починаючи 
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від суб’єктивних (хто може бути твор-
цем і носієм вольового компоненту, що 
ініціює створення об’єкту ІВ, концеп-
ція «Sweat of the brow») до суто право-
вих (визнання інформацією з  відкри-
тим доступом, суспільним надбанням; 
ліцензії  Creative Commons,критерії 
охороноздатності, обмеження моно-
польних прав суб’єкта права ІВ у про-
сторі та часі) [6].

Впровадження ШІ в  сферу ІВ фор-
мує нові правові та економічні про-
блеми. Звісно ж, що замість того, щоб 
наділяти ШІ правосуб’єктністю у сфері 
ІВ, можна передавати права на резуль-
тати «творчої» діяльності ШІ фізичним 
особам, які брали участь у  створенні 
ШІ і  його функціонуванні. Іншою аль-
тернативою є віднесення об’єктів ІВ, 
створених ШІ, до категорії суспільного 
надбання. Однак П.М. Морхат у  своїй 
докторській дисертації, присвяченій 
теоретико-правовому науковому до-
слідженню поняття, особливостей, пра-
вової природи, сфер застосування і меж 
застосовності юнітів (систем, пристро-
їв) ШІ, акцентує увагу на тому, що якщо 
результати діяльності ШІ будуть вільно 
використовуватися, то в результаті від-
сутності економічної вигоди може піти 
на спад зацікавленість компаній, що 
займаються створенням ШІ, в  іннова-
ційному зростанні [7,с.169]. 

В даний час в  багатьох країнах 
авторські права надаються тільки на 
твори інтелектуальної творчості лю-
дини. Бюро реєстрації авторських 
прав США заявляє: «Бюро охорони ав-
торських прав США зареєструє оригі-
нальний авторський твір за умови, що 
твір створений людиною». 

У п. 3 ст. 9 Закону Великобританії 
«Про авторське право, дизайн і патен-
ти» зазначається, що «стосовно літе-

ратурного, драматичного, музичного 
або художнього твору, згенерованого 
комп’ютерною системою, автором 
буде вважатися особа, за допомогою 
якої вживаються заходи, необхідні для 
створення твору». Так само Австралій-
ське і  Європейське патентне відом-
ство (ЄПВ) у багатьох випадках визна-
вали і надавали патентні права тільки 
на об’єкти, створені людиною. Деякі 
країни вважають за краще визнати зу-
силля, прикладені для створення ШІ, 
який надає творчий контент. До таких 
країн належать Індія, Великобрита-
нія, Ірландія, Нова Зеландія і Гонконг. 
Отже, програміст ШІ отримує автор-
ство творів. 

Європейське патентне відомство 
(ЄПВ) опублікувало своє рішення від 
27 січня 2020 р.із викладенням причин 
відмови в двох європейських патент-
них заявках, в яких система ШІ була по-
значена як винахідник. Подані фізич-
ною особою восени 2018 р., заявки EP 
18 275 163 і EP 18 275 174 були відхиле-
ні ЄПВ після усного розгляду з заявни-
ком в листопаді 2019 р.на тій підставі, 
що вони не відповідають юридичним 
вимогам Європейської патентної кон-
венції. (EPC), що винахідник, вказа-
ний у заявці, має бути людиною, а не 
машиною. В обох програмах в  якості 
винахідника названа машина, яка на-
зивається «DABUS», яка описується як 
«тип штучного інтелекту зв’язності». 
Заявник стверджував, що придбав пра-
во на європейський патент у винахід-
ника, будучи його правонаступником, 
зазначаючи, що як власнику машини 
йому були передані будь-які права ін-
телектуальної власності, створені цією 
машиною. У своїх рішеннях ЄПВ вва-
жало, що тлумачення правових рамок 
європейської патентної системи при-
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водить до висновку, що винахідник, 
зазначений в  європейському патенті, 
повинен бути фізичною особою. Бюро 
також відзначило, що розуміння тер-
міна «винахідник», який відносить-
ся до фізичної особи, є міжнародним 
стандартом, і  що різні національні 
суди ухвалили відповідні рішення. 
Крім цього, призначення винахідни-
ка є обов’язковим, оскільки воно має 
ряд правових наслідків, зокрема, для 
забезпечення того, щоб призначений 
винахідник був законним і щоб він або 
вона могли користуватися правами, 
пов’язаними з цим статусом. Щоб ско-
ристатися цими правами, винахідник 
повинен володіти правосуб’єктністю, 
якою не володіють системи ШІ або 
машини. Нарешті присвоєння імені 
машині недостатньо для задоволення 
вимог вищевказаної EPC [8]. 

Відхилення заявок на винахо-
ди, створені AI Inventor. ЄС і USPTO 
відхиляють заявки на винаходи AI 
Inventor. ВПТЗ США, Європейське па-
тентне відомство (ЄПВ) і  Відомство 
інтелектуальної власності Великобри-
танії (UKIPO) відмовили в дозволі на-
зивати ШІ винахідником в патентних 
заявках. У травні 2020 р.ВПТЗ США ви-
несло рішення про відмову анулювати 
повідомлення про відсутні частини 
в заявці на патент США №: 16 / 524,350 
(заявка «350») під назвою «Пристрої 
та методи для привернення більшої 
уваги» за нездатність «ідентифікува-
ти кожну з  них» винахідника за його 
або її юридичним іменем» в  Таблиці 
даних програми (ADS). ADS перераху-
вав одного винахідника з ім’ям DABUS 
і  прізвищем як «винахід, створений 
штучним інтелектом». DABUS означає 
«Пристрій для автономного заванта-
ження Unified Sentience». Однак ВПТЗ 

США відмовилося робити будь-які 
визначення щодо того, хто насправ-
ді «створив» винахід. У січні 2020  р.
ЄПВ і UKIPO відхилили заявки на па-
тенти, в  яких DABUS був позначений 
як винахідник. UKIPO опублікувало 
рішення, в якому зазначалося, що за-
явка має бути відкликана, оскільки 
DABUS не є особою, передбаченою За-
коном про патенти, і  не може вважа-
тися винахідником. У висновку ЄПВ 
пояснило, що назва машини не від-
повідає вимогам правила 19 (1) EPC, 
яке вимагає прізвища, імені та повної 
адреси винахідника. ЄПВ також пояс-
нило, що потрібно законодавство для 
створення юридичної особи для сис-
тем або машин ШІ, тому що «історія 
законодавства показує, що законо-
давці EPC були згодні з  тим, що тер-
мін «винахідник» відноситься тільки 
до фізичної особи». ЄПВ також вка-
зало, що вимога, щоб винахідник був 
фізичною особою є «міжнародно за-
стосовним стандартом», якому слідує 
більшість країн-учасниць EPC, а та-
кож Китаю, Японії, Кореї і США. Крім 
того, ЄПВ заявило, що «не визначено 
національного закону, який [визна-
вав би] річ, зокрема систему Al або 
машину, як винахідника» [9]. Наведе-
мо перший судовий прецедент у сфе-
рі авторського права. У січні 2020  р.
суд у  Шеньчжені, провінція Гуандун 
(КНР), постановив, що твір, створений 
ШІ, може бути захищений авторським 
правом. Рішення було прийнято піс-
ля того, як технічний гігант Tencent 
подав до суду на онлайн-платформу, 
яка надає інформацію про кредити за 
копіювання статті, написаної робо-
том Tencent Dreamwriter, без дозволу. 
Dreamwriter – це автоматизована про-
грама для написання новин, заснова-
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на на даних і алгоритмах, розроблена 
Tencent у  2015 році. Dreamwriter 20 
серпня 2018  р.написав фінансовий 
звіт, що включає індекс Шанхая за 
цей день, обмін валюти і  рух капіта-
лу. У статті, опублікованій на веб-сай-
ті Tencent Securities, зазначено, що 
«стаття була автоматично написана 
Tencent Robot Dreamwriter». Пізніше 
компанія Shanghai Yingxun Technology 
скопіювала її на свій сайт. Народний 
суд району Наньшань заявив, що від-
повідач – Shanghai Yingxun Technology 
Company  – порушив авторські права 
Tencent і повинен нести цивільну від-
повідальність. Суд заявив, що форма 
вираження статті відповідає вимогам 
письмового твору, а зміст показав ви-
бір, аналіз і оцінку відповідної інфор-
мації і  даних про фондовий ринок. 
Це свідчить, що структура статті була 
розумною, логіка – зрозумілою, і у ній 
була відповідна оригінальність. З огля-
ду на те, що відповідач вилучив робо-
ту, що порушує авторські права, шан-
хайській компанії Yingxun Technology 
було наказано виплатити Tencent 1500 
юанів (216 дол. США) за економічні 
втрати і  порушення прав. Суд не по-
відомив, чи подаватиме шанхайська 
компанія апеляцію.

«Згідно з нашим законом про автор-
ське право, а також деяких міжнародних 
конвенцій, визначення твору в  першу 
чергу підкреслює, що творіння є оригі-
нальним, відтвореним і  здійсненим на 
основі інтелектуальної діяльності лю-
дини. Таким чином, людський інтелект 
є ядром і  передумовою»,  – сказав  Ван 
Гохуа, юрист пекінської юридичної 
фірми Zhongwen. За його словами, 
якщо контент створювався машинами 
після того, як люди вводили якісь клю-
чові слова, то машини повинні бути 

автором, а не людським інтелектом, а 
контент не повинен захищатися в сен-
сі закону про авторське право. «Оскіль-
ки машини можуть використовуватися 
будь-якою людиною і  генерувати один 
і той же контент під одними і тими ж 
ключовими словами, нам потрібно по-
думати про те, що саме захищає закон 
про авторське право, – інтелектуальну 
діяльність за вибором ключових слів або 
твір, дійсно створений людським інте-
лектом», – додав він [10]. 

А ось свіжий приклад з української 
практики. Гурт «Океан Ельзи» («ОЕ») 12 
лютого ц.р. випустив нову пісню і кліп 
до неї. Фронтмен гурту Святослав 
Вакарчук 16 лютого у  своєму Twitter 
написав, що автором пісні є штуч-
ний інтелект. Цю програму розробив 
аспірант університету Джонстона  – 
Кйеф Ріш. За його словами, програма 
послухала все пісні «ОЕ» і  написала 
свою. Композиція вийшла в звичному 
для цієї групи стилі, і якщо б С. Вакар-
чук не розкрив секрет, то ніхто б і не 
сумнівався щодо авторства [11]. У ній 
є гармонії, які властиві музиці Вакар-
чука, заданий середній розмірений 
темп і  фрази, що часто зустрічаєть-
ся в  його творчості і  використовувані 
в текстах, можна навіть вловити прямі 
цитати з інших пісень «ОЕ». За слова-
ми музиканта, програма послухала усі 
пісні з репертуару «ОЕ», і спираючись 
на них, написала свою. На офіційному 
каналі «ОЕ» на YouTube йдеться про те, 
що автором музики та слів є С.Вакар-
чук. Чи можна його вважати єдиним 
автором нового твору, чи це – похід-
ний твір? Відповідно до статті 1 Зако-
ну України «Про авторське право і су-
міжні права» похідний твір – це твір, 
що є творчою переробкою іншого існу-
ючого твору без завдання шкоди його 
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охороні (анотація, адаптація, аран-
жування, обробка фольклору та інша 
переробка творів) чи його творчим 
перекладом на іншу мову. Закон не 
передбачає вичерпного переліку всіх 
можливих видів переробок первинних 
творів. Право на переробку належить 
самому автору, який може здійснити 
її особисто або надати дозвіл на пе-
реробку іншим особам. Похідний твір 
може отримати авторсько-правову 
охорону за наявності умов, що висува-
ються до всіх творів: він повинен бути 
результатом творчої діяльності, оригі-
нальним, та мати вираження у певній 
об’єктивній формі. Крім зазначено-
го обов’язковим є дотримання прав 
автора, твір якого зазнав переробки. 
Створені внаслідок переробки похідні 
твори є окремим об’єктом авторсько-
го права, а, отже, і  об’єктом правової 
охорони. Будь  – яка переробка твору 
може мати місце лише на підставі до-
говору з  автором (див. постанову Ви-
щого господарського суду України від 
10.11.2015 у  справі №  910/19751/14). 
Твір визнається похідним незалежно 
від ступеню змін, внесених до пер-
винного твору. Закон не визначає межі 
можливого творчого втручання у пер-
винний твір [12,с.35]. За умови дотри-
мання вище зазначених вимог твір є 
похідним. У законодавстві таких країн, 
як Сполучене Королівство, Індія, Нова 
Зеландія, передбачено, що авторами 
творів, згенерованих штучним інте-
лектом, є фізичні особи, за допомогою 
яких відповідна програма створила 
твір. Тобто автором музичного твору, 
який написала комп’ютерна програма, 
буде особа, що надала передумови для 
діяльності програми (розробила її або 
встановила налаштування).

Це вже далеко не перший експери-
мент, коли ШІ створює музику. Перша 
композиція за допомогою комп’ютера 
була написана ще в 1957 році. Вона на-
зивалася Silver Scale («Срібна луска»), а 
тривала всього 17 секунд. Після цього 
музичні програми удосконалювали-
ся, і на кожному етапі з’являвся новий 
твір. Існує алгоритм написання пісні: 
програма аналізує твори конкретного 
композитора чи пісні певного напряму, 
обчислює комбінації нот, які найчасті-
ше повторюються, і з них створює свій 
твір. Цим програмам нескладно ство-
рити як простеньку естрадну пісню, так 
і твір в стилі Баха. З’явився навіть тест 
Тюрінга, де пропонується відрізнити 
справжній твір Баха від «штучного». 
Більшість не змогли цього зробити. 

 На підставі аналізу розглянутих 
судами справ, пов’язаних з проблемою 
правосуб’єктності ШІ, і вивчення зако-
нотворчої діяльності з  цього питання, 
дослідниками вказується, що для вирі-
шення проблеми визначення прав ІВ на 
створений ним твір, можливі такі варі-
анти: 1. Не наділяти ШІ правами авто-
ра і не визнавати створений твір об’єк-
том ІВ. 2. Визнати за ШІ права автора. 
3. Розподілити авторські права між ШІ 
і  фізичною особою, яка брала участь 
у діяльності ШІ. 4. Наділити авторськи-
ми (патентними) правами фізичну 
особу, яка створювала ШІ або набувала 
його для створення творів (винаходів). 
5. Створити неіснуючого автора і наді-
лити його правами на створений твір 
[7,с.182]. При цьому автор цієї статті 
дотримується точки зору щодо переда-
чі таких прав власнику або творцеві ШІ 
(в залежності від обставин).

Резолюція Європарламенту 
2015/2013 (INL) від 16.02.2017 р., яка 
включає Хартію робототехніки, пе-
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редбачає, що до робототехніки засто-
совується чинна система правового 
регулювання питань ІВ, до прав ІВ  – 
нейтральний підхід з  позиції техно-
логій. Зокрема, правова охорона об’єк-
там, створеним системами ШІ, має 
надаватися з  урахуванням нейтраль-
ної правосуб’єктності, адже за систе-
мами ШІ, насамперед, стоїть людина. 
У квітні 2019  р.Європейська комісія 
опублікувала Директиву про етичний 
підхід до розробки ШІ (чорновий варі-
ант) для вивчення представниками ін-
дустрії. Основні положення докумен-
та полягають у  тому, що ШІ повинен 
створюватися на підтримку суб’єктно-
сті людини, а системи ШІ та результа-
ти їхньої діяльності мають бути «лю-
диноцентричними, спрямованими 
цілком і повністю на те, щоб служити 
людству й загальному благу, щоб спри-
яти вдосконаленню умов людського 
існування та його свободи». Вірогідно, 
така позиція навряд чи призведе до 
того, що в ЄС системи ШІ будуть наді-
лені авторським правом на результати 
своєї діяльності відособлено від люди-
ни (принаймні найближчим часом). 

 У цьому контексті важливо нагада-
ти про дві події, що відбулися у 2019 р.
Організація економічного співробіт-
ництва і розвитку (OECD), що об’єднує 
37 економічно розвинених країн світу, 
спільно з  6 державами (Аргентиною, 
Бразилією, Коста-Рікою, Колумбією, 
Перу і  Румунією), у  травні 2019 р., а 
згодом у  червні 2019  р.міністри еконо-
міки країн G20 вперше погодили засади 
поводження зі ШІ. В основу було покла-
дено два принципи. Перший  – для під-
вищення довіри до технологій ШІ та 
повної реалізації потенціалу потрібно, 
щоб у центрі використання ШІ стояла 
людина. Організації та особи, які пра-

цюють з  такими системами, несуть 
відповідальність за дотримання цих 
принципів. Другий принцип – ШІ-систе-
ми повинні бути стійкими, захищеними 
та надійними протягом усього періоду 
їх використання, а також не повинні 
нести жодних неприйнятних ризиків. З 
юридичної позиції, рекомендації OECD 
не є обов’язковими до виконання. Однак 
вони покликані сформувати єдиний під-
хід до тлумачення критеріїв охороноз-
датності результатів діяльності ШІ 
в різних юрисдикціях.

Представляє інтерес Резолюція Єв-
ропейського парламенту від 20 жовт-
ня 2020  р.про права інтелектуальної 
власності в  області розробки техно-
логій штучного інтелекту (2020/2015 
(INI)) [13]. Викладемо основні поло-
ження цього програмного документу. 

1.Європейський парламент бере 
до відома Білу книгу Європейської 
комісії з  штучного інтелекту  – євро-
пейський підхід до досконалості і до-
віри і  європейську стратегію обробки 
даних; підкреслює, що викладені тут 
підходи можуть допомогти розкрити 
потенціал ШІ, орієнтованого на люди-
ну, в  ЄС; зазначає, проте, що захист 
прав інтелектуальної власності (ІВ) 
в  контексті розвитку ШІ і  пов’яза-
них з ним технологій не було взято 
до уваги Комісією, незважаючи на 
ключове значення цих прав; наго-
лошує на необхідності створення Єди-
ного європейського простору даних 
і  вважає, що його використання буде 
відігравати важливу роль в інноваціях 
і творчості економіки ЄС, які слід зао-
хочувати; зазначає, що Союз повинен 
грати фундаментальну роль у  визна-
ченні основних принципів розробки, 
використання і застосування ШІ.
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2. Підкреслює той факт, що роз-
виток ШІ і пов’язаних з ним техноло-
гій в  транспортному і  туристичному 
секторах принесе з  собою інновації, 
дослідження, мобілізацію інвестицій 
і  значні економічні, соціальні, еко-
логічні, громадські вигоди і  вигоди 
в плані безпеки, одночасно підвищую-
чи привабливість цих секторів новим 
поколінням і  створення нових мож-
ливостей працевлаштування і  більш 
стійких бізнес-моделей, відзначає, од-
нак, що це не повинно завдавати шко-
ди або наражати на небезпеку людей 
або суспільство;

3. Підкреслює важливість створен-
ня діючої і  повністю узгодженої нор-
мативно-правової бази для технології 
ШІ; передбачає, що така структура по-
винна прийняти форму регулювання, а 
не директиви, щоб уникнути фрагмен-
тації єдиного європейського цифрово-
го ринку і сприяти інноваціям;

4. Закликає Комісію включити сім 
ключових вимог, викладених в  Керів-
них принципах Групи експертів ви-
сокого рівня, які були позитивно роз-
глянуті в  Повідомленні від 8 квітня 
2019  року (11), в  усі законодавчі акти 
в  галузі ШІ, і  забезпечити їх належне 
виконання. 

5. Підкреслює, що розробка, роз-
гортання і  використання технологій 
ШІ, а також процвітання світової еко-
номіки даних потребують вирішен-
ня важливих технічних, соціальних, 
економічних, етичних і  юридичних 
питань в  різних сферах діяльності, 
включаючи права ІВ та їх вплив на ці 
області; підкреслює, що для розкриття 
потенціалу технологій ШІ необхідно 
усунути непотрібні юридичні бар’єри, 
щоб не перешкоджати зростанню та 
інновацій в  економіці ЄС, що розви-

вається; закликає до оцінки впливу 
на захист прав ІВ в контексті розвитку 
технологій ШІ;

6. Зазначає, що збалансований за-
хист прав ІВ для технологій ШІ і бага-
товимірний характер такого захисту 
мають ключове значення, при цьому 
підкреслюється важливість забезпе-
чення високого рівня захисту прав ІВ, 
забезпечення правової визначеності 
та створення необхідної довіри, заохо-
чує інвестиції в  ці технології і  забез-
печення їх довгострокової рентабель-
ності та використання споживачами. 
Вважає, що Союз може відіграти про-
відну роль у  розвитку технологій ШІ, 
якщо він прийме добре функціонуючу 
нормативно-правову базу, яка буде 
регулярно оцінюватись у світлі техно-
логічних досягнень, і  буде проводити 
активну державну політику; особли-
во щодо програм навчання і  фінан-
сової підтримки досліджень, а також 
співпраці між державним і  приват-
ним секторами; підтверджує необхід-
ність наявності достатнього простору 
для маневру, що дозволяє розробляти 
нові технології, продукти і  послуги; 
підкреслює, що створення середови-
ща, що сприяє творчості та інновацій, 
шляхом заохочення творців до вико-
ристання технологій ШІ не повинно 
відбуватися на шкоду інтересам твор-
ців і  людей або етичним принципам 
Союзу;

7. Вважає також, що Союзу необхід-
но включити різні аспекти ШІ в техно-
логічно нейтральні визначення, які є 
досить гнучкими, щоб застосовувати-
ся до майбутніх технологічних змін, 
а також до майбутніх додатків; вва-
жає, що слід продовжити роздуми про 
взаємодію між ШІ і правами ІВ як для 
IPO, так і для користувачів; Вважає, що 
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проблема оцінки додатків ШІ створює 
потребу в вимогах до прозорості і роз-
робці нових методів, оскільки, напри-
клад, системи адаптивного навчання 
можуть перекалібрувати кожен раз при 
введенні даних, що робить попереднє 
розкриття інформації неефективним;

8. Наголошує на важливості прозо-
рості та підзвітності в застосуванні ал-
горитмів потоковими сервісами, щоб 
гарантувати кращий доступ до фор-
мально різноманітного і  багатомов-
ного культурного і  творчого контенту 
і рівний доступ до європейських творів;

9. Рекомендує в якості першого кро-
ку провести оцінку за секторами і типа-
ми впливу ШІ в області прав ІВ; вважає, 
що такий підхід повинен враховувати, 
наприклад, ступінь людського втру-
чання, автономність ШІ, важливість 
ролі і  походження використовуваних 
даних і  матеріалів, захищених автор-
ським правом, а також можливу участь 
інших відповідних факторів; нагадує, 
що будь-який підхід повинен забезпе-
чувати правильний баланс між необ-
хідністю захисту інвестицій, як в плані 
ресурсів, так і зусиль, і необхідністю за-
охочувати створення і спільне викори-
стання; вважає, що необхідно провести 
поглиблене дослідження, щоб оцінити 
вклад людини в алгоритмічні дані, ви-
користовувані ШІ; вважає, що прорив-
ні технології, такі як ШІ, пропонують 
як невеликі, так і а також для великих 
підприємств можливість створювати 
лідируючі на ринку продукти; вважає, 
що всі підприємства повинні користу-
ватися однаково ефективним і  дієвим 
захистом прав ІВ; тому закликає Ко-
місію та держави-члени пропонувати 
підтримку стартапам і МСП через про-
граму Єдиного ринку і центрів цифро-
вих інновацій для захисту їх продуктів;

10. Пропонується, щоб ця оцінка 
була зосереджена на впливі ШІ і пов’я-
заних з  ним технологій в  рамках дію-
чої системи патентного права, захисту 
торгових марок і промислових зразків, 
авторських і суміжних прав, включаю-
чи можливість застосування правової 
охорони до баз даних і  комп’ютерних 
програм; а також як захист нерозкри-
тих ноу-хау і  комерційної інформації 
(«комерційні секрети») від їх незакон-
ного придбання, використання та роз-
криття; визнає потенціал технологій 
ШІ для поліпшення захисту прав ІВ, не-
залежно від необхідності перевірки та 
аналізу людиною, особливо щодо юри-
дичних наслідків; далі наголошує на 
необхідності оцінки, чи слід оновлю-
вати договірне право, щоб найкращим 
чином захистити споживачів, і чи слід 
адаптувати правила конкуренції з ура-
хуванням ринкових збоїв і зловживань 
в  цифрову економіку, необхідність 
більш комплексної правової бази для 
секторів економіки, в  яких присутній 
ШІ, що дозволяє європейським підпри-
ємствам і  зацікавленим сторонам для 
розширення своєї діяльності, а також 
потребу в  правовій визначеності; під-
креслює, що захист ІВ завжди повинен 
відповідати іншим основним правам 
і  свободам; що дозволить європей-
ським підприємствам і  зацікавленим 
сторонам розширити свою діяльність. 

11. Відзначає, що математичні 
методи як такі звільняються від па-
тентоспроможності, якщо вони не ви-
користовуються для технічних цілей, 
пов’язаних з  технічними винаходами, 
і в цьому випадку самі є патентоспро-
можними, якщо дотримуються крите-
рії для винаходів; вказує, крім того, що 
коли винахід відноситься або до спосо-
бу, що включає технічні засоби, або до 
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технічного пристрою, його передба-
чуване використання, взяте в  цілому, 
насправді носить технічний характер 
і, отже, не виключає можливості вида-
чі патенту; підкреслює тому роль сис-
теми патентного захисту в  заохоченні 
створення винаходів ШІ і  сприяння їх 
поширенню; і  необхідність створення 
можливостей для європейського біз-
несу та стартапів для підтримки роз-
робки та впровадження ШІ в  Європі; 
Зазначає, що стандартизовані патенти 
відіграють ключову роль в  розробці 
та поширенні нового ШІ і  пов’язаних 
з ним технологій, а також в забезпечен-
ні функціональної сумісності; закликає 
Комісію підтримати встановлення га-
лузевих стандартів і  заохочувати фор-
мальну стандартизацію;

12. Вказує, що патентна охорона 
може бути надана до тих пір, поки ви-
нахід є новим, неочевидним і є резуль-
татом інноваційної діяльності; далі 
зазначає, що патентне право вимагає 
всебічного опису базової технології, 
що може бути проблематичним для 
деяких технологій ШІ через складність 
аргументів; також підкреслює право-
ві проблеми зворотного проектуван-
ня, яке є винятком з  захисту автор-
ських прав на комп’ютерні програми 
та захисту комерційної таємниці, які, 
в свою чергу, необхідні для інновацій 
і досліджень і які слід належним чином 
враховувати в контексті розвитку тех-
нологій ШІ; Закликає Комісію оцінити 
можливість адекватного тестування 
продуктів, наприклад, в  модульному 
режимі, без ризику для власників прав 
ІВ або щодо комерційної таємниці 
в  результаті розкриття великої кіль-
кості інформації, що легко відтворю-
ється, про продукти; підкреслює, що 
технології ШІ повинні бути вільно до-

ступні для освітніх і дослідницьких ці-
лей, наприклад для більш ефективних 
методів навчання;

13. Відзначає, що автономія в ство-
ренні художнього контенту може ви-
кликати питання, пов’язані з правом ІВ 
на цей контент; вважає, тому, що праг-
нення до правосуб’єктності технологій 
ШІ не може переслідуватися, і  вказує 
на негативний вплив цієї можливості 
на стимули для творців-людей;

14. Підкреслює різницю між твор-
чістю, створеною за допомогою ШІ, 
з  одного боку, і  творчістю, створеною 
за допомогою ШІ, з  іншого, причому 
останнє пов’язане з новими норматив-
ними проблемами для захисту прав ІВ, 
такими як питання власності, винахід-
ливості і  адекватної винагороди, а та-
кож питання, пов’язані з потенційною 
концентрацією ринку; вважає, крім 
того, що права ІВ на розробку техно-
логії ШІ слід відрізняти від будь-яких 
прав ІВ, що надаються творчим творам, 
створеним за допомогою ШІ; підкрес-
лює, що там, де ШІ використовується 
виключно як інструмент, що допомагає 
автору в процесі створення, все ще за-
стосовується поточна структура ІВ;

15. Вважає, що технологічна твор-
чість, породжена технологіями ШІ, 
має бути захищена правами ІВ для 
заохочення інвестицій в  цю форму 
творчості і  підвищення правової ви-
значеності для громадян, підприємств 
і  винахідників, які в  даний час є од-
ними з  найбільш частих користува-
чів технологій ШІ; Вважає, що твори, 
створені самими штучними об’єктами 
і  роботами, можуть не підпадати під 
захист авторських прав, щоб поважати 
принцип оригінальності, пов’язаний 
з  людиною, оскільки термін «інте-
лектуальна творчість» відноситься до 
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особистості автора; Закликає Комісію 
просувати горизонтальний, засно-
ваний на фактах і  технологічно ней-
тральний підхід до загальних єдиних 
правил авторського права, які можуть 
застосовуватися до творів, виробле-
ним ШI в  Союзі; якщо встановлено, 
що такі твори можуть бути захищені 
авторським правом; рекомендує, щоб 
всі права власності надавалися тільки 
фізичним або юридичним особам, за-
конно створив твір, і тільки за згодою 
правовласника, якщо використовуєть-
ся матеріал, захищений авторським 
правом, якщо не застосовуються ви-
ключення або обмеження авторського 
права; підкреслює важливість полег-
шення доступу до даних і  обміну да-
ними, відкритих стандартів і техноло-
гій з  відкритим вихідним кодом при 
одночасному заохоченні інвестицій 
і  стимулюванні інновацій; якщо ви-
користовується матеріал, захищений 
авторським правом, якщо не застосо-
вуються виключення або обмеження 
авторського права; підкреслює важ-
ливість полегшення доступу до даних 
і обміну даними, відкритих стандартів 
і технологій з відкритим вихідним ко-
дом при одночасному заохоченні ін-
вестицій і стимулювання інновацій;

16. Відзначає, що ШI дозволяє об-
робляти великі обсяги даних, що сто-
суються сучасного стану або наявності 
прав ІВ; зазначає, в той же час, що ШІ 
або пов’язані з  ним технології, вико-
ристовувані в  процесі реєстрації ПІВ 
і відповідальності, не можуть заміни-
ти індивідуальну перевірку, проведе-
ну людьми, для забезпечення якості та 
справедливості рішень; Зазначає, що 
ШІ поступово набуває здатність брати 
на себе завдання, що звичайно вико-
нуються людьми, і тому наголошує на 

необхідності запровадження відпо-
відних заходів безпеки, включаючи 
системи проектування, які постійно 
втягують людей у    процеси контролю 
і перевірки, а також прозорість,

17. Відзначає, що по відношенню 
до використання не персональних да-
них технологіями ШІ законне викори-
стання творів, захищених авторським 
правом, і  інших об’єктів і  пов’язаних 
даних, включаючи раніше існуючий 
контент, високоякісні набори даних 
і  метаданих, має оцінюватися в  світ-
лі існуючих правил щодо обмежень 
та виключень з  захисту авторських 
прав, таких як виняток для інтелек-
туального аналізу тексту і даних, від-
повідно до Директиви про авторське 
право і  суміжні права на єдиному 
цифровому ринку; закликає до по-
дальшого роз’яснення захисту даних 
відповідно до закону про авторське 
право і потенційного захисту торгових 
марок і промислових зразків для тво-
рів, створених самими додатками на 
основі ШІ; вважає, що слід заохочува-
ти добровільний обмін неособовими 
даними між підприємствами і  сек-
торами на основі справедливих угод, 
включаючи ліцензійні угоди; Звертає 
увагу на проблеми прав ІВ, що вини-
кають в результаті створення неправ-
дивої інформації з вводядячим в ома-
ну, маніпулюванням даних або даних 
низької якості, незалежно від того, чи 
містить така помилкова інформація 
дані, що можуть бути захищені автор-
ським правом; стурбований можливіс-
тю масових маніпуляцій громадянами 
з метою дестабілізації демократії і за-
кликає до підвищення обізнаності та 
грамотності ЗМІ, а також до наявності 
терміново необхідних технологій ШІ 
для перевірки фактів та інформації; 
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вважає, що контрольована реєстрація 
неособистих даних, що використову-
ються в  життєвому циклі технологій 
на основі ШІ, відповідно до правил за-
хисту даних, може полегшити відсте-
ження використання робіт, захищених 
авторським правом, тим самим краще 
захищаючи правовласників і сприяю-
чи захисту конфіденційності; підкрес-
лює, що технології ШІ можуть бути ко-
рисні в контексті захисту прав ІВ, але 
зажадають участі людини для їх аналі-
зу та забезпечення повної прозорості 
будь-яких систем прийняття рішень 
на основі ШІ; підкреслює, що будь-яка 
майбутня система ШІ не повинна об-
ходити можливі вимоги до технологій 
з відкритим вихідним кодом в публіч-
них тендерах або перешкоджати об’єд-
нанню цифрових послуг; Зазначає, що 
системи ШІ засновані на програмному 
забезпеченні і  покладаються на ста-
тистичні моделі, які можуть включати 
помилки; підкреслює, що продукти, 
створені ШІ, не повинні приводити 
до будь-якої дискримінації, і що один 
з найбільш ефективних способів зни-
ження навантаження на системи ШІ – 
забезпечити  – наскільки це можливо 
відповідно до законодавства ЄС – до-
ступність максимальної кількості не-
особистих даних для навчання і  ма-
шинного навчання; закликає Комісію 
розглянути можливість використання 
даних з суспільного надбання для та-
ких цілей; наскільки це можливо від-
повідно до законодавства Союзу. 

18. Підкреслює важливість повної 
реалізації Стратегії єдиного цифрово-
го ринку для поліпшення доступності 
та взаємодії неособистих даних в  ЄС; 
підкреслює, що європейська стратегія 
обробки даних повинна забезпечу-
вати баланс між просуванням потоку 

даних, широким доступом, викорис-
танням та спільним використанням 
та захистом прав ІВ та комерційної 
таємниці при дотриманні принци-
пів захисту даних і конфіденційності; 
підкреслює в  цьому відношенні, що 
слід оцінити, чи є закон ЄС про ІВ від-
повідним інструментом для захисту 
даних, включаючи галузеві дані, не-
обхідні для розробки ШІ, і нагадує, що 
структуровані дані, такі як бази даних, 
якщо вони є власністю ІВ, зазвичай 
не можуть вважати даними; вважає, 
що повинна надаватися вичерпна ін-
формація про використання даних, 
які є частиною ІВ, зокрема, в контексті 
відносин між платформою і бізнесом; 
Вітає намір Комісії створити Єдиний 
європейський простір даних;

19. Наголошує, що Комісія розгля-
дає бажаність законодавчих дій з  пи-
тань, що впливає на взаємодію між 
економічними операторами, щоб мати 
можливість використовувати неосо-
бисті дані, і вітає можливий перегляд 
Директиви про бази даних і  можливе 
роз’яснення застосування Директиви 
про комерційну таємницю в якості за-
гальної основи; з інтересом очікує ре-
зультатів громадських консультацій, 
розпочатих Комісією з  Європейської 
стратегії даних;

20. Підкреслює, що Комісія по-
винна прагнути забезпечити збалан-
сований і  заснований на інноваціях 
захист ІВ в  інтересах європейських 
розробників ШІ, посилити міжнарод-
ну конкурентоспроможність європей-
ських компаній, в т. ч. проти неспра-
ведливої   тактики судового розгляду, 
і  забезпечити максимальну правову 
визначеність, особливо для користува-
чів на міжнародних переговорах, в  т. 
ч., зокрема, щодо триваючих диску-
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сій по ШІ і революції даних під егідою 
ВОІВ; Вітає недавні пропозиції Комісії 
про висловлення думки Союзу в  ході 
громадських консультацій ВОІВ по 
проекту політичного документа ВОІВ 
в області інтелектуальної власності та 
штучного інтелекту;

21. Повністю усвідомлює, що до-
сягнення в  галузі ШІ повинні бути 
пов’язані з державними інвестиціями 
в  інфраструктуру, навчанням циф-
ровим навичкам і  значними поліп-
шеннями в  підключенні і  взаємодії 
для досягнення повних результатів; 
підкреслює, таким чином, важливість 
безпечних і стійких мереж 5G для пов-
ного розгортання технології ШІ, але, 
що більш важливо, необхідну роботу 
над рівнем інфраструктури і  безпеки 
в  усьому Союзі; Зазначає інтенсивну 
патентну діяльність, наявну в  тран-
спортному секторі щодо ШІ; стурбова-
ний тим, що це може призвести до ма-
сових судових розглядів, які завдадуть 
шкоди всьому сектору, а також можуть 
вплинути на безпеку дорожнього руху,

22. Підтримує готовність Комісії 
запросити ключових учасників вироб-
ництва – виробників транспортних за-
собів, новаторів в області ШІ і підклю-
чення, постачальників туристичних 
послуг та інших учасників виробни-
чо-збутового ланцюжка в автомобіль-
ній галузі  – до узгодження умов, за 
яких вони будуть готові поділитися 
своїми даними;

23. Доручає своєму Президенту на-
правити цю резолюцію Раді і  Комісії, 
а також парламентам та урядам дер-
жав-членів.

Патенти. Інвентаризація вина-
ходів, створених із використанням 
штучного інтелекту. Ще одним важ-
ливим документом , що заслуговує 

на увагу, є Резолюція Міжнародної 
асоціації з  охорони інтелектуальної 
власності (AIPPI)  2020 р., яка налічує 
близько 9000 членів по всьому світу 
з більш ніж 125 країн. Питання для ви-
вчення – Патенти. Інвентаризація ви-
находів, створених із використанням 
штучного інтелекту (Resolution 2020 – 
Study Question  – Patents Inventorship 
of inventions made using Artificial 
Intelligence), затверджена на щорічно-
му всесвітньому конгресі AIPPI World 
Intellectual Property Congress 2020, що 
відбувся в  режимі онлайн в  жовтні 
2020 р.Розглянемо її основні положен-
ня [14,15].

Довідково: 1) Ця резолюція сто-
сується питання винахідництва ви-
находів, створених із використанням 
штучного інтелекту (ШІ). Зокрема, ця 
Резолюція розглядає різні ролі людей 
у   створенні, навчанні та використанні 
систем ШІ та досліджує, як повинні за-
стосовуватися стандарти винахідниц-
тва при розгляді винаходу, створеного 
за допомогою такої системи.

2) На сьогодні у типовому застосу-
ванні ШІ люди можуть брати участь на 
різних етапах, включаючи створення 
алгоритму ШІ, проектування системи 
ШІ відповідно до певної мети, куриру-
вання даних та навчання системи цим 
даним, а також застосування навчених 
системи до конкретного завдання. Вже 
з огляду на здатність систем ШІ «вчи-
тися», традиційні уявлення про вина-
хідництво можуть бути оскаржені при 
роботі з  процесами винаходу. У май-
бутньому, якщо ще не, участь людини 
в процесі винаходу може бути зведена 
до мінімуму або взагалі зникнути. Чи є 
чинний закон винахідництва адекват-
ним для вирішення цих сценаріїв, чи 



73

потрібне щось нове чи інше, – це ос-
новна увага в цій Резолюції.

3) Для цілей цієї Резолюції: a. Ви-
значення поняття «винахідник» слідує 
Резолюції AIPPI Q244 «Винахідниц-
тво багатонаціональних винаходів» 
(Ріо-де-Жанейро, 2015 р.), зазнача-
ючи, що: «Особу слід вважати (спів) 
винахідником, якщо вона зробила ін-
телектуальний внесок у винахідниць-
ку концепцію . Концепція винаходу 
визначається на основі всього змісту 
заявки на патент або патенту, вклю-
чаючи опис, формулу винаходу та 
креслення « і  далі продовжуючи, що: 
«Правило щодо визначення інтелекту-
ального внеску винахідника повинно 
бути послідовним незалежно від міс-
ця проживання або місцезнаходження 
винахідника, його громадянства, чин-
ного законодавства про зайнятість або 
країни, в якій здійснювався інтелекту-
альний внесок зробив, “і b. «Винахід» 
означає винахід, що підлягає патен-
туванню, патент на який буде видано 
згідно з чинною патентною системою, 
якщо винахід було зроблено фізичною 
особою (особами). 

4) Отримано 39 звітів від націо-
нальних та регіональних груп AIPPI та 
незалежних членів, що надали деталь-
ну інформацію та аналіз національних 
і регіональних законів, що стосуються 
цієї Резолюції. Ці звіти були розгля-
нуті Генеральною групою репортерів 
AIPPI та перенесені в Зведений звіт . 

5) На онлайн-Всесвітньому кон-
гресі AIPPI у  жовтні 2020  р.предмет 
цієї Резолюції був далі обговорений 
у  рамках спеціального комітету з  ви-
вчення та знову на повному пленарно-
му засіданні, після якого ця Резолюція 
була прийнята Виконавчим комітетом 
AIPPI. 

AIPPI вирішує, що: 1) бажана між-
народна гармонізація щодо винахід-
ництва винаходів, зроблених із ви-
користанням ШІ. 2) Винахід не слід 
виключати із патентного захисту 
лише через те, що ШІ сприяв цьому 
винаходу. 3) Вимоги до фізичної осо-
би, яку слід вважати винахідником 
або співавтором винаходу, зробленого 
з  використанням ШІ, не повинні від-
різнятися від вимог щодо того, щоб 
вважатись винахідником винаходу, 
зробленого без використання ШІ. 4) 
Незалежно від того, чи був використа-
ний ШІ при розробці винаходу, фізич-
ну особу слід вважати винахідником 
або співавтором, якщо вона внесла ін-
телектуальний внесок у винахідниць-
ку концепцію. 

Як необмежені приклади та припу-
скаючи, що інші вимоги винаходу ви-
конуються щодо винаходів, зроблених 
з  використанням ШІ, винахідниками 
можна вважати: а. Фізичну особу, яка 
використовує алгоритм ШІ для проек-
тування певного виду продукції або 
процесу, слід вважати винахідником 
або співавтором, коли отриманий ви-
нахід відноситься до типу продукту або 
процесу, призначеного фізичною осо-
бою. b. Фізичну особу, яка розробляє 
алгоритм ШІ, що використовується 
для створення винаходу, слід вважати 
винахідником або співавтором, за-
лежно від рівня внеску цієї особи у ви-
нахід. Якщо фізична особа розробила 
алгоритм ШІ для вирішення наперед 
визначеної проблеми, яка ефектив-
но вирішується винаходом, така фі-
зична особа повинна розглядатися як 
винахідник винаходу. Якщо алгоритм 
ШІ являв собою загальний алгоритм 
ШІ, розроблений без урахування кон-
кретної проблеми, фізичну особу, яка 
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розробила алгоритм ШІ, не слід вва-
жати винахідником, якщо він не має 
іншого інтелектуального внеску в кон-
цепцію винаходу. c. Фізичну особу, яка 
вибирає дані або джерело даних для 
навчання алгоритму ШІ, слід вважати 
винахідником або співавтором вина-
ходу, створеного за допомогою цього 
алгоритму ШІ, якщо дані або джерело 
даних вибрано з метою вирішення за-
здалегідь поставленої проблеми, яка 
ефективно вирішується винаходом. d. 
Фізичну особу, яка вибирає або гене-
рує дані, або обирає джерело даних для 
введення в навчений алгоритм ШІ, слід 
вважати винахідником або співавто-
ром винаходу, створеного за допомо-
гою цього алгоритму ШІ, якщо дані або 
джерело даних генеруються або обрані 
з метою вирішення наперед визначе-
ної проблеми і винахід ефективно ви-
рішує проблему. e. Фізичну особу, яка 
визнає, що результат алгоритму ШІ є 
винаходом, слід вважати винахідни-
ком або співавтором такого винаходу. 
5) ШІ не слід вважати винахідником 
або співавтором винаходу, а також 
забороняється називати його таким, 
якщо жоден внесок у винахід фізичної 
особи не ідентифікується. 6) З метою 
сприяння інноваціям винаходи, ство-
рені з  використанням ШІ, не повинні 
виключатись із патентної охорони як 
такі, незалежно від того, чи є достатня 
кількість внесків фізичної особи, яка 
може бути названа винахідником, і за 
умови, що існує фізична або юридична 
особа, зазначена заявником.

Важливість політики в  сфері ІВ 
для національної безпеки зі ШІ. Як 
вже зазначалось, захист прав ІВ в кон-
тексті розвитку ШІ і пов’язаних з ним 
технологій не було взято до уваги ЄК, 
попри ключове значення цих прав. 

Нещодавно Комісія національної без-
пеки зі штучного інтелекту (NSCAI) 
розкритикувала уряд США за те, що 
він не визнав політику в  сфері ІВ на-
ціональним пріоритетом і  відстає від 
Китаю в захисті ключових технологій. 
В останньому звіті NSCAI про ринок 
ШІ комісія присвятила важливості ре-
формування ІВ країни цілий розділ. 
Посилаючись на те, що Китай про-
довжує «застосовувати і  використо-
вувати» політику ІВ, NSCAI закликає 
до «всеосяжної» реформи політики ІВ 
стосовно ШІ, щоб забезпечити лідер-
ство США в  цьому секторі [16]. «США 
також не змогли визнати важливість 
інтелектуальної власності у  забезпе-
ченні власної національної безпеки, 
економічних інтересів і  конкуренто-
спроможності технологій. США не роз-
робили комплексну політику в  галузі 
ІВ   для стимулювання інвестицій та 
захисту створення ШІ та інших нових 
технологій»,  – йдеться у  звіті. Пріо-
ритет інтелектуальної власності. У 
звіті говориться, що США «не виста-
чає комплексної політики у  сфері ін-
телектуальної власності», що створює 
загрозу поточним технологічним ін-
новаціям, національній безпеці і еко-
номічному процвітанню. Для боротьби 
з  цим NSCAI рекомендує президенту 
Д. Байдену видати розпорядження 
про пріоритети ІВ та розробити план 
реформування ІВ та захисту нових 
технологій ШІ. «Уряду США необхідно 
усунути ці вразливості, що виникають 
через відсутність комплексної політи-
ки у  сфері інтелектуальної власності. 
На даний час уряд США неефектив-
но використовує політику в  галузі ІВ 
в  якості інструменту для підтримки 
національних стратегій забезпечення 
національної безпеки, економічних 
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інтересів і  конкурентоспроможності 
технологій у галузі ШІ і нових техноло-
гій, – йдеться в звіті. – Він повинен, як 
мінімум, сформулювати і  розробити 
національні реформи і  політику в  га-
лузі ІВ з метою стимулювання, розши-
рення і захисту ШІ і нових технологій 
всередині країни і  за кордоном». За-
стосування і  використання. NSCAI 
заявила, що США відстають від Китаю 
в гонці за лідерство в розробці патен-
тів на нові технології. «Китай одночас-
но підсилює і  використовує політику 
в  галузі ІВ в  якості важливого інстру-
менту в  своїх національних стратегі-
ях щодо нових технологій. США ж не 
змогли визнати важливість ІВ в забез-
печенні власної національної безпеки, 
економічних інтересів і  конкуренто-
спроможності технологій. У США не 
розроблена комплексна політика в об-
ласті інтелектуальної власності для 
стимулювання інвестицій». У звіті ска-
зано, що Китай «виконав свою страте-
гічну політичну мету» щодо збільшен-
ня числа патентних заявок і  виданих 
патентів, «створивши наратив, що він 
виграв гонку інновацій». Національні 
режими ІВ Китаю для ШІ і нових тех-
нологій сприяли просуванню патент-
них заявок з  субсидіями і  винагоро-
дами, в результаті чого країна подала 
через ВОІВ майже на 10 тис. патентів 
більше, ніж США. Згідно з  останніми 
даними ВОІВ, Китай подав найбільшу 
кількість патентних заявок другий рік 
поспіль, подавши у 2020 р.68 720 зая-
вок у  систему договору ВОІВ про па-
тентну кооперацію (РСТ) [17].

Висновки. Штучний інтелект  – 
одна з  найважливіших технологій 
подвійного призначення, що має 
мультиплікаційний ефект, перетво-
рює економіку і  суспільство і  сприяє 

глобальній цифровій трансформації. 
Згідно Публікації ВОІВ з серії «Тенден-
ції розвитку технологій» за 2019  рік, 
з  моменту його появи в  1950-х  роках 
було подано майже 340 тис. патент-
них заявок, пов’язаних з ШІ, і вийшло 
понад 1,6 млн наукових публікацій. 
ШІ використовується у  всіх сферах, 
включаючи транспорт, телекомуніка-
ції, біологічні науки і  медицину, пер-
сональні пристрої і безпеку. ШІ є бага-
тоцільовою технологію, яка знаходить 
широке застосування в економічній та 
соціальній сферах. Він значно впливає 
на процеси створення, виробництва та 
розподілу товарів і послуг економічно-
го і культурного призначення, а в май-
бутньому цей вплив ще більше поси-
литься. Можна говорити про наявність 
різних точок дотику ШІ, з  одного 
боку, і  політики в  області ІВ, з  іншо-
го, оскільки однією з  основних цілей 
політики в області ІВ є стимулювання 
інновацій і творчості в рамках еконо-
мічних і  культурних систем. Системи 
ІВ покликані мотивувати людей на 
винахідницьку діяльність і  творчість. 
Саме здатність до інноваційної і твор-
чої діяльності до недавнього часу була 
визначальною характеристикою лю-
дини. Послідовний розвиток ШІ як 
універсальної технології, що знайшла 
широке застосування в  економіці, 
ставить ряд принципових питань, які 
зачіпають основи існуючих систем 
ІВ. Для багатьох держав світу ШІ пе-
ретворився в  один з  компонентів їх 
стратегічного потенціалу. Держави все 
частіше впроваджують стратегії роз-
витку ШІ-потенціалу, а також вжива-
ють заходів щодо його регламентації. 
ШІ ставить ряд складних питань, які 
потребують глобального вирішення. 
У зв’язку з цим ВОІВ почала займати-
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ся аспектами ШІ, специфічними для 
ІВ. За ініціативи ВОІВ проводиться 
Дискусія з  питань ІВ та ШІ, у  рамках 
якої держави-члени на міжнародно-
му рівні обговорюють вплив ШІ на 
ІВ, з  метою спільно визначити коло 
питань, що потребують уваги законо-
давців, а також допоможуть сформу-
вати урядові та міжнародні політики 
використання ШІ у  сфері ІВ. Україна, 
як держава-член організації та учас-
ниця багатьох міжнародних договорів 
у сфері ІВ, бере активну участь в обго-
вореннях та багатосторонніх форумах. 
Одним із векторів взаємодії ВОІВ та 
Державної системи правової охорони 
інтелектуальної власності на 2021  рік 
визначено роботу з  імплементації ін-
струментарію та досвіду використан-
ня технології ШІ в  роботі патентних 
відомств та індустрії загалом. 

Викладений аналіз законодавчої 
та правозастосовної практики, регі-
ональних та міжнародних докумен-
тів щодо регулювання питань ШІ і  ІВ 
покликаний сформувати єдиний уні-
фікований підхід до тлумачення кри-
теріїв охороноздатності результатів 
діяльності ШІ в  різних юрисдикціях, 
використання механізмів правової 
охорони об’єктів ІВ, підкреслити важ-
ливість політики в сфері ІВ для націо-
нальної безпеки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1.World Intellectual Property Indicators 
2020. URL: https://www.wipo.int/edocs/
pubdocs/en/wipo_pub_941_2020.pdf (дата 
звернення: 14.02.2021).

2.ISO/IEC TR 24028:2020: Information 
technology – AI – Overview of trustworthiness 
in AI. URL:  https://www.iso.org/obp/

ui/#iso:std:iso-iec:tr:24028:ed-1:v1:en (дата 
звернення 05.04.21)

3.Independent High-Level Expert 
Group On Artificial Intelligence Set Up By 
The European Commission. A Definition 
Of AI: Main Capabilities And Disciplines. 
URL:  https://ec.europa.eu/newsroom/dae/
document.cfm?doc_id=56341 (дата звернен-
ня 05.04.21)

4.Андрощук Г.О. Винаходи штучно-
го інтелекту. // Інтелектуальна власність 
в Україні – 2020 .- №11 – С.67.

5. Глушков В. М. Кибернетика. Вопросы 
теории и практики. – М.: Наука, 1986. – 488 с. 

6.Андрієнко О. Діти Пігмаліона і  Га-
латеї: правовий режим об’єктів інтелек-
туальної власності, створених з  викорис-
танням штучного інтелекту. URL: http://
aphd.ua/publication-807/ (дата звернення 
05.04.2021).

7.Морхат П.М., Правосубъектность ис-
кусственного интеллекта в  сфере права 
интеллектуальной собственности: граж-
данско-правовые проблемы: дисс. … д-ра 
юрид. наук. РГАИС. Москва. 2018. С. 243.

8.Андрощук Г.О. Машина винахідник: 
що вірішило ЄПВ // Інтелектуальна влас-
ність в Україні. – 2020 .- №2 – С.58-59. 

9. The Year in Patents: Ten Developments 
We’ll Remember From 2020. URL:https://www.
ipwatchdog.com/2020/12/31/year-patents-
ten-developments-well-remember-2020/
id=128674/ (дата звернення 05.04.2021).

10.Андрощук Г.О. Прецедент: твори, 
створені AI, мають право на захист автор-
ських прав!? // Інтелектуальна власність 
в Україні. – 2020.- №1- С.57-59.

11.Оленка Клочко Штучний інтелект 
написав замість Вакарчука нову пісню для 
«Океану Ельзи». URL: https://life.comments.
ua/ua/news/music/shtuchniy-intelekt-
napisav-zamist-vakarchuka-novu-pisnyu-
dlya-okeanu-elzi-video-671941.html (дата 
звернення 05.04.2021).

12.Посібник для суддів з інтелектуаль-
ної власності / Бенедисюк І. М. та ін. – Київ 
: К.І.С., 2018. – 424 с.



77

13.Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 20 października 2020 r. w sprawie 
praw własności intelektualnej w dziedzinie 
rozwoju technologii sztucznej inteligencji. 
URL: (2020/2015(INI)) https://www.europarl.
europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-
0277_PL.html (дата звернення 05.04.2021).

14.Artificial Intelligence. 
URL:https://aippi.soutron.net/Portal/
DownloadImageFile.ashx?objectId=8497 
(дата звернення 05.04.2021).

15.Summary Report by Jonathan P. OSHA, 
Reporter General Anne Marie VERSCHUUR 
and Ari LAAKKONEN, Deputy Reporters 
General Guillaume HENRY, Ralph NACK 
and Lena SHEN Assistants to the Reporter 
General 2020  – Study Question  – Patents 
Inventorship of inventions made using 
Artificial Intelligence. URL:https://aippi.
soutron.net/Portal/DownloadImageFile.
ashx?objectId=8479 (дата звернення 
05.04.2021).

16.Jennifer Maisel NSCAI Final Report: 
United States Must Up Its IP Game to Win 
the AI Race. https://www.ipwatchdog.
co m / 2 0 2 1 / 0 3 / 1 1 / n s c a i - f i n a l - r e p o r t-
united-states-must-ip-game-win-ai-race/
id=130818/ (дата звернення 05.04.2021).

17.Геннадій Андрощук Важливість 
інтелектуальної власності у  забезпе-
ченні національної безпеки США. URL: 
https://yur-gazeta.com/golovna/vazhlivist-
intelektualnoyi-vlasnosti-u-zabezpechenni-
nacionalnoyi-bezpeki-ssha.html (дата звер-
нення 05.04.2021).

REFERENCES:

1.World Intellectual Property Indicators 
2020. Retrieved from: https://www.wipo.int/
edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2020.pdf 
(access date: 14.02.2021).

2.ISO / IEC TR 24028: 2020: Information 
technology – AI – Overview of trustworthiness 
in AI. Retrieved from: https://www.iso.org/
obp/ui/#iso:std:iso-iec:tr:24028:ed-1:v1:en 
(access date 05.04.21)

3.Independent High-Level Expert Group 
On Artificial Intelligence Set Up By The 
European Commission. A Definition Of AI: 
Main Capabilities And Disciplines. Retrieved 
from: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/
document.cfm?doc_id=56341 (last accessed 
05.04.21)

4. Androschuk G.O. (2020) Vynakhody 
shtuchnoho intelektu. [Inventions of artificial 
intelligence]. // Intelektualʹna vlasnistʹ v 
Ukrayini (Intellectual property in Ukraine ) 11, 
67 [in Ukrainian]

5. Glushkov V.M. (1986) Kibernetika. 
Voprosy teorii i praktiki Cybernetics. (Questions 
of theory and practice) М .: Nаukа. [in Russian]

6. Andrienko O. Dity Pihmaliona i Halateyi: 
pravovyy rezhym obʺyektiv intelektualʹnoyi 
vlasnosti, stvorenykh z vykorystannyam 
shtuchnoho intelektu. [Children of 
Pygmalion and Galatea: The Legal Regime of 
Intellectual Property Created Using Artificial 
Intelligence]. Retrieved from: http://aphd.ua/
publication-807/ [in Ukrainian] (access date 
05.04.2021).

7.Morkhat P.M. (2018) Pravosub”yektnost’ 
iskusstvennogo intellekta v sfere prava 
intellektual’noy sobstvennosti: grazhdansko-
pravovyye problemy: diss. … d-ra yurid. nauk 
(Legal personality of artificial intelligence in 
the field of intellectual property law: civil law 
problems: diss. ... Dr. jurid. Sciences). RGAIS. 
Moscow. 

8. Androshchuk G.O. (2020) Mashyna 
vynakhidnyk: shcho virishylo YEPV [Machine 
inventor: what the EPO decided] // Intelektualʹna 
vlasnistʹ v Ukrayini (Intellectual property in 
Ukraine ) 2, 58-59. [in Ukrainian]

9. The Year in Patents: Ten Developments 
We’ll Remember From 2020. Retrieved from: 
https: //www.ipwatchdog.com/2020/12/31/
year-patents-ten-developments-well-
remember-2020/id= 128674 / (appeal date 
05.04.2021).

10.Androshchuk G.O. (2020) Pretsedent: 
tvory, stvoreni AI, mayutʹ pravo na zakhyst 
avtorsʹkykh prav!? (Precedent: works created 
by AI have the right to copyright protection!?) / 



78

Intelektualʹna vlasnistʹ v Ukrayini (Intellectual 
property in Ukraine ) 1, .57-59. [in Ukrainian]

11. Olenka Klochko Shtuchnyy intelekt 
napysav zamistʹ Vakarchuka novu pisnyu 
dlya “Okeanu Elʹzy” [Artificial intelligence 
wrote a new song for “Ocean of Elsa” instead 
of Vakarchuk] Retrieved from: https://life.
comments.ua/en/news/music/shtuchniy-
intelekt-napisav-zamist-vakarchuka-novu-
pisnyu-dlya-okeanu-elzi-video-671941.html 
(access date 05.04.2021) .

12. Benedysyuk I.M. and others (2018) 
Posibnyk dlya suddiv z intelektualʹnoyi vlasnosti 
(Handbook for Intellectual Property Judges) 
Kyiv: KIS. [in Ukrainian]

13.Rezolucja Parlamentu 
Europeanjskiego z dnia 20 października 2020 
r. in the case of intellectual property rights due 
to the development of artificial intelligence 
technology. Retrieved from: (2020/2015 (INI)) 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/TA-9-2020-0277_PL.html [in 
Polish] (last accessed 05.04.2021).

14.Artificial Intelligence. Retrieved 
from: https: //aippi.soutron.net/Portal/
DownloadImageFile.ashx? ObjectId = 8497 
(last accessed 05.04.2021).

15.Summary Report by Jonathan 
P. OSHA, Reporter General Anne Marie 
VERSCHUUR and Ari LAAKKONEN, Deputy 
Reporters General Guillaume HENRY, Ralph 
NACK and Lena SHEN Assistants to the 
Reporter General 2020  – Study Question  – 
Patents Inventorship of inventions made 
using Artificial Intelligence. Retrieved 
from: https: //aippi.soutron.net/Portal/
DownloadImageFile.ashx? ObjectId = 8479 
(last accessed 05.04.2021).

16.Jennifer Maisel NSCAI Final Report: 
United States Must Up Its IP Game to Win 
the AI   Race. Retrieved from https://www.
ipwatchdog.com/2021/03/11/nscai-final-
report-united-states-must-ip-game-win-ai-
race/id=130818/ (last accessed 05.04.2021).

17. Gennady Androshchuk Vazhlyvistʹ 
intelektualʹnoyi vlasnosti u zabezpechenni 
natsionalʹnoyi bezpeky SSHA. [The importance 
of intellectual property in ensuring US national 
security]. Retrieved from: https://yur-gazeta.
com/golovna/vazhlivist-intelektualnoyi-
vlasnosti-u-zabezpechenni-nacionalnoyi-
bezpeki-ssha.html [in Ukrainian] (last 
accessed 05.04.2021). 



79

КРИМІНАЛІСТИКА І СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

УДК 620.20

https://doi.org/10.32689/2617-9660-2021-2(14)- 79-89

Архіпов Віктор Віталійович, 
кандидат технічних наук, судовий експерт Науково-дослідного центру судової екс-
пертизи з  питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, e-mail: 
exavv@ukr.net, тел.: +38-044-592-14-01, бульвар Л. Українки, 26, офіс 501, м. Київ, 01133,  
https://orcid.org/0000-0001-9594-6314

СУДОВА ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ОБЛАДНАННЯ, ЯКЕ 
ЗАВОЗИТЬСЯ В УКРАЇНУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ 

ПОШКОДЖЕНЬ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ

Анотація. Експертною практикою по дослідженню імпортованого в  Україну 
обладнання встановлено, що значна частина поставляється з-за кордону технічно-
го і технологічного устаткування є відновленим обладнанням або тим, що вже було 
у використанні. Така особливість встановлена в зв’язку з тим, що упаковка подібно-
го роду вантажу не є заводською від виробника, а виготовляється або користувачем 
обладнання, або відправником. Особливість упаковки стає причиною пошкодження 
при перевезені. У таких вантажів – їх конструкція знаходиться в  прямому зв’язку 
з  вимогами упаковки, так як краще виробника ніхто подібні вантажі упаковувати 
не може. Загальні правила і стандарти, які визначають базові вимоги до упаковки 
вантажу не завжди виконуються і обладнання надходить з ушкодженнями. Потреба 
в проведенні товарознавчої експертизи пошкодженого при перевезені обладнання 
виникає як у досудовому порядку (на стадії підго товки претензії до постачальника 
або перевізника), так і в процесі розгляду у судах. Досліджено та проаналізовано за-
гальні конструктивні вимоги до упаковки бувшого у використанні обладнання, що 
імпортується в Україну, порядок його кріплення та фіксації у транспортних засобах. 
Визначені основні види пошкоджень устаткування та причини, що призводять до 
їх виникнення при транспортуванні. Наведено алгоритм дослідження імпортного 
технологічного обладнання, яке було пошкоджено при транспортуванні в Україну, 
порядок складання дефектної відомості та кошторису відновлюваних робіт. Визна-
чено види вартості, які визначаються експертом при оціночному дослідженні такого 
обладнання відповідно вимог Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки 
майна і майнових прав». 

Ключові слова: експертиза обладнання, пошкодження обладнання, досліджен-
ня упаковки, вартість обладнання.
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FORENSIC COMMODITY EXAMINATION OF EQUIPMENT 
IMPORTED IN UKRAINE AND FEATURES OF DETERMINATION 

OF DAMAGE DURING TRANSPORTATION

Abstract. Expert practice on the study of equipment imported to Ukraine has 
established that a significant part of technical and technological equipment supplied 
from abroad is refurbished equipment or that has already been used. This feature is 
established due to the fact that the packaging of this type of cargo is not factory-made 
from the manufacturer, but is made either by the user of the equipment or by the sender. 
The peculiarity of the packaging causes damage during transportation. At such cargoes – 
their design is in direct communication with requirements of packing as nobody is better 
than the manufacturer nobody can pack similar cargoes. General rules and standards that 
define the basic requirements for cargo packaging are not always met and the equipment 
comes with damage. The need for a commodity examination of the equipment damaged 
during transportation arises both in the pre-trial procedure (at the stage of preparation of 
the claim to the supplier or carrier) and in the process of consideration in the courts. The 
general design requirements for the packaging of used equipment imported to Ukraine, 
the procedure for its attachment and fixation in vehicles are studied and analyzed. The 
main types of equipment damage and the reasons that lead to their occurrence during 
transportation are identified. The algorithm of research of the imported technological 
equipment which was damaged at transportation to Ukraine, the order of drawing up of the 
defective statement and the estimate of the restored works is resulted. The types of value 
determined by the expert during the appraisal study of such equipment in accordance with 
the requirements of the National Standard №1 «General principles of property valuation 
and property rights» are determined.

Keywords: equipment examination, equipment damage, packaging research, 
equipment cost.
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Постановка проблеми. Аналіз 
експертної практики за останні 10 ро-
ків по дослідженню імпортованого 
в Україну обладнання показує, що зна-
чна частина поставляється з-за кордо-
ну технічного і  технологічного устат-
кування є відновленим обладнанням 
або тим, що вже було у використанні. 
Дана особливість встановлена в зв’яз-
ку з тією обставиною, що упаковка по-
дібного роду вантажу не є заводською 
від виробника, а виготовляється або 
користувачем обладнання, або від-
правником. Ця особливість упаковки 
часто стає причиною пошкодження 
при перевезені.

Головна особливість таких ван-
тажів  – їх конструкція знаходиться 
в  прямому зв’язку з  вимогами упа-
ковки, тому краще виробника ніхто 
подібні вантажі упаковувати не може. 
Загальні правила і  стандарти, які ви-
значають базові вимоги до упаковки 
вантажу не завжди виконуються і об-
ладнання надходить з ушкодженнями.

Потреба в проведенні товарознав-
чої експертизи пошкодженого при 
перевезені обладнання виникає як 
у досудовому порядку (на стадії підго-
товки претензії до постачальника або 
перевізника), так і в процесі розгляду 
у судах [1-11].

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Питання дослідження 
обладнання освітлювалися у  роботах 
Архіпова В.В.[5,9], Чечеткиної Н.М., 
Путилиної Т.І. Горбуневої В.В. [11], 
Попеско А.И., Ступина А.В., Чесноко-
ва С.А. [6], Башкатової М.Є. [10], але 
питання дослідження пошкодженого 
обладнання не досліджувалися. Так 
Чечеткиною Н.М. та Путилиною Т.І. 
досліджувалися питання експертизи 
якості, комплектності та технічного 

стану обладнання, експертизи облад-
нання під час експлуатації. У роботах 
Попеско А.И., Ступина А.В., Чеснокова 
С.А., Башкатової М.Є., Архіпова В.В. 
досліджувалися види зносу та питання 
визначення вартості обладнання.

Мета статті. Дослідити та про-
аналізувати загальні конструктивні 
вимоги до упаковки бувшого у  вико-
ристанні обладнання, що імпортуєть-
ся в Україну, порядок його кріплення 
та фіксації у  транспортних засобах. 
Визначити основні види пошкоджень 
устаткування та причини, що призво-
дять до їх виникнення при транспор-
туванні. Розробити алгоритм дослі-
дження імпортного технологічного 
обладнання, яке було пошкоджено при 
транспортуванні в  Україну, запропо-
нувати порядок складання дефектної 
відомості та кошторису відновлюва-
них робіт. Визначити види вартості, 
які визначаються експертом при оці-
ночному дослідженні такого облад-
нання відповідно вимог Національ-
ного стандарту №1 «Загальні засади 
оцінки майна і майнових прав». 

Виклад основного матеріалу. 
У міжнародній практиці прийнято, 
що кожне замовлення на упаковку 
технічного обладнання виконується 
відповідно до індивідуальних вимог 
упакованого вантажу, шляхам і  виду 
транспортування, а також спеціальни-
ми вимогами[3,4,7,8].

Відповідальність за конструкцію 
упаковки, розрахунки виникають на-
вантажень несе підприємство, яке 
виробило упаковку вантажу. Для за-
безпечення надійності упаковки за-
мовник і  пакувальне підприємство 
заздалегідь обмінюються необхідною 
інформацією.
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Конструкція упаковки розробля-
ється виходячи з  вимог забезпечення 
відповідальності всіх учасників тран-
спортування в  разі неправильного 
поводження з  упаковкою або пору-
шеннями правил перевантаження, 
транспортування[4].

Як зазначають Будрина Е.В. [4] та 
Селиверстов М.Н.[3] упаковка вироб-
ника обладнання завжди повинна 
відповідати загальним вимогам при-
йнятих стандартів, але зберігати інди-
відуальність щодо конкретного товару 
або вантажу, а саме:

• упаковка повинна відповідати 
навантаженню, що виникає при тран-
спортуванні, тобто упаковка повинна 
забезпечувати транспортування без 
пошкодження упакованого вантажу 
з урахуванням шляху і часу транспор-
тування, країни відправлення та місця 
доставки, можливих перевантажень 
і умов зберігання;

• упаковка разового користу-
вання призначена повинна вико-
ристовуватися тільки для разового ви-
користання;

• експортна упаковка признача-
ється для захисту упакованого вантажу 
під час мультимодального транспор-
тування з урахуванням багаторазових 
перевантажень, особливостей кліма-
тичних умов маршруту, шляху і трива-
лості транспортування;

• консервація вантажу повин-
на використоватися для захисту ван-
тажу в  цілому або окремих-них його 
елементів від впливу атмосферних 
опадів, морської води, високої воло-
гості, коливань температури, а також 
від впливу різних хімічних і фізичних 
факторів;

• термін дії консервації повинен 
відповідати вимогам договору постав-
ки, що підписано сторонами;

• несуча упаковка повинна бути 
сконструйована таким чином, що пе-
реміщається тільки разом з вантажем, 
при цьому підйомне зусилля прикла-
дається саме до упаковки;

• підйомна упаковка не може 
бути видом несучої упаковки, а захо-
плюється самим вантажем в  момент 
його завантаження-вивантаження, 
тобто підйомне зусилля додається до 
самого вантажу.

В якості універсальної упаков-
ки для обладнання найчастіше ви-
користовують різногабаритні ящики 
з дерев’яних планок і дошок, фанери, 
ДСП або ДВП, металевих листів, а та-
кож обрешітки, піддони, вантажні по-
луконтейнери і контейнери.

При конструюванні упаковки від-
повідна організація як правило здійс-
нює розрахунки, перелік яких дозво-
ляє судити про можливі фактори, що 
можуть впливати на упаковку, з точки 
зору збереження вантажу, це:

• розрахунок граничного тиску 
стиснення під час штабелювання ван-
тажу;

• розрахунок граничної гори-
зонтальною і  вертикальною ударного 
навантаження;

• оцінка впливу кліматичних 
умов: температури і  вологості зовні 
транспортного засобу, всередині тран-
спортного засобу, всередині упаковки;

• оцінка впливу інших кліма-
тичних умов: атмосферного тиску, 
тепловипромінювання, ультрафіоле-
тового випромінювання, біологічних 
факторів (цвіль, грибки і  т.п.), мор-
ського повітря, що містить солі;
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• оцінка початкового стан ван-
тажу перед упаковкою (необхідність 
застосування різних видів очищення 
вуглеводневими розчинниками, па-
ром, сушіння і т.п.);

• вибір складу консерванту 
і тривалості терміну консервації;

• вибір матеріалу зовнішньої 
і внутрішньої упаковки;

• вибір спеціальних присто-
сувань посилення упаковки (анкер-
ні болти, стяжки, що фіксують блоки 
і  бруски, кріплення і  т.п.). Велика ча-
стина технічного обладнання перево-
зиться в ящиках, тому особливу увагу 
приділяють конструкції їх основної 
частини – дну, – найважливішого не-
сучого елементу упаковки, на який ля-
гає основне навантаження при тран-
спортуванні.

Знання вимог, що пред’являються 
до цього елементу упаковки, дозво-
ляє експерту товарознавцю визначити 
причини виникаючих ушкоджень.

• Рейки, полози, дошки дна, що 
несуть вантаж, і поперечні бруси роз-
раховуються таким чином, щоб вони 
сприймали виникають зусилля без по-
шкоджень.

• На дні повинні бути передба-
чені отвори для використання такела-
жу при підйомі краном.

• Вантаж завжди повинен жор-
стко кріпитися до дна. Кріплення 
здійснюється наскрізним болтовим 
або анкерним з’єднанням, навіть крізь 
полози.

• Якщо наскрізне фіксує з’єд-
нання неможливо, використовують 
внутрішні рами або упори, елементи 
яких жорстко з’єднуються з дном.

• Вантаж розміщують рівно-
мірно по дну ящика, при цьому, якщо 
вантаж за розмірами менше, ніж мак-

симальні габарити дна по довжині 
і  ширині, використовують опори, че-
рез які будь-що виникає зусилля від 
вантажу має передаватися тільки на 
дно ящика.

• Дно упаковки для великоваго-
вих вантажів оснащується всередині 
по краях поперечними брусами, які 
кріпляться наскрізним з’єднанням до 
поздовжніх полозам.

• Бажано, щоб відстань між по-
лозами не перевищувало 80 см.

• На кромці дна вказують місце 
розташування центру тяжіння.

• Під головки болтів і  наста-
новних штифтів підкладають жорсткі 
прокладки, а під гайки  – шайби, що 
запобігають їх мимовільне розкручу-
вання.

• Цвяхи при з’єднанні до торце-
вої поверхні деревини можна застосо-
вувати як несучі.

• Забитий цвях повинен висту-
пати не більше ніж на 3 мм, при цьому 
він повинен бути загнутий. Капелю-
шок цвяха не повинна бути втоплена 
більш ніж на 3 мм. Заглиблення не-
виступаючі цвяха має бути не менше 
3-кратної товщини, що з’єднано з боку 
капелюшки дерев’яної деталі. Цвяхи 
завжди забиваються через тонку де-
таль в товсту.

Загальні принципові вимоги до са-
мого ящику (бічним, торцевих сторо-
нах і кришці):

1) Якщо бічні стінки виготовля-
ються з дерев’яних рейок і висота стін-
ки вище 1,5 м, то стінки зміцнюються 
діагональними рейками.

2) Ширина дошок на краях не по-
винна бути менше 100 мм, а інших до-
шок 80 мм.

• Розмір рейок кришки повинен 
бути завжди на 3-5 мм менше зовніш-
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ніх габаритів скриньки, для запобіган-
ня мимовільного розтину ящика при 
транспортуванні і перевантаженні.

• Для виявлення можливого 
утворення водяних кишень, поліети-
лен або інший гідроізолюючий мате-
ріал прибивається до внутрішній сто-
роні кришки.

Для додаткових заходів по крі-
пленню вантажу до опори і запобіган-
ня його перекидання використовують 
набивки  – повітряні подушки, елас-
тичні пружні елементи, пінопласти, 
гумовометалеві елементи, різні роз-
пірки і т.п.

Ящики, обрешітки або інша подіб-
на упаковка повинні бути марковані 
нанесенням відповідних маніпуляцій-
них знаків.

Для упаковки, крім ящиків, обре-
шітки і т.п., для деяких видів технічно-
го обладнання використовують зв’яз-
ки. Базовою вимогою до такого роду 
упаковки є те, що вантаж який впако-
вується сам повинен приймати на себе 
тиск стиснення штабеля або інші тран-
спортні навантаження, а умови пере-
везення повинні виключати зовнішні 
механічні пошкодження.

Виходячи з  експертної практики, 
хочемо зазначити вичайні види по-
шкоджень обладнання:

• порушення вимог поводження 
з вантажем, ігнорування маніпуляцій-
них знаків або відсутність будь-якого 
з  них, що призводить до зовнішніх 
механічних пошкоджень упаковки 
і  вантажу в  момент розвантаження 
(наприклад падіння вантажу з вил на-
вантажувача при неправильному ви-
борі місця захоплення відповідно до 
розташуванням центру тяжіння), від-
сутність опорних брусів на дні вели-
ковагової упаковки і падіння вантажу 
при підйомі з використанням строп;

• всередині тари механічні по-
шкодження в  результаті недостатньої 
фіксації або відсутності внутрішньої 
фіксації вантажу, відсутності або не-
достатньої кількості матеріалу в верх-
ньому, амортизаційному матеріалі;

• використання пакувальної 
організацією неякісного або нестан-
дартного матеріалу: некалібровані 
дошки або планки з місцями гнилі або 
великою кількістю великих і  т.п., або 
старих, які вже були у  використанні, 
некаліброваних брусів і  полозів і т.п., 
реальна механічна міцність яких сві-
домо нижче розрахункової;

• порушення стандартів виго-
товлення упаковки (непрофесіона-
лізм або прагнення до необгрунтова-
ної економії коштів при виготовленні 
якісної упаковки);

• відсутність або недостатня 
консервація обладнання, що перево-
зиться;

• порушення правил перевезен-
ня (швидкісний режим), не адекватне 
маркування зберігання вантажу.

Огляд вантажів обладнання та 
встановлення причин пошкоджен-
ня як правило повинен проводитися 
досвідченним експертом.

Під час огляду та дослідження уш-
коджень, що виникли при перевезені 
обладнання завжди треба з’ясовувати 
та встановлювати причини, що викли-
кали пошкодження.

Основна відмінність огляду та до-
слідження вантажів технологічного 
обладнання від процедури огляду ін-
ших вантажів – обов’язкова умова пе-
ревірки конструкції упаковки і спосо-
бу розміщення та закріплення вантажу 
в транспортному засобі. Тому обов’яз-
ково треба оглядати та досліджувати 
вантаж, який доставлено з ушкоджен-
нями, ще до зняття його з транспорт-
ного засобу.
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Експерт повинен перевірити роз-
ташування вантажних місць в  тран-
спортному засобі і  встановити наяв-
ність фіксуючих пристроїв, прокладок 
що амортизують і  інших пристосу-
вань, які запобігають від зсуву, ударів 
і  т.п. вантажні місця. Перевіряється 
наявність і  стан шокдатчіков, які мо-
жуть бути або повинні були бути вста-
новлені на вантажних місцях.

Якщо вантажні місця встановлені 
в два яруси, вага верхнього вантажного 
місця, повинно бути менше ваги ниж-
нього, а упаковка нижнього вантажно-
го місця повинна бути розрахована на 
навантаження ваги другого ярусу. Слід 
також перевірити наявність маніпуля-
ційних знаків, комплектність їх відпо-
відності особливостям вантажу і  умо-
вам перевезення. При розвантаженні 
експерт повинен звернути увагу на ви-
конання вимог маніпуляційних знаків.

Після вивантаження, експерт ог-
лядає упаковку і  встановлює ступінь 
і  можливу причину її пошкодження. 
Також встановлюється відповідність 
місць пошкодження упаковки у  місцях 
пошкодження упакованого обладнання.

Коли вже обладнання розпакова-
но, проводиться його зовнішній огляд 
і описуються всі виявлені пошкоджен-
ня. Після проведення відповідних 
консультацій з  фахівцями сервісних 
центрів, які проводять сервсне обслу-
говування обладнання, слід визначити 
ймовірність існування прихованих де-
фектів, які можуть бути підтверджені 
проведенням спеціальних досліджень.

Спеціальні дослідження достав-
леного з  ушкодженнями обладнання 
зазвичай вимагають дослідження фа-
хівцями сервісних центрі, які прово-
дяться ними та складаються відповід-
ні акти випробувань.

Дослідження пошкодженого облад-
нання можуть включати в себе прове-

дення випробувань інструментальним 
методом або методом неруйнівного 
контролю. Залежно від характеру і сту-
пеня пошкодження обладнання може 
розбиратися.

Практика та досвід подібних огля-
дів показує: найбільш часто зустріча-
ється пошкодження обладнання, що 
представляє собою частини виробни-
чих технологічних ліній, які раніше 
були у  вжитку, а потім демонтованих 
та проданих. Як показує практика, 
відправник не виробляє повне роз-
бирання лінії на основне, допоміжне 
обладнання, комплектуючі та запасні 
частини, а відправляє його техноло-
гічними вузлами або секціями. Упа-
ковку для цих вантажних місць часто 
виготовляє самостійно або керуючись 
загальними міркуваннями.

В результаті обладнання прихо-
дить одержувачу зі стандартним набо-
ром пошкоджень:

• кріплення навісного облад-
нання втрачає міцність (відвертають-
ся гайки, вигинаються кронштейни 
і  руйнуються зварні з’єднання), воно 
падає або відривається, а потім по-
шкоджується;

• згинаються довго габаритні 
напрямні деталей, що з’єднують кон-
струкцій;

• деформуються кожуха силових 
пристроїв;

• дряпаються прецизійні робочі 
або декоративні поверхні;

• незахищені металеві деталі 
покриваються корозією;

• з’єднання елементів техноло-
гічних вузлів або секцій слабшають 
або руйнуються під час транспорту-
вання, що призводить до руйнування 
самих вузлів і т.п.

Часто відправник передбачає фік-
сацію обладнання анкерними болтами 
до несучому днищу, але відсутність 
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зміцнюючих силових металевих пла-
нок під гайками що стягують або фік-
сують призводить до того, що фіксація 
обладнання на станині слабшає. Воно 
починає розхитувати опору і  ушко-
джує стінки упаковки, послаблює або 
пошкоджує внутрішні елементи, що 
зміцнюють та з’єднують, за рахунок 
деформації корпусу, сходить з  місця 
або падає під час транспортування.

Відсутність відповідних маніпу-
ляційних знаків на упаковці, або нех-
тування їх установкою, іноді призво-
дить до того, що одержувач, знімаючи 
упаковане в  глухий ящик обладнання 
і не знаючи точки розміщення центру 
ваги, використовує звичайні вантаж-
ні вилочні навантажувачі, розміщає 
вила, наприклад, не вздовж, а впопе-
рек ящика. В результаті, порушується 
центрівка розташування вантажу, і це 
призводить до його падіння.

Використання неякісного або коли-
шнього вже у  вживанні пакувального 
матеріалу, наприклад брусів або поло-
зів призводить до пошкодження ванта-
жів, які перевозяться в два або більше 
ярусів. В цьому випадку руйнуються 
опори, нижнього ярусу і  штабель на-
хиляться та розхитується. В результаті 
чого пошкоджуються сусідні упаковки 
або руйнуються опори упаковок верх-
нього ярусу, це призводить до їх падін-
ня, особливо в разі відсутності прокла-
док, які заповнюють вільний простір.

Особливо складні випадки вста-
новлення причин пошкоджень, які 
виникли та мають місце, коли об-
ладнання доставляється одержувачу 
в  упаковці без видимих   пошкоджень. 
Однак при розкриті упаковки з’ясову-
ється, що товар має зовнішні дефекти. 
В такому випадку з  використанням 
власних спеціальних знань або з залу-
ченням фахівців сервісних центрів по 
обслуговуванню обладнання слід вста-

новити, що даний дефект не є техноло-
гічним браком, а утворився у наслідок 
порушень або в  момент здійснення 
вантажно-розвантажувальних робіт, 
чи з’явився під час перевезення.

Це можна встановити за наявністю 
слідів зіткнення, ударів або тертя об-
ладнання з внутрішньою стінкою упа-
ковки, а також наявністю слідів руй-
нування амортизувальних прокладок 
які його фіксують Порушення порядку 
поводження з  вантажем під час ван-
тажно-розвантажувальних робіт до 
моменту його доставки до одержувача 
може бути ідентифіковано показан-
нями шок-датчиків. У разі їх відсут-
ності, експерт повинен ретельно огля-
нути зовнішню упаковку, встановити 
можливі слабо помітні ушкодження, 
їх ідентифікувати, з’ясувати маршрут 
транспортування.

Якщо виявлене пошкодження об-
ладнання не призвело до втрати його 
базових конструктивних і  функціо-
нальних технічних характеристик, це 
обладнання може бути відновлено. Для 
складання кошторису на відновлення 
створюється перелік дефектів – дефек-
тна відомість, визначається технологія 
відновлення і  проведення ремонтних 
робіт, випробувань і т.п., після чого ви-
користовується нормативна докумен-
тація на відповідні види робіт і  скла-
дається сама кошторис.

Дефектна відомість складається 
фахівцем  – ремонту пошкодженого 
обладнання сервісного центру. Як пра-
вило таким фахівцем може бути пред-
ставник виробника або компанії, яка 
обслуговує даний вид обладнання. Екс-
перт товарознавець не є фахівцем у всіх 
областях техніки але може спостерігати 
за складанням дефектної відомості та 
погоджувати спірні питання, звертаю-
чись до доступних незалежних джерел. 
Якщо експерт – товарознавець має до-
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даткову власну професійну освіту з да-
ного пошкодження, він може проводи-
ти це самостійно.

Технологія відновлювальних, ре-
монтних робіт та експлуатаційних 
випробувань як правило виходячи 
з  експертної практики визначається 
професіоналом – фахівцем від вироб-
ника пошкодженого обладнання або 
залученими фахівцем сервісної служ-
би експлуатуючою організації.

Кошторис ремонтних робіт скла-
дається на базі вищевказаних доку-
ментів згідно нормативних розцінок 
на види робіт даного регіону, де буде 
здійснюватися відновлення обладнан-
ня. У кошторисі можуть враховуватися 
витрати на відрядження фахівців-ре-
монтників, витрати на зарплату міс-
цевих фахівців, витрати на основні 
і  допоміжні матеріали і  обладнання, 
офісні витрати і т.п. Нормативною ба-
зою повинні бути дані про середньо-
місячну зарплату фахівцям, яких було 
залучено до ремонту, тарифи на різні 
послуги, ринкові вартості на матеріа-
ли і запасні частини і т.п.

Законом України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в  Україні» [1] ст.4 передба-
чено, що діяльність судових експертів, 
пов’язана з оцінкою майна, здійснюєть-
ся на умовах і в порядку, передбачених 
Законом України «Про судову експерти-
зу», з урахуванням особливостей, визна-
чених цим Законом щодо методичного 
регулювання оцінки цього майна.

Методичне регулювання оцінки 
майна здійснюється у  відповідних  
нормативно-правових актах з  оцін-
ки майна: положеннях (національних 
стандартах) оцінки майна, що затвер-
джуються Кабінетом Міністрів Укра-
їни, методиках та інших норматив-
но-правових актах, які розробляються 
з урахуванням вимог положень (націо-

нальних стандартів) і затверджуються 
Кабінетом Міністрів України або Фон-
дом державного майна України. 

Положення (національні стан-
дарти) оцінки майна визначають  
випадки застосування оцінювачами 
методичних підходів оцінки ринко-
вої вартості майна та випадки і обме-
ження щодо застосування методичних 
підходів до визначення неринкових 
видів вартості майна. При цьому, якщо 
законами або нормативно-правовими 
актами Кабінету Міністрів України, 
договором на проведення оцінки май-
на або ухвалою суду не зазначено вид 
вартості, який повинен бути визначе-
ний в результаті оцінки, визначається 
ринкова вартість.

Положення (національні стандар-
ти) оцінки майна є обов’язковими 
до виконання суб’єктами оціночної 
діяльності під час проведення ними 
оцінки майна всіх форм власності та 
в будь-яких випадках її проведення. 

Основні види вартості та методич-
ні підходи при оцінки майна визна-
чено у  Національному стандарті №1 
«Загальні засади оцінки майна і май-
нових прав»[2].

Експерт визначаючи вартість від-
новлення, повинен керуватися офіцій-
ним терміном вартості відновлення, 
який визначається величиною витрат 
на ремонт або відновлення обладнан-
ня до початкового стану»[2]. Будь-яке 
вдосконалення або поліпшення облад-
нання повинні бути відзначені і при-
йняті до уваги при встановленні вели-
чини збитку.

Поняття дефініції «Прямі збитки» 
наведене у  Національному стандар-
ті №1 «Загальні засади оцінки майна 
і майнових прав»[2].

Прямі збитки (шкода) – поточна 
вартість витрат на відтворення, замі-
щення або відшкодування ринкової 
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вартості об’єкта оцінки без урахування 
не отриманих майбутніх вигад.

Сума витрат на відтворення майна 
не може перевищувати суми матері-
альної шкоди, розрахованої для ви-
падку повного знищення майна.

Якщо вартість відновлення пере-
вищить вартість самого обладнання, 
то як правило приймається рішення 
про недоцільність відновлення устат-
кування або в  разі повної конструк-
тивної його загибелі, тоді експертом 
може бути визначена вартість ліквіда-
ції пошкодженого обладнання.

З практики експертної діяльності 
відомо, що в разі вимушеного продажу 
машин або обладнання застосовуються 
такі визначення вартості, а саме лікві-
даційна вартість та вартість ліквідації.

Відповідно Національному стан-
дарті №1 «Загальні засади оцінки 
майна і майнових прав»[2] ці дефініції 
визначено у наступній редакції:

ліквідаційна вартість  – вартість, 
яка може бути отримана за умови 
продажу об’єкта оцінки у  строк, що є 
значно коротшим від строку експози-
ції подібного майна, протягом якого 
воно може бути продане за ціною, яка 
дорівнює ринковій вартості; 

вартість ліквідації  – вартість, яку 
очікується отримати за об’єкт оцінки, 
що вичерпав корисність відповідно до 
своїх первісних функцій. 

Висновки. Було досліджено та про-
аналізовано загальні конструктивні 
вимоги до упаковки бувшого у  вико-
ристанні обладнання, що імпортуєть-
ся в  Україну, порядок його кріплення 
та фіксації у  транспортних засобах. 
Визначені основні види пошкоджень 
устаткування та причини, що призво-
дять до їх виникнення при транспорту-
ванні. Наведено алгоритм дослідження 
імпортного технологічного обладнан-
ня, яке було пошкоджено при транспор-

туванні в  Україну, порядок складан-
ня дефектної відомості та кошторису 
відновлюваних робіт. Визначено види 
вартості, які визначаються експертом 
при оціночному дослідженні такого об-
ладнання відповідно вимог Національ-
ного стандарту №1 «Загальні засади 
оцінки майна і майнових прав». 
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СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА ЕЛЕКТРОННИЙ 
ОБІГ ДОКУМЕНТІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Анотація. На сьогодні судово економічна експертиза – це в повній мірі сформо-
вана професія, яка розвивалася враховуючи зміни і розвиток ділового світу як в се-
редині країни, так і за її межами.

Тенденція розвитку технологій, вказує на перспективи найближчого десятиліття. 
Експерти з економічної експертизи все частіше покладаються на нові технології та 
розробки. Це розширює набір навичок від критичного аналізу до робочих знань про 
такі технічні аспекти, як управління наборами даних, джерела даних, систематиза-
ція проведеного аналізу даних, який виходить за рамки простих цифр.

Протягом останніх  років фахівці інформаційних систем забезпечують даними 
бухгалтерську сферу діяльності та судової експертизи, розширяючи свої навички 
в економічних дослідженнях, електронному аналізі даних.

Виявлення шахрайства в світі великих даних вимагає нових навичок, крім базо-
вого криміналістичних обліків, включаючи здатність розробляти штучний інтелект 
з можливістю машинного навчання та інші спеціальні інструменти для виявлення 
порушень серед значних обсягів оцифрованих фінансових даних.

Все частіше постає необхідність в створенні команд, що поєднують традиційні 
навички судово-бухгалтерського обліку та технічно талановитих експертів.

На розгляді Верховної Ради знаходиться невідкладний Проект Закону «Про 
внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запрова-
дження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування» від 
15.03.2021 №5246. 

Законопроектом, зокрема, передбачається електронний документообіг в кримі-
нальному провадженні :

• функціональне призначення інформаційно-телекомунікаційної системи досу-
дового розслідування;

• надання доступу до матеріалів, які зберігаються в інформаційно-телекомуніка-
ційній системі досудового розслідування;
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• можливість інтеграції інформаційно-телекомунікаційної системи досудово-
го розслідування з  іншими інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними 
системами у випадках, передбачених законом.

Прийняття такого закону створить правові підстави для запровадження і функ-
ціонування інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування, 
зберігання в ній інформації кримінального провадження та зменшення обсягу па-
перового документообігу в органах досудового розслідування.

Цьому також сприяло швидке перетворення бухгалтерських та інших записів із 
паперових систем в електронні, разом із вибухом кількості та типів електронних да-
них, що призвело до багатьох змін у галузі судово-економічної експертизи та вимог 
до їх проведення. Економічна експертиза потребує напрацювань з оцінки та обробки 
електронних доказів для розвитку судово-економічної експертизи. Цілеспрямоване 
та ефективне використання аналітичних даних, а також можливість видобутку до-
ступної у всьому світі, важливої інформації стосовно суб’єктів, компаній та їх взає-
мовідносин – це додаткові можливості розвитку в судовій експертизі. З іншого боку, 
робота в мережі глобальної конфіденційності даних та інших складних нормативних 
обмежень може ускладнити роботу експертів економістів.

Ключові слова: електронний обіг документів, інформаційно-телекомунікацій-
ної системи досудового розслідування, економічна експертиза. 
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FORENSIC ACCOUNTANTS AND ELECTRONIC TURNOVER OF 
DOCUMENTS IN THE CRIMINAL PROCESS

Abstract. Today, forensic accounting is a fully formed profession that has evolved as 
the business world has changed and progressed, both domestically and internationally.

Technology emerging trend that could point to developments in the coming decade.
Forensic accountants are increasingly relying on and developing new uses for 

technology. This augments the required skill set from pure critical analysis to working 
knowledge of technical aspects such as data set management, various data sources, 
normalization techniques, visualization, and delivery of analysis that goes beyond the 
plain numbers.

Increasingly in the past few years, information system professionals have also entered 
the field of forensic accounting, augmenting their skill sets with forensic computing, 
electronic discovery, data mining, and data visualization.
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Finding fraud in the world of big data requires new skillsets above and beyond basic 
forensic accounting, including the ability to develop machine-learning-capable artificial 
intelligence and other custom tools to detect irregularities amidst vast amounts of 
digitised financial data.

Because this is such specialised knowledge, it’s increasingly necessary to build teams 
that combine traditional forensic accounting skills with tech talent.

The Verkhovna Rada is considering an urgent Draft Law on Amendments to the Criminal 
Procedure Code of Ukraine on the introduction of information and telecommunication 
system of pre-trial investigation 5246 dated 15.03.2021.

The bill, in particular, provides:
• functional purpose of the information and telecommunication system of the pre-

trial investigation;
• providing access to materials stored in the information and telecommunication 

system of the pre-trial investigation;
• the possibility of integrating the information and telecommunication system of 

the pre-trial investigation with other information, information and telecommunication 
systems in cases provided by law.

The adoption of such a law will create a legal basis for the introduction and operation 
of the information and telecommunications system of pre-trial investigation, storage of 
information in criminal proceedings and reducing the volume of paperwork in the pre-trial 
investigation.

The rapid conversion of accounting and other records from paper-based systems to 
electronic systems, coupled with the explosion in the quantity and types of electronic data, 
has resulted in many changes in the field of forensic accounting and the requirements for 
investigations. Expertise in the evaluation and handling of electronic evidence is just one 
way in which forensic accounting has evolved. Focused and efficient use of data analytics 
as well as the ability to mine a universe of publicly available yet critical information 
regarding subjects, companies and their relationships are two additional ways in which 
forensic accounting has matured. On the other hand, operating within a web of global data 
privacy and other complex regulatory constraints can complicate the job of the forensic 
accountant.

Key words: electronic turnover of documents, information and telecommunication 
system of pre-trial investigation, forensic accountants.
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Постановка проблеми. Викори-
стання електронних документів може 
надавати користь в  деяких видах ді-
яльності, але і  ставить нові проблеми 
в судовій експертизі [1] .

Судові експерти економісти най-
ближчим часом почнуть стикатися 
з проблемами, в роботі з великим об-
сягом цифрових доказів, що містять 
великий набір даних, а також необхід-
ність аналізу таких доказів. 

На сьогодні існує багато інстру-
ментів та форм аналізу які можуть на-
давати відповіді на необхідні питання, 
щодо результатів дослідження вели-
ких наборів даних.

Проблема роботи з  електронним 
обігом документів у  кримінальному 
процесі не вирішена в  діючих нор-
мативних документах, які регулюють 
економічну експертизу, та обмежують 
роботу експертів економістів з  елек-
тронним документообігом. 

Згідно пункту 3.3 Розділу III На-
уково-методичних рекомендацій 
з  питань підготовки та призначення 
судових експертиз та експертних до-
сліджень (затверджено Наказом Мініс-
терства юстиції України від 08.10.1998 
№53/5), передбачено наступне:

Якщо ведення бухгалтерського та 
податкового обліку здійснювалось в елек-
тронно-обчислювальному вигляді, експер-
ту надаються регістри бухгалтерського 
та податкового обліку у роздрукованому 
вигляді, обов’язково завірені в установле-
ному порядку. Додатково вони можуть 
бути надані на вимогу експерта на елек-
тронних носіях інформації.[2] 

Аналіз дослідження і  публіка-
цій. В світовій практиці останнім 
часом обговорюються проблеми су-
дово-економічної експертизи, в  на-
слідок швидкого перетворення бух-

галтерських документів та звітності 
з  паперових в  електронний облік 
в  поєднанні з  різким збільшенням 
кількості та типів електронних даних, 
що призводить до багатьох змін в га-
лузі судово-економічної експертизи 
і  вимог до її проведення, в тому чис-
лі верховною радою України розгля-
дається невідкладний Проект Закону 
Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо 
запровадження інформаційно-телеко-
мунікаційної системи досудового роз-
слідування від 15.03.2021 №5246. 

Існує значна кількість зарубіжних 
робіт, присвячених дослідженню ор-
ганізації та діяльності електронного 
документообігу в  економічній екс-
пертизі. Можна вказати статті таких 
авторів, як: Glenn Pomerantz, Nicole 
Sliger, Michael Barba, Andrew Deen, 
Yigal M. Rechtman, Malia Politzer та ба-
гато інших. Однак відсутні публікації 
щодо електронного документообігу 
в  України, в  економічній експертизі, 
який відбувається в  останні час та на 
фоні з розглядом Проекту Закону «Про 
внесення змін до Кримінального про-
цесуального кодексу України щодо 
запровадження інформаційно-телеко-
мунікаційної системи досудового роз-
слідування» від 15.03.2021 №5246.

Мета статті  – розкриття змісту 
проблематики електронного доку-
ментообігу у  кримінальному процесі, 
що стосується проекту закону інфор-
маційно-телекомунікаційної системи 
досудового розслідування, в  аспекті 
економічної експертизи, на прикладі 
світового досвіду.

Виклад основного матеріалу. 
Згідно пояснювальної записки до про-
екту Закону України «Про внесення 
змін до Кримінального процесуально-
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го кодексу України щодо запроваджен-
ня інформаційно-телекомунікаційної 
системи досудового розслідування»: 
Наразі в  Україні назріла необхідність 
удосконалення порядку кримінального 
провадження шляхом внесення змін до 
Кримінального процесуального кодек-
су України та запровадження інформа-
тизації процесуальної діяльності про-
курорів, слідчих шляхом розроблення 
і  впровадження в  їх діяльність інфор-
маційно-телекомунікаційної системи 
досудового розслідування.

За умови належного нормативного 
та технічного впровадження цей на-
прям організаційної діяльності спри-
ятиме підвищенню ефективності кри-
мінального процесу, впорядкуванню 
процедур, прискоренню та покращен-
ню взаємодії між прокурором, слідчим 
та іншими учасниками кримінального 
провадження.

Кінцевою метою запровадження 
інформаційно-телекомунікаційної 
системи досудового розслідування є мі-
німізація та, як наслідок, повна відмова 
у  майбутньому від паперового прова-
дження на стадіях досудового розсліду-
вання та розгляду справи в суді [3].

Зазначеним законопроектом перед-
бачається впровадження інформацій-
но-телекомунікаційної системи досудо-
вого розслідування, що забезпечуватиме 
створення, збирання, зберігання, пошук, 
обробку та передачу інформації в кримі-
нальному провадженні.

Подібні інформаційно-телеко-
мунікаційної системи функціонують 
в  багатьох розвинутих країнах світу, 
серед яких США, Великобританія, Ка-
нада, Швеція. 

Діджиталізація досудового роз-
слідування насправді зможе сприяти 
підвищенню ефективності криміналь-

ного процесу та дебюрократизації де-
яких процесів. 

Електронна система взаємодії між 
учасниками кримінального процесу 
дасть змогу перейти від багатьох тисяч 
сторінок паперових томів криміналь-
них проваджень до використання елек-
тронних даних онлайн без втрати часу. 
А також це повинно значно полегшити 
взаємодію різних органів та підвищити 
ефективність документообігу. 

Ухвалення цього законопроекту 
стане наступним важливим кроком 
для діджиталізації країни в цілому. 

Згідно законопроекту Інформацій-
но-телекомунікаційна система взаємо-
діятиме із Єдиним реєстром досудових 
розслідувань та автоматизованою сис-
темою документообігу суду.

Електронну систему досудового 
розслідування під час реалізації своїх 
повноважень, прав та інтересів змо-
жуть використовувати: слідчий, ді-
знавач, прокурор, слідчий суддя, суд, 
захисник (за його згодою), інші учас-
ники кримінального провадження.

Матеріали досудового розсліду-
вання, які будуть у системі, передава-
тимуться, їх копії чи примірники на-
даватимуть в електронній формі. 

Але тут важливо врахувати, що На-
уково-методичними рекомендаціями 
з  питань підготовки та призначення 
судових експертиз та експертних до-
сліджень (затверджено Наказом Мініс-
терства юстиції України від 08.10.1998 
№53/5), не передбачено порядок прове-
дення економічних експертиз без вико-
ристання паперового документообігу. 

Завдання: Епоха великих даних 
(Bing data) відкриває нові можливо-
сті в  різних сферах бізнесу та життя. 
Одночасно наявність великих даних 
може надавати користь в деяких видах 
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діяльності, але і ставить нові завдання 
в судовій експертизі [4].

На сьогодні існує багато інстру-
ментів та форм аналізу які можуть на-
давати відповіді на необхідні питання, 
щодо результатів дослідження великих 
наборів даних. Судові експерти еко-
номісти найближчим часом почнуть 
стикатися з проблемами, в роботі з ве-
ликим обсягом цифрових доказів, що 
містять великий набір даних, а також 
необхідність аналізу таких доказів. 

Результати
Описуючи стан судово-економіч-

ної експертизи в  загальних рисах, є 
кілька нових світових тенденцій, які 
можуть вказувати на події в найближ-
че десятиліття [5] :

• Технології: судові експерти 
економісти все більше покладаються 
на технології та знаходять нові спо-
соби їх використання. Це розширює 
необхідний набір навичок від чисто-
го критичного аналізу до практич-
них знань технічних аспектів, таких 
як управління наборами даних, різні 
джерела даних, методи нормалізації, 
візуалізація і надання аналізу, що ви-
ходить за рамки простих чисел.

• Навички міжособистісного спіл-
кування: здатність дійсно слухати, ана-
лізувати відповіді, засновані на даних 
і  фактах, інтерпретувати невербальні 
сигнали і розуміти різні культурні осо-
бливості, відрізняє судового експерта 
економіста майбутнього від інших.

• Скептичний розум: скептич-
ний розум приймає і  повністю розу-
міє, про що йдеться, а потім приступає 
до перевірки передбачуваних фактів 
з  ретельністю. Розвиток скептичного 
розуму – заняття на все життя. Ці на-
вички, якщо їх застосувати і направи-
ти з достатньою підготовкою, можуть 

добре послужити наступному поколін-
ню судових експертів економістів.

• Міжнародний ефект: навички 
боротьби з  корупцією стануть «вирі-
шальним» випробуванням для країн, 
що розвиваються. Уряди, які прагнуть 
запобігти шахрайству та корупцію, по-
силять взаємодію з  судовими експер-
тами економістами. Це буде мати до-
даткову перевагу у вигляді можливості 
інвестування в ці місцеві економіки за 
рахунок внутрішніх і міжнародних ре-
сурсів які можуть не отримати в дов-
гостроковій перспективі менш ініціа-
тивні уряди [5]. 

Вступаючи в епоху великих даних, 
ми виробляємо величезні обсяги да-
них в нашій повсякденній діяльності.

У сучасному транснаціонально-
му світі, де відбувається прискорене 
впровадження цифрових технологій, 
фінансові злочинці все частіше ви-
користовують складні технології для 
виконання шахрайських схем, що 
ускладнює дослідження такої незакон-
ної діяльності. В рівній мірі цифрові-
зация і досягнення в області техноло-
гій також відкрили і  нові можливості 
для фінансових розслідувань з проти-
дії схемам, створюваних шахраями.

Виявлення шахрайства в  світі ве-
ликих даних (Bing data) вимагає нових 
навичок, крім базових знань судово-е-
кономічної експертизи, включаючи 
здатність розробляти штучний інтелект 
з можливістю машинного навчання та 
інші сучасні інструменти для виявлен-
ня порушень серед величезних обсягів 
оцифрованих фінансових даних.

За словами Кеті Вонг, CPA (Гон-
конг), партнера по судово-бухгал-
терського обліку в  KPMG в  Гонконзі, 
оскільки це є спеціалізовані знання, 
все частіше необхідно створювати ко-
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манди, що поєднують традиційні на-
вички судово-бухгалтерського обліку 
з технічними талантами.

«Не існує одного інструмента, який 
вирішить всі проблеми ваших замов-
ників»,  – сказала вона. «Часто це оз-
начає створення індивідуальних рі-
шень – а в сьогоднішньому світі, який 
все більше ціфровізіруется, це вимагає 
різноманітних талантів. Вам потрібна 
відповідна команда ». Змусити ці ко-
манди працювати разом ефективно 
непросто і вимагає нових підходів. [6]

На сьогодні застосовують наступні 
підходи в створенні технічно просуну-
тої команди судово-економічної екс-
пертизи, яка максимально використо-
вує машинне навчання для виявлення 
шахрайства.

Важливо об’єднайте судових бух-
галтерів і  фахівців з  обробки даних 
(Bing data). Ці професіонали зазвичай 
працюють в різних підрозділах, за сло-
вами Вонга, це помилка.

Об’єднання двох груп людей з різ-
ними навичками в  одну команду, за-
мість того, щоб мати їх в різних підроз-
ділах, це ключове рішення,  – сказала 
Вонг. «Вам потрібні технічні таланти, 
і вам потрібні судові бухгалтери, і вам 
потрібно, щоб вони працювали разом 
з самого початку». [6]

За словами Дакая Лю, ІТ-фахівці 
повинні мати практичні знання про 
найбільш часто використовуваному 
програмному забезпеченні для баз 
даних планування ресурсів підпри-
ємства – Oracle, SAP та інших, а також 
знати, як проводити аналіз з викорис-
танням коду SQL, і  глибоко розуміти 
аналітику даних. [6]

Робота з базою Великих даних (Bing 
data) вимагає нового покоління техно-
логій, методів та підходів, призначених 
для ефективного вилучення значення 

дуже великих масивів різних даних, 
забезпечення високошвидкісного ска-
нування, розпізнання та аналізу даних.

На жаль, традиційні методи та ін-
струменти судової експертизи не при-
значені для обробки великих даних. 
Тому проблема методів дослідження 
цифрового документообігу, щодо під-
ходів в  роботі з  базою великих даних 
(Bing data), потребує розробки мето-
дичних підходів.

Цифрова революція змінила те як 
працюють бухгалтерії підприємств 
сьогодні.

Технології радикально змінюють 
те, як судовим експертам економістам 
необхідно виконувати свою роботу. 
Раніше бізнес був переповнений па-
перами. Сьогодні більшість компа-
ній працюють в  цифровому форматі 
і відмовляють співробітників від дру-
ку, щоб заощадити гроші і  зменшити 
шкоду навколишньому середовищу. 
Отже, судові експерти економісти 
повинні вміти збирати, аналізувати 
і  розбиратися в  величезних обсягах 
електронних даних.

Додатково до обробки даних ком-
панії, наприклад, для розрахунку фі-
нансових коефіцієнтів, побудови та-
блиць і  визначення збитків (шкоди), 
слідчі зазвичай намагаються віднови-
ти через цифрові дані, які зловмисни-
ки навмисно видалили з комп’ютерів. 

Під час розслідування слідчі ма-
ють можливість ставити завдання на 
комп’ютерну експертизу :

• пошук та збирання видалених 
файлів;

• аналіз активність користувачів 
на серверах компанії;

• визначити відповідні електро-
нні файли в мережі компанії;

• перегляд акаунтів підозрюваних 
в скоєнні злочину в соціальних мережах.
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Нові розробки, такі як хмарні рі-
шення для зберігання даних і перехід 
від роботи в офісах до роботи віддале-
но, означають, що судовим експертам 
економістам тепер необхідно вирішити 
як працювати дивлячись за межі пе-
риметра традиційних кордонів вико-
ристовуючи інформаційні технології 
компанії.

Сфери бізнесу, що на сьогодні пра-
цюють з  базами великих даних (Bing 
data), систематизовано використову-
ють програмні інструменти, що містять 
штучний інтелект. Що стосується май-
бутнього економічної експертизи, схо-
же, що штучний інтелект буде відігра-
вати значну роль. Більшість експертів 
економістів в  світі будуть повинні ви-
користовувати величезні обсяги елек-
тронних даних для виконання в  своїй 
роботі. В наслідок чого, витрати пов’я-
зані на організацію судово-економічної 
експертизи, можуть швидко зрости. [7]

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. 

Запровадження інформаційно-те-
лекомунікаційної системи досудово-
го розслідування, є ознакою розвитку 
України в правильному та прогресив-
ному напрямку.

Запровадження інформаційно-те-
лекомунікаційної системи досудового 
розслідування сприятиме повній відмо-
ві у  майбутньому від паперового обігу 
в діяльності судового експерта економі-
ста, на всіх етапах його діяльності. 

Зазначені обставини потребу-
ють терміновому перегляду порядку 
проведення судової експертизи пе-
редбаченому в  Науково-методичних 
рекомендаціях з  питань підготовки 
та призначення судових експертиз та 
експертних досліджень (затверджено 
Наказом Міністерства юстиції України 
від 08.10.1998 №53/5).

Також потрібують дослідження по-
дальші тенденції щодо використання 
штучного інтелекту і  машинного нав-
чання, які дозволяють судовим експер-
там економістам продовжувати нада-
вати актуальні послуги, яких вимагає 
сучасний світ. Ці інструменти дозволя-
ють експертам економістам швидше 
аналізувати великі набори даних та при-
ймати рішення, наприклад визначати 
невідповідності в ланцюгу розрахунків. 
Або може переглядати набір контрактів 
в пошуках певних слів або змісту, який 
передбачає найбільш високий ризик. В 
цілому, чим більше записів перевіряє 
система з плином часу, тим більше вона 
«вчиться» і тим вище її точність.

Інші технології, які, за прогноза-
ми, будуть грати більш важливу роль 
в  судовому бухгалтерському обліку 
в майбутньому, включають прогнозну 
аналітику, блокчейн, робототехніку та 
пошукових роботів.

Проблема методів дослідження 
цифрового документообігу, щодо під-
ходів в  роботі з  базою великих даних, 
потребує розробки методичних підхо-
дів. Традиційні методи та інструменти 
судової експертизи не призначені для 
обробки великих даних та потребують 
не лише нормативних і  методичних 
змін, а також подальшого відстежен-
ня та дослідження тенденцій розвитку 
технологій, для підтримання актуаль-
ності підходів економічної експертизи. 
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ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ РІШЕНЬ  
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ШЛЯХИ 

 ЇХ ВИРІШЕННЯ

Анотація. Стаття присвячується дослідженню особливостей виконання Украї-
ною рішень Європейського суду з прав людини, висвітленню способів забезпечен-
ня виконання цих рішень як гарантії захисту прав людини та громадянина, а також 
розробленню пропозицій щодо вирішення зазначених проблем. У межах цієї теми 
більш детально розглянуто стадії виконання рішень Суду, проаналізовано заходи ін-
дивідуального та загального характеру, які були вжиті для виконання рішень ЄСПЛ 
у  справах проти України. Крім того, проведено поділ невиконаних рішень проти 
України на три категорії для кращого з’ясування проблем під час їхнього виконання.

Авторами проведено аналіз Закону України «Про виконання рішень та застосу-
вання практика Європейського суду з прав людини» та співвідношення понять «рі-
шення Суду» та «практика Суду». З’ясовано позицію Верховного суду щодо тлумачен-
ня поняття «виконання рішення ЄСПЛ».

Проаналізовано надані рекомендації посадових осіб щодо стану виконання рі-
шень Суду під час слухань Комітету Верховної Ради України з питань правової по-
літики від 13 листопада 2020 року «Проблеми виконання Україною рішень Європей-
ського суду з прав людини». Розглянуто запропоновані на конференції рекомендації, 
зокрема удосконалення існуючої системи мораторію, збільшення обсягу сум, які не-
обхідно виділити для виконання рішень Суду, покращення соціально-орієнтованого 
законодавства тощо.
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У висновках надано пропозиції щодо запровадження окремого структурного 
підрозділу Міністерства юстиції України для створення та організації перекладу 
і оприлюднення рішень Суду на українській мові. 

Ключові слова: Європейський суд з прав людини, рішення, права людини, осно-
воположні свободи, захист прав людини, Конвенція про захист прав людини і осно-
воположних свобод.
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PROBLEMS OF UKRAINE’S IMPLEMENTATION OF DECISIONS
OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  

AND WAYS TO RESOLVE THEM

Abstract. The article is devoted to the study of the peculiarities of Ukraine’s 
implementation of the decisions of the European Court of Human Rights, highlighting 
ways to ensure the implementation of these decisions as a guarantee of human and civil 
rights, as well as developing proposals to address these issues. Within the framework of 
this topic, the stages of execution of the Court’s decisions are considered in more detail, the 
individual and general measures taken to implement the decisions of the European Court 
of Human Rights in cases against Ukraine are analyzed. In addition, non-enforcement 
decisions against Ukraine were divided into three categories to better clarify the problems 
during their implementation.

The authors analyzed the Law of Ukraine “On Enforcement of Judgments and 
Application of the Case Law of the European Court of Human Rights” and the relationship 
between the concepts of “Court decision” and “Court practice”. The position of the Supreme 
Court on the interpretation of the concept of “execution of the decision of the European 
Court of Human Rights” is clarified.

The recommendations of officials on the state of implementation of the Court’s decisions 
during the hearings of the Verkhovna Rada Committee on Legal Policy of November 13, 
2020 “Problems of Ukraine’s implementation of the decisions of the European Court of 
Human Rights” were analyzed. The recommendations proposed at the conference were 
considered, in particular, improvement of the existing moratorium system, increase of the 
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amount to be allocated for the implementation of the Court’s decisions, improvement of 
socially-oriented legislation, etc.

The conclusions provide proposals for the introduction of a separate structural unit of 
the Ministry of Justice of Ukraine to create and organize the translation and publication of 
the Court’s decisions in the Ukrainian language.

Key words: European Court of Human Rights, European Convention on Human Rights, 
protection, human rights, judgment, enforcement, general measures.

Постановка проблеми. Виконан-
ня рішень Європейського Суду з прав 
людини (ЄСПЛ, Суд) є важливою га-
рантією забезпечення прав людини 
і  відновлення справедливості, але, на 
практиці, в Україні це викликає труд-
нощі. Станом на кінець 2020 року не-
виконаними залишаються  585 рішень 
ЄСПЛ проти України [1]. 

Механізм виконання рішень ЄСПЛ 
за своїм змістом та правовим значен-
ням відрізняється від процедури вико-
нання рішень національних судів, адже 
йдеться мова не тільки про виплату від-
шкодування, а й про поновлення попе-
реднього юридичного стану заявника, 
удосконалення чинного законодавства 
та правозастосовної практики для по-
передження схожих порушень у майбут-
ньому. Саме специфічність ухвалених 
рішень ускладнює процес їх виконання. 

Аналіз останніх досліджень 
і  публікацій. Дослідження механіз-
му виконання рішень ЄСПЛ в Україні 
було проведено у працях О. В. Базова,  
Е. Л. Трегубова, У. З. Коруц, В. В. Ко-
стрицького, В. Н. Денисова, Г. В. Ігна-
тенка, С. Р. Тагієва та ін.

Формулювання цілей статті. 
Ціллю статті є аналіз сучасного стану 
виконання рішень ЄСПЛ в  Україні та 
розробка пропозицій щодо удоскона-
лення такого механізму. 

Виклад основного матеріалу. 
Конвенція про захист прав людини 
і основоположних свобод (далі – Кон-
венція) є частиною національного за-

конодавства, що узгоджується зі ст. 
9 Конституції України [2]. Із дати на-
брання чинності Конвенції для Укра-
їни (11.09.1997 р.) кожен, хто перебу-
ває під її юрисдикцією, має юридичні 
підстави та можливості для реалізації 
гарантованого права на звернення за 
захистом своїх прав до Суду [3]. 

Відповідно до ст. 1 Закону України 
«Про виконання рішень та застосу-
вання практика Європейського суду 
з прав людини» [4], законодавець роз-
різняє поняття «практика Суду» та «рі-
шення». Так, термін «практика Суду» 
охоплює практику Європейського суду 
з прав людини та Європейської комісії 
з  прав людини тоді, які під поняттям 
«рішення» розуміють правозастосовні 
акти ЄСПЛ, якими: а) встановлено по-
рушення норм Конвенції з боку Укра-
їни; б) передбачено виплату спра-
ведливої сатисфакції у  справі проти 
України; в) вирішено питання щодо 
дружнього врегулювання у  справі 
проти України; г) стосується схвален-
ня умов односторонньої декларації 
у справі проти України. Таким чином, 
вітчизняний законодавець виокремив 
лише рішення, у яких було встановле-
но порушення Україною міжнародних 
зобов’язань, які передбачені Конвен-
цією, а також поділив їх в  залежності 
від наслідків та обов’язків для України. 
Як слушно підкреслюється Верховним 
Судом у п. 71 постанови від 17.03.2020 
по справі № 820/4832/17 [5], виконан-
ня рішення ЄСПЛ полягає не лише 
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у виплаті стягувачу відшкодування, а й 
передбачає вжиття додаткових заходів 
індивідуального характеру: а) віднов-
лення настільки, наскільки це можли-
во, попереднього юридичного стану, 
який стягувач мав до порушення Кон-
венції (restitutio in integrum); б) інші 
заходи, передбачені у рішенні (ст. 1, ч. 
2 ст. 10 Закону України «Про виконан-
ня рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини»).

На підставі вищевикладеного, ми 
пропонуємо тлумачити термін «рішен-
ня Суду» більш ширше, ніж передбаче-
но у національному законодавстві тому, 
що рішення Суду по справах, у  яких 
Україна не є стороною виконують пре-
вентивну функцію, тобто спрямовані 
на недопущення подібних порушень 
з  боку інших державах у  майбутньо-
му. Таке тлумачення буде відповідати 
принципу юридичної визначеності.

Щодо співвідношення понять 
«практика Суду» та «рішення Суду», 
то можна стверджувати, що практика 
Суду є ширшим поняттям аніж рішен-
ня Суду: практика Суду  – це однако-
ве застосування норм матеріального 
і  процесуального права до подібних 
правовідносин, а рішення Суду  – ви-
рішення конкретної ситуації з  ураху-
ванням всіх обставин справи та з ура-
хуванням наданих доказів сторонами. 

Згідно із ч. 1 ст. 46 Конвенції [6], 
Високі Договірні Сторони зобов’язу-
ються виконувати остаточні рішен-
ня Суду в  будь-яких справах, у  яких 
вони є сторонами. На національному 
рівні заходи, спрямовані на виконан-
ня рішень ЄСПЛ, деталізовані у ст. ст. 
7-15 Закону України «Про виконан-
ня рішень та застосування практики 
Європейського суду з  прав людини» 
[4] та передбачають: 1) виплату від-
шкодування; 2) вжиття додаткових 
заходів індивідуального характеру, 

спрямованих на усунення конкретно-
го порушення, встановленого Судом 
у конкретній справі; 3) вжиття заходів 
загального характеру.

Відповідно до ст. 5 Закону України 
«Про виконання рішень та застосу-
вання практики Європейського суду 
з  прав людини» [4], орган представ-
ництва протягом десяти днів від дня 
одержання повідомлення про набуття 
Рішенням Суду статусу остаточного 
надсилає стислий виклад Рішення за-
явнику (заявникам) (стягувачеві/стя-
гувачам), Уповноваженому Верховної 
Ради України з прав людини, всім дер-
жавним органам та посадовим особам, 
чиї права та обов’язки встановлені 
у рішенні Суду. Заявнику (заявникам) 
додатково надсилається роз’яснення 
їх прав, які набуваються ним/ними 
після ухвалення такого рішення Суду, 
оригінальний текст рішення та його 
офіційний переклад. 

Специфічність виконання рішень 
Суду, зокрема, у частині виплати заяв-
нику відшкодування, полягає в  тому, 
що обов’язок держави виконати рі-
шення Суду не залежить від волі особи, 
на користь якої ЄСПЛ виніс рішення. 
Держава зобов’язана самостійно, без 
подання додаткових документів заяв-
ником, виконати рішення Суду. Єди-
ним випадком звільнення країни від 
сплати пені і  штрафних санкцій, які 
нараховуються за прострочення ви-
конання рішення може бути письмова 
відмова особи отримати присуджену 
суму за рішенням. 

Однією з  практичних проблем під 
час виконання рішення Суду є встанов-
лення місця проживання (перебування) 
стягувача, а також визначення рахунку, 
на який необхідно перерахувати кошти, 
у випадках, коли останнім такі відомості 
не надаються. Обов’язок із забезпечення 
цією інформацію не покладений ані на 
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Державну виконавчу службу (ДВС), ані 
на інші органи представництва Укра-
їни. У випадку ненадання стягувачем 
свого рахунку, кошти зараховуються 
на депозитарний рахунок ДВС. Однак, 
така процедура не є підтвердженням 
виконання рішення Суду у  частині ви-
плати справедливої сатисфакції. Отже, 
для запобігання виникненню зазначе-
них складнощів необхідно запровадити 
спеціальну процедуру для прискорення 
процесу отримання актуальних даних 
стягувача. 

Виплата відшкодування здійсню-
ється за рахунок бюджетних асигну-
вань відповідно до паспорту бюджет-
ної програми на календарний  рік. 
Згідно із даними паспортної програми 
на 2020 рік сума платежі на виконання 
рішень закордонних юрисдикційних 
органів, прийнятих за наслідками роз-
гляду справ проти України станови-
ла – 145 377,40 гривень [7]. Однак, цієї 
суми може не вистачити навіть для ви-
конання одного рішення Суду. Як при-
клад, у  2020 році у  рішенні по справі 
«Садоха проти України» (Sadocha v. 
Ukraine) від 11.07.2019, Судом було 
встановлено обов’язок України у  ви-
платі 29 456,70 євро заявнику [8]. Ця 
сума перевищує закладений бюджет 
програми майже у 6 разів. Отже, дефі-
цит бюджетних коштів є перешкодою 
для виконання рішень Суду у  частині 
виплати відшкодування стягувачеві.

Заходи індивідуального характеру 
застосовуються додатково до відшкоду-
вання матеріальної і  моральної шкоди 
у випадку визнання за державою пору-
шення, яке продовжує мати негативні 
для заявника наслідки, які не можливо 
відшкодувати шляхом виплати грошо-
вої компенсації. Одним із прикладів 
таких заходів є перегляд справи на на-
ціональному рівні (наприклад, спра-
ва  «Марія Самакова проти Словацької 

Республіки», «Бочан проти України» 
№1, «Бочан проти України» № 2). 

Комітет Міністрів Ради Європи (КМ 
РЄ) у Рекомендації № R (2000)2 «Щодо 
повторного розгляду або поновлення 
провадження у  певних справах на на-
ціональному рівні після прийняття рі-
шень Європейським судом з прав люди-
ни» від 21 лютого 2002 року [9] зазначає, 
що компетентні органи держави-від-
повідача самі вирішують, які заходи, 
зважаючи на наявні в  національній 
правовій системі засоби, є найбільш від-
повідними для досягнення restitutio in 
integrum». Так, в Україні перегляд справ 
на підставі рішення ЄСПЛ здійснюється 
Верховним Судом у межах провадження 
за виключними обставинами. 

Разом з цим, у п. 46 постанови Ве-
ликої палати Верховного Суду від 29 
березня 2018 р.по справі № 2–2119/12 
[10] викладена позиція про те, що від-
сутня можливість перегляду рішення 
у  зв’язку з  виключними обставинами 
за п. 2 ч. 3 ст. 423 ЦПК України у  ви-
падках, якщо встановлені ЄСПЛ по-
рушення Україною міжнародних зо-
бов’язань: повинні бути усунуті лише 
шляхом ужиття заходів загального 
характеру; не стосуються особи, яка 
подала заяву про перегляд судових 
рішень; не стосуються справи, про пе-
регляд судового рішення в якій пода-
на заява; стосуються лише тривалості 
розгляду даної справи чи тривалості 
невиконання ухвалених у ній судових 
рішень.

Прикладом застосування іншо-
го заходу індивідуального характеру 
є рішення «Олександр Волков проти 
України» від 9 січня 2013 р., у  якому 
Суд встановили факт порушення ст. ст. 
6 і 8 Конвенції. У зазначеному рішенні 
ЄСПЛ зобов’язав Україну забезпечити 
поновлення скаржника на посаді судді 
Верховного Суду України. Важливим 



104

заходом індивідуального характеру, є, 
також, відмова у  видачі особи в  іншу 
державу. У своєму рішенні ЄСПЛ може 
зазначати про можливість порушення 
прав людини зі сторони запитуючої 
держави та застережити її про це. За 
таких обставин, особа не підлягає екс-
традиції згідно з нормами міжнарод-
ного права [11].

Вжиття заходів загального харак-
теру мають на меті усунити недоліки 
системного характеру, які лежать в ос-
нові виявленого порушення Судом та 
попередити в  майбутньому порушен-
ня державою прав і  свобод людини 
в  аналогічних правовідносинах. У пі-
лотному рішенні Юрій Миколайович 
Іванов проти України, Суд підкреслив, 
що існують недоліки правового ре-
гулювання у  контексті дій (бездіяль-
ності) державних органів щодо вико-
нання судових рішень. Україну було 
зобов’язано запровадити ефективний 
засіб юридичного захисту, який би 
забезпечив адекватний та достатній 
захист від невиконання або затрим-
ки у  виконанні рішень національно-
го суду. На виконання вищевказаного 
рішення Суду, урядом України у  2012 
році було прийнято Закон України 
«Про гарантії держави щодо виконан-
ня рішень суду»[12]. 

Нагляд за виконання рішень ЄСПЛ 
здійснює КМ РЄ (п. 2 ст. 46 Конвенції 
[6]). Саме КМ РЄ визнає рішення Суду 
виконаним. Для цього державі, яка 
виконала рішення Суду, необхідно: 1) 
надати КМ РЄ інформацію про вжиття 
всіх необхідних заходів на виконання 
відповідного рішення Суду; 2) за ре-
зультатами розгляду наданої інфор-
мації, КМ РЄ на своєму засіданні ухва-
лює відповідну резолюцію (рішення). 

13 листопада 2020  року Комітет 
Верховної Ради України з питань пра-
вової політики провів комітетські слу-

хання на тему: «Проблеми виконання 
Україною рішень Європейського суду 
з прав людини». Для більш ефективної 
реалізації Україною своїх зобов’язань 
було запропоновано поділити невико-
нанні рішення на 3 групи.

Перша група справ («Бурмич та 
інші проти України» та «Юрій Ми-
колайович Іванов проти України») 
стосується питання невиконання чи 
відтермінованого виконання рішень 
національних судів і відсутності засо-
бів правового захисту. Вищевказана 
група справ має важливе значення, 
з огляду на те, що стосується реаліза-
ції принципу верховенства права та 
законності. 

Друга група справ стосується нена-
лежного поводження і  браку альтер-
нативних засобів правового захисту 
в умовах утримання у місцях позбав-
лення волі («Невмержицький проти 
України», «Сукачов проти України»). 
Важливість цих справ пояснюється 
абсолютною забороною нелюдського 
поводження. Реформа пенітенціар-
ної системи в Україні триває й надалі, 
у  результаті чого вже частково онов-
лено законодавство. Проте, неналежні 
матеріальні умови утримання у  міс-
цях позбавлення волі, а саме велике 
скупчення ув’язнених у камері, відсут-
ність особистого простору, неналежна 
медична допомога призводять до сис-
тематичного та масового порушення 
основоположного права людини, га-
рантованого ст. 3 Конвенції.

Третя група справ присвячена пи-
танню земельного мораторію («Зелен-
чук і  Цицюра»). Ця категорія рішень 
стосується запровадження Україною 
земельного мораторій, оскільки його 
реалізація порушує право власності на 
сільськогосподарські земельні ділянки 
(паї).  Мораторій, введений Україною, 
не забезпечує справедливий баланс 
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між загальним інтересом суспільства 
та правом власності на земельні ді-
лянки (паї).

Результатом проведеної конферен-
ції було розроблено пропозицій, зокре-
ма, запропоновано переглянути існу-
ючу систему мораторію на виконання 
рішень, розробити реєстр кількості не-
виконаних рішень проти держави, а та-
кож обсягу сум, які необхідно виділити 
на виконання таких рішень, покращи-
ти соціально-орієнтоване законодав-
ства та удосконалити систему виконан-
ня рішень національних судів [13].

Висновки. Невиконання рішень 
ЄСПЛ негативно впливає на авторитет 
держави в  цілому, а також не досяга-
ється кінцева мета правосуддя  – за-
хист інтересів громадян і реальне по-
новлення їхніх порушених прав [14]. 
Крім того, така тенденція вказує на 
недотримання принципу верховен-
ства права, що не відповідає євроінте-
граційним процесам, які зараз відбу-
ваються в Україні. Відтак, ігнорування 
міжнародних зобов’язань, особливо 
у  частині дотримання основополож-
них прав і  свобод людини, є однією 
з  перешкод у  набутті членства нашої 
держави в Європейському Союзі.

У зв’язку із цим необхідно розро-
бити систему підвищення кваліфіка-
ції посадових осіб, які відповідальні 
за належне виконання рішень ЄСПЛ, а 
також запровадити допоміжні органи 
до Уповноваженого у  справах Євро-
пейського суду з  прав людини  задля 
оптимізації процесу виконання рі-
шень Суду та встановлення посилено-
го контролю за їх виконанням.

Як превентивний захід у  контек-
сті недопущення порушень Конвенції 
може бути проведено оприлюднення 
перекладу рішень Суду на українську 
мову. Це зможе підвищити рівень обі-
знаності громадян України та поса-

дових осіб. Однак, наявність великої 
кількості існуючих рішень зумовлює 
необхідність в  організації окремого 
структурного підрозділу Міністерства 
юстиції України для виконання пере-
кладу. До обов’язків цього підрозділу 
має входити переклад рішень Суду, які 
прийняті як проти України, так і  ін-
ших держав-учасниць Конвенції. При 
цьому, першочерговому перекладу по-
винні підлягати саме пілотні рішення, 
які вказують на існування системних 
проблем у  державах-членах Ради Єв-
ропи. Також необхідним є вдоскона-
лення законодавства, адаптація його 
до сучасних тенденцій щодо гаранту-
вання основоположних прав і свобод.

Під час формування Державного 
бюджету повинна приділятися біль-
ша увага фінансовому забезпеченню, 
спрямованому на виконання Україною 
рішень Суду, що значно покращить 
статистику. Достатнє фінансування 
бюджетної програми, спрямованої на 
виконання, рішень міжнародних судо-
вих установ, у тому числі ЄСПЛ, дозво-
лить не тільки гарантувати заявнику 
виплату компенсації, а й підвищить 
довіру громадян до влади в цілому. 
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТНОГО 
КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМИ 

СТАНДАРТАМИ

Анотація. У статті досліджуються актуальність визначення бюджетного контро-
лю за законодавством України згідно міжнародних стандартів. 

На жаль, досі поширене нецільове використання державних фінансових ресурсів, 
що свідчить про недостатню ефективність існуючої системи бюджетного контролю 
в Україні. У Бюджетному кодексі України не передбачено відповідальність за недо-
стовірність показників, що закладаються у  проектах місцевих бюджетів, за нена-
лежне здійснення контролю на першій стадії бюджетного процесу. Впорядковане та 
ефективне використання державних коштів є однією головних передумов належного 
розпорядження державними фінансами та ефективності рішень, що приймаються 
міністерствами та іншими державними органами України. Важливу роль у досягнен-
ні цієї мети відіграє визначення поняття «бюджетний контроль».

Світовий досвід свідчить, що ефективність системи управління державними фі-
нансами в Україні визначається збалансованим функціонуванням усіх ії складових, 
дотриманням чинного законодавства, а також досягненням цілей державними уста-
новами у найбільш економний та результативний спосіб. Важливу роль у досягненні 
цієї мети відіграє бюджетний контроль. Перспектива удосконалення комплексності 
бюджетного контролю в Україні залежить від його якості на всіх етапах і своєчасність 
адекватного реагування фінансових органів, головних розпорядників та інших орга-
нів влади за результатами контролю, на виявлені факти нецільового і неефективно-
го використання бюджетних коштів, шляхом вжиття заходів щодо відшкодування 
незаконних витрат, регулювання обсягів фінансування, приведення їх у  відповід-
ність з нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетний процес України.

Сьогодні існує недостатня увага контрольним діям, які забезпечують профілак-
тичну функцію контролю. Дублювання у роботі контролюючих органів різних рівнів, 
надмірне перевантаження деяких об’єктів ревізіями та перевірками. Тому необхідно 
забезпечення єдиного методологічного забезпечення бюджетного, які відображають 
стан фінансової дисципліни, та методики їх розрахунку.

Робиться висновок, щодо актуальності визначення поняття бюджетного контр-
олю в Україні.

Ключові слова: бюджетний контроль, міжнародні стандарти, управління бю-
джетними коштами, система спостереження та перевірки.



109

Goloyadova Tatyana Oleksiyvna, 
Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Administrative and 
Financial Law of the National University «Odessa Law Academy». Fontanskaya doroga, 23, office 111, 
Odessa, рhone: +38(048)719-87-63, e-mail: goltat@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-4864-1312.

LEGAL ASPECTS OF DETERMINATION OF BUDGET CONTROL 
OF UKRAINE ACCORDING TO EUROPEAN STANDARDS.

Abstract. The article examines the relevance of determining budget control over the 
legislation of Ukraine in accordance with international standards.

Unfortunately, the misuse of public financial resources is still widespread, which 
indicates the lack of efficiency of the existing system of budget control in Ukraine. The 
Budget Code of Ukraine does not provide for liability for the inaccuracy of indicators set 
in the draft local budgets, for improper control at the first stage of the budget process. 
Orderly and efficient use of public funds is one of the main prerequisites for the proper 
disposal of public finances and the effectiveness of decisions made by ministries and other 
state bodies of Ukraine. An important role in achieving this goal is played by the definition 
of «budget control».

World experience shows that the effectiveness of the public financial management 
system in Ukraine is determined by the balanced functioning of all its components, 
compliance with current legislation, as well as achieving the goals of public institutions 
in the most economical and effective way. Budgetary control plays an important role in 
achieving this goal. The prospect of improving the complexity of budget control in Ukraine 
depends on its quality at all stages and the timeliness of adequate response of financial 
authorities, chief administrators and other authorities to the results of control, the 
identified facts of misuse and inefficiency of budget funds, by taking measures to recover 
illegal expenditures volumes of funding, bringing them in line with regulations governing 
the budget process of Ukraine.

Today, there is insufficient attention to control actions that provide a preventive 
control function. Duplication in the work of controlling bodies of different levels, excessive 
overload of some objects with audits and inspections. Therefore, it is necessary to ensure a 
single methodological support of the budget, which reflects the state of financial discipline, 
and methods of their calculation.

It is concluded that the definition of budget control in Ukraine is relevant. 
Keywords: budget control, international standards, budget management, monitoring 

and verification system.
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Постановка проблеми. Чинне 
законодавство України не надає ви-
значення поняття «бюджетний кон-
троль». У ст. 26 Бюджетного кодексу 
України (далі – БКУ) використовуєть-
ся термін «контроль за дотриманням 
бюджетного законодавства», який 
спрямований на забезпечення ефек-
тивного і результативного управління 
бюджетними коштами та здійснюєть-
ся на всіх стадіях бюджетного процесу 
його учасниками відповідно до БКУ та 
іншого законодавства [1].

Сьогодні в  Україні особливо важ-
ливо встановлення єдиного механізму 
внутрішнього контролю та дотриман-
ня чинного бюджетного законодавства 
України. Важливою вимогою до по-
будови сучасної системи державного 
бюджетного контролю на всіх рівнях 
господарювання є здійснення контро-
лю на основі забезпечення чіткої вза-
ємодії і координації зусиль всіх учас-
ників фінансово-бюджетних відносин 
для вирішення завдань бюджетного 
контролю України. Сучасна система 
бюджетного контролю України по-
винна бути побудована таким чином, 
щоб можна було швидко й ефективно 
налаштовуватись на вирішення нових 
завдань та викликів.

Світовий досвід свідчить, що пер-
спектива удосконалення комплек-
сності бюджетного контролю в  Укра-
їні залежить від його якості на всіх 
етапах і  своєчасність адекватного ре-
агування фінансових органів, голов-
них розпорядників та інших органів 
влади за результатами контролю, на 
виявлені факти нецільового і неефек-
тивного використання бюджетних 
коштів, шляхом вжиття заходів щодо 
відшкодування незаконних витрат, 
регулювання обсягів фінансування, 

приведення їх у  відповідність з  нор-
мативно-правовими актами, що ре-
гулюють бюджетний процес України. 
Впровадження інформаційних техно-
логій з  метою підвищення інформа-
ційної взаємодії контрольних органів, 
а також розробки механізму взаємодії 
органів законодавчої та виконавчої 
влади. Саме тому необхідно запрова-
дження  Аналіз останніх до-
сліджень та публікацій. Найбільш 
актуальні теоретичні та практичні 
проблеми бюджетного контролю та 
його видів досліджені в  працях: Є.О. 
Алісова , Л.К. Воронової, К.С. Бельс-
кого, О.П. Гетманець, А.І. Іванського, 
М.П. Кучерявенка, Т.О. Латковської, 
П.П.  Латковського, О.П. Орлюк, Л.А. 
Савченко, М.І. Сідора, І.Б. Стефаню-
ка, Е.А. Ровінського, Н.І. Хімічева, В.Д. 
Чернадчука та інших, концептуальний 
аналіз яких переконливо доводить, що 
сутність визначення поняття бюджет-
ний контроль у законодавстві України 
досить актуально сьогодні.

Мета статті полягає у  розкритті 
концептуальних проблем визначення 
бюджетного контролю в Україні у кон-
тексті світового досвіду.

Основні результати досліджен-
ня. Проблеми у  системі управління 
державними фінансами, що стоять 
сьогодні перед державними органами 
влади, потребує від державного фінан-
сового аудиту нововведень для досяг-
нення ефективності своєї діяльності. 
Саме тому, важливо визначити понят-
тя «бюджетний контроль» у  законо-
давстві України у  контексті світового 
досвіду.

Л.А. Савченко стверджує, що «бю-
джетний контроль»  – це діяльність 
державних органів і недержавних ор-
ганізацій, самих суб’єктів чи їх струк-
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турних підрозділів, фізичних осіб, 
наділених відповідними повноважен-
нями чи правами, що спрямована на 
забезпечення законності, фінансової 
дисципліни, раціональності в ході мо-
білізації, розподілу і використання фі-
нансових ресурсів [10, с. 47].

Л. К. Воронова надає два розумін-
ня даного поняття: по-перше, «бю-
джетний контроль»  – це регламенто-
вана правовими нормами діяльність 
державних і  муніципальних та інших 
публічних органів з  перевірки своє-
часності й точності планування, об-
ґрунтованості й повноти надходження 
коштів у відповідні фонди, правильно-
сті та ефективності їх використання; 
по-друге, це особлива сфера держав-
ного контролю, що пов’язана з діяль-
ністю фінансових органів із виявлення 
порушень законності, фінансової дис-
ципліни та доцільності під час фор-
мування, розподілу й використання 
державних і муніципальних грошових 
фондів [6].

На думку Ю. В. Мех, контроль слід 
розглядати як триєдиний складник, 
що має розглядатися як «управління», 
«соціальне управління» й «державне 
управління». Контроль у  державному 
управлінні є особливою функцією ор-
ганів державної влади й органів міс-
цевого самоврядування [9].

Контроль, зазначає Т.О. Латков-
ська  – це функція управління, тобто 
система спостереження та перевірки 
процесу функціонування відповідно-
го об’єкта з  метою встановлення від-
хилення його від заданих параметрів 
і додає, що контроль – це система спо-
стереження та перевірки відповідно-
сті процесу функціонування об’єкта 
управління прийнятим управлінським 
рішенням, встановлення результатів 

управлінського впливу на керований 
об’єкт, виявлення відхилень, допуще-
них у ході виконання цих рішень [7, C. 
69-70].

Бюджетний контроль  – це само-
стійний різновид фінансового контр-
олю, що здійснюється у регламентова-
ною нормами права бюджетній сфері 
і спрямований на забезпечення закон-
ності, достовірності та раціональності 
діяльності суб’єктів бюджетних пра-
вовідносин. Бюджетний контроль ре-
алізується в окремій сфері фінансових 
відносин бюджетної, ж функція бю-
джетного процесу [1].

Державний фінансовий контроль 
в  Україні поділяють на державний 
фінансовий контроль у  бюджетному 
процесі  – бюджетний контроль, по-
датковий контроль, митний контроль, 
валютний контроль та банківський 
нагляд. Бюджетні правовідносин скла-
даються у тому числі й із контрольних 
правовідносин, у  рамках яких здійс-
нюється бюджетний контроль.

В.Д. Чернадчук вважає, що за ре-
зультатами бюджетного контролю 
можна дійти висновків про викори-
стання бюджетних коштів, а це свід-
чить про потребу створення цілісної 
системи бюджетного контролю. За-
безпечення такої системи дозволить 
скоординувати діяльність усіх компе-
тентних державних органів у  проце-
сі організації й здійснення видатків 
бюджету та забезпечення формування 
бюджетних ресурсів [11, с. 96-97]. 

У ст. 2 БКУ надається визначення 
бюджету як плану формування та ви-
користання ресурсів для забезпечення 
завдань і  функцій, які здійснюються 
відповідно органами державної вла-
ди, органами влади Автономної Рес-
публіки Крим, органами місцевого са-
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моврядування протягом бюджетного 
періоду [1]. 

Сьогодні існує недостатня увага 
контрольним діям, які забезпечують 
профілактичну функцію контролю. 
Дублювання у  роботі контролюючих 
органів різних рівнів, надмірне пе-
ревантаження деяких об’єктів ревізі-
ями та перевірками. Тому необхідно 
забезпечення єдиного методологіч-
ного забезпечення бюджетного, які 
відображають стан фінансової дис-
ципліни, та методики їх розрахунку; 
механізму внутрішнього контролю 
та дотримання чинного бюджетного 
законодавства, а також формування 
системи єдиних процедур для зо-
внішнього і внутрішнього державного 
контролю. Сьогодні недостатня робота 
з  громадськістю по роз’ясненню за-
вдань бюджетного контролю.

Попереднiй бюджетний контроль 
передує здiйсненню фiнансово-гос-
подарських операцiй. Цей контроль 
здійснюється на етапі розгляду і при-
йняття рішень з  фінансових питань, 
у  тому числі  – на стадії розробки й 
прийняття законів та актів у  сфері 
фінансової діяльності, обґрунтуван-
ня фінансових програм і  прогнозів 
у  процесі складання, розгляду і  за-
твердження бюджетних планів усіх 
рівнів, кошторисів позабюджетних 
фондів, у процесі розроблення фінан-
сових планів і кошторисів, кредитних 
і  касових заявок, фінансових розділів 
бізнес-плану, складанні прогнозів, ба-
лансів суб’єктів господарювання [8]. 

Наступний бюджетний контроль 
здійснюється Рахунковою палатою, а 
саме при виконанні ст. 35 ЗУ «Про Ра-
хункову Палату», де вказано, що: 

1. За результатами здійснення за-
ходів державного зовнішнього фінан-

сового контролю (аудиту) складається 
звіт, складовими частинами якого є 
акт (у разі наявності), висновки та ре-
комендації.

2.Звіт підписує та представляє на 
засіданні Рахункової палати член Ра-
хункової палати, відповідальний за 
здійснення відповідного заходу дер-
жавного зовнішнього фінансового 
контролю (аудиту).

3. Після затвердження на засіданні 
Рахункової палати звіт надсилається 
об’єкту контролю [4].

Бюджетний контроль є дійовим ін-
струментом стимулювання підвищен-
ня фінансової відповідальності та про-
дуктивності як окремих працівників, 
структурних підрозділів, так і підпри-
ємства в цілому. Завдання бюджетного 
контролю можуть більше конкретизу-
ватися за інституційними ознаками, 
по-перше, за об’єктом та предметом 
контролю, по-друге, за стадіями бю-
джетного процесу, за процедурою 
прийняття відповідних бюджетів, що 
складають бюджетну систему; по-тре-
тє, за суб’єктами, які мають контрольні 
повноваження. 

П. П. Латковський називає бюджет-
ним контролем врегульовану нор-
мами бюджетного права контрольну 
діяльність уповноважених (контролю-
ючих) осіб щодо здійснення операцій 
порівняння (зіставлення) показників 
бюджетної діяльності зобов’язаних 
(підконтрольних) суб’єктів (бюджет-
но-правової реальності) із встанов-
леними нормами бюджетного права , 
тобто пізнання бюджетної діяльності, 
а також виявлення та усунення відхи-
лень реальних показників діяльності 
від встановлених нормами бюджетно-
го права з метою встановлення відпо-
відності бюджетної діяльності її пра-
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вовій моделі для досягнення певного 
результату [8, с.108].

Основним досягненням Закону 
України «Про аудит фінансової звітно-
сті та аудиторську діяльність» №2258-
VII від 21.12.2017р є уніфікація законо-
давства України у  сфері аудиторської 
діяльності з  європейським законо-
давством, що має підвищити міжна-
родний авторитет України, сприяти її 
економічної та фінансової інтеграції 
в світову економіку [3]. 

Серед позитивних нововведень 
цього Закону – це впровадження єди-
ного реєстру суб’єктів аудиторської 
діяльності. Це значно спростить їм ад-
міністрування своєї діяльності, заоща-
дить час і кошти на виконання вимог 
різних регулюючих органів.

Керівні принципи INTOSAY з  фі-
нансового аудиту : система оціню-
вання та ресурсів Ради стандартів 
міжнародного аудиту та страхування, 
механізм проведення аудиту виконан-
ня, обмін знаннями з успішного вико-
нання аудиторської функції. Пробле-
ми у  системі управління державними 
фінансами, що стоять сьогодні перед 
державними органами влади, потре-
бує від державного фінансового ауди-
ту нововведень для досягнення ефек-
тивності своєї діяльності [2].

У Міжнародних стандартах надано 
рекомендації проведення аудиту за-
конності (фінансового аудиту), вимо-
ги до аудиторів, способи проведення 
аудиту, оформлення результатів. Фі-
нансовий аудит здійснюють з  метою 
прийняття запобіжних заходів під час 
перевірки правильності та доцільнос-
ті рішень, прийнятих підконтрольним 
об’єктом на виконання Закону України 
«Про державний бюджет» [5]. 

Висновки. Встановлено, що ме-
тою поточного бюджетного контролю 
в  Україні є виявлення відхилень від 
встановлених норм та нормативів, 
попередження їх на початковій ста-
дії фінансових операцій; досягнення 
раціонального, ефективного викори-
стання фінансових ресурсів за цільо-
вим призначенням. Саме оператив-
ний бюджетний контроль справляє 
найбільший вплив на процес форму-
вання і  використання державних бю-
джетних ресурсів.  В и з н а ч е н о , 
що до основних напрямiв наступного 
бюджетного контролю України мож-
на вiднести: аналiз виконання планiв 
i бюджетiв; перевiрку кошторисiв, 
звiтiв i балансiв; вивчення на предмет 
законностi рiшень органiв управлiння 
щодо суб’єкта, якого перевiряють; ви-
явлення випадкiв несхоронностi май-
на; визначення шляхiв попередження 
порушень фiнансової дисциплiни й 
заходiв для їх усунення

Визначено, що дублювання у  ро-
боті контролюючих органів різних 
рівнів, надмірне перевантаження де-
яких об’єктів ревізіями та перевірка-
ми, тому що існує недостатня увага 
контрольним діям, які забезпечують 
профілактичну функцію бюджетного 
контролю. Саме тому, необхідно єдине 
методологічне забезпечення системи 
економічних показників, які відобра-
жають стан фінансової дисципліни; 
також встановлення механізму вну-
трішнього контролю та дотриманням 
бюджетного законодавства України.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРАТИВНА ПОСЛУГА» 
В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Анотація.У статті розглянуто в хронологічній послідовності нормативно-право-
ві акти, щопередували унормуванню терміна«адміністративна послуга».У сучасному 
світі відбулися трансформації уявлень про сутність і  зміст діяльності системи пу-
блічного управління: якщо раніше публічне управління розглядалося як діяльність 
держави щодо управління суспільством, то на сучасному етапі функціонування дер-
жави пов’язують із сервісною функцією, тому на перший план виходить поняття «по-
слуга». Починаючи з кінця минулого століття в науковий вжиток, а потім у держав-
ноуправлінську практику входить поняття «адміністративна послуга». Такий процес 
цілком логічно знайшов своє відображення в нормативно-правовій базі. Протягом 
часу уявлення про зміст і  розуміння адміністративної послуги трансформувалося, 
що знайшло відображення й у законодавстві, тому постає нагальне завдання щодо 
дослідження змістовного наповнення поняття «адміністративна послуга» в право-
вому полі України. 

Виділено 3 періоди унормування адміністративної послуги : 1) 1998-2005 рр. − 
період теоретичних напрацювань і формування парадигми системи адміністратив-
них послуг; 2) 2006-2012 рр. − період реформування адміністративної діяльності ор-
ганів влади; 3)2012 р.-дотепер – становлення Закону України «Про адміністративні 
послуги». 

Зроблено висновок, що зміни, які вносилися в нормативно-правові акти, стосу-
ються здебільшого окремих аспектів врегулювання процесів надання адміністра-
тивних послуг та форми їх надання, натомість питання відповідальності суб’єкта на-
дання адміністративних послуг та контролю за якістю їх надання, нераціонального 
розподілу повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду-
вання щодо надання адміністративних послуг залишилися поза увагою законодав-
ців попри значні напрацювання науковців.

Ключові слова:державна (управлінська) послуга, адміністративна послуга, про-
цес надання адміністративних послуг.



117

Gunbina Olena Volodymyrivna, 
Postgraduate of the Department of Law and European Integration of the Kharkiv Regional Institute 
of Public Administration of the National Academy of Public Administration about the President of 
Ukraine, 61001, Kharkiv, Moskovsky Av., 75, tel.: +380660001700, e-mail: e.gunbina@gmail.com, 
https://orcid.org/0000-0002-7967-4125

TRANSFORMATION OF THE CONCEPT OF «ADMINISTRATIVE 
SERVICE» IN THE LEGISLATION OF UKRAINE

Abstract.The article considers, in the chronological order, the legal acts which had 
forerun the legal definition of the term “the administrative service”. The transformation 
of understanding of the nature and the content of the system of the public administration 
has been made: when the public administration had been considered as the state activity 
to manage the society before, at the present stage, the function of the state is connected 
to the service function, so the term ”service” moves to the forefront. Since the end of 
the last century the term “the administrative service” has entered scientific usage and 
the state management practice. Quite logically, this process has found its reflection in 
the legal base. As time went on, the understanding of the content and recognition of the 
administrative service had been changing, which was reflected in the legislation, so the 
urgent task according to the research of the details of the term “the administrative service” 
in the legal area of Ukraine moves to the forefront. 

There were defined 3 periods of standardization of the administrative service: 
1) 1998-2005 − the period of the theoretical experience and setting up the paradigm of 
the system of administrative services; 2) 2006-2012 − the period of the reformation of the 
administrative activity of the state bodies; 3) since 2012 till now – the establishment of the 
Law of Ukraine “On administrative services”. 

There had been concluded the point, that the changes which had been made to the 
legal acts are mostly connected to the particular aspects of the regulation of the processes 
of provision of the administrative services and the forms of this provision, but the issues 
of the responsibilities of the subject of the provision of the administrative services and 
the control of the quality of the mentioned provision, the unreasonable division of the 
responsibilities of the state executive bodies and the local governing bodies had remained 
out of the attention of the legislators despite the significant groundwork of scientists.

Keywords: administrative service, state (managerial) service, unified office of 
permissions, provision of the administrative services, public service. 
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Постановка проблеми.У сучас-
ному світі відбулися трансформації 
уявлень про сутність і зміст діяльності 
системи публічного управління:якщо 
раніше публічне управління розгля-
далося як діяльність держави щодо 
управління суспільством, то на сучас-
ному етапі функціонування держави 
пов’язують із сервісною функцією, тому 
на перший план виходить поняття «по-
слуга». Саме надання різноманітних 
послуг стає основою функціонування 
сучасної держави. Україна також про-
голосила курс на зміну сутнісного уяв-
лення про зміст публічного управління. 
Починаючи з  кінця минулого століття 
в  науковий вжиток, а потім у держав-
ноуправлінську практику входить по-
няття «адміністративна послуга». Та-
кий процес цілком логічно знайшов 
своє відображення в нормативно-пра-
вовій базі. Протягом часу уявлення про 
зміст і розуміння адміністративної по-
слуги трансформувалося, що знайшло 
відображення й у  законодавстві,тому 
постає нагальне завдання щодо дослі-
дження змістовного наповнення по-
няття «адміністративна послуга» в пра-
вовому полі України. 

Мета статті –на основінауково-
го осмислення концептуальних засад 
надання адміністративних послуг та 
періодизації їх нормативно-правово-
го забезпечення в  Українівизначити 
перспективи розвитку системи надан-
ня адміністративних послуг в Україні.

Аналіз досліджень і  публікацій.
Питання,пов’язанізрозробкоютерміна 
«адміністративна послуга»,досліджу-
валисяупрацяхтакихвітчизнянихв-
чених, як:В.  Авер’янов, Б.  Адамов,В.
Бакуменко,Л.Біла,І. Голосніченко, І.Ко-
ліушко,О.Коротич,Р.Куйбіда, А.Ліпен-
цев,В.  Ляшенко,В.Малиновський,Н.

Нижник,Г.Писаренко, В.  Тимощук, та 
ін. Ці автори намагалися теоретично 
осмислити змістовність поняття «ад-
міністративні послуги» в  контексті 
українських реалій.

Виклад основного матеріалу.В 
Україні питання надання та регла-
ментації державних (управлінських) 
послуг вперше було відображено 
в  нормативно-правовому докумен-
ті державного рівня після видання 
Указу Президента України від 22лип-
ня1998року №810/98 «Про заходи 
щодо впровадження Концепції адміні-
стративної реформи в Україні». Основ-
ною метою реформи було проголоше-
но реформування системи державного 
управління, яка забезпечить станов-
лення України як високорозвиненої, 
правової, цивілізованої європейської 
держави з  високим рівнем життя, со-
ціальною стабільності, культури та де-
мократії. Відповідно до плану заходів 
щодо формування Концепції, окрім 
іншого, її метою було також форму-
вання системи державного управлін-
ня, яка стане близькою до потреб і за-
питів людей, а головним пріоритетом 
її діяльності буде служіння народові, 
національним інтересам. Одним із 
завдань було запровадження нової 
ідеології функціонування виконавчої 
влади і  місцевого самоврядування як 
діяльності щодо забезпечення реалі-
зації прав і свобод громадян, надання 
державних та громадських послуг. Од-
нією з  вихідних засад реформування 
центральних органів виконавчої вла-
ди була переорієнтація їх діяльності 
з  суто адміністративно-розпорядчих 
функцій на надання державних управ-
лінських послуг громадянам та юри-
дичним особам, а також забезпечення 
дії принципу верховенства права [1].
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Окремі позиції впорядкування 
надходження коштів від послуг було 
врегульовано постановами Кабінету 
Міністрів України від 25червня2001ро-
ку №702 «Про порядок використання 
коштів, отриманих органами держав-
ної влади від надання ними послуг 
відповідно до законодавства, та її роз-
міри» [2] та від 17 травня 2002  року 
№  659 «Про затвердження переліку 
груп власних надходжень бюджетних 
установ, вимог щодо їх утворення та 
напрямів використання», якою пе-
редбачено класифікацію фінансових 
надходжень, які надійшли бюджетним 
установам як плата за послуги, надан-
ня яких пов’язане з  виконанням ос-
новних функцій та завдань бюджетних 
установ [3]. 

Дослідженняпарадигми адміні-
стративних послуг  – особливо значу-
ща тема для науковців та аналітиків 
Центру політико-правових реформ, 
оскільки перші пропозиції запрова-
дити юридичну категорію «адміні-
стративна послуга» запропонували 
І. Коліушко, В. Авер’янов, В. Тимощук, 
Р.  Куйбіда, І.  Голосніченко в  науко-
во-практичному нарисі «Адміністра-
тивна реформа для людини» у 2001 ро-
ці[Ошибка! Неизвестный аргумент 
ключа.].

Експерти акцентують увагу на 
тому, що держава не управляє грома-
дянами, а надає їм управлінські послу-
ги, тобто її різноманітні дії спрямовані 
на створення умов для реалізації гро-
мадянами своїх прав і  свобод. Систе-
ма надання управлінських послуг має 
бути організована таким чином, щоб 
вона була зручна громадянам (а не чи-
новникам), потребувала мінімум часу, 
довідок і  грошей. В адміністратив-
но-правовому значенні управлінські 

послуги є одним з  найпоширеніших 
і найважливіших видів адміністратив-
них процедур.

Для кращого розуміння сутності 
управлінських послуг як явища, на-
уковці проаналізували чинне на той 
час законодавство й виокремили такі 
групи управлінських послуг за їх пред-
метом:

1) видача дозволів (наприклад: 
на зайняття окремими видами підпри-
ємницької діяльності; на проведення 
мітингів, демонстрацій; на розміщен-
ня реклами; на придбання, зберігання, 
носіння і  перевезення зброї; на ство-
рення творчих груп для виготовлен-
ня телерадіопродукції), у  тому числі 
акредитація, атестація, сертифікація 
(наприклад: акредитація вищих на-
вчальних закладів, закладів охорони 
здоров’я; атестація підприємств, ро-
бочих місць, судових експертів; серти-
фікація товарів, робіт і послуг);

2) реєстрація з  веденням реє-
стрів (наприклад: реєстрація актів 
громадянського стану, суб’єктів під-
приємницької діяльності, автомо-
тотранспортних засобів), у тому числі 
легалізація суб’єктів (наприклад: лега-
лізація об’єднань громадян);

3) легалізація актів (наприклад: 
консульська легалізація документів), 
нострифікація (визнання дипломів, 
виданих в  інших країнах) та верифі-
кація (встановлення достовірності 
сертифікатів про походження товарів 
з України);

4) соціальні управлінські послу-
ги (наприклад: призначення субсидій, 
пенсій) [так само].

Для відокремлення правової ка-
тегорії адміністративних послугнау-
ковці І.  Коліушко, В.  Авер’янов,В.  Ти-
мощук, Р  Куйбіда досліджували саме 
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питання законодавчого забезпечен-
ня повноважень і  діяльності органів 
виконавчої влади в  контексті здійс-
нюваної в  Україні адміністративної 
реформи, у  тому числі проблематики 
адміністративно-процедурних відно-
син.

І.  Коліушко акцентує увагу на 
становленні такого інституту пра-
ва, як адміністративні послуги,адже 
однорідність відносин і  норм, яки-
ми регулюються ці відносини, є оче-
видною, якщо, наприклад, проаналі-
зувати порядок реєстрації суб’єктів 
підприємницької діяльності, процеду-
ру дозвільної діяльності Міністерства 
внутрішніх справ, процесуальну ді-
яльність органів соціального забезпе-
чення тощо. Однією з ознак інституту 
права називають тривалість існування. 
Адміністративні послуги, хоча саме 
поняття в законодавстві й не згадува-
лося, мають тривалу історію та широку 
правову базу й містилися в  багатьох 
законах України, зокрема, «Про під-
приємництво», «Про громадянство», 
«Про об’єднання громадян», «Про ор-
гани реєстрації актів громадянського 
стану», «Про імміграцію», «Про патен-
тування деяких видів підприємниць-
кої діяльності», «Про підтвердження 
відповідності», «Про стандартизацію», 
«Про ліцензування певних видів гос-
подарської діяльності» та інших. Не-
обхідно відзначити, що багато адмі-
ністративних послуг, які стосуються 
саме пересічних громадян, на сьогодні 
передбачені йурегульовуються підза-
конними нормативним актами, і це є 
орієнтиром для діяльності законодав-
ця. [5, с.107]

В.  Тимощук дає таке визначення 
адміністративної послуги  – це та ча-
стина публічних послуг, які надаються 

органами виконавчої влади та органа-
ми місцевого самоврядування і надан-
ня яких пов`язане з реалізацією влад-
них повноважень. [6, с. 119]

В.  Авер’янов у  своїй публікації 
в  серії наукових видань «Адміністра-
тивно-правова реформа в  Україні» 
зауважує, що з  огляду на зростаючу 
роль у  сфері державного управління 
діяльності з  надання адміністратив-
них послуг варто визнати доцільність 
розробки та прийняття базового Зако-
ну «Про загальні заходи надання ад-
міністративних послуг», який мав би 
доповнюватись кількома спеціалізо-
ваними законодавчими актами щодо 
регулювання конкретних видів зазна-
чених послуг [7, с.29].

Розглянемо методологічні аспекти 
Закону України «Про дозвільну систе-
му у  сфері господарської діяльності», 
ухваленого Верховною Радою Украї-
ни 6 вересня 2005  року, яким вперше 
визначено правові та організаційні 
засади функціонування та порядок ді-
яльності дозвільних органів, уповно-
важених видавати документи дозвіль-
ного характеру у  сфері господарської 
діяльності (окрім ліцензування гос-
подарської діяльності, захисту еконо-
мічної конкуренції; дозвільної діяль-
ності, яка поширюється на операції зі 
зброєю, бойовими припасами, вибухо-
вими матеріалами і речовинами, силь-
нодіючими отруйними речовинами; 
ядерною енергією) [8]. 

Серед основних принципів дер-
жавної політики з  питань дозвільної 
системи у  сфері господарської ді-
яльності є: захист прав, законних ін-
тересів суспільства, територіальних 
громад і  громадян, життя громадян, 
охорона навколишнього природного 
середовища та забезпечення безпеки 
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держави; прозорість процедури вида-
чі документів дозвільного характеру; 
додержання рівності прав суб’єктів 
господарювання під час видачі доку-
ментів дозвільного характеру; відпо-
відальність посадових осіб дозвільних 
органів, адміністраторів та суб’єктів 
господарювання за порушення ви-
мог законодавства з  питань видачі 
документів дозвільного характеру; 
установлення єдиних вимог до по-
рядку видачі документів дозвільно-
го характеру. Серед ключових вимог: 
законодавче регулювання відносини, 
пов’язаних із одержанням докумен-
тів дозвільного характеру, яким вста-
новлюються: необхідність одержання 
документів дозвільного характеру та 
їх види; дозвільний орган, уповнова-
жений видавати документ дозвільного 
характеру; платність або безоплатність 
видачі (переоформлення, анулюван-
ня) документа дозвільного характеру; 
строк видачі документа дозвільного 
характеру або відмови у  його видачі; 
вичерпний перелік підстав для відмо-
ви у  видачі, переоформлення, анулю-
вання документа дозвільного харак-
теру; строк дії документа дозвільного 
характеру або необмеженість строку 
дії такого документа; перелік доку-
ментів дозвільного характеру у  сфері 
господарської діяльності; перелік та 
вимоги до документів, які суб’єкту го-
сподарювання необхідно подати для 
одержання документа дозвільного ха-
рактеру [так само].

У цей період в  Україні розпочали 
роботу єдині дозвільні центри. Зако-
нодавець удосконалював правову та 
організаційно-методичну складову 
концепту діяльності дозвільних цен-
трів, які згодом набули статусу робо-
чого органу місцевої ради (її виконав-

чого органу) або місцевої державної 
адміністрації та в  яких представники 
регіональних, місцевих дозвільних 
органів та державний адміністратор 
діють за принципом організаційної 
єдності щодо видачі документів доз-
вільного характеру, переоформлення, 
видачі дублікатів, анулювання доку-
ментів дозвільного характеру.

Науковий погляд Г. Писаренко має 
інший вектор переорієнтації дозвіль-
но-розпорядчих функцій органів дер-
жавної влади в  управлінські послуги. 
Автор вважає за необхідне провести 
саме зміну змісту функцій органів ви-
конавчої влади (насамперед їх низо-
вих органів) щодо регулювання суб’єк-
тів господарювання від переважно 
дозвільних до переважно інформа-
ційних, консультаційних, роз’ясню-
вальних, аналітичних та облікових 
функцій. Саме такі функції становлять 
зміст управлінських послуг, що і є од-
нією зі сторін істинного призначення 
державного управління в  правовому 
суспільстві  – урегулювання та впо-
рядкування багатоманітних відносин 
особистості, суспільства та держави 
шляхом установлення соціально-раці-
ональних взаємозв’язків [9].

Науковці Б.  Адамов, В.  Ляшенко, 
Б.  Сорокін, Г.  Толмачова ретельно до-
сліджували роботу єдиних дозвільних 
центрів і  серед прогресивних ново-
введень виділили досконалість прин-
ципів створення правової основи для 
впровадження «єдиного вікна» щодо 
видачі потрібних дозволів – так званих 
дозвільних центрів, у яких одночасно 
працюють представники всіх органів, 
що приймають рішення. Також запро-
ваджено посаду адміністратора, який 
організовує видачу дозволів без участі 
суб’єктів господарювання (це значно 
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спрощує процедуру й зменшує витра-
ти підприємців для їх здобуття). Такий 
підхід до видачі дозволів, за задумом 
авторів закону, повинен був обмежити 
контакти чиновників з підприємцями, 
а також можливість поборів. Серед пе-
реваг «єдиного вікна» фахівці назива-
ють: швидкість (термін видачі більшо-
сті дозволів – п’ять днів), зручність (усі 
чиновники дозвільних органів зібрані 
в одному місці і приймають одночас-
но), дешевизна (ніяких хабарів і  не 
передбачених законами платежів за 
дозволи) [10].

Отже, період 1998-2005років є пе-
ріодом теоретичних напрацюваньі 
формування парадигми системи адмі-
ністративних послуг, що характеризу-
ється такими ознаками:

• визначено суб’єктність фор-
мату взаємовідносин органів влади й 
громадян, необхідність встановлення 
відповідних раціональних зв’язків;

• відокремленоспрямованість 
діяльності органів влади на задово-
лення законних потреб громадян, як 
гарантованих державою, обов’язкових 
(наприклад паспорт, ідентифікацій-
ний код), так іза потребою;

• визначено необхідність нор-
мативного впорядкування механіз-
му виконання повноважень і функцій 
органів влади щодо надання послуг: 
класифікувати послуги за видами та 
суб’єктами надання, визначити поря-
док плати та її розмірів; доцільні тер-
міни надання послуги;

• визначено критерії якості на-
дання послуг: зручність, доступність, 
прозорість;

• упроваджено європейський 
досвід надання послуг за «принципом 
організаційної єдності» на прикладі 
роботи єдиних дозвільних центрів;

• установлено необхідність ви-
значення поняття «адміністративна 
послуга» та закріплення її на законо-
давчому рівні.

Розглянемо наступний етап  – 
з2006року по2012рік, який став періо-
дом реформування адміністративної 
діяльності органів владив прямому 
розумінні цього процесу, по-перше, 
з  огляду на практичне застосування 
теоретичних напрацювань та євро-
пейської практики надання послуг; 
по-друге, з погляду активізації роботи 
законодавців у  частині нормативного 
врегулювання процедур надання по-
слуг; по-трете, з  огляду на увагу ши-
рокого кола науковців та аналітиків до 
теоретичних і практичних засад меха-
нізму надання послуг. Зазначений пе-
ріод варто висвітлити детальніше.

Одним із основних, дійсно стар-
тових правових документів в  частині 
реформування сфери надання адмі-
ністративних послуг, є затверджена 
Кабінетом Міністрів України 15люто-
го2006року Концепція розвитку сис-
теми надання адміністративних по-
слуг органами виконавчої влади [11]. 
Завданням цієї Концепції є визначен-
ня принципів і  напрямів подальшого 
реформування діяльності органів ви-
конавчої влади у сфері адміністратив-
них послуг.

Незважаючи на те, що ця Концеп-
ція має в  назві основним адресатом 
органи виконавчої влади, без сумніву, 
більшість її положень є однозначно ак-
туальними і  прийнятними також для 
органів місцевого самоврядування. 
Установлено, що важливою складовою 
як державних, так і  муніципальних 
послуг є адміністративні послуги. У 
Концепції уряд зафіксував теоретичні 
аспекти доктрини адміністративних 
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послуг (поняття, принципи та стандар-
ти надання послуг, критерії оцінки їх 
якості). Отже «адміністративна послу-
га»− результат здійснення владних по-
вноважень уповноваженим суб’єктом, 
що відповідно до закону забезпечує 
юридичне оформлення умов реаліза-
ції фізичними таюридичними особа-
ми прав, свобод і законних інтересів за 
їх заявою (видача дозволів (ліцензій), 
сертифікатів, посвідчень, проведення 
реєстрації тощо) [так само].

У червні2007року затверджено 
План заходів щодо реалізації Кон-
цепції розвитку системи надання 
адміністративних послуг органами 
виконавчої влади, у  якому, серед ін-
шого, передбачено проведення аналі-
зу надання адміністративних послуг 
центральними та місцевимиорганами 
виконавчої влади з метою визначення 
правової обґрунтованості видів, роз-
мірів і  порядку справляння плати за 
їх надання; перегляд переліків плат-
них послуг, що надаються органами 
виконавчої влади, а також переліки 
платних послуг, що надаються уповно-
важеними підприємствами, установа-
ми та організаціями, що належать до 
сфери їх управління, і вжиття заходів 
для розмежування таких послуг на 
адміністративні і господарські; підго-
товку пропозицій щодо законодавчо-
го врегулювання питання про переда-
чу повноважень центральних органів 
виконавчої влади стосовно видачі 
документів дозвільного характеру на 
місцевий рівень; розробка стандартів 
надання адміністративних послуг [12].

Уряд поставив перед міністер-
ствами та органами виконавчої влади 
завдання до кінця 2007року підготу-
вати проєкт концепції законопроєк-
ту про адміністративні послуги, роз-

робити й подати в  установленому 
порядку Кабінетові Міністрів України 
законопроєкт про адміністративні 
послуги, доопрацювати та подати Ка-
бінетові Міністрів України проєкт Ад-
міністративно-процедурного кодексу 
України.Проте тільки через два  роки 
− у  червні  2009  року − було схвалено 
Концепцію проєкту Закону України 
«Про адміністративні послуги», а від-
повідний закон нарешті булоухвалено 
у2012році.Упродовж такого тривалого 
періоду реформування адміністратив-
них процедур урядом було прийнято 
близько десяти підзаконних актів, які 
містять насамперед новизну та зміни 
термінологічного й організаційного 
характеру, унормування саме проце-
су надання адміністративних послуг. 
Нарешті законодавець класифікував 
послуги, створивЄдиний державний 
портал адміністративних послуг та за-
твердив Тимчасовий порядок надання 
державних, у  тому числі адміністра-
тивних послуг, які надаються орга-
нами виконавчої влади, державними 
підприємствами, установами та орга-
нізаціями в порядку виконання ними 
делегованих державоюповноважень, а 
також послуги, що надаються іншими 
підприємствами, установами та орга-
нізаціями, яким делеговані закріплені 
згідно з  нормативно-правовими ак-
тами за органами виконавчої влади, 
повноваження щодо їх надання (далі – 
суб’єкти) й належать до державних 
послуг[13]. При цьому до державних 
послуг не було віднесено господарські 
послуги, які надаються органами ви-
конавчої влади, державними підпри-
ємствами, установами, організаціями. 
Адміністративна послуга визначена як 
державна послуга, яка є результатом 
здійснення суб’єктом повноважень 
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щодо прийняття згідно з  норматив-
но-правовими актами на звернення 
фізичної або юридичної особи адмі-
ністративного акта, спрямованого на 
реалізацію та захист її прав і законних 
інтересів та/або на виконання особою 
визначених законом обов’язків (отри-
мання дозволу (ліцензії), сертифіката, 
посвідчення та інших документів, реє-
страція тощо).

Отже, законодавець визначає ад-
міністративну послугу як «результат 
діяльності та реалізації владних по-
вноважень органів влади та органів 
місцевого самоврядування», на відмі-
ну від думки окремих науковців, які 
адміністративну послугу» розуміють 
саме як «діяльність органів влади та 
органів місцевого самоврядування».

І. Бригілевич і  співавтори визна-
чили адміністративні послуги як пу-
блічні послуги, які надаються орга-
нами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування, іншими 
уповноваженими особами, і  надання 
яких пов’язане з  реалізацією владних 
повноважень (тобто прийняттям влад-
них рішень / вчиненням реєстрацій-
них дій тощо) [14].

Практичними надбаннями зазна-
ченого (другого) етапу автор статті 
вважає:

• закріплення поняттєвого змі-
сту адміністративних послуг у  право-
вій площині;

• створення правової основи та 
впровадження регламентації процесу 
надання адміністративних послуг;

• напрацювання практичного 
досвіду організаційної єдності та вза-
ємодії суб’єктів господарювання, орга-
нів виконавчої влади та органів місце-
вого самоврядування у роботі єдиних 
дозвільних центрів; 

• розширення кола науковців 
та аналітиків, які досліджують тему 
надання адміністративних послуг 
іпропонують науковообґрунтовані 
методичні рекомендації з  розробки 
проєктів нормативно-правових актів, 
у тому числі щодо доцільності враху-
вання позитивного досвіду зарубіж-
них держав.

Наступний етап − становлен-
ня Закону України «Про адміністра-
тивні послуги», який булоухвалено 
06.09.2012 іякий на даний час має 13 
редакцій [Ошибка! Неизвестный ар-
гумент ключа.]. Наразі цим законом 
чітко визначено поняття «адміністра-
тивної послуги» як результату здійс-
нення владних повноважень суб’єктом 
надання адміністративних послуг за 
заявою фізичної або юридичної осо-
би, спрямований на набуття, зміну чи 
припинення прав та/або обов’язків та-
кої особи відповідно до закону, зокре-
ма розмежовано поняття «адміністра-
тивна послуга», «суб’єкт звернення» 
та «суб’єкт надання адміністративної 
послуги»:

1) адміністративна послуга  – ре-
зультат здійснення владних повнова-
жень суб’єктом надання адміністра-
тивних послуг за заявою фізичної або 
юридичної особи, спрямований на на-
буття, зміну чи припинення прав та/
або обов’язків такої особи відповідно 
до закону;

2) суб’єкт звернення – фізична осо-
ба, юридична особа, яка звертається за 
отриманням адміністративних послуг;

3) суб’єкт надання адміністратив-
ної послуги – орган виконавчої влади, 
інший державний орган, орган влади 
Автономної Республіки Крим, орган 
місцевого самоврядування, їх поса-
дові особи, державний реєстратор, 
суб’єкт державної реєстрації, уповно-
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важені відповідно до закону надавати 
адміністративні послуги [так само].

Упродовж 2013  року Кабінетом 
Міністрів України було ухвалено 5 
постанов, які регламентували та впо-
рядковували процеси надання ад-
міністративних послуг, а саме: від 
03.01.2013  року №  13 «Про затвер-
дження Порядку ведення Єдиного 
державного порталу адміністративних 
послуг»; від 30.01.2013 року № 44 «Про 
затвердження вимог до підготовки 
технологічної картки адміністратив-
ної послуги»; від 30.01.2013 року № 57 
«Про затвердження Порядку ведення 
Реєстру адміністративних послуг»; від 
20.02.2013  року №  118 «Про затвер-
дження Примірного положення про 
центр надання адміністративних по-
слуг»; від 01.08.2013  року №  588«Про 
затвердження Примірного регламен-
ту центру надання адміністративних 
послуг», а також одне розпорядження 
КМУ від 11.09.2013 року № 718-р «Про 
затвердження плану заходів щодо 
створення Єдиного державного пор-
талу адміністративних послуг», яке 
передбачало низку конкретних захо-
дів для створення Єдиного державно-
го порталу адміністративних послуг. 
Упродовж 2014-2015 років така робота 
на рівні центрального органу виконав-
чої влади була продовжена, ухвалено 
ще низку постанов і розпоряджень, які 
мали вдосконалити процеси надання 
адміністративних послуг, у тому числі 
через центри надання адміністратив-
них послуг, а саме: від 07.05.2014 року 
№  152«Про затвердження зразка 
бланка, технічного опису та Порядку 
оформлення, видачі, обміну, переси-
лання, вилучення, повернення держа-
ві, визнання недійсним та знищення 
паспорта громадянина України для 
виїзду за кордон», від 07.05.2014 року 

№  153 «Про затвердження зразка 
бланка, технічного опису та Порядку 
оформлення, видачі, обміну, переси-
лання, вилучення, повернення держа-
ві, знищення посвідчення особи без 
громадянства для виїзду за кордон 
з безконтактним електронним носієм» 
та розпорядження від 16.05 2014 року 
№  523-р «Деякі питання надання ад-
міністративних послуг органів вико-
навчої влади через центри надання 
адміністративних послуг». 

З 2015 року постало питання щодо 
уточнення повноважень органів міс-
цевого самоврядування в  процесах 
надання адміністративних послуг, а 
також потреба в  розмежуванні їх із 
органами виконавчої влади у  проце-
сах надання адміністративних послуг 
та інтеграції до Єдиного державного 
порталу. Так, 10.12.2015  року №  888-
VIII було ухвалено Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо розширення 
повноважень органів місцевого само-
врядування та оптимізації надання 
адміністративних послуг». На вирі-
шення цих же цілей Кабінет міністрів 
України у 2016 році видає одну поста-
нову та два розпорядження відповід-
но: від 08.09.2016  року №  606 «Деякі 
питання електронної взаємодії дер-
жавних електронних інформаційних 
ресурсів»; від 24.06.2016  року №  474-
р «Деякі питання реформування дер-
жавного управління України» та від 
16.11.2016 року № 918-р «Про схвален-
ня Концепції розвитку системи елек-
тронних послуг в  Україні». Також до 
координації цієї роботи з 2016 року за-
лучаються профільні міністерства, які 
видають накази, що врегульовують ді-
яльність місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самовряду-
вання в процесах надання адміністра-
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тивних послуг (наприклад, наказ від 
08.09.2016 № 1501/248 Мінекономроз-
витку та Мінрегіонбуду України «Про 
затвердження Порядку інтеграції ін-
формаційних систем державних ор-
ганів та органів місцевого самовряду-
вання до Єдиного державного порталу 
адміністративних послуг»).

Із цього часу й дотепер 
(2016−2020  роки) нормативні акти, 
видані Кабінетом Міністрів України, 
стосуються вдосконалення певних 
процесів надання послуг та запрова-
дження надання послуг в електронно-
му вигляді, зокрема: розпорядження 
КМУ від 04.10.2017  року №  770 «Про 
затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у  державному 
бюджеті для забезпечення розвитку 
електронного урядування у  сфері на-
дання адміністративних послуг»; від 
23.05.2018  року №  395 «Про внесен-
ня змін до Порядку ведення Єдиного 
державного порталу адміністративних 
послуг»; від 30.01.2019 року № 47 «Про 
затвердження Порядку внесення до 
Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань відомостей 
про ліцензування виду господарської 
діяльності, документи дозвільного ха-
рактеру»; від 30.01.2019  року №  37-р 
«Про затвердження плану заходів 
щодо реалізації Концепції розвитку 
системи електронних послуг в Україні 
на 2019-2020 роки».

Проаналізувавши шлях законодав-
чого внормування поняття «адміні-
стративна послуга», а також змістовно-
го його наповнення, слід відзначити, 
що на сьогодні:

• відсутність базової дефініції 
та наукової систематизації поняття 
«адміністративна послуга» призве-

ла до ситуативного вживання його як 
у підзаконних актах, так і на практиці; 

• зміни, що були внесені до нор-
мативно-правових актів, стосуються 
здебільшого окремих аспектів регулю-
вання процесів надання адміністра-
тивних послуг та форми їх надання, 
натомість питання відповідальності 
суб’єкта надання адміністративних 
(у тому числі муніципальних) послуг 
у взаємозв’язку із контролем за якістю 
її надання, нераціонального розподілу 
повноважень органів виконавчої вла-
ди та органів місцевого самоврядуван-
ня щодо надання адміністративних 
послуг залишилися поза увагою зако-
нодавців попри значні напрацювання 
науковців;

• зберігається потреба в подаль-
шому вдосконаленні чинних норма-
тивно-правових актах як загальнодер-
жавного, так і локального рівнів щодо 
надання послуг, а отже,і наукових до-
слідженьіз цієї проблематики.
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ПРОТЕКЦІЙНІ ЗАХОДИ ДЕРЖАВИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ 
ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: СВІТОВИЙ 

ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Анотація. Дослідження спрямоване на виявлення особливостей державної під-
тримки туристичного бізнесу урядами країн світу, метою якої є подолання наслідків 
кризи пандемії «COVID-19» для галузі. Встановлено, що розроблені урядами держав 
та міжнародними профільними інституціями заходи, мають протекційний характер 
і передбачають допомогу туристичному бізнесу за наступними напрямами – управ-
ління кризою і пом’якшення її наслідків; забезпечення стимулів для прискорення 
відновлення галузі. Визначено, що найбільшу ефективність в реалізації зазначеного, 
мають методи правової та економічної спрямованості, серед яких податкова та фі-
нансово-кредитна політика. В дослідженні узагальнено досвід державної підтримки 
туристичного сектору низки країн, зокрема Німеччини, Польщі, Грузії, Австрії, Сло-
ваччини. 

Акцентовано, що в Україні насьогодні спостерігається значне відставання у тем-
пах впровадження заходів на підтримку туристичного сектора, що ставить під сер-
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йозну загрозу конкурентоспроможність галузі на глобальному ринку впродовж 
2021 року. Проаналізовано напрями підтримки урядом вітчизняного туристичного 
підприємництва, визначено їх ефективність та особливості впровадження. Висновки 
полягають у наступному: підприємства цієї сфери було звільнено від податку на до-
дану вартість, податку на прибуток та ЄСВ (єдиний соціальний внесок), земельного 
податку та податку на нежитлову нерухомість, також припинено нарахування турис-
тичного збору до 31 грудня 2020 року, введено податкові пільги на оплату оренди 
і землі комунальної та державної власності, введено 10-відсоткову ставку ПДВ для 
туристичних послуг. Кабінетом міністрів виділено 1 млрд гривень з фонду боротьби 
з COVID-19 на підтримку культури і туризму. На жаль, зазначені заходи майже не 
торкнулись малого і середнього підприємництва, задіяного у сфері туроперейтингу 
(тур агентські підприємства). Окреслену підтримку отримали лише тур операторські 
компанії, підприємства готельного бізнесу та креативної індустрії і культури. Турис-
тичні агентства, за КВЕДАми туристичної діяльності 79.11. та 79.90, не ввійшли до 
Переліку підприємств, на яких розповсюджувались головні податкові послаблення 
та фінансова допомога з боку держави. Також, на більшість з них не змогли розрахо-
вувати туристичні агентства, що працюють за 3 групою ФОП. Саме для зазначених 
підприємств відсутність або неможливість отримання пільг стали головними у про-
цесі прийняття рішення про припинення бізнесу.

У роботі наголошується на необхідності прийняття програми підтримки україн-
ського туристичного бізнесу не залежно від його розміру; висунуто пропозиції щодо 
поглиблення соціального діалогу між профільним міністерством, бізнесом та пра-
цівниками галузі на шляху реформування туристичного підприємництва. 

Ключові слова: Малий і середній туристичний бізнес, туристичний сектор, мі-
німізація втрат, бюджетне стимулювання туристичної галузі, державні гарантії, еко-
номічні стимули, заходи з підтримки.
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PROTECTIVE MEASURES OF THE STATE TO SUPPORT 
TOURISM BUSINESS IN A PANDEMIC: WORLD EXPERIENCE 

AND UKRAINIAN REALITIES

Abstract. The research is aimed at revealing the peculiarities of state support of tourist 
business by the governments of the world, which aims to overcome the consequences of 
the pandemic crisis “COVID-19” for the industry. It has been established that the measures 
developed by the governments and international profile institutes have a patronizing 
character and provide assistance to the tourist business in the following directions  – 
management of the crisis and mitigation of its consequences; providing incentives to 
accelerate the recovery of the industry. It is determined that the methods of legal and 
economic orientation, among which tax and financial and credit policy have the greatest 
effectiveness in the implementation of the specified. The study summarizes the experience 
of state support of the tourism sector in several countries, in particular Germany, Poland, 
Georgia, Austria and Slovakia.

It’s accented that today there is a significant lag in implementation of measures to 
support the tourism sector in Ukraine, which seriously threatens the competitiveness of the 
industry on the global market in 2021. The directions of government support of domestic 
tourist entrepreneurship are analyzed, their effectiveness and specifics of implementation 
are defined. The conclusions are as follows: the enterprises of this sphere were exempted 
from the value added tax, income tax and ЕСВ (single social tax), land tax and tax on non-
residential real estate, also the tourist tax was stopped till December 31, 2020, tax privileges 
for rent and land rent of municipal and state property were introduced, 10 % VAT rate for 
tourist services was introduced. The Cabinet of Ministers has allocated 1 billion hryvnia from 
the fund to fight against COVID-19 to support culture and tourism. Unfortunately, the above 
measures have not touched small and medium-sized businesses involved in touroperating 
(travel agencies). The outlined support received only tour operator companies, enterprises 
of the hotel business and creative industries and culture. Travel agencies, according to 
the classification of economic activity – 79.11. and 79.90, were not included in the list of 
businesses that were subject to major tax breaks and financial assistance from the state. 
Also, travel agencies operating under group 3 Individual entrepreneur could not count on 
most of them. Exactly for these enterprises the absence or impossibility to obtain benefits 
became the main factor in the decision-making process of quitting the business.

The paper emphasizes the need to adopt a program to support the Ukrainian tourist 
business, regardless of its size; proposals to deepen the social dialogue between the 
relevant ministries, businesses and industry workers on the path of reforming tourism 
entrepreneurship are put forward.

Keywords. Small and medium tourist business, tourist sector, loss minimization, 
budget stimulation of tourist industry, state guarantees, economic incentives, support 
measures.
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Постановка проблеми. Внаслідок 
світової пандемії сфера туризму зазна-
ла збитків глобального масштабу. Через 
заборону перетину кордонів між краї-
нами майже 96 % світових туристичних 
дестинацій зазнали обмежень. Для ба-
гатьох зазначені заходи стали причи-
ною великих втрат, адже для економі-
ки деяких країн туризм, та його внесок 
оцінювався на рівні 9- 35% ВВП. В пер-
шу чергу постраждав малий і середній 
бізнес, що складав основу туристичної 
індустрії. За оцінками UNWTO, він ста-
новив близько 80% усіх туристичних 
підприємств [1]. Крім наповнення бю-
джету, цей сектор відігравав провідну 
роль у  забезпеченні зайнятості жінок, 
молоді та сільських громад. Маючи 
відносно невеликі витрати, він відзна-
чався швидкою адаптацією, інновацій-
ністю та новітніми технологіями, що 
надавало йому певних переваг в  умо-
вах ринкової економіки.

Вимушена ізоляція стала причи-
ною знищення значної кількості ма-
лих та середніх підприємств турис-
тичного сектору, суттєво вплинула на 
ринок зайнятості. За цих умов, країни 
світу намагалися зберегти та відно-
вити туризм, впроваджуючи програ-
ми підтримки бізнесу й збереження 
робочих місць. В Україні на сьогодні 
спостерігається значне відставання 
у  темпах впровадження заходів на 
підтримку туристичного сектора, що 
ставить під серйозну загрозу конку-
рентоспроможність галузі на глобаль-
ному ринку впродовж 2021 року [2]. В 
умовах українських реалій протекцій-
ні заходи держави вкрай необхідні для 
підтримки туристичного підприємни-
цтва. Досягнення їх ефективності по-
требує узагальнення та впровадження 
в практику досвіду інших країн.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Особливості малого та се-
реднього туристичного бізнесу стали 
предметом дослідження багатьох на-
уковців. Зокрема, зазначеній тематиці 
присвятили свої роботи Мілінчук О.В., 
Павлюк В.М. [3], Ткач В.О., Камушков 
О.С., Захарова С.Г. [4], Гірняк Л.І., Гла-
гола В.А. [5], Земліна Ю., Ліфіренко  
О. [6], В.Г. Герасименко [7], Саух І.В. [8]. 
Значну увагу вони приділили питан-
ням формування підприємницького 
середовища, державним і  регіональ-
ним програмам його підтримки, до-
слідженню чинників, що впливають 
на підприємництво та сприяють його 
подальшому розвитку.

Разом з тим, галузь опинилась пе-
ред новими викликами, пов’язаними 
з  пандемією, тому фахівці галузі та 
світова наукова спільнота спрямовує 
науковий пошук на проблематику ор-
ганізації роботи туристичного бізнесу 
в  умовах глобальної кризи. Зазначені 
дослідження ініційовані громадськи-
ми організаціями, науковими інсти-
тутами, державними інституціями, 
фондами тощо. Серед них найбільш 
авторитетними виявились національ-
ні дослідження в  рамках Української 
національної платформи Форуму 
громадянського суспільства Східного 
партнерства, Національного інституту 
стратегічних досліджень, громадської 
організації «Центр прикладних дослі-
джень» у  співпраці з  «Економічною 
правдою» за підтримки Представни-
цтва Фонду Конрада Аденауера в Укра-
їні, аналітично-дослідницькою орга-
нізації Hotel & Destination Consulting 
(HDC) за підтримки ЄБРР і профінан-
совані в  рамках ініціативи Європей-
ського Союзу EU4Business та інші. Не 
зважаючи на низку ґрунтовних дослі-
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джень, потребують більш глибокого 
аналізу запроваджені українським 
урядом протекційні заходи з підтрим-
ки вітчизняного туристичного бізнесу, 
також критичного осмислення вима-
гають малоефективні з них. 

Мета статті – дослідженні напрямів 
державної допомоги суб’єктам турис-
тичного бізнесу, спрямованої на подо-
лання наслідків кризи пандемії. Визна-
чення ефективності впроваджених 
заходів та окреслення шляхів віднов-
лення туристичного сектору України. 

Виклад основного матеріалу. З 
початку пандемії іноземні уряди 
намагалися протистояти викликам, 
що постали перед туристичною га-
луззю і запровадити антикризові за-
ходи для мінімізації втрат. Їхні дії 
в  цьому напрямку спрямувала Всес-
вітня організація туризму (UNWTO). 
Нею було створено Глобальний кризо-
вий комітет з туризму, до складу якого 
входили ВООЗ (Всесвітня організація 
охорони здоров’я), ІКАО (Міжнарод-
на організація цивільної авіації), ІМО 
(Міжнародна морська організація), 
Міжнародна рада аеропортів (ACI), 
Міжнародна асоціація круїзних ліній 
(CLIA), Міжнародна асоціація пові-
тряного транспорту (IATA) та Всесвіт-
ня рада туризму (WTTC). Комітет на-
працював план відновлення сектору, 
підготував пакет технічної допомоги 
для відновлення галузі (RecoveryTech
nicalAssistancePackage). З рештою, він 
оприлюднив рекомендації для сти-
мулювання національної туристичної 
галузі, першочергові напрямами яких 
полягали у наступному:

1. Управління кризою та пом’як-
шення наслідків. Рекомендації сто-
суються збереження робочих місць, 
підтримки самозайнятих працівників, 

забезпечення ліквідності, перегляду 
податків, зборів і норм, що стосуються 
подорожей та туризму;

2. Забезпечення стимулу та при-
скорення відновлення, зокрема на-
дання фінансових стимулів, включа-
ючи сприятливу податкову політику, 
при можливості скасування обмежень 
на поїздки, сприяння спрощенню 
оформлення віз, підвищенню марке-
тингу та довірі споживачів. 

У розрізі розроблених документів, 
уряди спланували заходи із підтримки 
туристичного сектору за двома голов-
ними напрямками: перший- направ-
лений на забезпечення доступних 
кредитних ліній для нього, дотацій 
до заробітної плати, позик і  гарантій 
для працівників, другий  – мораторій 
на сплату податків, відтермінування 
сплати боргових, продовження строків 
перерахування внесків у систему соці-
ального забезпечення. 

Економічно розвинені країни зо-
середили свою увагу на доступних 
лініях кредитування, як найбільш 
ефективних механізмах відновлення 
конкурентоспроможності національ-
ної економіки у максимально стислий 
термін.

Решта країн, за відсутності ефек-
тивного механізму кредитування, 
більшою мірою покладалась на відтер-
мінування сплати податкових і борго-
вих зобов’язань, що в  довгостроковій 
перспективі загрожувало б форму-
ванню тривалого дефіциту бюджету, 
проблемам із загальною платоспро-
можністю національних економік. 
В обох випадках запроваджені дії 
мали суттєві економічні і соціальні 
ефекти. Спробуємо дослідити най-
більш вдалі приклади втілених заходів 
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та проаналізувати кроки українського 
уряду в цьому напрямку.

Уряд Німеччини  запровадив бю-
джетне стимулювання туристичної га-
лузі, доходи якої в країні складали біля 
23% ВВП. Зокрема, на пряму рекапіта-
лізацію з  метою забезпечення плато-
спроможності компаній було виділено 
400 млрд євро кредитних гарантій для 
забезпечення корпоративного бор-
гу. Загальний пакет допомоги бізнесу 
у  Німеччині склав 750 млрд євро, на 
рефінансування галузі – 100 млрд євро. 
Зокрема, найбільший світовий туропе-
ратор компанія TUI Group отримала від 
держави та банків кредит розміром у 3 
млрд дол. [9]. Крім того, було прийнято 
рішення про відтермінування податко-
вих платежів та скорочення авансових 
податкових платежів, корпоративних 
податків і  податків на торгівлю, ска-
совано правозастосовні заходи/штра-
фи у  випадках прострочки по оплаті, 
а також авансові платежі податку на 
прибуток, корпоративний податок на 
прибуток і податок на торгівлю.

Польський уряд, в  свою чергу, 
виділив 5,65 млрд євро на підтримку 
мікропідприємств туристичної галузі 
у формі безвідсоткових позик і перед-
бачив таку ж суму на дотації для ве-
ликих підприємств у формі позик або 
облігацій, придбання акцій або цінних 
паперів. Бюджетом країни також було 
передбачено 11,3 млрд євро для під-
тримки малого та середнього бізнесу, 
дотичного до туризму, який становив 
12% ВВП Польщі. Крім того, податко-
ві канікули продовжено на термін від 
6 до 12 місяців, а термін дії нульової 
ставки за позиками  – до 12 місяців. 
Власники турфірм отримали можли-
вість обговорення умов надання по-
зики незалежно від розміру бізнесу. 

Сплата більшості податків відтерміно-
вано, спрощено форми та процедури 
подачі податкової звітності та приско-
рено процедуру податкових відраху-
вань.

Польський уряд 2020 року прийняв 
спеціальний закон для стимулювання 
внутрішнього туризму і  ввів поняття 
електронного туристичного вауче-
ра – “Bon Turystyczny”. Згідно закону, 
на кожну дитину у  сім’ї було виділе-
но 500 злотих у вигляді ваучера, який 
можна буде використати при поселен-
ні у готелях, або замовленні інших ту-
ристичних послуг на території Польщі. 
Програма стимулювання внутрішньо-
го туризму у  Польщі триватиме до 
31 березня 2022 року [10]. 

Схожі заходи вжили й у Словаччи-
ні. Держава надала гарантії на суму до 
500 млн євро на місяць, щоб допомог-
ти підприємствам отримати кредит, а 
також виділила фінансову допомогу 
для збереження робочих місць у  га-
лузі. Нововведенням стало тимчасове 
скасування виплат працівників на ко-
ристь компаній, що залишаються за-
критими на час карантину, відстрочка 
виплати заробітних плат та корпора-
тивних податків для підприємств, чиї 
прибутки знизилися більше, ніж на 
40 %. Туристичні компанії отрима-
ли дозвіл на списання збитків поточ-
ного  року. Передбачено компенсації 
для працівників компаній тургалузі, 
що найбільше постраждали від пан-
демії, мінімальна виплата становила 
1100 євро на місяць.

В Австрії запроваджені пакетні 
заходи для малих та середніх підпри-
ємств туристичної галузі (під управ-
лінням Австрійського банку розвитку 
туризму). Зокрема, введено Державні 
гарантії на відновлення кредитів, що 
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використовуються для покриття тим-
часової нестачі ліквідності, спричи-
неної зменшенням обороту внаслідок 
COVID-19. Туристичні підприємства, 
які мали активну позику до початку 
COVID-19, змогли подати заявку на 
припинення всіх погашених позик на 
2020  рік. Створено Фонд на випадок 
значних труднощів (2 млрд євро), його 
діяльність спрямована на надання 
прямих субсидій для однієї людини та 
мікропідприємств, в обсязі біля 6 000 
євро для підприємства.

Уряд Грузії підготував економіч-
ний стимулюючий пакет, який склав 
близько 330 млн доларів. Його при-
значення- протистояти негативному 
впливу COVID-19 на економіку. Кошти 
пакету спрямовані на видатки для під-
тримання інфраструктури, звільнення 
від сплати податків підприємців ту-
ристичної сфери та суміжних галузей. 
Планувалось, що підприємства, пов’я-
зані з  туризмом, будуть звільнені від 
податку на майно та на прибуток. Інші 
заходи фіскальної політики передба-
чали подвоєння відшкодування ПДВ 
наприкінці  року. Агентство розвитку 
малого та середнього бізнесу в  країні 
(Enterprise Georgia) запустило меха-
нізм фінансової підтримки для спів-
фінансування процентних ставок бан-
ківських позик пансіонатам, малим та 
середнім готелям (до 50 номерів) на 
період до кінця 2020 року. 

В Болгарії держава спланувала 
допомогу бізнесу, у  формі покрит-
тя страхових платежів, що належать 
роботодавцям. Ця можливість нада-
валась зайнятим у  сферах гостинно-
сті, туристичним агентствам та туро-
ператорам, ресторанам та закладам 
швидкого харчування. Міністерство 
туризму країни запропонувало зміни 

до закону про туризм, спрямовані на 
зменшення навантаження на бізнес. 
Зокрема, зміни Кодексу законів про 
працю, які дозволятимуть роботодав-
цям змушувати працівників приймати 
їх оплачувану відпустку під час надзви-
чайного стану. Також було продумано 
заходи для підтримки працівників, ді-
яльність компанії яких було припине-
но за наказом уряду. За таких обставин 
працівникам було передбачено випла-
ту коштів у розмірі не менше 50 % від їх 
чистої заробітної плати, але не менше 
75 % мінімальної зарплати. При цьому, 
роботодавці мали можливість зверну-
тися за державною допомогою до фон-
ду безробіття, для отримання коштів, 
що покривали 60 % заробітної плати. 

Уряд Туреччини запровадив низку 
пільгових та кредитних механізмів для 
туристичного бізнесу країни та суміж-
них галузей (авіакомпаній, торгівлі, 
логістично-транспортних агенцій, кі-
нотеатрів, івент- організацій та ін.). Та-
кож урядом було призупинено сплату 
премії за соціальне страхування та ві-
драхування ПДВ різних секторів, пов’я-
заних з туристичною діяльністю. Пере-
несено сплату податку на проживання. 
Кредитні платежі для фірм, які недо-
отримують кошти через коронавірус, 
було відкладено. Урядом субсидувалась 
виплата заробітної плани у розмірі 75% 
для працівників готельно-туристично-
го сектору країни на період локдауну 
(березень-травень 2020 року). Планува-
лось збільшення ліміту Фонду гаранту-
вання кредитів, кошти якого було спря-
мовано на допомогу малим та середнім 
підприємствам, що мали проблеми 
з  нестачею ліквідності та дефіцитом 
застави [11; 12].

Українська туристична галузь ви-
явилась однією з  найбільш постраж-
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далих внаслідок пандемії COVID-19. 
До початку епідемії (2018р.) її вне-
сок у  економіку країни оцінювали 
у 5,5 млрд дол., або 5,7% ВВП [13]. Було 
зареєстровано 4 664 суб’єктів господа-
рювання в туристичному секторі, 60% 
з них – фізичні особи підприємці, 80% 
туристичної індустрії  – малий і  мі-
кробізнес. 80% суб’єктів малого підпри-
ємництва становили жінки. Крім ту-
роператорів і турагентів туристичний 
сектор України обслуговували близько 
20 тис. готелів і  майже 30 тис. ресто-
ранів. У сфері туризму було створено 
1,029 млн робочих місць, що стано-
вило 6,2% зайнятого населення Укра-
їни. Доходи українських туристичних 
компаній у  2019 році обчислювали 
на рівні 31,9 млрд грн. Доходи фізо-
сіб-підприємців у  сфері туристичної 
діяльності у 2019 році – 751,5 млн грн. 
[14]. Загальні втрати від економіч-
ної кризи ще не пораховано, однак за 
оцінками експертів, втрати імпорту та 
експорту туристичних послуг від пан-
демії оцінюються в  розмірі близько 
1,5 млрд доларів. Багатьом компані-
ям довелося запровадити майже для 
всіх співробітників відпустку за свій 
рахунок до закінчення карантину, зу-
пинити поточні витрати [15]. Поси-
лення кризових наслідків також було 
зумовлено передкризовими процеса-
ми фіскалізації малого та середнього 
бізнесу, що спричинило падіння ВВП 
країни ще до пандемії. 

Підприємці та громадські органі-
зації галузі, відчувши руйнівні наслід-
ки кризи, у  2020 році звернулись до 
Уряду і  президента України з  низкою 
ініціатив, спрямованих на збережен-
ня та підтримку туристичного сектору. 
Серед них: тимчасове введення подат-
кових канікул (ЄСВ і  ЄП) для компа-

ній, які утримують співробітників та 
вчасно виплачують заробітну плату; 
введення 0% ЄСВ для ФОП; забезпе-
чення податкової пільги (компенсація 
ПДФО) для усіх, хто подорожує Укра-
їною та користувачів санаторно-ку-
рортних послуг; підтримання НБУ 
тимчасової зупинки виплат за кредит-
ними договорами, за якими суб’єкти 
туристичної діяльності є боржниками; 
зменшення відсотку базової облікової 
ставки та вартості іпотеки; реструкту-
рування приватними банками випла-
ти зобов’язань та забезпечення пільго-
вого кредитування розвитку туризму.

Отже, розроблені пропозиції відо-
бражали найбільш ефективні механіз-
ми підтримки бізнесу, що довели свою 
результативність досвідом багатьох 
держав.

Зрештою, кроки уряду на запити 
бізнесу мали наступні наслідки. У 2020 
році у державному бюджеті країни на 
розвиток туризму було закладено 240 
млн гривень. Через карантин у  квіт-
ні 2020  року, у  зв’язку із секвестром 
бюджету, фінансування на розвиток 
туризму України не залишили взага-
лі. Законом про державну підтримку 
сфери культури, креативних індустрій 
і  туризму, підприємства цієї сфери 
було звільнено від податку на додану 
вартість, податку на прибуток та ЄСВ 
(єдиний соціальний внесок), земель-
ного податку та податку на нежит-
лову нерухомість, також припинено 
нарахування туристичного збору до 
31 грудня 2020  року, введено подат-
кові пільги на оплату оренди і  землі 
комунальної та державної власності, 
введено 10-відсоткову ставку ПДВ для 
туристичних послуг. Кабінет міністрів 
виділив 1 млрд гривень з  фонду бо-
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ротьби з COVID-19 на підтримку куль-
тури і туризму [14]. 

На жаль, зазначені заходи май-
же не торкнулись малого і середнього 
підприємництва, задіяного у сфері ту-
роперейтингу (тур операторські і  тур 
агентські підприємства). Саме для 
нього відсутність або неможливість 
отримання пільг стали головними 

у процесі прийняття рішення про при-
пинення бізнесу.

Детальніше зупинимось на дея-
ких нормативно – правових та еконо-
мічних важелях уряду, розроблених 
з  метою регулювання діяльності під-
приємств туристичного бізнесу. Проа-
налізуємо реалії їх впровадження (та-
блиця 1).

Таблиця 1

Підтримка державою українського туристичного бізнесу під час каранти-
ну, спричиненого COVID-19

Передбачені
пільги/допомога Умови отримання пільг/допомоги Можливість отримання 

пільг/допомоги
Одноразова матері-
альна допомога за-
страхованим особам 
[16]

На допомогу буде мати право за-
страхована особа, яка є:
– найманим працівником суб’єк-
та господарювання, основний вид 
економічної діяльності якого заяв-
лений першим у відомостях з ЄДР 
станом на 31 жовтня 2020  року із 
визначених Переліком;
– фізичною особою-підприєм-
цем, основний вид економічної 
діяльності якої заявлений пер-
шим у відомостях з ЄДР станом на 
31 жовтня 2020  року із визначе-
них Переліком.

Одноразова матеріальна 
допомога застрахованим 
особам не надається турис-
тичним підприємствам, що 
працюють за КВЕД 79.11 та 
79.90. Вони не входять до 
Переліку підприємств, для 
яких надана можливість 
отримання одноразової 
матеріальної допомоги.

Одноразова мате-
ріальна допомога 
суб’єктам господарю-
вання

Право на отримання одноразо-
вої матеріальної допомоги ма-
ють:  юридичні особи (роботодав-
ці), які використовують працю 
найманих працівників, основний 
вид економічної діяльності, яких 
не входить до Переліку видів еко-
номічної діяльності щодо яких 
здійснюються обмежувальні про-
тиепідемічні заходи, визначеного 
Кабінетом Міністрів України.

Одноразова матеріальна 
допомога не надається під-
приємствам 3 групи ФОП, 
(більшість туристичних 
агентств працюють саме 
за зазначеною формою). 
Виплати отримали лише 
юридичні особи (туропе-
ратори), що мали в  штаті 
компанії не менше 3 пра-
цівників станом на 01.02 
2020р. і  за 2019  рік мали 
обіг коштів у сумі 500 тис.
Матеріальна допомога не 
надається підприємствам, 
діяльність яких на дату 
набрання чинності цим 
Законом, за даними ЄДР, 
була припинена, перебува-
ла у  стані припинення або
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банкрутства (значна кіль-
кість підприємств на час 
прийняття закону збан-
крутіла і  розраховувати на 
матеріальну допомогу за 
законом вже не могла).

Одноразова компен-
сація витрат суб’єктам 
господарювання [17]

Отримання неможливе, 
туризм за КВЕДом 79.11 та 
79.90 не входить до перелі-
ку основних категорій під-
приємств для отримання 
допомоги [4]. 

Доступні кредити 5-7-
9% [18]

Банки взагалі припинили 
видачу кредитів за КВЕДА-
ми туристичної діяльності 
79.11. та 79.90. Отримати 
кредит на пільгових умовах 
5-7-9% зазначеним видам 
підприємств не вдалось.

Допомога по частко-
вому безробіттю на 
період карантину [16]

Допомога по частковому безробіт-
тю на період карантину надається 
центром зайнятості працівникам, 
в  яких оформлені трудові відно-
сини з роботодавцем у разі втрати 
ними частини зарплати або доходу 
внаслідок вимушеного скорочен-
ня передбаченої законодавством 
тривалості робочого часу у зв’язку 
із зупиненням (скороченням) ді-
яльності.

Виконати умови було не-
можливо. Програма почала 
працювати після того, як 
почався карантин прибут-
ків компаній суттєво змен-
шились. З цих причин, зна-
чна кількість підприємців 
на той час була не в  змозі 
сплачувати ЄСВ. Умовою 
отримання допомоги була 
сплата ЄСВ за період не 
менше 6 місяців. 

Допомога на дітей 
ФОП

допомога на дітей призначаєть-
ся і  виплачується  фізичним осо-
бам  – підприємцям, які обрали 
спрощену систему оподаткування 
і належать до 1–2 групи платників 
єдиного податку, на період з 1 ли-
стопада по 31 грудня 2020 року.

Туристичні агенції, що 
працюють за 3 групою 
ФОП, не входили до Пере-
ліку підприємств, які мо-
жуть отримати допомогу;
Підприємці 1–2 групи 
платників єдиного податку 
отримали допомогу для ді-
тей, віком до 11 років.

Компенсація відсо-
ткових ставок за кре-
дитами банків;

Часткова компенсація з  місько-
го бюджету відсоткових ставок за 
кредитами банків, що надаються 
на реалізацію проектів

Рішення уряду щодо го-
тельно-туристичного сек-
тору так і не було прийняте.

Фінансова підтримка 
стартапів

Фінансова підтримка з  міського 
бюджету підприємців-початківців 
для реалізації бізнес-ідей, що ви-
знані переможцями конкурсу.

Програма не працювала 
для готельно-туристично-
го сектору.
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Особливості дотри-
мання податкової 
дисципліни під час 
карантину

Особливості дотримання подат-
кової дисципліни під час каран-
тинних заходів пов’язаних із по-
ширенням гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої 
короновірусом SARS-CoV-2

Штрафи було відтерміно-
вано тільки на період лок-
дауну.

Введення податкових 
канікул та зменшення 
податків

Введення податкових канікул (ЄСВ 
і ЄП) для компаній, які утримують 
співробітників та вчасно виплачу-
ють заробітну плату; 
введення 0% ЄСВ для ФОП на 
період з  березня по травень 
2020 року.

Введення податкових кані-
кул (ЄСВ і ЄП) було тимча-
сове, на період жорсткого 
карантину. 

Висновки. Зважаючи на прове-
дений аналіз, можна дійти наступних 
невтішних висновків:

Підприємства галузі, що займа-
ються туроперейтингом за КВЕДАми 
туристичної діяльності 79.11. та 79.90, 
не ввійшли до Переліку підприємств, 
для яких передбачені головні податко-
ві послаблення та фінансова допомога 
з  боку держави на період подолання 
наслідків пандемії. Також, на біль-
шість впроваджених заходів не мо-
жуть розраховувати туристичні агент-
ства, що працюють за 3 групою ФОП. 
Вони доступні лише 1 та 2 групам під-
приємств галузі. 

Банки взагалі припинили видачу 
кредитів для туристичного бізнесу, що 
працює за КВЕДАми туристичної ді-
яльності 79.11. та 79.90. 

Деякі послаблення у сплаті подат-
ків та фінансова допомога для під-
приємств туристичної сфери з  боку 
держави були прийняті з запізненням. 
До того часу значна частка бізнесу не 
витримала тягара фінансових зобов’я-
зань перед державою і збанкрутіла. За 
таких умов, постраждалі підприємства 
не мали змоги сплачувати необхідні 
внески до соціальних фондів і  інших 
установ. Термін несплати виявився 
більшим аніж встановлений в  нор-

мативних документах мінімум часу, 
дозволений для отримання прав на 
фінансову допомогу з боку держави. 

За даними Державного агентства 
розвитку туризму України, у 2020 році 
внаслідок пандемії коронавірусу ту-
ристична галузь України втратила до 
60 млрд грн [19].

За прогнозами фахівців Асоціації 
індустрії гостинності України, на кі-
нець 2020 року міг збанкрутувати ко-
жен п’ятий туроператор, понад 80% 
підприємств туристичної галузі мали 
ризики опинитись в  ситуації збитко-
вості бізнесу [14].

Крім фінансових збитків, туро-
перейтинг втрачає головний ресурс 
бізнесу  – професійний кадровий по-
тенціал. Під час карантину тисячі ро-
бітників утратили роботу. Наслідки 
такого явища вже зовсім скоро торк-
нуться якості надання послуг турис-
тичними компаніями. Відновлення 
цієї складової бізнесу є одним із най-
триваліших процесів.

Вивчення європейського досвіду 
доводить, що кожна країна світу на-
магається підтримати туристичний 
сектор, впроваджуючи програми під-
тримки бізнесу та збереження робо-
чих місць. В умовах українських ре-
алій, для подолання наслідків кризи, 
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вбачається доречним використанням 
інструментів соціального діалогу між 
профільним міністерством, бізне-
сом та працівниками галузі. Напрями 
співпраці всіх зацікавлених сторін ок-
реслені глобальним кризовим коміте-
том з туризму. Вони спрямовані на: 

• визнання туристичного секто-
ру, як одного з пріоритетних напрямів 
економіки країни, що заслуговує на 
відповідну увагу з боку держави;

• забезпечення стимулів та при-
скорення відновлення туристичного 
бізнесу усіх напрямів та форм госпо-
дарювання, незалежно від розміру 
бізнесу. Зокрема, надання фінансових 
стимулів, включаючи сприятливу по-
даткову політику; встановлення ме-
ханізму моніторингу впровадження 
заходів підтримки для малого і серед-
нього підприємництва та працівників, 
зокрема ліквідності, кредитування та 
прозорості заходів підтримки;

• збереження робочих місць; 
підтримка самозайнятих працівників; 
сприяння розвитку професійних на-
вичок працівників галузі, які модерні-
зувались в умовах посилення небезпек 
у секторі надання туристичних послуг.

Розроблені рекомендації можуть 
стати дорожньою картою для віднов-
лення туристичного бізнесу України.
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УСУНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ:  
СУТНІСТЬ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

Анотація. В умовах сьогодення юридична дефініція «подвійне оподаткування» 
набуває значного поширення, так само часто можна зустріти і термін «усунення по-
двійного оподаткування». Це відбувається, безумовно, у світлі глобалізаційних про-
цесів, виходу діяльності відповідних суб’єктів за межі національного кордону, на-
ціонального ринку тощо. Проте важливо розібратися у тому, що саме являє собою 
явище подвійного оподаткування, яким чином ми його визначаємо, які є його най-
більш суттєві ознаки. Цьому питанню неодноразово були присвячені роботи значної 
кількості як науковців, так і практиків у сфери права та економіки. Хоча не можна 
стверджувати, що всі вони сходяться на одному конкретному визначенні чи харак-
теристиці, саме тому важливо виділити основні, визначальні ознаки такого явища, 
які б поєднали раніше висловлені точки зору. Так само, нам важливо зрозуміти сут-
ність явища усунення подвійного оподаткування, звідки воно походить, навіщо було 
запроваджено. 

Виходячи з вищенаведеного, вважаємо за необхідне розглянути відповідні по-
ложення національного законодавства України щодо усунення подвійного оподат-
кування, а також з’ясувати, якого напряму додержується Україна в цій сфері та який 
рівень її співпраці з  іноземними державами, щодо зазначеної проблеми. Важливо 
зрозуміти, наскільки активно Україна сприяє розвитку та можливості практичної 
реалізації платниками усунення подвійного оподаткування. Чи є можливість для та-
ких суб’єктів поскаржитися у разі порушення відповідних прав тощо. 

Крім вітчизняної юридичної літератури, необхідно також проаналізувати світо-
ву практику із застосування процедури усунення подвійного оподаткування. У цій 
частині розглянемо започаткування певними країнами та міжнародними організа-
ціями явища “усунення подвійного оподаткування”, їх вклад у подальший його роз-
виток. При цьому будуть наведені приклади економічно розвинених держав світу 
та практика застосування процедури усунення подвійного оподаткування, а також 
певні їх відмінності.

Ключові слова: оподаткування, подвійне оподаткування, усунення подвійного 
оподаткування, усунення подвійного оподаткування в Україні, світова практика усу-
нення подвійного оподаткування.
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ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION: ESSENCE AND 
PRACTICE OF APPLICATION

Annotation. Nowadays, the concept of “double taxation” has become widespread, as 
well you can often hear the “double taxation.” This is, of course, in the light of globalization 
processes, the activities of relevant actors beyond the national border, the national 
market, and so on. However, it is important to understand what exactly is a phenomenon 
of double taxation, how we define it, what are its most significant features. The work of 
a large number of both scholars and practitioners in the field of law and economics has 
been repeatedly devoted to this issue. Although it cannot be said that they all agree on one 
specific definition or characteristic, that is why it is important to identify the main, defining 
features of such a phenomenon, which would combine the previously expressed views. It 
is also important for us to understand the essence of the phenomenon of elimination of 
double taxation, where it comes from, why it was introduced.

Analyzing the above, the author considers it necessary to consider the relevant 
provisions of national legislation of Ukraine on the elimination of double taxation, to 
determine which direction Ukraine adheres to, its international participation in this regard, 
its cooperation with foreign countries. It is important to understand how actively Ukraine 
promotes the development and practical implementation by taxpayers of the elimination 
of double taxation. Whether it is possible for such entities to complain in case of violation 
of such rights, etc.

In this article, the author will also consider the world practice of applying the 
procedure of elimination of double taxation. This part will consider the introduction 
of certain countries and international organizations to eliminate the phenomenon of 
double taxation, their contribution to its further development. At the same time, we will 
analyze the examples of modern countries and their practice of applying the procedure of 
eliminating double taxation, as well as some of their differences.

Finally, we will summarize the three main parts of this article, which will cover the 
nature of double taxation, as well as the practice of eliminating double taxation in Ukraine 
and some other countries.

Key words: taxation, double taxation, elimination of double taxation, elimination of 
double taxation in Ukraine, world practice of elimination of double taxation.
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Постановка проблеми. Незважа-
ючи на всю актуальність та пошире-
ність дискусій з  приводу усунення чи 
уникнення подвійного оподаткування, 
залишається не менш важливим питан-
ня, що ж собою являє подвійне оподат-
кування та які його визначальні риси. 
Також важливо звернути увагу і на те, 
якого напрямку дотримується Украї-
на у  питанні усунення та уникнення 
подвійного оподаткування, як воно 
врегульоване нормами національного 
права, які практичні кроки здійсню-
ються у цьому напрямі. До цього ж, не-
обхідно проаналізувати світову прак-
тику, пов’язану із питанням усунення 
та уникнення подвійного оподаткуван-
ня, коли ці кроки було розпочато, як на 
даний момент вони реалізуються на 
практиці різних держав світу.

Аналіз останніх досліджень 
і  публікацій. Аналізу проблематики, 
пов’язаної із явищем подвійного опо-
даткування, а також його усунення та 
уникнення, було присвячено значну 
кількість наукових робіт науковців та 
практиків у сфері права та економіки, 
зокрема: М. Кучерявенко, Ю. Демян-
чук, Ю. Городніченко, Ю. Сибірянська, 
Н. Шмиголь, А. Антонюк, М. Карлін, Н. 
Ліповська-Маковецька та інші фахівці.

Мета статті. Враховуючи акту-
альність питання, що стосується по-
двійного оподаткування, а також його 
усунення та уникнення, буде проведе-
ний аналіз сутності такого явища, як 
подвійне оподаткування, зокрема роз-
криття його через найбільш суттєві оз-
наки. У цій статті також буде розгляну-
то практику застосування усунення та 
уникнення подвійного оподаткування 
як в  Україні, так і  в інших державах 
світу, щоб узагальнити певною мірою 
позицію світової спільноти із вказа-

ного питання, а також визначитися із 
тим, якого напрямку вона додержуєть-
ся  – сприяє чи ухиляється від закрі-
плення та реалізації шляхів усунення 
подвійного оподаткування. 

Виклад основного матеріалу. 
Звертаючись до визначення категорії 
“подвійного оподаткування”, необхід-
но враховувати те, що воно формува-
лося на основі практики міжнародних 
угод щодо уникнення подвійного опо-
даткування. Так, наприклад, можна 
вказати таке визначення в  широкому 
розумінні подвійного оподаткування, 
як дво- або багаторазове оподатку-
вання податком або податками одного 
і  того ж об’єкта оподаткування. Про-
те, в  науковій літературі наводиться 
і  більш детальне визначення подвій-
ного оподаткування, під яким розу-
міється оподаткування конкретного 
об’єкта оподаткування конкретного 
платника податку таким самим або 
аналогічним податком щодо конкрет-
ного проміжку часу. Деякі науковці 
вважають, що найбільш доречним 
буде наступне визначення подвійно-
го оподаткування  – це оподаткуван-
ня певного об’єкта стосовно певного 
платника податку в  межах однієї або 
декількох фіскальних юрисдикцій 
податком одного виду більше одно-
го разу. Наведеними прикладами не 
обмежується теоретичне визначення 
подвійного оподаткування, оскіль-
ки враховуючи сутність цього явища, 
науковці та практики визначають ос-
новні характерні ознаки подвійного 
оподаткування, відповідно до яких 
і формулюють його визначення [1].

Таким чином, можна дійти вис-
новку, що визначальними ознаками 
є: 1) один і той самий об’єкт оподатку-
вання 2) одного і того самого платника 
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податку 3) одним і тим самим видом 
податку 4) протягом одного й того са-
мого періоду часу 5) оподатковується 
двічі (або більше).

Разом із тим, необхідно зазначити, 
що подвійне оподаткування має певні 
різновиди. Так, за однією із класифіка-
цій, його можна поділити на зовніш-
нє та внутрішнє. Зовнішнє подвійне 
оподаткування  – це оподаткування 
одного платника стосовно однієї бази 
оподаткування в  межах юрисдикцій 
кількох держав (двох та більше) за 
один період часу (податковий період). 
При цьому, внутрішнє подвійне опо-
даткування – це обкладання податком 
одного платника стосовно однієї бази 
оподаткування на кількох адміністра-
тивно-територіальних одиницях в ме-
жах однієї держави за один і той самий 
період часу. Внутрішнє подвійне опо-
даткування можна розділити в межах 
вертикального та горизонтального. 
Зокрема, вертикальне подвійне опо-
даткування являє собою оподатку-
вання платника на місцевому та за-
гальнодержавному рівнях одночасно. 
Натомість горизонтальне подвійне 
оподаткування, у  такому разі, викли-
кане відмінністю правил оподатку-
вання на рівні адміністративно-тери-
торіальних одиниць стосовно об’єкта 
оподаткування, наприклад, як у  Спо-
лучених Штатах, де в  одному штаті 
об’єктом оподаткування будуть дохо-
ди громадянина, отримані лише в ме-
жах цього штату, в іншому – всі доходи 
громадянина, що проживає чи працює 
в цьому штаті тощо. Як зазначає у сво-
їй праці Ю. Городніченко, можна поді-
лити подвійне оподаткування в  еко-
номічному та юридичному аспектах. 
Так, в економічному аспекті подвійне 
оподаткування являє собою оподат-

кування двома і  більше податками 
з однієї бази оподаткування, зокрема, 
один дохід оподатковується стосовно 
кількох його послідовних одержува-
чів, наприклад, оподаткування при-
бутку юридичної особи та дивідендів 
її акціонерів (учасників). В юридич-
ному аспекті подвійним оподаткуван-
ням вважається оподаткування одного 
платника подібними податками сто-
совно одного об’єкта оподаткування за 
один період часу (податковий період) 
два і більше разів [2].

Таким чином, визначаючись із сут-
ністю явища подвійного оподаткуван-
ня, можна вказати, що, незважаючи 
та основні спільні ознаки подвійного 
оподаткування, його можна розгля-
дати під різними кутами, як у  вище-
зазначених класифікаціях, зокрема. 
Проте одне можна підсумувати напев-
но, що це явище абсолютно більшою 
мірою має негативний характер, адже 
при наявності такого інвестиційного 
середовища інвестиційна привабли-
вість тієї чи іншої юрисдикції суттєво 
втрачає потенційних інвесторів, також 
подвійне оподаткування гальмує від-
повідні глобалізаційні економіко-пра-
вові поштовхи для тих юрисдикцій, 
котрі не бажають сприяти усуненню та 
уникненню такого явища.

Що ж стосується ситуації із усунен-
ням подвійного оподаткування в Укра-
їні, то спочатку хотілося б звернути 
увагу на положення статті 13 Податко-
вого кодексу України [3]. Так, у ній фак-
тично зазначається, що національним 
законодавством передбачено можли-
вість уникнення подвійного оподатку-
вання за умови наявності відповідних 
підстав та дотримання передбаченої 
процедури. Найбільш повно це твер-
дження висвітлено у пункті 13.5 статті 
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13 Податкового кодексу України: «Для 
отримання права на зарахування по-
датків та зборів, сплачених за межами 
України, платник зобов’язаний отри-
мати від державного органу країни, де 
отримується такий дохід (прибуток), 
уповноваженого справляти такий по-
даток, довідку про суму сплаченого 
податку та збору, а також про базу та/
або об’єкт оподаткування. Зазначена 
довідка підлягає легалізації у  відпо-
відній країні, відповідній закордон-
ній дипломатичній установі України, 
якщо інше не передбачено чинними 
міжнародними договорами України». 
Відповідно, передбачається наявність 
міжнародних угод з  іноземними дер-
жавами, які б стосувалися питання 
усунення подвійного оподаткування 
та на які б покладалася детальна рег-
ламентація відносно операцій із по-
двійного оподаткування між цими 
юрисдикціями.

Звернемо увагу, що Україна актив-
но збільшує кількість міжнародних 
угод щодо усунення подвійного опо-
даткування, станом на сьогодні, кіль-
кість таких угод складає 74 – відповід-
но до даних, наведених Державною 
податковою службою України [4].

Деякі науковці зауважують, що, 
незважаючи на існування відповід-
них положень Податкового кодексу 
України та численних міжнародних 
договорів у  сфері подвійного оподат-
кування, національне законодавство 
не закріплює принцип одноразово-
го оподаткування або уникнення по-
двійного оподаткування резидентів, 
діяльність яких виходить за межі на-
ціональної юрисдикції, чи оподат-
кування нерезидентів, що провадять 
свою діяльність в  межах юрисдикції 
України. Також звертають увагу на те, 

що не всі закріплені в національному 
законодавстві положення щодо уник-
нення подвійного оподаткування, зо-
крема внутрішнього, належним чином 
виконуються на практиці. Багато з них 
потребують певного уточнення чи 
роз’яснення компетентними органа-
ми. Зокрема, така ситуація мала місце 
зі сплатою банками 20% податкового 
зобов’язання із податку на додану вар-
тість при реалізації заставного майна, 
попередньо набутого у власність, вва-
жаючи такі операції фактично опера-
ціями з постачання товару, що підля-
гають оподаткуванню [5].

При цьому, варто звернути ува-
гу на те, що протягом останніх  років 
все-таки було здійснено певне про-
сування на шляху до реального вико-
нання положень та взятих зобов’язань 
щодо усунення подвійного оподатку-
вання. Зокрема, наказом Міністерства 
фінансів України від 30.12.2020 № 820 
затверджено Порядок розгляду заяви 
(справи) за процедурою взаємного 
узгодження та вимог до заяви. Завдя-
ки регламентації вказаної процедури 
у разі, коли платник вважає, що в ре-
зультаті дії або рішення контролюю-
чого органу України або відповідного 
органу влади іншої країни він підда-
ється чи піддаватиметься оподатку-
ванню, що не відповідає положенням 
міжнародного договору України про 
уникнення подвійного оподаткуван-
ня, такий платник може незалежно 
від засобів правового захисту, перед-
бачених Податковим кодексом Укра-
їни, подати заяву про розгляд справи 
за процедурою взаємного узгодження 
в порядку, визначеному статтею 108-1 
Податкового кодексу України [6].

Таким чином, враховуючи вище-
наведене, слід вказати, що Україна 
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рухається в  напрямку міжнародної 
взаємодії та координації у  сфері усу-
нення та уникнення подвійного опо-
даткування, закріплюючи відповідні 
положення на рівні національного за-
конодавства, а також підписуючи від-
повідні міжнародні договори, метою 
яких є забезпечення та регламентація 
відповідних процедур із усунення та 
уникнення подвійного оподаткування. 
Певні кроки на шляху до забезпечення 
можливості практичної їх реалізації є 
також відповідним свідченням праг-
нень України до єднання з  іншими 
економічно розвиненими державами 
у вказаній сфері.

Розглядаючи питання усунення 
подвійного оподаткування, слід звер-
нутися до світової практики його ви-
рішення. Так, виділяють зокрема такі 
методи усунення подвійного оподат-
кування, як: передбачення відповід-
них положень шляхом зміни норм 
національного законодавства  – одно-
сторонній порядок усунення подвій-
ного оподаткування, інший метод – на 
підставі міжнародних договорів про 
усунення подвійного оподаткування 
шляхом приведення у  відповідність 
національного законодавства. Істо-
рично виділяють першу міжнародну 
угоду, що стосувалася зокрема такого 
питання, між Францією та Бельгією, 
яка датується 1843  роком. Активним 
розвитком міжнародного узгодження 
практики усунення подвійного опо-
даткування на міжнародному рівні 
відзначилося XX століття, коли власне 
країни почали оподатковувати доходи 
відповідних суб’єктів. Відповідно, це 
питання потребувало певних актив-
них дій зі сторони багатьох держав, 
а тому було проведено Міжнародну 
фінансову конференцію 1920  року 

в Брюсселі. Певні заходи на шляху до 
усунення подвійного оподаткування 
здійснювалися також Лігою Націй, зо-
крема було розроблено першу модель 
двосторонньої конвенції про усунення 
подвійного оподаткування. Згодом Ра-
дою ЄС було прийнято рекомендацію 
щодо усунення подвійного оподатку-
вання 1955  року. Якщо ж розглядати 
окремі держави та методи усунення 
подвійного оподаткування, до яких 
вони звертались, то можна навести 
певні приклади. Так, Польща відпо-
відно до укладених нею міжнародних 
угод підтримує позицію оподаткуван-
ня прибутку підприємства у  країні 
місцезнаходження головного офісу, за 
наявності відділів підприємства у  ін-
шій державі, можливе оподаткування 
прибутків у  цій державі. У Сполуче-
них Штатах, наприклад, за принципом 
юридичного місцезнаходження розта-
шована за кордоном філія американ-
ської транснаціональної корпорації є 
не її відділенням, а окремою інкорпо-
рованою відповідно до законодавства 
держави, що приймає, юридичною 
особою, її прибутки, як правило, не 
будуть об’єктом оподаткування у США, 
допоки відповідний прибуток не буде 
переказаний материнській компанії 
або розподілений як дивіденди ак-
ціонерам. У Сполучених Штатах іс-
нує подвійність оподаткування, коли 
спочатку оподатковується прибуток 
підприємства, а згодом розподілений 
прибуток між його акціонерами [7].

Інші країни, наприклад, така неве-
лика держава в  Карибському регіоні, 
як Барбадос, також активно застосовує 
практику усунення подвійного опо-
даткування. Так, ще станом на 2012 р.
Барбадос підписав Угоди про уникнен-
ня подвійного оподаткування з рядом 
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держав, зокрема: Австрією, Ботсва-
ною, Великою Британією, Венесуелою, 
Канадою, Китаєм, Кубою, Мальтою, 
Маврикієм, Мексикою, Нідерландами, 
Норвегією, США, Фінляндією, Швеці-
єю. Барбадос також уклав відповідні 
угоди щодо заохочення та захисту ін-
вестицій із Великою Британією, Вене-
суелою, Німеччиною, Канадою, Кубою, 
Швейцарією та інші податкові угоди із 
рядом держав [8].

Таким чином, можна підсумувати, 
що спроби усунення подвійного опо-
даткування набули загальносвітово-
го поширення, незважаючи на те, що 
деякі держави більш активно сприя-
ють вирішенню цього питання, нама-
гаючись забезпечити практичну його 
реалізацію, деякі більшою мірою де-
кларативно. Тим не менше, саме кра-
їни-першопроходці із укладання від-
повідних міжнародних угод здійснили 
чималий внесок у  розвиток практики 
усунення подвійного оподаткування 
та задали напрям руху для інших дер-
жав світу.

Висновок. Отже, підбиваючи під-
сумки проаналізованих вище питань, 
можна навести такі основні пункти:

Визначаючи сутність явища по-
двійного оподаткування у  загально-
прийнятому розумінні, можна від-
штовхуватись від основних його ознак: 
1) один і  той самий об’єкт оподатку-
вання 2) одного і того самого платника 
податку 3) одним і тим самим видом 
податку 4) протягом одного й того са-
мого періоду часу 5) оподатковується 
двічі (або більше).

Розглядаючи практичний підхід 
України щодо усунення та уникнен-
ня подвійного оподаткування, ми 
розглянули керівні засади, визначе-
ні у Податковому кодексі України, які 

фактично відображають напрям до 
усунення подвійного оподаткування 
за наявності певних умов та виконан-
ня передбачених для цього процедур. 
Також ми проаналізували тенденцію 
до розширення кількості міжнарод-
них угод про уникнення подвійного 
оподаткування та закріплення певних 
практичних положень задля реалізації 
прав платників на усунення подвійно-
го оподаткування та можливості звер-
нутися із відповідною скаргою у разі, 
якщо таке право було порушено.

Як ми переконалися, прагнення до 
усунення подвійного оподаткування є 
загальносвітовою практикою, адже, як 
уже зазначалося, держави зацікавлені 
в  інвестуванні всередині та із зовні, а 
потенційні інвестори, безумовно, за-
цікавлені у  зменшенні податкового 
тиску, тому усунення подвійного опо-
даткування у  такому разі є спільним 
прагненням та інтересом.
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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВИ ТА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ  
У ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Анотація. Безумовно, що для кожної економічно розвиненої держави, важли-
вість системи оподаткування та безпосередньо процесу справляння податків і зборів, 
складно переоцінити. Оскільки саме за рахунок надходження останніх здійснюється 
формування дохідних частин бюджетів. Податкові правовідносин характеризуються, 
передусім, як форма взаємодії держави та суспільства, бо ще за стародавніх часів до-
лучатися до управління та вирішення державних справ мали можливість лише пов-
ноправні громадяни, які сплачували податки. За умов сьогодення податки, як основа 
організації цивілізованої спільноти, складають вагому частину нашого життя через 
свою особливу роль. Суспільна значущість податкових правовідносин призвела до 
встановлення на рівні Конституції (ст. 67) обов’язку кожного сплачувати податки 
і збори, а в подальшому – й до кодифікації податкового законодавства.

Податковий кодекс України закріплює зміст податкових правовідносин, порядок, 
форми та методи встановлення податків і зборів, контроль за дотриманням податко-
вого законодавства та відповідальність у разі його порушення. Саме суб’єктивні права 
та обов’язки складають інтерес даної статті в розрізі наявності чи відсутності балансу 
інтересів платників податків та владної сторони у податкових правовідносинах.

Безумовно, відносини між державою та платниками податків зазнали суттєвих 
змін. Так останні стали віддаленими від справ держави, початком чого був поштовх 
на розвиток можливостей спільноти, примноження активів фізичних осіб та їх праг-
нення до особової незалежності. Як наслідок – вбачається наявність певної відмін-
ності між публічними та приватними інтересами в сфері податкових правовідносин. 
Сплата податку до бюджету відповідного рівня, як вираз обов’язкової та безумовної 
форми реалізації обов’язку платника податків та розширення переліку прав учасни-
ків податкових правовідносин, можна сказати й послугували виникненню віддале-
ності між окресленими інтересами.

Зазначене вище, стало певним підґрунтям для використання учасниками подат-
кових відносин наданих їм прав доволі несумлінно, а деякою мірою, й навіть вдаю-
чись до зловживання цими правами. Звісно, такий стан справ негативно впливає на 
регулювання податкових правовідносин, не відповідає меті останніх та, як наслідок, 
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породжує відсутність зацікавленості платників податків у виконанні основного по-
даткового обов’язку.

Ключові слова: податкові правовідносини, приватний інтерес, публічний інте-
рес, податковий обов’язок, суб’єктивні права.
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RELATIONS BETWEEN THE STATE AND TAXPAYERS  
IN TAX LEGAL RELATIONS

Abstract. Of course, for every economically developed country, the importance of 
the tax system and the process of collecting taxes and fees is difficult to overestimate. 
Because it is due to the receipt of the latter is the formation of revenue parts of budgets. 
Tax relations are characterized, first of all, as a form of interaction between the state and 
society, because even in ancient times only full-fledged citizens who paid taxes had the 
opportunity to join the management and resolution of public affairs. In today’s world, 
taxes, as the basis of the organization of a civilized community, are an important part of 
our lives because of their special role. The social significance of tax relations has led to the 
establishment at the level of the Constitution (Article 67) of the obligation of everyone to 
pay taxes and fees, and later – to the codification of tax legislation.

The Tax Code of Ukraine establishes the content of tax relations, the procedure, forms 
and methods of establishing taxes and fees, control over compliance with tax legislation 
and liability in case of violation. It is the subjective rights and obligations that are of 
interest to this article in terms of the presence or absence of a balance of interests between 
taxpayers and the authorities in tax relations.

Of course, the relationship between the state and taxpayers has changed significantly. 
Thus, the latter became remote from the affairs of the state, the beginning of which was 
the impetus for the development of community opportunities, increasing the assets of 
individuals and their desire for personal independence. As a result, there is a difference 
between public and private interests in the field of tax relations. Payment of tax to the 
budget of the appropriate level, as an expression of the obligatory and unconditional form 
of realization of the taxpayer’s obligation and expansion of the list of rights of participants 
of tax relations, can be said and served to create distance between the outlined interests.

The above has become a basis for the use of the rights granted by the participants in 
tax relations quite dishonestly, and to some extent, and even resorting to the abuse of 
these rights. Of course, this state of affairs has a negative impact on the regulation of tax 
relations, does not meet the purpose of the latter and, as a consequence, creates a lack of 
interest of taxpayers in fulfilling the basic tax obligation.

Key words: tax relations, private interest, public interest, tax liability, subjective 
rights.
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Постановка проблеми. Податко-
ве право регулює податкові правовід-
носини, які характеризуються нерівні-
стю їх суб’єктів, що виходить із самої 
суті таких правовідносин. На сьогод-
ні, є необхідність дослідження змісту 
податкових правовідносин у  розрізі 
дотримання балансу інтересів задля 
якісної взаємодії держави та платни-
ків податків.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Дослідження складають 
праці таких фахівців у галузі податко-
вого права, як Д.С.Сахно [1], А.С. Рома-
нова [2], О.І. Баїк [6], Н.С. Хатнюк [10], 
В.І Теремецький [9], Є.В. Лакушева [13],  
І.О. Пасічна [7], О.А. Куций [8], О.А. Топ-
ча [12], Д.О. Гетманцев [4], О.О. Семчик 
[3], В.А. Вдовічен [5].

Формулювання цілей статті (по-
становка завдання). Аналіз наукових 
праць та їх дослідження, з метою вияв-
лення у  податкових правовідносинах 
фактів зловживання правами владної 
сторони та визначення проблем у до-
триманні балансу приватних і публіч-
них інтересів.

Виклад основного матеріалу. 
Для об’єктивного оцінювання ситуа-
ції, яка має місце за умов сьогодення, 
необхідно спочатку з’ясувати, що таке 
податкові відносини, як вони вини-
кають та власне їх правову природу. 
Потреба справляння податків і зборів 
виникає передусім через те, що вони 
складають основу бюджетних надхо-
джень, за допомогою чого держава 
здійснює реалізацію бюджетних про-
грам за рахунок їх фінансування. Під-
ставою для виникнення, зміни та при-
пинення податкових правовідносин є 
певні юридичні факти, що закріплені 
на законодавчому рівні у  податковій 
системі держави чи територіальної 

громади. Таке закріплення слугує ре-
алізацією держави свого суверенітету 
та податкової правосуб’єктності. На-
ступним є формалізація об’єктом опо-
даткування податкового обов’язку для 
платника податків. Тобто виникнення 
податкового обов’язку платника по-
датку відбувається за певних обставин 
відповідно до Податкового кодексу 
України, натомість на податкові орга-
ни покладається обов’язок контролю 
за його виконанням [1, с. 331-332].

Суть відносин «держава-люди-
на» розкривається в  межах природ-
но-правового підходу. Так людина є 
безпосередньо основою спільноти до 
створення державою певних умов для 
суспільного функціонування. Звісно, 
без існування держави за сучасних 
умов людина не може повноцінно 
жити у суспільстві, однак перевага на-
дається саме їй. Ідеальними такі від-
носини могли би бути на засадах рів-
ності, але з  визнанням за людиною 
пріоритетної значущості [ 2, с. 389].

О. Семчик акцентує увагу, на тому 
що державу треба розглядати: як суб’єкт 
влади, який наділений правами щодо 
визначення правил поведінки суб’єктів 
фінансових правовідносин, гарантії та 
відповідальність у  зазначених право-
відносинах, та як зобов’язаний суб’єкт, 
що має певні обов’язки й несе відпові-
дальність у разі порушення фінансово-
го законодавства. [3, с. 87].

Схожу думку висловив Д. Гетман-
цев, який зазначив, що держава у  фі-
нансових правовідносинах виконує 
подвійну роль, що дозволяє їй за до-
помогою імперативного методу здійс-
нювати вплив як на підпорядкованих 
суб’єктів, так і  на власне себе. Тим 
самим у  податкових правовідноси-
нах держава як владний суб’єкт може 
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виступати й зобов’язаною стороною. 
[4, с. 134]. Враховуючи публічний ха-
рактер податкових правовідносин 
держава є обов’язковим їх учасником 
самостійно або через податкові орга-
ни. Відповідно до зазначеного держа-
ва здійснює врегулювання податкових 
відносин між зазначеними органами 
та платниками податків і зборів.

Для повного розкриття ролі дер-
жави в  податкових правовідносинах 
необхідно зробити увагу на владний 
характер, який їм притаманний. Так 
держава, як носій влади здійснює: за-
конодавчу функцію, ухвалюючи поло-
ження щодо врегулювання податкових 
правовідносин; спрямування своєї ді-
яльності на забезпечення визначеної 
податкової політики на державному 
та місцевому рівнях; захист суб’єктів 
податкових правовідносин у разі пору-
шення їх конституційних прав. [5, с. 82].

З вищезазначеного можна зроби-
ти висновок, що публічний характер 
податкових правовідносин обумовлю-
ється участю у них державної влади, а 
їх реалізація здійснюється на засадах 
імперативності. Очевидним є те, що 
в податкових правовідносинах наявна 
нерівність учасників, тобто має місце 
підпорядкованість платника податків 
податковим органам [6, с.221].

Положення держави у якості як ор-
ганізатора податкових правовідносин, 
так і власника надходжень зумовлено 
тим, що вказані відносини є грошо-
вими – як вид фінансових. Фінансова 
діяльність держави реалізується за ра-
хунок організації та розподілу коштів 
через формування грошових фондів 
для наступного їх використання. По-
датковий кодекс України, регулюючи 
податкові правовідносини, використо-
вує поняття ціни, доходів, вартості та 

ін., що слугує критерієм визначення їх 
грошового характеру. Знов-таки, рух 
коштів (у формі податків) знизу вгору 
характеризується податковим обов’яз-
ком платника та правом вимоги дер-
жави на його виконання [7, c.189-190].

Очевидним є те, що в  податкових 
правовідносинах наявний певний вза-
ємозв’язок їх учасників, виражений 
у  відповідних правах та обов’язках. 
О. Куций зазначає, що загальний пра-
вовий статус людини та громадянина 
відображає суб’єктивні права фізичної 
особи у  податкових правовідносинах, 
а тому підлягають обмеженню тільки 
відповідно до законодавства та задля 
добробуту демократичної спільноти 
[8, с.7]. Зміст податкових правовідно-
син визначається В. Теремецьким [9, 
с.22] як система суб’єктивних прав та 
юридичних обов’язків, виникнення 
яких пов’язане з  певними юридич-
ними фактами, та регулювання яких 
здійснюється податково-правовими 
нормами. Дійсно, передумовою ви-
никнення прав та обов’язків суб’єктів 
податкових правовідносин є їх за-
конодавче закріплення у  НПА з  рег-
ламентацією певних меж, реалізація 
яких задовольняє публічний інтерес 
держави. Однак джерелом розширен-
ня таких меж може слугувати акт по-
даткового органу індивідуального ха-
рактеру (розстрочення, відстрочення).

Права та обов’язки платника по-
датку мають закріплення у  Податко-
вому кодексі України, однак немож-
ливо не помітити певну особливість. 
За логікою та пріоритетністю законо-
давця спочатку визначено обов’язки, 
потім – права. Цим здійснено акцен-
тування на тому, що платник податку є 
зобов’язаною стороною, хоча безумов-
но має певні права в податкових пра-
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вовідносинах. Також необхідно відмі-
тити, що перелік обов’язків платника 
податків дещо ширший ніж посадо-
вих та службових осіб контролюючих 
органів. Саме тому можна говорити, 
що реалізація податкового обов’язку 
через сплату податків і  зборів плат-
никами передбачає протистояння ос-
танніх та податкових органів, оскіль-
ки в  більшій мірі добровільна сплата 
податку платником не стимулюється 
належним чином, а здійснюється тіль-
ки за рахунок погрози настання юри-
дичної відповідальності за податкові 
правопорушення [10, c.270-271]. Більш 
детальна регламентація функцій по-
даткових органів дала б можливість 
краще сприймати та використовувати 
податково-правової норми.

Як зазначалося вище  – обов’язок 
кожного громадянина сплачувати по-
датки та збори закріплений у  ст. 67 
Конституції України. Однак Основним 
законом передбачено непорушність 
приватної власності та гарантії пра-
ва кожного на захист своїх прав від 
порушень і  протиправних посягань 
будь-якими не забороненими законом 
засобами. Вказані положення стосу-
ються також і  податкових правовід-
носин. Тобто платник податків щодо 
своєї приватної власності (грошових 
коштів) має право здійснювати такий 
захист, у випадку коли податкові орга-
ни вимагає сплату податку в більшому 
розмірі, ніж це передбачено [11].

Спираючись на світовий досвід, 
задля досягнення балансу інтересів 
у  податкових правовідносинах, необ-
хідним є впровадження механізму ак-
тивної взаємодії податкових органів 
та платників податків щодо виконан-
ня податкового обов’язку. Так, прикла-
дом досягнення балансу інтересів слу-

гує презумпція правомірності рішень 
платника податку. Ця засада застосо-
вується у  випадку наявності неодно-
значного чи множинного трактування 
прав та обов’язків платників податків 
або контролюючих органів. Відповід-
но до сказаного, ЄСПЛ у своїх позиціях 
визначив керівні орієнтири для влад-
ної сторони податкових правовідно-
син щодо прийняття однозначного 
законодавства та єдності його тлума-
чення. Можна зробити висновок, що 
для досягнення балансу інтересів слід 
переглянути існуюче законодавство та 
доповнити його новими положеннями 
на підставі європейських стандартів 
[12, с.423].

Таку позицію підтримує Є. Лаку-
шева, вказуючи, що баланс інтересів 
можливий при належній законодавчій 
основі, дієвому механізмі реалізації й 
захисті прав та інтересів суб’єктів по-
даткових правовідносин [13, с. 57].

Звісно, майновий обов’язок одно-
стороннього характеру зобов’язаної 
сторони переважає перед публічним 
зобов’язанням, оскільки податкове 
право визначає відносини щодо спла-
ти обов’язкових платежів. Тому існує 
потреба в  модифікації податкових 
правовідносин від примусовості до 
співробітництва держави та платників 
податків [14, с. 180].

Висновки з даного дослідження 
і  перспективи подальших розвідок 
у даному напрямі.

Таким чином, взаємовідносини 
держави та платників податків і зборів 
у  податкових правовідносинах наразі 
характеризуються нерівністю та при-
мусовістю. Так, держава, керуючись 
імперативним методом, встановлює 
владні приписи, дотримання та реалі-
зація яких не стимулюється для плат-
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ників податків. Останні бачать з боку 
держави тільки зацікавленість у  стяг-
нені з них лише більших сум податків. 
Загалом, єдиним на сьогодні поштов-
хом зобов’язаної сторони до сплати 
податку, є побоювання настання юри-
дичної відповідальності у  разі пору-
шення податкового законодавства. 
Безумовно, держава виконує ключову 
роль в  податкових правовідносинах, 
яку важко переоцінити, без чого їх на-
лежне функціонування є неможливим.

Підсумовуючи все зазначене вище, 
можна дійти висновку, що зараз дер-
жава робить значні кроки на шляху 
дотримання балансу публічного та 
приватного інтересів у  податкових 
правовідносинах, незважаючи на їх 
імперативний, владний характер. Не-
обхідним елементом цього напрямку 
є приведення законодавства до стан-
дартів європейської спільноти задля 
виключення можливих наявних колі-
зій у  податковій сфері. Також доціль-
ним буде переведення податкових 
правовідносин на рівень співпраці й 
активної взаємодії держави та плат-
ників податків, що призведе до під-
вищення економічної продуктивності 
та процвітання усіх сторін зазначених 
відносин.
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ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ  
ЯК ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ У ЗДІЙСНЕННІ МІСЦЕВОГО  
САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація. В роботі розглядається практика застосування інституту електронної 
петиції як форми безпосередньої участі територіальної громади у здійсненні місце-
вого самоврядування на території України. Автором виділено такі позитивні прояви 
інституту електронної петиції як: можливість у дистанційному електронному фор-
маті звернути увагу влади на певні проблеми місцевого значення, що потребують 
вирішення; гнучкість з точки зору охоплення питань, щодо яких може бути створена 
електронна петиція; можливість публічно дізнатись офіційну позицію місцевої вла-
ди щодо того чи іншого питання місцевого значення; можливість отримати відпо-
відь на електронну петицію як на звернення громадян у разі, якщо вона не набрала 
необхідну кількість голосів. 

Серед негативних боків електронної петиції автор називає відносно невеликі 
шанси на реальне вирішення питання місцевого через електронну петицію; необ-
хідність відповідного технічного забезпечення.

Також автор вказує на особливості функціонування інституту електронних пе-
тицій у  різних територіальних громадах, спричинені регулюванням на місцевому 
рівні, зокрема, щодо умов, які висуваються до тексту петиції, термінів на збори під-
писів, кількості необхідних підписів. Автор вказує на відсутність у більшості терито-
ріальних громад відкритої детальної статистики поданих електронних петицій.

Як результат, автор надає пропозиції для подолання негативів практики функці-
онування інституту електронної петиції як форми безпосередньої участі територі-
альної громади у здійсненні місцевого самоврядування в Україні.

Ключові слова: електронна петиція, муніципальне самоврядування, форми без-
посередньої участі територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, 
територіальна громада, Україна
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THE PRACTICE OF USING OF THE ELECTRONIC PETITION  
AS A FORM OF DIRECT PARTICIPATION OF LOCAL 
COMMUNITY IN THE LOCAL SELF-GOVERNMENT  

IN UKRAINE

Abstract. The article considers the practice of using of the institute of electronic 
petition as a form of direct participation of the local community in the local self-government 
in Ukraine. The author highlights such positive sides of the institute of electronic petition 
as: the opportunity to draw the local authorities’ attention to certain local issues that need 
to be solved; flexibility of topics of issues on which an electronic petition can be created; 
opportunity to publicly learn the official position of local authorities on a particular issue 
of local importance; the opportunity to receive an answer to the electronic petition as an 
appeal of citizens if petition did not receive the required number of votes.

Among the negative aspects of the e-petition, the author mentions relatively small 
chances for a real solution of the local issue through the e-petition; the need for appropriate 
technical support.

The author also points out the peculiarities of the functioning of the institute of 
electronic petitions in different local communities, caused by regulation at the local level. 
It includes the conditions for the text of the petition, the timing of collecting signatures 
and quantity of required signatures. The author points out the lack of open detailed 
statistics of submitted electronic petitions in most local communities.

As a result, the author provides suggestions for overcoming the negatives of the practice 
of functioning of the institution of electronic petition as a form of direct participation of 
the local community in the local self-government in Ukraine.

Key words: electronic petition, local self-government, form of direct participation of 
the local community in the local self-government, local community, Ukraine.



162

Постановка проблеми. Інсти-
тут електронної петиції функціонує 
в  Україні протягом понад п`яти  ро-
ків і  за цей час вже встиг себе про-
демонструвати як з  позитивних, так 
і негативних боків. Особливо цікавою 
є практика застосування цього інсти-
туту як форми безпосередньої участі 
територіальної громади у  здійсненні 
місцевого самоврядування – через різ-
номаніття умов подання електронних 
петицій, тематику питань, що пору-
шуються в  електронних петиціях та 
розмірі впливу петицій на вирішення 
питань місцевого значення.

Разом з  тим, у  вітчизняній науці 
функціонування електронної петиції 
як форми безпосередньої участі тери-
торіальної громади є малодослідже-
ним, що робить тему дослідження ак-
туальною.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Інститут електронної петиції 
досліджувався такими вченими-прав-
никами: А. Барікової, В. Головко, С. 
Деревянко, Л. Дончака, С. Закірової, 
О. Колесникова, А. Крижановської, О. 
Лукашевої, А. Мєзєнцева, В. Решоти, 
Я. Собків, Б. Страшун, К. Шустрової та 
інших. Разом з тим, питання функціо-
нування електронної петиції саме як 
форми безпосередньої участі терито-
ріальної громади у  здійсненні місце-
вого самоврядування в  Україні зали-
шається малодослідженим.

Мета статті. Метою статті є дослі-
дження електронної петиції як форми 
безпосередньої участі територіальної 
громади у  здійсненні місцевого са-
моврядування в  Україні, виділення її 
позитивних та негативних боків. Крім 
цього стаття має на меті виділення 
особливостей функціонування інсти-
туту електронних петицій у  різних 

територіальних громадах та надання 
пропозицій для вдосконалення реалі-
зації цього інституту.

Виклад основного матеріалу. 
Згідно з  ч.3 ст.5 Закону України «Про 
звернення громадян» електронна 
петиція «є особливою формою ко-
лективного звернення громадян до 
Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України 
або органу місцевого самоврядуван-
ня» [1].

В територіальних громадах Укра-
їни електронні петиції використову-
ються як спроби звернути увагу місце-
вої влади на певні питання місцевого 
значення, однак ефективність цього 
інституту залишається неоднознач-
ною в  різних територіальних грома-
дах, зокрема й через різний обсяг ре-
гулювання з  боку органів місцевого 
самоврядування.

Однак загалом до позитивних та 
негативних боків електронної петиції 
можна віднести декілька наступних рис.

Як показує практика, до позитив-
них боків електронної петиції можна 
віднести те, що вона здатна у дистан-
ційному електронному форматі звер-
нути увагу влади на певні проблеми 
місцевого значення, що потребують 
вирішення. Так, у  петиціях до місце-
вої влади часто пропонують конкрет-
ні зміни до інфраструктури населе-
них пунктів, порядку функціонування 
громадського транспорту, навчальних 
та спортивних закладів тощо [2,3]. З 
точки зору членів територіальної гро-
мади, які вже зареєструвались на від-
повідних сервісах і  мають відповідні 
технічні можливості, підтримувати 
електронні петиції зручніше, ніж, на-
приклад, приходити на конкретний 
час громадських слухань.
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Також електронні петиції є гнуч-
кими з точки зору охоплення питань, 
щодо яких може бути створена елек-
тронна петиція – законодавство вста-
новлює ряд тем, щодо яких електро-
нна петиція не може подаватись, а 
не конкретний перелік питань, щодо 
яких петиції мають стосуватись.

Так, в  Законі України «Про звер-
нення громадян» значиться, що «елек-
тронна петиція не може містити за-
клики до повалення конституційного 
ладу, порушення територіальної ціліс-
ності України, пропаганду війни, на-
сильства, жорстокості, розпалювання 
міжетнічної, расової, релігійної во-
рожнечі, заклики до вчинення теро-
ристичних актів, посягання на права 
і  свободи людини» [1]. Разом з  тим, 
органи місцевого самоврядування та 
їх виконавчі органи самостійно часто 
встановлюють додаткові вимоги. 

Наприклад, в Положенні про поря-
док подання та розгляду електронних 
петицій до Київської міської ради вка-
зується, що електронна петиція «не 
може містити заклики до посягання 
на права і законні інтереси громадян, 
а також інформацію, яка містить не-
нормативну лексику, матеріали та ви-
словлювання, які містять передвибор-
чу агітацію, рекламу товарів, робіт та 
послуг, а також конфіденційну інфор-
мацію щодо третіх осіб». Разом з тим, 
вказуються, що питання, порушені 
в петиції повинні стосуватись питань, 
які відносяться до компетенції Київ-
ської міської радих [4]. Ряд інших об-
межень діє і в інших населених пунк-
тах України. У випадку, якщо зазначені 
умови порушені, петицію можуть не 
оприлюднити для збору підписів. Ра-
зом з  тим, як вірно зазначає Олексій 
Колесников, застосування на практиці 

всіх цих положень із додатковими ви-
могами до петицій є неправомірним, 
хоча й подекуди доцільним. «У статті 
19 Конституції України вказується, що 
органи місцевого самоврядування, їх 
посадові особи зобов’язані діяти лише 
на підставі, в  межах повноважень та 
у  спосіб, що передбачені Конституці-
єю та законами України. А це означає, 
що відмовити громадянам в оприлюд-
нені петиції можна лише з підстав та 
в порядку, які передбачені законодав-
ством, в  той час, як правом встанов-
лювати додаткові вимоги до петицій 
місцеві ради не наділені. Тому відмо-
ва в оприлюдненні петиції на підставі 
її невідповідності вимогам місцевих 
нормативно-правових актів, по суті, є 
незаконною» [5].

Також електронна петиція дає 
можливість публічно дізнатись офі-
ційну позицію місцевої влади щодо 
того чи іншого питання місцевого зна-
чення, що може допомогти приверну-
ти увагу громадськості як до такої про-
блеми, так і до шляхів її вирішення.

Крім цього, електронна петиція, 
яка в  установлений строк не набра-
ла необхідної кількості голосів на її 
підтримку, після завершення строку 
збору підписів на її підтримку розгля-
дається як звернення громадян, тож 
автор електронної петиції має отри-
мати на неї відповідь в установлений 
законом строк, щоправда, вже не пу-
блічну [1]. 

До негативних боків електронної 
петиції можна віднести, по-перше, 
відносно невеликі шанси на реальне 
вирішення питання місцевого зна-
чення через електронну петицію. Так, 
більшість оприлюднених до місцевих 
рад петицій не набирають необхідної 
кількості голосів і  розглядаються як 
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звичайні звернення [2,3]. До прикладу, 
один із найменших відсотків петицій, 
які зібрали необхідні голоси, зафік-
сований серед петицій до Київської 
міської ради – всього 0,87% (57/6527) 
станом на 7 грудня 2021  року [6]. Од-
нак навіть у  випадку, якщо петиція 
зібрала необхідну кількість голосів, 
у  відповіді місцева влада в  більшості 
територіальних громад переважно не 
ініціює певних дій через подану пети-
цію. Головними причинами відмов на 
електронні петиції виступають еконо-
мічний (відсутність передбачених ко-
штів на реалізацію електронних пети-
ції, економічна невигідність тощо) та 
стратегічний фактори (наявність за-
тверджених планів та прийнятих нор-
мативно-правових документів, яким 
суперечать пропозиції в  електронній 
петиції) [2,3]. Зрештою, електронна 
петиція до органів місцевого само-
врядування як особлива форма колек-
тивного звернення громадян має кон-
сультативний характер. 

Другий недолік електронної пети-
ції випливає саме з  необхідності тех-
нічного забезпечення  – не лише для 
членів територіальних громад (відпо-
відні пристрої, з яких можна проголо-
сувати за петицію, доступ в  інтернет, 
можливості для ідентифікації), але й 
органів місцевого самоврядування. 
Так, у Законі України «Про звернення 
громадян» значиться, що «громадя-
ни можуть звернутися до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабі-
нету Міністрів України, органу місце-
вого самоврядування з електронними 
петиціями через офіційний веб-сайт 
органу, якому вона адресована, або 
веб-сайт громадського об’єднання, яке 
здійснює збір підписів на підтримку 
електронної петиції» [1]. Однак навіть 
через понад 5 років після появи інсти-
туту електронної петиції не у всіх ор-

ганах місцевого самоврядування (осо-
бливо на рівні територіальних громад 
є технічна можливість подати петицію 
через відповідний сайт, наприклад, 
місцевої ради чи відповідного сервісу 
для створення електронних петицій 
(EDEM, петиції на базі gromada.org.ua 
тощо) [2,3]. Відтак, право членів тери-
торіальних громад подати таку пети-
цію до органів місцевого самовряду-
вання порушується.

Також певною особливістю, що 
має як позитивні, так і негативні боки, 
є можливість органів місцевого само-
врядування самостійно встановлюва-
ти окремі умови для функціонування 
електронної петиції як форми безпо-
середньої участі територіальної гро-
мади у здійсненні місцевого самовря-
дування. 

Так, наприклад, окремі територі-
альні громади (наприклад, у Запоріж-
жі) передбачають створення петицій 
як через офіційний місцевої влади, 
так і веб–сайт громадського об’єднан-
ня, яке здійснює збір підписів на під-
тримку електронної петиції [7]. Інші 
(наприклад, у  Харкові) передбачають 
можливість виключно для створення 
та оприлюднення на офіційному сайті 
органів місцевого самоврядування [8]. 
В третьому варіанті (наприклад, у Тер-
нополі) можна подавати петиції ви-
ключно через веб–сайт громадського 
об’єднання, яке здійснює збір підписів 
на підтримку електронної петиції [9]. 

Також існують різні підходи і  до 
перевірки петицій перед їхнім оп-
рилюдненням. Так, наприклад, після 
створення петиції до Полтавської об-
ласної ради адміністратор відповідно-
го сайту «впродовж 2-х робочих днів 
з моменту подачі петиції перевіряє її 
на відповідність вимогам Положення», 
яким регулюються електронні петиції 
до цього органу «та направляє петицію 
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на розгляд голові Полтавської облас-
ної ради, який впродовж 3-х робочих 
днів приймає одне з рішень: оприлюд-
нити петицію або відмовити в її опри-
людненні, якщо питання не належить 
до компетенції обласної ради або су-
перечить окремим пунктам вимогам 
Положення», яким регулюються елек-
тронні петиції до Полтавської облас-
ної ради [10]. Натомість у Харкові пе-
тиції до міської ради створюються на 
офіційному сайті Харківської міської 
ради, міського голови, виконавчого 
комітету. Зазначається, що «Департа-
мент у справах інформації та зв’язків 
з  громадськістю Харківської міської 
ради здійснює щоденний моніторинг 
розміщення електронних петицій на 
Офіційному сайті. А у разі виникнення 
сумнівів стосовно відповідності тек-
сту електронної петиції вимогам ст. 
231  Закону України «Про звернення 
громадян» або щодо наявності (від-
сутності) повноважень Харківської 
міської ради та її виконавчих орга-
нів у  розгляді петиції Департамент 
у справах інформації та зв’язків з гро-
мадськістю Харківської міської ради 
направляє текст електронної петиції 
до юридичного департаменту Харків-
ської міської ради для перевірки її на 
предмет відповідності чинному зако-
нодавству» [8]. Також існує, наприклад, 
модель, де адміністрація сервісу для 
подання електронних петицій передає 
таке звернення перед оприлюдненням 
до відповідної комісії у органі місце-
вого самоврядування тощо [7].

Також, до прикладу, автори можуть 
створювати електронні петиції не 
лише державною мовою, відтак досить 
часто можна зустріти петиції, напри-
клад, російською мовою [2].

Крім цього, існують різні умови й 
щодо термінів збору голосів та їхньої 
необхідної кількості. Так, наприклад, 

у  місті Запоріжжя збір 750 голосів на 
підтримку петиції триває 60 кален-
дарних днів [7], у  Тернополі збір 300 
голосів триває 30 днів [11], а у Вінниці 
збір 350 голосів триває лише 14 днів 
[12]. Населення міст станом на 1 січня 
2020  року складало 731922, 223462 та 
370707 відповідно [13].

Також варто додати, що в  Законі 
України «Про звернення громадян» 
вказується, що вимоги до кілько-
сті підписів громадян на підтримку 
електронної петиції до органу місце-
вого самоврядування та строку збо-
ру підписів визначаються статутом 
територіальної громади [1]. Однак на 
практиці органи місцевого самовря-
дування досить часто встановлюють 
такі строки та кількість підписів у  ін-
ших нормативно-правових актах. Так, 
наприклад, у  Статут територіальної 
громади міста Вінниці внесли відпо-
відні зміни щодо електронних петицій 
[12], у Тернополі – прийняли Положен-
ня про порядок розгляду електронних 
петицій, адресованих Тернопільській 
міській раді та її виконавчим органам 
як додаток до Статуту [9], а в Запоріж-
жі прийняли окреме Положення про 
електронні петиції, без змін до Стату-
ту міста [7].

Важливим аспектом є те, що якщо 
сервіси для створення електронних 
петицій до різних територіальних гро-
мад надають однакову інформацію 
щодо статистики електронних пети-
цій (зокрема, це можливість перегляду 
та підрахунку оприлюднених петицій, 
петицій на розгляді, петицій з відпові-
дями та петицій, що не набрали необхід-
ну кількість голосів) [2,3], то самі сайти 
окремих органів місцевого самовряду-
вання чи сайти окремих територіаль-
них громад для подачі петицій іноді є 
більш детальними. Так, одне з найбільш 
детальних оформлень статистичних 
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даних – на сайті для подачі петицій до 
Київської міської ради. На сайті можна 
дізнатись кількість активних користу-
вачів, кількість відданих за петиції під-
писів, кількість підтриманих міською 
радою електронних петицій та як саме 
підтриманих, найпопулярніші напрям-
ки петицій тощо [6]. Це можна вважати 
позитивним прикладом оформлення 
сайту для подачі петицій.

Загалом, якщо теоретично означені 
розбіжності, створені органами місце-
вого самоврядування можуть допомог-
ти оптимізувати функціонування елек-
тронної петиції саме для тієї чи іншої 
територіальної громади, на практиці 
це спричиняє додаткові перепони для 
ефективнішого використання вказано-
го інституту як форми безпосередньої 
участі територіальної громади у  здійс-
ненні місцевого самоврядування.

Так, для подолання негативів прак-
тики функціонування інституту елек-
тронної петиції:

1. Органам місцевого самовряду-
вання варто прибрати власні додатко-
ві обмеження до електронних петицій, 
зокрема, щодо тематики петицій. Це 
підвищить кількість оприлюднених пе-
тицій.

2. Створити можливості зручного 
моніторингу статистики петицій, що оп-
рилюднювалися, збирали підписи, були 
підтримані місцевою владою, створити 
можливості переглядати категорії тем 
петицій, що подавались тощо. Для цього 
можна використати як приклад сайт Ки-
ївської міської ради. Це допоможе опти-
мізувати дії як членів територіальних 
громад (які можуть створювати елек-
тронні петиції з врахуванням відповід-
ної статистики), так і органів місцевого 
самоврядування (які можуть змінювати 
регулювання петицій з  урахуванням 
статистики, наприклад, збільшуючи час 
на збір підписів тощо).

3. Розробити детальну схему взає-
мозв`язку необхідної кількості голосів 
на підтримку електронної петиції та 
терміном їх збору із кількістю жителів. 
Це допоможе уникнути ситуації, коли 
населені пункти із схожим населенням 
встановлюють абсолютно різні умови 
для набрання електронною петицією 
необхідних голосів.

4. Чітко визначити порядок пере-
вірки електронної петиції на предмет 
відповідності вимогам законодавства 
та інших нормативно-правових актів 
перед її оприлюдненням. Це допоможе 
уникнути ситуацій, коли органи місце-
вого самоврядування схожих терито-
ріальних громад встановлюють карди-
нально різні процедури проходження 
електронними петиціями

5. З урахуванням попередніх про-
позицій створити єдиний сервіс для 
створення електронних петицій – як до 
органів державної влади та Президента, 
так і  до органів місцевого самовряду-
вання. Це спростить доступ членів тери-
торіальних громад до процесу подання 
електронних петицій. 

6. Здійснювати інформування членів 
територіальних громад щодо можливо-
стей, які надають електронні петиції та 
як ними можна ефективно користува-
тися. Це допоможе підвищити кількість 
громадсько-активних членів терито-
ріальної громади та їхньої залученості 
у вирішенні питань місцевого значення.

Висновки. Автором було проана-
лізовано практику окремих міст щодо 
використання електронної петиції як 
форми безпосередньої участі територі-
альної громади у  здійсненні місцевого 
самоврядування.

В результаті в  статті було виділено 
позитивні, негативні боки та особли-
вості функціонування інституту елек-
тронної петиції в Україні. Як наслідок, 
можна зробити висновок, що інститут 
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електронної петиції в  Україні потре-
бує значної модернізації. Відтак, ав-
тором запропоновано шість кроків до 
оптимізації функціонування інституту 
електронної петиції як форми безпосе-
редньої участі територіальної громади 
у здійсненні місцевого самоврядування. 
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ГЕНЕЗИС СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ 
(ПУБЛІЧНОЮ) СЛУЖБОЮ В УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІЦІ 
ПОЛЬЩА: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

Анотація. Розкривається сутність, зміст і особливості становлення та розвитку 
інституту державної (публічної) служби в Україні та Республіці Польща з часів утвер-
дження національної державності – до сьогодення. Обґрунтовується авторська пері-
одизація генезису систем управління державною (публічною) службою в Україні та 
Польщі. Відзначається негативний вплив на розвиток системи управління державної 
службу під час перебування обох держав у складі Російської імперії (XVIII ст. – поч. 
XX ст.) після ліквідації української державності та поділів Речі Посполитої, а також 
під час Другої світової війни (1939-1945 рр.) та перебування України у складі колиш-
нього СРСР до 1991 року, а Польщі – під впливом колишнього Радянського Союзу до 
1989 року. Наводяться приклади дискримінації в частині реалізації права українців 
і поляків на державну службу в Російській імперії та впливу комуністичної партії на 
управління системами публічної служби в Україні та Польщі в XX ст.

Приділено увагу законодавчому та адміністративно-правовому забезпеченню 
функціонування систем управління державною (публічною) службою в  Україні та 
Республіці Польща. Проаналізовано основні здобутки і  недоліки феномену «тво-
рення цивільної служби» в Польщі з 2008 року та реформування державної служби 
в Україні з 2014 року. Відзначається позитивний вплив польського досвіду форму-
вання системи публічної (цивільної) служби в Польщі на українську систему управ-
ління державною службою.

Наголошується, що у чинному законодавстві України і Польщі про державну службу 
(положення конституцій та спеціальні закони) концептуально змінилося розуміння сут-
ності державної служби і тенденцій її розвитку. По-перше, починаючи з повалення аб-
солютизму та утвердження перших конституцій в кін. XVIII державна служба перестала 
бути привілеєм, що дарує чи продає монарх, і трансформувалась в конституційне право 
громадян на управління державними справами. По-друге, якщо раніше йшлося про ре-
алізацію завдань і функцій держави у формі виконання обов’язків на посадах державної 
(публічної) служби будь-якого рівня (кар’єрна служба), то в XXI ст. пріоритетом публіч-
ної служби є забезпечення ефективного виконання функцій і повноважень державних 
(публічних) службовців у межах їх компетенції (сервісна служба). Відповідні тенденції 
впливають і на перспективи розвитку і модернізації систем управління державною (пу-
блічною) службою в Україні, Польщі та інших демократичних державах світу. 

Ключові слова: публічна служба, державна служба в Україні, цивільна служба 
в Польщі, адміністративний режим державної (публічної) служби, система управлін-
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ня державною службою, генезис системи управління державною (публічною) служ-
бою, реформа державної служби. 
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GENESIS OF CIVIL SERVICE MANAGEMENT SYSTEMS  
IN UKRAINE AND THE REPUBLIC OF POLAND: 

ADMINISTRATIVE AND LEGAL ASPECTS

Annotation. The essence, content and peculiarities of the formation and development 
of the institution of civil (public) service in Ukraine and the Republic of Poland from the time 
of the establishment of national statehood to the present day are revealed. The author’s 
periodization of the genesis of public (public) service management systems in Ukraine and 
Poland is substantiated. There is a negative impact on the development of the civil service 
during the stay of both states in the Russian Empire (XVIII century – early XX century) 
after the liquidation of Ukrainian statehood and the division of the Commonwealth, as 
well as during World War II (1939-1945) and the stay of Ukraine in the former USSR until 
1991, and Poland – under the influence of the former Soviet Union until 1989. Examples of 
discrimination in the implementation of the right of Ukrainians and Poles to civil service 
in the Russian Empire and the influence of the Communist Party on the management of 
public service systems in Ukraine and Poland in the XX century are given.

Attention is paid to legislative and administrative support of the functioning of public 
(public) service management systems in Ukraine and the Republic of Poland. The main 
achievements and shortcomings of the phenomenon of “creation of civil service” in Poland 
since 2008 and civil service reform in Ukraine since 2014 are analyzed. There is a positive 
impact of the Polish experience of forming a system of public (civil) service in Poland on 
the Ukrainian system of civil service management.

It is noted that the current legislation of Ukraine and Poland on civil service (provisions 
of constitutions and special laws) has conceptually changed the understanding of civil 
service and trends in its development. First, since the overthrow of absolutism and the 
adoption of the first constitutions in the end. The XVIII civil service ceased to be a privilege 
granted or sold by the monarch, and was transformed into the constitutional right of 
citizens to manage public affairs. Secondly, if earlier it was a question of realization of 
tasks and functions of the state in the form of performance of duties on positions of the 
state (public) service of any level (career service), then in the XXI century. the priority of 
the public service is to ensure the effective performance of the functions and powers of 
civil (public) civil servants within their competence (service). Relevant trends affect the 
prospects for the development and modernization of civil service management systems in 
Ukraine, Poland and other democracies.

Key words: public service, civil service in Ukraine, civil service in Poland, administrative 
regime of civil (public) service, civil service management system, genesis of civil (public) 
service management system, civil service reform.
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Постановка питання в  загаль-
ному вигляді. Управління системою 
державної служби є одним із базових, 
і  водночас, складних питань у  теорії 
та практиці адміністративного пра-
ва України і зарубіжних держав. Адже 
на сьогодні в  різних державах світу 
поширені самі різноманітні системи 
управління публічної служби. Одні 
з них, універсальні управлінські систе-
ми, поширюються на управління всіма 
видами публічної служби – державною 
службою, спеціальною мілітарною чи 
парамілітарною службою та службою 
в  органах місцевого самоврядування. 
Інші ж, спеціальні управлінські систе-
ми, регулюють окремі з названих видів 
публічної служби відносно автономно.

Утім, усі існуючі системи управлін-
ня публічною службою, будь то у Цен-
тральній і  Східній Європі, Західній 
Європі, Північній Америці, чи іншо-
му регіоні світу, об’єднує те, що вони 
є продуктом генезису та еволюціону-
вання інституту державної служби. Та-
кож відзначимо, що історія досліджу-
ваних адміністративно-управлінських 
систем, як правило, була спільною або 
ж схожою для держав, які традиційно 
існували в  межах єдиного регіону та 
споріднених національних правових 
систем. Прикладом цього, на наш по-
гляд, є розвиток управління публіч-
ною службою в Україні та Польщі. 

Досліджуючи генезис і  еволюці-
онування систем розвитку управлін-
ня публічною (державною) службою 
в Україні, науковці, як правило беруть 
до уваги традиційні, відтворені в бага-
тьох джерелах з історії державотворен-
ня, періоди (доби), а саме: доба Київ-
ської Русі (Х-ХІІІ ст.ст.); доба Великого 
Князівства Литовського та Речі Поспо-
литої (ХIV-XVIII ст.ст.); доба Козацької 

держави (ХVI-XVIII ст.ст.); доба пере-
бування Українських земель у  складі 
Російської імперії (поч. ХVІІІ ст. – поч. 
ХХ ст.); доба національно-визвольних 
змагань УНР-ЗУНР (1917-1921 рр.); ра-
дянська доба (1921-1991 рр.); доба роз-
будови незалежної України (1991  р.– 
донині).

Але, така періодизація є, по-перше, 
доволі схематичною, узагальненою, 
такою, що відображує здебільшого по-
ступ національного державотворення. 
По-друге, у  межах цього дослідження 
необхідно синхронізувати періоди-
зацію утвердження, розвитку та ре-
формування систем управління дер-
жавною службою в Україні та Польщі, 
виявити спільне та відмінне в генезисі 
та еволюціонуванні державної (пу-
блічної) служби наших держав.

Враховуючи зазначене, заслуговує 
на увагу періодизація публічної (дер-
жавної) служби, обґрунтована в  фун-
даментальному 5-томному науковому 
виданні «Історія державної служби 
в  Україні», видана з  нагоди 90-річчя 
запровадження інституту державної 
служби за часів Гетьманату П. Скоро-
падського в  1918 році. Зокрема, ав-
тори цієї наукової розвідки виокре-
мили наступні періоди генезису та 
еволюціонування державної служ-
би: 1) державність і  державна служба 
у  давніх степових імперіях, грецьких 
і  римських провінціях Начорномор’я 
та в  Боспорському царстві; 2) систе-
ма управління державною службою 
в  Київській Русі; 3) державний устрій 
і публічна служба Великого князівства 
Литовського; 4) державна влада Речі 
Посполитої на землях України-Русі; 
5) середньовічні держави Українсько-
го примор’я та степові імперії серед-
ньовічної України; 6) публічне управ-
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ління та публічна служба в Запорозькій 
Січі та в Українській козацькій держа-
ві; 7) державна служба в  українських 
губерніях Російської імперії, укра-
їнських регіонах Австро-Угорської 
імперії та в  окупованих територіях 
Галичини і  Буковини; 8) державотво-
рення та творення державної служби 
за доби УНР-ЗУНР; 9) утвердження 
та функціонування радянської дер-
жавно-партійної системи управління 
службовцями у колишньому СРСР; 10) 
становлення, розвиток та удоскона-
лення системи управління публічною 
(державною) службою в  незалежній 
Україні [1]. На наш погляд, наведена 
періодизація становлення та розвитку 
державної служби в Україні може бути 
використана при дослідженні генезису 
та еволюціонування систем публічної 
державної служби в Україні та Польщі. 
Утім, не беззастережно. 

Також зазначимо, що у  цій статті 
використовуються категорії «публічна 
служба», «державна служба», «цивіль-
на служба». Їх сутність, зміст і  спів-
відношення, очевидно, є самостійним 
предметом наукового дослідження, 
що не виключає пояснення підходів до 
їх використання автором.

Так об’єктом цього дослідження 
є саме генезис інституту державної 
служби в  Україні та Польщі. Катего-
рія «публічна служба» є узагальнюю-
чою до всіх видів служби: державної, 
спеціальної державної (мілітарної та 
парамілітарної) і  в місцевому само-
врядуванні. Державна служба є видом 
публічної служби, що передбачає без-
посередню реалізацію службовцем 
функцій держави. Оскільки на різних 
етапах історичного розвитку Україна 
та Польща втрачали свою суверенну 
державність, у дослідженні застосову-

ється комбінована категорія «публічна 
(державна) служба».

У Польщі на сьогодні усталеним 
терміном для позначення державної 
немілітарної служби є термін «цивіль-
на служба». Водночас, цей термін не є 
автентичним виключно для Польщі. 
Зокрема, О. Градовський понад півто-
ра століття тому писав про «сутність 
державних посад і вчення про службу ци-
вільну» [2, c. 3-5], розуміючи під остан-
ньою державну не військову службу, 
яка не поширюється на церкви, грома-
ди і цехи, в яких у самоврядний спосіб 
формуються власні інститути публіч-
ної служби.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Проблематика становлен-
ня державної служби в  Україні зали-
шається предметом уваги істориків, 
правознавців і  фахівців з державного 
управління. Серед ґрунтовних дослі-
джень цієї проблематики слід виді-
лити дослідження «Історія державної 
служби в Україні» [1], а також наукові 
дослідження С. Дубенко [3], А. Малюги 
[4], В. Федоренка [5] та інших дослід-
ників, включаючи автора цієї публіка-
ції [5-6]. Дослідження в галузі історії та 
тенденцій розвитку цивільної служби 
у Польщі здійснювались також такими 
ученими, як Д. Боссаерт і Ч. Деммке [7], 
Б. Пшевора [9] та ін.

Проблематиці генезису державної 
служби приділяли увагу й правознавці 
XIX ст. – поч. XX ст. Зокрема, йдеться 
про наукові розвідки О. Віцина [9], О. 
Градовського [2], М. Загоскіна [10], Л. 
Ольшевського [11] й ін. У цей період 
розвиток публічної служби в  Україні 
та Польщі перебував під впливом ка-
дрової політики Російської імперії.

Разом з  тим, слід зазначити, що 
проблематика становлення та роз-
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витку системи управління публічною 
(державною) службою в  Україні, зо-
крема, й у  порівнянні з  відповідною 
адміністративно-управлінською сис-
темою в  Польщі не отримала на сьо-
годні відповідної уваги.

Загальна мета дослідження поля-
гає в  виявленні та правовій характе-
ристиці основних етапів генезису та 
еволюціонуванні систем управління 
державною службою в Україні та Рес-
публіці Польща, та також у визначен-
ні ключових тенденцій їх подальшого 
розвитку та вдосконалення.

Викладення основного матеріа-
лу. Появі державних службовців і апа-
ратів управління державною службою 
в їх звичному для нас вигляді переду-
вало виникнення теократичних деспо-
тій Стародавнього Сходу  – Шумеру й 
Акаду, Вавилону, Єгипту, Фінікії та ін. 
У 1903 році Л. Ольшевський закінчив 
у Львові (Лемберзі) свою роботу «Бю-
рократія», писав, що саме у  цей час 
«… виникає механізм релігійних куль-
тів, – стан чиновників, які є служите-
лями релігії, витлумачують волю Вищої 
істоти на зрозумілу людям земну мову. 
У цю епоху законом вважається лише 
те, що узгоджується з волею цієї Вищої 
істоти, яка доведена до людей через її 
посередників» [11, c. 22]. Тобто, за часів 
теократичних монархій Стародавньо-
го Сходу першими службовцями були 
представники релігійних культів  – 
служителі храмів. 

Становлення державної (публіч-
ної) служби виникає з утворенням са-
мих держав, у  яких уже сформовано 
чіткий публічно-світський компонент 
монаршої влади. Як писав у XIX ст. до-
слідник державної служби М. Загосін, 
«Найбільш повний розвиток кола осіб 
службових ми знаходимо уже в  держа-

ві. Тут, як їх кількість, так і характер 
їх діяльності, значно примножують-
ся. Поряд з  іншими класами населення, 
виокремлюється особливий клас уря-
довців, наділених державною владою …» 
[10, c. 7]. Цю тезу підтверджує й багато 
в  чому споріднений досвід державо-
творення з найдавніших часів в Укра-
їні та Польщі.

Думки науковців щодо перших 
державних утворень на теренах Украї-
ни різняться, зберігають свою полеміч-
ність. Так, О. Галенко пише, що задовго 
до Київської Русі на теренах сучасної 
України, у Північному Причорномор’ї 
до III ст. н.е. існувала степова імперія 
скіфів, відома сучасникам із описів Ге-
родота. У ній існувала царська модель 
управління, що передбачала конфеде-
ративний устрій і елементи державної 
служби: племінна верхівка, комісари 
центральної влади і  місцеві адміні-
страції [1, c. 19-22]. При цьому, скіфи 
з’являються на теренах України після 
перемоги і  витіснення кіммерійців, 
згадки про яких відомі з VII ст. до н.е. 
Скіфів же з часом витісняють сармат-
ські племена. Але, системних даних 
про політико-правову історію кімме-
рійців, скіфів і сарматів, зокрема, про 
організацію в  них публічної (держав-
ної) служби, на сьогодні обмаль. 

Також слід згадати і про давні ел-
лінські держави-колонії у  Північному 
Причорномор’ї. Як писав М. Аркаса, 
апелюючи до робіт Плінія Старшого, 
уже в VIII-VII ст. до н.е. «… греки поча-
ли тривко закріплятися на Північному 
побережжю Чорного моря, використо-
вуючи миролюбиве ставлення до них до-
вколишніх племен і пануючих над ними 
кочових скитів» [12, c. 125]. Завдяки 
еллінській колонізації Північного 
Причорномор’я грецька модель управ-
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ління демократичним полісом поши-
рювалася й на терени сучасної Украї-
ни. Зокрема, у таких містах, як Ніконій, 
Ольвія Понтійська (Бористен), Тіра, 
Херсонес і  ін. У згаданих полісах зна-
ходимо прототипи систем управління 
публічною службою, на разок тих, що 
були поширені в Афінській Республіці.

То ж, можемо стверджувати, що 
поява на теренах сучасної України 
перших протодержав степних імперій 
скіфів і  сарматів, а також еллінських 
колоній-полісів, очевидно, сприяли 
виокремленню та стратифікації в  то-
гочасних суспільствах соціальних груп 
професійно навчених людей, які здій-
снювали від імені вождя найважливі-
ші функції держави, а саме: оборони, 
управління в центрі та на місцях, всту-
пали у  зовнішні відносини із сусідні-
ми племенами, містами і  державами 
тощо. Утім, історія управління дер-
жавною службою бере свої витоки із 
часів усталення державності в Україні 
та Польщі.

Традиційною й складною пробле-
матикою становлення державності та 
державної служби й системи управлін-
ня нею за часів раннього Середньовіч-
чя в Київській Русі чи Київському Кня-
зівства залишається т.з. «норманський 
фактор» вітчизняного державотво-
рення. Дискурси про глибину варязь-
кого впливу на систему управління та 
публічну службу тривають донині. До 
прикладу, сучасні російські дослідни-
ки, вибірково використовуючи літопи-
си, взагалі стверджують про існування 
з середини IX ст. варязького «Руського 
каганату», який передував Київській 
Русі й мав власну столицю  – «Рюри-
кове городище», розташоване в  Нов-
городі [13, c. 66-75]. На наш погляд, це 
ілюструє той факт, що багата наукова 

спадщина щодо державності, держав-
ного управління та державної служ-
би в Київській Русі чи ж у Київському 
Князівстві, напрацьована за останні 
2-3 століття, зберігає своє ідеологічне 
забарвлення. 

Загальновідомо, що за часів Київ-
ської Русі були періоди як одноосібної 
та владної монархії зі сталою держав-
ною структурою та відпрацьованими 
механізмами управління (за прав-
ління князів Володимира Великого та 
Ярослава Мудрого), так і  дуумвіратів 
та тріумвіратів, які незважаючи на мі-
жусобиці та неузгодженість дій успіш-
но забезпечували подолання зовніш-
ніх загроз. На місцях реалізовували 
державну владу князівські посадни-
ки – сини князя або бояри. 

Можемо передбачити, що прото-
типом перших керівників державної 
служби були т.з. «службові князі». До-
сліджуючи це питання, В. Сергєєвич 
писав у XIX ст. наступне:

«Не всі князі Рюриковичі були пов-
новладними. Багато із них поступали 
до повновладних князів в  якості слу-
жилих людей і складали особливий клас 
службовців або ж службових князів. … 
Існування службових князів породжує 
чимало запитань. Перший із них поля-
гає в тім, як трапилось, що природжені 
Рюриковичі перестали бути братами 
впливових князів і стали їх слугами. По-
тім ідуть запитання про види служилих 
князів і їх відношення до повновладних» 
[14, c. 302]. 

Як відомо, Київська Русь не знала 
феодально-ленного устрою, й не мала 
чіткого васального управління, подіб-
но держав Західної Європи. Ця особли-
вість відобразилась і на системі та ме-
тодах управління державною службою 
в Київському Князівстві. Щодо них О. 
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Градовський писав: «Управління в ціло-
му було особистою задачею і особистим 
правом князя, який в принципі здійсню-
вав його безпосередньо. В очах суспіль-
ства, в  очах самих князів найкращим 
князем був той, який безпосередньо не 
довірявся нікому, відправляв правосуддя 
і правив своєю волостю» [2, c. 23]. 

З часом і  повновладні (великі та 
удільні), і  службові князі вступали 
у  суперечки з  боярами щодо методів 
і  форм здійснення своєї влади. Міс-
цеві бояри почали віддавати першо-
чергову перевагу вирішенню місцевих 
справ над справами загальнодержав-
ними, коли відбулося зміцнення еко-
номічної та політичної влади земель, 
які входили до складу Київської Русі. 
У цей час централізована князівська 
влада в  Києві починає становити не-
безпеку для інших «менших» князів, 
що стало, однією з  основних причин 
початку роздроблення Київської Русі. 
Разом із тим, така роздробленість не 
призвела до цілковитого розпаду дер-
жави, а трансформувала тогочасні ор-
ганізаційно-правові форми держав-
ного управління та державної служби. 
Схожі процеси були притаманні й то-
гочасному Польському королівству.

Водночас, організація державної 
влади і державної служби у Київсько-
му та Польському князівствах мала й 
подібні до тогочасних держав Західної 
Європи ознаки. Для порівняння, наве-
демо приклад становлення державних 
і придворних посад у Священній Рим-
ській Імперії за часів розквіту феода-
лізму. У сер. XIX ст. д-р Г. Аренс у своїй 
«Юридичній енциклопедії» (1855 р.) 
писав щодо цього таке:

«Вищою посадою в  Імперії була по-
сада ерцканцлера, яку першопочат-
ково займав один із Рейнських єписко-

пів; надалі вона належала виключно 
архієпископу Майнцькому. Але службу 
канцлерства здійснював не він, а при-
значений ним самим віце-канцлер. Чо-
тири вищі придворні посади, сенешаля, 
маршала, шенка и камерера з  XIII ст. 
стали постійною приналежністю відо-
мих князівських родів. Але й вони, лише 
в  виключних випадках, особисто здій-
снювали свою придворну службу; зазви-
чай вона здійснювалась їх намісником, 
посада якого також невдовзі стала 
спадковою» [15, c. 277]. 

Разом із тим, держави Західної 
Європи не зазнали таких нищівних 
руйнувань від монголо-татарської 
(татарської, ординської) експансії, як 
слов’янські князівства. Після падіння 
Києва під навалою татар та завоюван-
ня інших слов’янських князівств, за 
свідченням М. Загоскіна, «по містам 
Руським для збору данини і перепису на-
селення розсилалися татарські чино-
вники; самі ж князі Руські змушені були 
їздити на поклон до ханів Ординських» 
[10, c. 164].

Певним «острівцем державності» 
для українців на той час залишилось 
Галицько-Волинське князівство, утво-
рене в кін. XII ст. Романом Мстиславо-
вичем та розбудоване у XIII ст. князем 
Данилом Галицьким. Воно тривалий 
час вдало боронилося від набігів татар, 
конкурувало із Золотою Ордою та Ве-
ликим князівством Литовським, роз-
будовувало феодальні моделі держав-
ного управління та державної служби.

У Галицько-Волинському князів-
стві існувало управління державною 
службою, коли князь Данило Галиць-
кий провів заходи з  централізації зе-
мель, обмеження впливу бояр, зміц-
нення кордонів, заснування нових 
міст та врегулювання зайняття ремес-
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лом, землеробством та торгівлею, а та-
кож проводив активну та успішну зов-
нішню політику. Державна структура 
князівства була удосконалена, а уосо-
бленням реформованого управління 
державної служби став княжий двір.

У XIV ст. на Українські землі (Ки-
ївщина, Поділля, Чернігово-Сіверщи-
на і  ін.) ввійшли до складу до складу 
Великого князівства Литовського, яке 
розширювалось переважно за рахунок 
злиття династій, було багатонаціо-
нальним, толерантним до різних куль-
тур і релігій та, у зеніті свого розквіту, 
«… сягало своїми кордонами Балтики 
на Півночі та Чорного моря на Півдні, 
Західного Бугу на Заході та верхів’їв 
Оки на Сході» [1, c. 76]. Система управ-
ління та публічної служби в Великому 
князівстві Литовському була подібною 
до вище охарактеризованих систем 
Київського та Галицько-Волинського 
князівств, але із сформованою фео-
дально-васальною основою. 

Князь був наділений найвищою та, 
по-суті, одноосібною владою. Він міг 
одноособово вирішувати всі питання 
державного життя, в  тому числі при-
значати адміністрацію (десятників, 
сотників та тисячників). Поряд з  Ве-
ликим князем були наближені князі 
та пани. Сам державний апарат був 
представлений центральним і  регіо-
нальними урядами, які забезпечували 
управління в Великому князівстві Ли-
товському.

У свою чергу княжий двір, як уосо-
блення центрального уряду, здійсню-
вав управління економічними, куль-
турними, релігійними процесами, 
і для виконання цих функцій налічував 
близько сотні осіб. Слід зазначити, що 
державний апарат Великого князівства 
Литовського, у складі якого перебувала 

частина українських земель, був до-
статньо специфічним. Як і в Київській 
Русі, князь Галицько-Волинського кня-
зівства управляв державними справа-
ми через дружину, до складу якої вхо-
дила земельна аристократія. Однак, 
розширення меж князівства та вхо-
дження ряду нових земель призвело до 
потреби в  модернізації та подальшій 
структуризації державного апарату.

Дружина влилася до складу княжо-
го двору, за межі якого державний 
апарат не виходив протягом ХІV сто-
ліття. Першими посадовцями того-
часної державної служби, які з’яви-
лись в  структурі княжого двору, були 
воєводи (військові керівники) та ті-
вуни (управляли волостями), а також 
канцеляристи (писарі та скарбники). 
Зі скасуванням удільних князівств та 
утворенням областей і воєводств, на їх 
заміну було запроваджено посади ста-
рост та воєвод, які виконували не лише 
військові функції, а згодом засновано 
посади двірських, маршалків, чашни-
ків, хорунжих тощо.

Найвищою військовою владою, 
після князя, був наділений гетьман, 
якому довірялось керівництво вій-
ськом під час походу. Зазначені по-
сади були багатофункціональними. 
Тобто, одна особа могла одночасно 
обіймати декілька посад. Для контр-
олю збору податків та організації бу-
дівництва та підтримки в  належному 
стані шляхів та укріплень в належному 
стані у  межах областей було запрова-
джено посади намісників, городничих, 
каштелянів тощо.

Наділений найвищою владою Ко-
роль, що обирався Сеймом довічно, 
мав досить великі повноваження, коли 
в  1569 році, за умовами Люблінської 
Унії, значна частина земель Лівобе-
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режної та Правобережної України 
(Підляшшя, Волинь, Східне Поділля 
та Київщина) була приєднана до скла-
ду новоутвореної держави  – Речі 
Посполитої. Тривалий час Річ По-
сполита мала характер дуалістичної 
держави-конфедерації, на чолі якої 
одночасно стояли Польський Король 
і Великий Литовський князь. Польське 
королівство та Литовське князівство 
мали самостійні центральні уряди 
і  системи управління, власні закони 
і скарбниці. Разом із тим, у межах цих 
двох частин конфедерації король 
і князь продовжували зберігати необ-
межену владу.

Вагомим інструментом впливу ко-
роля Польщі було повноваження пе-
редавати земельні маєтки у  спадкове 
володіння своїм воєводам чи чино-
вникам, як плату за сумлінну держав-
ну службу. Однак, влада короля була 
обмеженою в  частині особистих стат-
ків. Адже, без дозволу Сейму, король 
Польщі не міг набувати нових земель 
для себе, виїжджати закордон чи на-
віть одружуватись. 

Державне управління в  Речі По-
сполитій у  цей період здійснювалось 
також через інститут воєвод, призна-
чуваних королем довічно для здійс-
нення управління на місцях  – у  воє-
водствах. Крім того, у воєводствах було 
запроваджено роботу земських урядів, 
каштелян, писарів, чашників, ловчих, 
скарбників, мечників, місцевих ста-
рост, серед яких була чітко визначена 
ієрархія та розподіл повноважень.

За часи Речі Посполитої важливі 
важелі організації системи держав-
ного управління знаходились в  руках 
шляхти, тому закономірно, що ос-
новними критеріями, які ставились 
перед службовцями Речі Посполитої 

були: релігійність, авторитетність, 
освіченість, володіння маєтком та не-
одмінно приналежність до привілейо-
ваного стану населення – шляхти.

На нашу думку, суттєвий вплив на 
формування державотворчих тради-
цій в  Україні справило формування 
в кін. XV ст. козацької держави, конфе-
дерації з  Запорозької Січі, що утвер-
джується на Хортиці, Томаківської 
Січі на Томакові та низки дрібніших 
козацьких військово-територіальних 
організацій. Виникнення феномену 
«Козацької держави» стало рефлексі-
єю на постійну небезпеку для Україн-
ців з боку сусідніх держав. Козаччина, 
як соціально-політичний феномен, не 
перейняла існуючих форм самооргані-
зації. Натомість запорізька владно-ад-
міністративна система, як і  козацьке 
право загалом  – це органічне поєд-
нання українського звичаєвого права, 
елементів Магдебурзького права та 
положень Литовських статутів.

До настання епохи Гетьманату 
найвища військова, адміністратив-
на та судова влада належала отама-
ну. Серед інших повноважень отаман 
представляв козацтво на міжнародній 
арені, призначав старшину, розпоря-
джався фінансами, а також виконував 
окремі судові функції. Вплив на вирі-
шення державних справ та доступ до 
адміністративних таємниць мав також 
писар Війська Запорізького, у  віда-
нні якого перебувало діловодство та 
канцелярія з  писарями, писарчуками, 
канцеляристами, підканцеляристами, 
реєстраторами, копіїстами та товма-
чами (перекладачами).

У моделі полково-сотенного 
устрою, який передбачав децентра-
лізацію влади, полковник виступав 
виконавцем волі гетьмана на місцях, 



178

очільником адміністративної та вій-
ськової влади, його повноваження 
фактично віддзеркалювали повнова-
ження гетьмана на рівні полку. Так, 
полковники організовували здійс-
нення судочинства, розпоряджались 
земельними ресурсами, управляли 
збором податків. Під час здійснення 
довірених повноважень полковники 
мали у  розпорядженні апарат  – пол-
кову старшину, до складу якої входи-
ли полковий суддя, полковий осавул, 
полковий писар, полковий обозний та 
полковий хорунжий. Після 1659  року 
(підписання Березневих статей) умо-
вою обрання полковником стало 
обов’язкове складення присяги на вір-
ність Московському царю [16, c. 72]. 

Період перебування українських 
земель у складі Російської імперії піс-
ля поразки гетьмана І. Мазепи і  його 
шведських союзників у Північній вій-
ні, характеризується становленням 
та організацією управління держав-
ною службою в  умовах створення та 
зміцнення держави централізованого 
типу, на чолі з  монархом, наділеним 
абсолютною владою. Тоді перебування 
на державній службі розглядалася як 
повинність, а управління державною 
службою – як справи, підконтрольної 
особисто монарху, яка здійснюється 
особами, одноосібно призначуваними 
монархом. Утім, запровадження Пе-
тром I Генерального регламенту (1717 
р.) та Табелю про ранги (1722 р.) спри-
яли трансформації державної служби 
з  особистого прислужування монарха 
в  службу, спрямовану на чітке вико-
нання функцій держави. Хоча, це й не 
демонтувало феномен фаворитизму, 
властивий усім тогочасним абсолют-
ним монархіям. 

Петровським Табелем про ранги 
всіх чинів військових, статських та 
придворних (1722 р.), було законо-
давчо закріплена система державної 
служби та управління нею, та було 
передбачено три види служби  – вій-
ськова, цивільна та придворна, а та-
кож запроваджено уніфіковану систе-
му та ієрархію чинів у  кожному виді 
служби. Петрівський Табель про ранги 
1722  року, безперечно, відображував 
і запозичення досвіду управління дер-
жавною службою в Англії, Голландії та 
інших державах. Водночас, управлін-
ський і  соціальний статус державних 
службовців та управлінців було при-
вілейованим, дворяни мали переваги 
при отриманні чинів.

Починаючи із XVIII ст. Україна та 
Польща втратили національну дер-
жавність і були вмонтовані в системи 
державного управління та державної 
служби Російської та Австро-Угорської 
імперії. При цьому, названі імперії до-
сить жорстоко придушували будь-які 
спроби відродити державність, націо-
нальні еліти не допускались до вищого 
корпусу державної служби.

Наведемо такий приклад для ілю-
страції сформульованого вище вис-
новку. Граф М. Муравйов, під чиїм ке-
рівництвом було придушено Польське 
повстання (революція) 1863-1864 рр., 
так писав про шляхту, що оскільки: «… 
стан шляхтичів і однодворців у всі часи 
і  до теперішнього заколоту постійно 
відрізнялось своїм бунтарством, то 
в  вигляді попередження, на майбутнє, 
протизаконних спроб із їх боку до по-
рушення громадського спокою і порядку 
в краї, я визнаю за необхідне вилучити 
з  середовища їх тіла, які більше інших 
вирізняються крамольним духом і пода-
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ють іншим шкідливий приклад свавілля 
і непокори законній владі» [17, c. 379].

Разом із тим, слід відзначити, що 
система управління державною служ-
бою в  Російській імперії, яка після 
смерті Петра I деградувала, отримала 
свій розвиток і  унормування в  ука-
зах Катерини II. Зокрема, Катерини 
II, прагнучи «зосередити силу управ-
ління в місцевому управлінні» [2, c. 38], 
заснувала губернії. У 1775 році Кате-
рина II видала «Установи для управ-
ління губерніями Всеросійської ім-
перії», в  яких чітко унормовувалися 
питання управління державною служ-
бою, включаючи виконання судових 
і  прокурорських посад, встановлюва-
лися їх чини і  класи. При цьому, для 
губернаторів цариця встановлювала 
четвертий клас державної служби: 
«Правитель чи Губернатор, буде вище 
того чину не мати, вважається в чет-
вертому класі за уряд, поки на посаді 
перебуває» [18, c. 46], що сприяло цен-
тралізації державного управління та 
державної служби у всіх губерніях ім-
перії, включаючи утворені на теренах 
України і Польщі. 

Українці нерідко мали успіх на 
тогочасній державній службі. Так, А. 
Малюга пише, що «… історії відомі й 
карколомні кар’єри українців на дер-
жавній службі Російської імперії (М. 
Аркас, О. Безбородько, П. Гулак-Арте-
мовський, М. Костомаров, В. Кочубей, 
Ф. Прокопович, П. Скоропадський, Д. 
Трощинський і  ін.). Окремі ж із відо-
мих українських письменників, уче-
них і митців, як то М. Гоголь, змушені 
були перебиватися на держаній службі 
певний час через матеріальну скруту» 
[4, c. 245]. 

Водночас, слід погодитись із А. Ма-
люгою й щодо дискримінаційного ста-

нового характеру законодавства Ро-
сійської імперії про державну службу:

«Становий і доволі архаїчний поря-
док доступу до державної служби в Ро-
сійській імперії закріплювався її доволі 
струнким, хоча й дискримінаційним 
і, по-суті, ксенофобським законодав-
ством. Аргументуємо цю позицію. У 
«Зводі статутів про цивільну службу» 
1857  року об’єднані два статути, які 
унормовують цивільну службу в  Росій-
ській імперії: а) «по визначенню від уря-
ду» і  б) «виборну», та легітимізують 
дискримінаційні, в сучасному розумінні, 
умови формування корпусу державних 
службовців» [4, c. 245].

Цю позицію А. Малюги підтвер-
джує й аналіз положень таких згада-
них нею документів, як «Статут про 
порядок надання чинів по цивільній 
службі» (1857 р.) [19]; «Статут про по-
рядок надання чинів по виборам» 
(1857 р.) [20]; Статут про Службу Ци-
вільну по визначенню від уряду (1896 
р.), а також регламентів, положень, це-
руклярів та інші нормативно-право-
вих документів про систему управлін-
ня державною службою в  Російській 
імперії. Станово-представницький 
характер до кін. XIX ст. зберігала й си-
стема державної служби в  Австро-У-
горській імперії. 

Суттєві зміни в  управлінні дер-
жавною службою відбулись протягом 
XІХ століття – поч. XX ст., що було зу-
мовлено потребою в  комплектуван-
ні апарату не лише дворянами, тому 
коло осіб, які могли стати управлін-
цями було розширене представни-
ками недворянського середовища: 
духовенством, канцеляристами без 
чину, вченими, художниками та куп-
цями першої гільдії, а також особами, 
які закінчили визначені університети 
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та мали вчений ступінь. Не зважаючи 
на це, умови проходження держав-
ної служби особами недворянського 
походження були значно суворіши-
ми і  досягти відповідного кар’єрного 
рівня такій особі було складніше, ніж 
дворянину, що свідчить про збережен-
ня реальних важелів управління дер-
жавною службою у дворянства. Тільки 
у 1906 році було формально скасовано 
юридично закріплені станові привілеї 
у проходженні державної служби.

Органами, що здійснювали управ-
ління державною службою, були Сенат, 
Герольдія при Сенаті, адміністрація 
государя та Інспекторський депар-
тамент Першого відділення Власної 
Його Імператорської Величності 
(В.Й.І.) Канцелярії, а також міністер-
ства та губернські управи.

Початок XVIII ст. на території су-
часної Польщі ознаменувався ство-
ренням Варшавського Князівства, 
в  основі його адміністративного та 
державного функціонування стала 
Конституція Наполеона, тобто Князів-
ство успадкувало принципи центра-
лізації за зразком французької моде-
лі управління. На чолі Князівства був 
Король (монарх), в  його компетенцію 
входили всі сфери діяльності за ви-
ключенням законотворчої функції та 
правосуддя. Рада Міністрів мала в сво-
їй діяльності опікуватися питаннями 
правочину, доходів та казни, внутріш-
німи справами, справами релігії та 
поліції. Державна Рада була створена 
для виконання допоміжних функцій, 
до її складу входили міністри та Рада 
міністрів. Регулювалася діяльність цих 
двох структур Указом від 19 вересня 
1810  року. Після створення Королів-
ства Польщі воно стало правонаступ-
ником Варшавського Князівства та 

успадкувало систему державного бу-
дівництва, дещо змінивши принципи 
та основи територіального та адміні-
стративного розподілу.

У «Роз’ясненнях Першого загаль-
ного зібрання Урядового Сенату і Дер-
жавної Ради у справах земських, місь-
ких, про селян, про службу цивільну, 
про євреїв і  іншим», укладених баро-
ном А. Нолькеним, містились роз’яс-
нення щодо «Положення про особливі 
переваги цивільної служби в  віддалених 
місцевостях, а також у губерніях Захід-
них і Царства Польського», в яких зокре-
ма унормовувались і дискримінаційні 
положення про осіб, які проходили 
цивільну (державну) службу в  Поль-
щі. Особи не польського походження, 
переважно росіяни, що перебували на 
службі в  складі Царства Польського, 
підпорядкованого Російській імперії, 
отримували кар’єрні, соціальні та ма-
теріальні привілеї, порівняно з місце-
вим населенням [21, c. 140-210].

До того ж, починаючи із XIX ст., ро-
сійська наука «обґрунтовувала» всілякі 
сумнівні, а іноді й образливі для поль-
ського народу, концепції про «докази» 
щодо «споконвічного прагнення поль-
ського народу возз’єднатися з  Росій-
ською імперією» [22, с. 3-106], чи ж про 
природну неспроможність поляків до 
державотворення, державного управ-
ління й організації державної служби 
через «католицизм і  шляхетську де-
мократію» [23, c. III]. Очевидно, що ці 
псевдонаукові розвідки мали на меті 
виправдати окупацію Російською ім-
перією Польських земель і  демонтаж 
Речі Посполитої та обмеження прав 
поляків на доступ до державної служ-
би.

Разом із тим, говорити про успіх 
розвитку систем управління держав-
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ною службою навіть у демократичних 
державах Європи і  США до Першої 
світової війни не доводиться. Як пи-
шуть українські дослідники, «з арха-
їчними по своїй суті, численними, але 
малоефективними, порівняно з  Вели-
кою Британією, Нідерландами, США, 
Францією й іншими державами Західної 
демократії, чиновницькими апаратами 
Австро-Угорська, Російська та Німець-
ка імперії вступили у  Першу світову 
війну та програли її. Однією з  причин 
цієї військової катастрофи, а у подаль-
шому й соціалістичних революцій 1917-
1919 років у Росії, Німеччині, Угорщині й 
інших державах, на наш погляд, стала 
нездатність корпусу державних служ-
бовців до модернізації, з огляду на роз-
виток демократії та соціальний і нау-
ково-технічний прогрес» [4, c. 247].

У 1918 році Польща здобуває неза-
лежність і  розпочинає розбудову Дру-
гої Речі Посполитої. Роком пізніше, 
Польща внаслідок адміністративно-те-
риторіальної реформи, була розділена 
на 16 провінцій, тоді як в  Королівстві 
Польському їх було лише 5. Це сприя-
ло трансформації системи управління 
державною службою. Зокрема, на чолі 
провінцій (воєводств) були запрова-
джені посади воєвод, які відносилися 
до посад загального управління орга-
нів місцевого самоуправління. А уже 
в  17 лютого 1922  року в  Польщі було 
прийнято перший Закон про державну 
службу.

Лютнева революція 1917 року в Ро-
сії подарувала українцям надію на 
вирішення питання незалежності та 
встановлення нових підходів до дер-
жавного управління. В Україні було 
сформовано Центральну Раду, до пре-
зидії якої увійшли голова, заступник 
та товариш голови, писар, скарбник та 

очільники дев’яти комісій. До структу-
ри Центральної Ради входили також 
комісії, покликані вирішувати окремі 
питання та готувати їх на розгляд се-
сії, Комітет (з часом – Мала Рада) для 
оперативного керівництва поточними 
справами, а також канцелярія, на яку 
покладалось ведення діловодства і до 
штату якої входили керівник, заступ-
ник та працівники відділів (загаль-
ного, виробничого, кодифікаційного, 
бухгалтерії, господарського та біблі-
отеки). Правовий статус працівників 
Центральної Ради регулювався стату-
том. Законопроєктом «Про посольства 
та місії УНР» визначався порядок ро-
боти консулів, послів та співробітни-
ків закордонних представництв. У ли-
стопаді 1917  р.було прийнято Декрет 
«Про винищування станів і цивільних 
чинів», яким було остаточно скасова-
но чиновництво як ідею та знищено 
буржуазно-дворянський державний 
апарат [24]. 

Із жовтня 1921/22  р.до серпня 
1991  р.тривав радянський етап роз-
витку державної служби, який можна 
охарактеризувати номенклатурним 
управління державною службою. По-
при декларування нової влади роз-
будови комуни без бюрократії як 
основної ідеї, фактично чиновники 
зміцнили власні позиції, а тотальна 
націоналізація власності призвела до 
гострої потреби у збільшенні апарату 
для ведення обліку майна, розподілу 
та контролю. Протягом всього радян-
ського періоду існувала номенклатур-
на бюрократія, для якої характерними 
були таємність, закритість та суворий 
відбір за єдиним критерієм – партій-
ною відданістю. Державні службовці 
формально відносились до адміністра-
тивно-управлінських кадрів, таким 
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чином поняття «органу державного 
управління» розмивалось і  починало 
включати керівництво державних під-
приємств.

З часом радянське чиновництво, 
т.з. «номенклатура», набирало все 
більшої ваги в суспільстві, перелік но-
менклатурних посад розширювався, 
строки перебування на посадах збіль-
шувались, запроваджувалась система 
особистого патронату по всій верти-
калі. Спеціально створених органів 
управління державною службою в ко-
лишньому СРСР не було. Натомість цю 
роль здійснювали організаційні відді-
ли комітетів комуністичної партії. 

Разом з  цим, питання управління 
державною службою були предметом 
науки теорії держави і  права, а також 
адміністративного права. В. Манохін 
присвятив цьому питанню монографію 
«Радянська державна служба», в  якій 
вказував, що державна служба – це ча-
стина діяльності держави з організації 
та правового регулювання персональ-
ного складу державних органів та орга-
нізацій, а також самої діяльності реалі-
зації функцій держави [25, c. 6]. 

Досліджуючи питання розвитку 
науки державного управління, І. Па-
хомов у  своїй монографії «Адміні-
стративно-правові питання державної 
служби в СРСР» охарактеризував дер-
жавну службу як «… засновану на законі 
та оплачувану діяльність службовці та 
державних органів, що полягає в  прак-
тичній реалізації державно-владних 
повноважень у різних сферах суспільного 
життя» [26, c. 8]. 

Проголошення в  1991 році Укра-
їни незалежною, демократичною та 
правовою державою розпочинаєть-
ся новий етап розвитку концепції 
управління державної служби. Пред-

ставники різних галузей права зверта-
ються до дослідження проблематики 
державної служби, зокрема, В. Авер’я-
нов, Ю. Битяк, С. Дубенко, І. Петришин 
і ряд інших, та розробляються концеп-
туальні принципи організації держав-
ної служби, правового забезпечення, 
засади культури управлінської діяль-
ності, а також пропозиції вирішення 
актуальних теоретичних і практичних 
проблем управління державною служ-
бою.

Паралельно із науковими розроб-
ками в  Україні відбувається станов-
лення інституту державної служби, 
питання управління державною служ-
бою отримують юридичну регламен-
тацію, а робота над вдосконаленням 
галузевого законодавства відбува-
ються донині. Після вступу в  дію За-
кону України «Про державну службу» 
у травні 2016 року до системи органів, 
що здійснюють управління держав-
ною службою в  Україні, згідно ст. 12 
належать: Кабінет Міністрів України, 
якому належить провідна роль в  цій 
системі [27]. У цей час утворився но-
вий для України колегіальний орган 
для захисту від надмірного політич-
ного впливу – Комісія з питань вищого 
корпусу державної служби та відповід-
ні конкурсні комісії.

На нашу думку, для подальшої роз-
будови і модернізації української сис-
теми управління державною службою 
було б доречним врахувати і  сучас-
ного досвіду Польщі. Адже польський 
досвід розбудови публічної цивільної 
служби є спорідненим із українським 
та, під час реформи публічної служ-
би в  Україні, починаючи з  2014  року, 
брався за основу.

Як відомо, після руйнування Дру-
гої Речі Посполитої (1918-1939 рр.) та 
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встановлення в Польщі комуністично-
го режиму після Другої світової війни, 
згаданий Закон був змінений Трудо-
вим кодексом і  Законом про співро-
бітників Державної канцелярії. У цей 
період публічна служба в  Польській 
Народній Республіці, в  адміністра-
тивно-управлінському сенсі, подібно 
колишньому СРСР та іншим республі-
кам т.з. «соціалістичного табору», була 
зрощеною з  апаратом Комуністичної 
партії Польщі й знаходилась під його 
повним впливом.

Після втрати Комуністичною пар-
тією Польщі своїх панівних позицій 
під час хвилі «оксамитових револю-
цій» кін. XX ст. у  радянських і  соціа-
лістичних республіках та проведення 
в  1989 році в  Польщі перших вільних 
парламентських виборів з’явилась не-
обхідність у  створенні неупередженої 
публічної служби, яка мала забезпе-
чити професійними, патріотичними 
і  політично неупередженими кадра-
ми оновлений державний апарат Тре-
тьої Речі Посполитої. Для професійної 
підготовки нових кадрів для цивіль-
ної служби у 1990 році в Польщі було 
створено Державну школу публічно-
го адміністрування (нині  – Державна 
школа адміністрації публічної ім. Пре-
зидента Республіки Польської Лєха Ка-
чинського (Krajowej Szkoły Administracji 
Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Lecha Kaczyńskiego, KSAP). Її 
випускники створили основу корпу-
су публічних службовців незалежної 
Польщі.

Разом із тим, з різних причин, спе-
ціальний Закон про цивільну службу, 
з  різних, переважно політичних при-
чин, був прийнятий у  Польщі лише 
в 1996 році. Але, до нього відразу по-
чали вноситися зміни. Це, на наш по-

гляд, було пов’язано з  прийняттям 
у 1997 році нової Конституції Польщі, 
яка, зокрема, в ст. 153 установила, що: 
«Для забезпечення професійного, надій-
ного, позапартійного і  політично ней-
трального виконання зобов’язань дер-
жави в  органах державного управління 
повинен діяти корпус державної служби 
…» [28], а також з переформатуванням 
політичних і  управлінських еліт в то-
гочасній Польщі.

Завершення реформування Зако-
ну про цивільну службу призвело до 
прийняття в  грудні 1998  року нової 
редакції Закону Республіки Польща 
про цивільну службу. З часом система 
управління публічною (цивільною) 
службою в Польщі, сформована на ос-
нові згаданого Закону, була ефективно 
інтегрованою до стандартів Європей-
ського Союзу в  таких сферах, як від-
критість, конкурентоспроможність 
і  проведення конкурсів при прийомі 
на роботу, заохочення та об’єктивна 
оцінка діяльності службовця, а також 
його навчання і розвиток під час всі-
єї службової кар’єри. Разом із тим, си-
стема управління цивільною службою 
в Польщі в той період мала й проблем-
ні аспекти, пов’язані з  прагненням 
парламентських політичних сил впли-
вати на формування вищого корпусу 
цивільної служби.

Після вступу 1 травня 2004  року 
Польщі до Європейського Союзу по-
стало питання про інтеграцію її систе-
ми управління публічною службою до 
цінностей і  принципів єдиного адмі-
ністративного простору. Новий склад 
Ради Міністрів Польщі, що прийшов до 
влади в 2005 році, ініціював прийнят-
тя Закону (акта) про публічну службу, 
а також Закону про державний кадро-
вий резерв і  вищі посади публічної 
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служби (обидва були прийняті Сеймом 
Польщі в  2006 році). Внаслідок їх ре-
алізації в  Польщі було суттєво змен-
шено кількість публічних службовців, 
запроваджено відкриті конкурси на 
всі вакантні посади цивільної служби, 
посилено соціальні та правові гарантії 
службовців.

Разом із тим, окремі зміни (ска-
сування посади керівника цивільної 
служби і ін.) виявились неоднозначни-
ми для системи управління цивільною 
службою в Польщі. Це призвело до від-
родження принципів, закладених у За-
коні Польщі «Про цивільну службу» 
1998 року і відродження позитивно за-
рекомендованих механізмів управлін-
ня людськими ресурсами у системі ци-
вільної служби. Зокрема, йдеться про 
віднесення керівних управлінських 
посад до корпусу цивільної служби; 
посилення системи управління люд-
ським капіталом у  державному сек-
торі; підбір кадрів вищого корпусу 
публічної служби через проведення 
відкритих конкурсів etc. Новелою та-
кож стало об’єднання системи вина-
город та відповідної заробітної плати 
публічних службовців у Польщі з оцін-
кою їх роботи.

З часом Закон Польщі «Про цивіль-
ну службу» перестав бути ефективним 
регулятором для нових реформ управ-
ління в сфері цивільної служби. У 2008 
році Сейм Польщі прийняв новий 
і  чинний до сьогодні Закон Республі-
ки Польща «Про цивільну службу» [29], 
який поглибив інтеграцію Польщі до 
єдиного адміністративного простору 
ЄС, удосконалив механізми фінансу-
вання цивільної служби, оптимізував 
кількісні та якісні показники цивіль-
ної служби, утвердив відкриті кон-
курсі на всі посади цивільної служби 

і удосконалив систему управління ци-
вільною службою, сутність і зміст якої 
розкрито у наших попередніх публіка-
ціях [5-6].

На сьогодні в  Україні та Польщі 
триває трансформація систем управ-
ління державною службою, на яку нині 
впливає й чинник протидії пандемії 
коронавірусу COVID-2019. Адже, на 
сьогодні перед системи управління 
державною службою в усьому світі сто-
ять принаймні два серйозних викли-
ки і  завдання: по-перше, організація 
ефективних управлінських карантин-
них заходів щодо протидії пандемії 
коронавірусу COVID-2019; по-друге, 
забезпечення безпеки корпусу публіч-
них службовців перед загрозою пан-
демії коронавірусу COVID-2019 й за-
провадження нових стратегій і  форм 
їх роботи в умовах лок-даунів (дистан-
ційна, надомна, гнучка й інша форми 
роботи). 

Висновки та перспективи по-
дальших розробок. Підсумовуючи 
дослідження основних етапів генезису 
та еволюціонуванні систем управлін-
ня державною службою в  Україні та 
Республіці Польща, та ключових тен-
денцій їх подальшого розвитку та вдо-
сконалення, можемо зробити наступні 
висновки. Періодизація становлення 
та розвитку систем управління публіч-
ною (державною) службою в Україні та 
Польщі може бути представлена на-
ступними періодами:

• перший період (VII до н.е.  – 
IV ст. н.е.)  – зародження елементів 
публічної служби в степових імперіях 
кімиерійців, скіфів і сарматів та в ел-
лінських колоніях-полісах Північного 
Причорномор’я);

• другий період (IX ст. – XIII ст.) – 
становлення та утвердження ранньо-
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феодальної системи управління дер-
жавною службою в  Київській Русі та 
Польському королівстві, за якої вся 
повнота державної влади, державного 
управління та державної служби зосе-
реджувалась в руках князя та короля й 
управління публічною службою здій-
снювалось через «двір»;

• третій період (XIII ст.  – 
XIV ст.)  – занепад інститутів публіч-
ної влади і  публічної служби у  Ки-
ївському князівстві за часів Золотої 
Орди, розвиток Галицько-Волинського 
князівства (XIV ст.) і утворення Вели-
кого Князівства Литовського (XIV ст.), 
в  якому була запроваджена феодаль-
но-васальна модель управління дер-
жавною службою у межах центрально-
го уряду та місцевих урядів;

• четвертий період (XIV ст.  – 
XVIII ст.)  – становлення та розвиток 
управління державною службою за 
часів утворення Литовсько-Польської 
унії, а з 1569 р., після Люблінської унії, 
Речі Посполитої, а також утвердження 
з кін. XV ст. феномену «Козацької дер-
жави» та закріплення основ публічної 
служби у  Конституції Пилипа Орлика 
1710 р.;

• п’ятий період (XVIII ст. поч. 
XX ст.)  – перебування Українських 
і Польських земель у складі Російської 
та Австро-Угорської імперій та наса-
дження аристократичних і  дискримі-
наційних, щодо корінного населення 
систем управління державною служ-
бою, заснованих на законодавстві зга-
даних метрополій;

• шостий період (поч. XX ст.  – 
сер. XX ст.) – зародження національних 
систем управління державною служ-
бою за доби національно-визвольних 
змагань УНР-ЗУНР 1917-1922 та за 
часів відродження II Речі Посполитої 

в  Польщі (1918-1939 рр.), прийняття 
перших спеціальних законів про дер-
жавну службу в  Україні (1918 р.) та 
Польщі (1922 р.):

• сьомий період (перша пол. 
XX ст. – кін. XX ст.) – запровадження 
радянської державно-партійної сис-
теми управління публічною службою 
в  Україні (1922-1991 рр.) і  запрова-
дження комуністичної моделі публіч-
ної служби у Польській Народній Рес-
публіці після Другої світової війни 
(1945-1989 рр.);

• восьмий період (кін. XX ст. – поч. 
XXI ст.)  – відродження національних 
систем управління державною служ-
бою після «оксамитової революції» 
в Польщі і за часів III Речі Посполитої 
та після проголошення незалежності 
України в  1991 році; прийняття пер-
ших за часів незалежності спеціальних 
законів про державну (цивільну) служ-
бу в Україні (1993 р.) і Польщі (1998 р.);

• дев’ятий період (з поч. XXI ст. – 
до сьогодні) – реформування системи 
управління державною (цивільною) 
службою на цінностях Об’єднаної Єв-
ропи і  прийняття нових законів про 
державну (цивільну) службу в  Польщі 
(2008 р.[29]) і в Україні (2015 р.[27]) та 
забезпечення їх реалізації.

Що ж до тенденцій розвитку сис-
тем управління державною службою 
в Україні та Польщі, то у чинному за-
конодавстві цих країн про державну 
службу (положення конституцій та 
спеціальні закони) концептуально 
змінилося розуміння сутності дер-
жавної служби і  тенденцій її розвит-
ку. По-перше, починаючи з повалення 
абсолютизму та утвердження перших 
конституцій в  кін. XVIII державна 
служба перестала бути привілеєм, що 
дарує чи продає монарх, і трансформу-
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валась в  конституційне право грома-
дян на управління державними спра-
вами. По-друге, якщо раніше йшлося 
про реалізацію завдань і функцій дер-
жави у формі виконання обов’язків на 
посадах державної (публічної) служби 
будь-якого рівня (кар’єрна служба), то 
в XXI ст. пріоритетом публічної служ-
би є забезпечення ефективного вико-
нання функцій і повноважень держав-
них (публічних) службовців у  межах 
їх компетенції (сервісна служба). 
Відповідні тенденції впливають і  на 
перспективи розвитку і  модернізації 
систем управління державною (пу-
блічною) службою в Україні, Польщі та 
інших демократичних державах світу.
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Постановка проблеми. Відпо-
відно до положень Конституції Украї-
ни, адвокат здійснює представництво 
іншої особи в суді, а також захист від 
кримінального обвинувачення [1]. 
Зважаючи на законодавче закріплення 
кола учасників судового проваджен-
ня, інтереси яких може представля-
ти адвокат, а також існування такого 
правового явища як процесуальна 
співучасть, важливим є дослідження 
питання можливості здійснення ад-
вокатом представництва кількох осіб 
у судовому провадженні. 

Аналіз останніх досліджень 
і  публікацій. Дослідженню питання 
здійснення процесуального представ-
ництва адвокатом присвячена вели-
ка кількість праць як науковців, так 
і  практикуючих адвокатів, з  огляду 
на актуальність та прикладний аспект 
означеного питання. Так, окремі ас-
пекти означеного питання висвітлено 
в роботах Баїка О. І., Єфанової Н., Ку-
черука Н., Курила Т.В., Світличної Г.О. 
та інших. Проте питання здійснення 
адвокатом представництва кількох 
осіб в  межах одного судового прова-
дження не отримало належного дослі-
дження.

Метою статті є визначення пра-
вових підстав та порядку здійснення 
представництва адвокатом кількох 
осіб в  межах одного судового прова-
дження, а також виокремлення право-
вих наслідків у  разі порушення вста-
новленого законодавством порядку 
здійснення адвокатом такого пред-
ставництва.

Виклад основного матеріалу. На 
сьогоднішній день діяльність адво-
катури має досить вагому за обсягом 
нормативно-правову базу щодо ре-
гулювання діяльності адвокатів. Так, 

питання професійної діяльності адво-
катів врегульовано положеннями Кон-
ституції України, Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», 
Цивільного процесуального кодексу 
України, Кримінального процесуаль-
ного кодексу України, Господарського 
процесуального кодексу України, Ко-
дексу адміністративного судочинства 
України.

Також для врегулювання окремих 
аспектів здійснення професійної ді-
яльності адвокатів застосовуються 
Правила адвокатської етики, при цьо-
му цим документом встановлюється 
дисциплінарна відповідальність не 
лише за порушення цих правил, а й 
Кодексу поведінки європейських ад-
вокатів. Хоча наразі таке положення 
поширюється на адвокатів іноземних 
держав, що здійснюють адвокатську 
діяльність в  Україні [2], проте врахо-
вуючи можливість застосування цього 
міжнародного акту та розвитку сучас-
них євроінтеграційних процесів, що 
відбуваються в України, фактично цей 
акт також можна віднести до джерел 
правового регулювання діяльності ад-
вокатури.

Чинним законодавством передба-
чено широке коло осіб, інтереси яких 
може представляти адвокат. Так, ад-
вокат може здійснювати представни-
цтво інтересів фізичних і  юридичних 
осіб у судах під час здійснення цивіль-
ного, господарського, адміністратив-
ного та конституційного судочинства; 
представництво інтересів потерпіло-
го під час розгляду справи про адмі-
ністративне правопорушення, прав 
і  обов’язків потерпілого, цивільно-
го позивача, цивільного відповідача 
у кримінальному провадженні; захист 
прав, свобод і законних інтересів під-
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озрюваного, обвинуваченого, під-
судного, засудженого, виправданого, 
особи, стосовно якої передбачається 
застосування примусових заходів ме-
дичного чи виховного характеру або 
вирішується питання про їх застосу-
вання у  кримінальному провадженні, 
особи, стосовно якої розглядається 
питання про видачу іноземній державі 
(екстрадицію), а також особи, яка при-
тягається до адміністративної відпові-
дальності під час розгляду справи про 
адміністративне правопорушення [3]; 
а також надання правової допомоги 
іншим суб’єктам відповідно до поло-
жень Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність», а також ок-
ремих процесуальних кодексів.

При цьому власне представництво 
тлумачиться як вид адвокатської ді-
яльності, що полягає в  забезпеченні 
реалізації прав і  обов’язків клієнта 
в  цивільному, господарському, адмі-
ністративному та конституційному су-
дочинстві, в інших державних органах, 
перед фізичними та юридичними 
особами, прав і  обов’язків потерпіло-
го під час розгляду справ про адміні-
стративні правопорушення, а також 
прав і обов’язків потерпілого, цивіль-
ного позивача, цивільного відповідача 
у кримінальному провадженні [3].

Так, відповідно до вимог ЗУ «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», 
а також Загального кодексу правил для 
адвокатів країн Європейського Союзу, 
адвокат не може надавати правову до-
помогу кільком особам, якщо їх інте-
реси є суперечними [3] або існує загро-
за виникнення такої суперечності чи 
у  разі виникнення загрози порушен-
ня конфіденційності чи незалежності 
самого адвоката [4]. Тобто як на рівні 
національного законодавства, так і  в 

рамках міжнародного регулювання ді-
яльності адвокатури, закріплена пря-
ма заборона щодо представництва осіб 
із суперечливими інтересами одним 
адвокатом. Проте зазначені акти ма-
ють відмінність: в Загальному кодексі 
правил для адвокатів країн ЄС супе-
речність інтересів та загроза порушен-
ня конфіденційності чи незалежності 
адвоката розглядаються комплексно 
як підстави для відмови від надання 
професійної допомоги кільком клієн-
там одночасно; в той час як відповідно 
до національних Правил професійної 
етики, загроза порушення конфіден-
ційності взагалі не закріплюється, а 
наявність суперечності між інтереса-
ми кількох клієнтів розглядається як 
підстава для отримання їх письмової 
згоди на продовження здійснення ад-
вокатом своєї професійної діяльності 
щодо таких клієнтів, а не для відмови 
у її здійсненні.

Проте в правозастосовчій практиці 
існують випадки процесуальної співу-
часті. Так, наприклад, відповідно до 
положень Цивільного процесуально-
го кодексу України, позов може бути 
пред’явлений спільно кількома по-
зивачами або до кількох відповідачів 
[5].Варто звернути увагу, що питання 
представництва кількох осіб, що ви-
ступають співпозивачами або співвід-
повідачами в  окремій справі, окремо 
не врегульовано. Так, відповідно до 
положень Правил адвокатської етики, 
адвокат має отримати письмову зго-
ду на представництво або захист двох 
або більше клієнтів, інтереси яких є 
взаємно суперечливими або можуть 
стати такими [2] (фактично така нор-
ма є рецепцією відповідних положень 
Загального кодексу правил для ад-
вокатів країн Європейського Союзу). 
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Тобто згаданими Правилами також 
врегульовано лише випадки супереч-
ності інтересів клієнтів (наявної або 
потенційної). На нашу думку, такі по-
ложення потребують вдосконалення: 
так, наприклад, розглядаючи випадки 
здійснення процесуальної співучасті, 
закріплені у  положеннях Цивільного 
процесуального кодексу України, ін-
тереси співпозивачів або співвідпові-
дачів не можуть однозначно оцінюва-
тися як суперечні або спільні (навіть 
у  випадку, якщо предметом спору є 
спільні права чи обов’язки кількох 
позивачів або відповідачів) [5], особа 
здійснює свої цивільні права вільно, 
на власний розсуд [6]); кожен із по-
зивачів або відповідачів щодо дру-
гої сторони діє в  цивільному процесі 
самостійно [5]. Враховуючи наведені 
положення, вважаємо за доцільне от-
римання письмової згоди у разі пред-
ставництва адвокатом кількох співп-
озивачів чи співвідповідачів в рамках 
одного судового провадження.

Проте при дотриманні усіх умов, 
передбачених нормами законодавства 
України та Правилами адвокатської 
етики, одночасне представництво ін-
тересів двох або більше позивачів чи 
двох або більше відповідачів одним 
адвокатом в одному цивільному про-
цесі є можливим [7].

Щодо здійснення професійної ді-
яльності адвоката в  кримінальному 
провадженні, то відповідно до пра-
вової позиції, наведеної у  постанові 
Пленуму Верховного Суду України № 2 
від 27 лютого 2004 року, при розгляді 
справ про злочини, вчинені неповно-
літніми у  групі з дорослими особами, 
має бути реально забезпечено право 
неповнолітніх на захист і  дотримано 
всіх вимог закону щодо особливостей 

розгляду справ цієї категорії. Зокрема, 
є неприпустимим здійснення захисту 
неповнолітнього і дорослого співучас-
ників злочину одним і тим же захис-
ником [8]. Оверчук С. В. наголошує, 
що наведеним положенням Фактично 
була встановлена презумпція конфлік-
ту інтересів повнолітньої особи та не-
повнолітнього. Проте чинне законо-
давство не містить такого поняття, а 
тому в процесі судового розгляду має 
бути встановлена і доведена наявність 
такого конфлікту між клієнтами адво-
ката без вірогідних припущень [9, с. 
14].

При цьому адвокати, які є учас-
никами одного адвокатського об’єд-
нання, мають право в  одному кри-
мінальному провадженні на стадії 
досудового розслідування представ-
ляти інтереси потерпілого та бути за-
хисниками підозрюваного за умови 
відсутності конфлікту інтересів, якщо 
це не суперечить інтересам особи, якій 
він надає або раніше надавав правову 
допомогу, та за відсутності підстав для 
відводу захисника (представника) [10]. 

Уникнення конфлікту інтересів є 
одним із основних принципів здійс-
нення адвокатської діяльності. Пору-
шення адвокатом цього принципу має 
наслідком його дисциплінарну відпо-
відальність в  порядку, встановленому 
Законом України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність». Дотримання 
адвокатом принципу неприпустимості 
конфлікту інтересів забезпечується на 
всіх етапах діяльності адвоката. [11]. 

З огляду на зазначене, постає пи-
тання щодо закріплення в  чинних 
національних Правилах адвокатської 
етики положень щодо врегулювання 
загрози конфіденційності. На сьогод-
нішній день питання конфіденцій-
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ності врегульовано, зокрема, поло-
женнями чинного законодавства щодо 
збереження адвокатської таємниці, до 
якої віднесено будь-яку інформацію, 
що стала відома адвокату, помічнику 
адвоката, стажисту адвоката, особі, яка 
перебуває у трудових відносинах з ад-
вокатом, про клієнта, а також питання, 
з  яких клієнт (особа, якій відмовлено 
в укладенні договору про надання пра-
вової допомоги) звертався до адвока-
та, адвокатського бюро, адвокатського 
об’єднання, зміст порад, консультацій, 
роз’яснень адвоката, складені ним до-
кументи, інформація, що зберігається 
на електронних носіях, та інші доку-
менти і відомості, одержані адвокатом 
під час здійснення адвокатської діяль-
ності [3].

Положення щодо захисту адвокат-
ської таємниці є досить важливими, 
проте відповідальність за порушення 
окремих положень чинного ЗУ «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» 
встановлено за розголошення адво-
катської таємниці або вчинення дій, 
що призвели до її розголошення [3], 
в той час як питання виникнення за-
грози (як потенційного явища) не вре-
гульовано.

Означене питання набуває більшої 
актуальності з  огляду на законодавче 
положення щодо закріплення пору-
шення правил адвокатської етики як 
дисциплінарного проступку адвоката, 
що є підставою для притягнення його 
до дисциплінарної відповідальності 
[3]. Так, у  випадку систематичного 
або грубого одноразового порушення 
правил адвокатської етики на адво-
ката накладається стягнення у вигляді 
зупинення права на заняття адвокат-
ською діяльністю; а у разі систематич-
ного або грубого одноразового пору-

шення правил адвокатської етики, що 
підриває авторитет адвокатури Украї-
ни – позбавлення права на заняття ад-
вокатською діяльністю [3].

Висновки. Отже, Правила адво-
катської етики наразі потребують вдо-
сконалення. Так, до зазначеного доку-
менту мають бути внесені відповідні 
положення щодо врегулювання пред-
ставництва кількох учасників судово-
го провадження, зокрема, за наявно-
сті процесуальної співучасті, а також 
щодо врегулювання питання загрози 
порушення конфіденційності. 

В подальшому потребує дослі-
дження також питання можливості 
надання правової допомоги кільком 
свідкам в  межах одного криміналь-
ного провадження, з огляду на те, що 
зазначене питання не охоплено темою 
даної статті.
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ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК 
ДЖЕРЕЛО ПРАВА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Анотація. Визнання державою прав і свобод людини найвищою цінністю поро-
джує в неї обов’язок щодо їх дотримання та захисту. Після вступу до Ради Європи Укра-
їна набула відповідні зобов’язання згідно з Європейською конвенцією про захист прав 
людини. Це закріпилося у Конституції України, законах та міжнародних договорах, а 
також стало важливим витком розвитку української правової системи.Конвенція пе-
редбачає обов’язок держав-учасниць виконувати рішення Європейського суду з прав 
людини (далі – ЄСПЛ), які були винесені проти держави (якщо вона є стороною).

Для Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є характерним 
високий рівень загальності приписів та велика кількість оціночних понять. Через 
таку абстрактність основний зміст розкривається саме у безпосередній прецедент-
ній практиці ЄСПЛ, яка є наслідком застосування та тлумачення Конвенції. Нара-
зі Україна є однією з країн, громадяни яких найчастіше звертаються із заявами до 
ЄСПЛ. Основнимипричинами цього є відсутність чіткої позиції щодо практичної 
процедури застосування рішень ЄСПЛ при здійсненні розгляду тієї чи іншої спра-
ви,переконання про недоцільність використання судового прецеденту як основного 
джерела права у країнах з романо-германською правовою системою (до яких від-
носиться Україна), відсутність забезпечення суддів офіційним повним перекладом 
текстів рішень ЄСПЛ. Також гальмує процес розповсюдження в  українських судах 
прямого посилання на рішення ЄСПЛ існування у деяких науковців міркувань з при-
воду «другорядності» даних рішень як джерела права та заперечення їх самостій-
ності.Дослідивши вітчизняну судову практику також робимо висновок про банальне 
незнання практики ЄСПЛ деякими суддями або небажання брати на себе відпові-
дальність за посилання на прецеденти (бо суди багато років використовували нор-
мативні акти як чи не єдине джерело права в  обґрунтування своїх рішень).Це все 
спричиняє доневизнання українськими судами практики ЄСПЛ як повноцінного 
та загальнообов’язкового джерела права.Попри тенденцію поступового збільшення 
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кількості посилань на рішення ЄСПЛ при вирішені спорів, практика ЄСПЛ для судо-
чинства не набула загального характеру, що є певною перешкодою для захисту прав 
і свобод людини, внаслідок чого кількість скарг українців до ЄСПЛ не зменшується. 

Ключові слова:рішення Європейського суду з  прав людини, судова практика, 
переконливий прецедент, джерело права, правозастосовна діяльність.
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THE PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN 
RIGHTS AS A SOURCE OF LAW IN UKRAINE: PROBLEMS

Abstract.The state’s recognition of human rights and freedoms as the highest value 
gives it the obligation to respect and protect them. Following its accession to the Council 
of Europe, Ukraine has acquired relevant obligations under the European Convention on 
Human Rights. This was enshrined in the Constitution of Ukraine, laws and international 
treaties, and became an important source of development of the Ukrainian legal system. 
The Convention obliges States parties to comply with judgments of the European Court of 
Human Rights (ECHR) against a State (if it is a party).

The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms is 
characterized by a high level of generality of prescriptions and a large number of evaluative 
concepts. Due to such abstraction, the main content is revealed in the direct case law of 
the ECHR, which is a consequence of the application and interpretation of the Convention. 
Currently, Ukraine is one of the countries whose citizens most often apply to the ECHR. The 
main reasons for this are the lack of a clear position on the practical procedure for applying 
ECHR decisions in a case, the belief in the inexpediency of using case law as the main source 
of law in countries with Romano-Germanic legal system (including Ukraine), lack of official 
judges full translation of the texts of ECHR decisions. It also slows down the process of 
disseminating in Ukrainian courts a direct reference to ECHR decisions, the existence of some 
scholars’ reasoning about the “secondary” nature of these decisions as a source of law and 
the denial of their independence. Examining domestic case law, we also conclude that some 
judges ignore the case law of the ECHR or do not want to take responsibility for referring to 
precedents (because courts have for many years used regulations as almost the only source 
of law to justify their decisions). All this leads to the Ukrainian courts not recognizing the 
case law of the European Court of Human Rights as a full-fledged and universally binding 
source of law. Despite the tendency to gradually increase the number of references to ECtHR 
decisions in resolving disputes, the case law of the ECHR has not become general, which is 
a certain obstacle to the protection of human rights and freedoms, as a result of which the 
number of Ukrainian complaints to the ECHR does not decrease.

Keywords: the decision of the European Court of Human Rights, Trial Practice, a 
persuasive precedent, a source of law.
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Постановка проблеми.Визнання 
Україною практики ЄСПЛ як джерела 
права для національних судів викли-
кало багато дискусій щодо правової 
природи рішень ЄСПЛ, зокрема, яким 
чином практика Суду впливатиме 
на правозастосовну діяльність судів 
України, та які саме рішення ЄСПЛ ви-
ступатимуть джерелом права для судо-
вої практики.Наразі наведені у  статті 
чинники спричиняють до невизнання 
українськими судами практики ЄСПЛ 
як повноцінного та загальнообов’яз-
кового джерела права.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Питання, пов’язані з  ви-
значенням місця та ролі Конвенції 
та практики ЄСПЛ як джерела права 
в  національній правозастосовчій ді-
яльності досліджували відомі фахів-
ці, такі як В.Д. Юрчишин, В.В. Ільков, 
К.Ю. Ісмайлов, П.М. Рабінович, Н.Ю. 
Задирака, В.П. Пташинська, К.В. Ан-
дріанов. Також дослідження преце-
дентної практики ЄСПЛ знайшло своє 
відображення у роботах таких авторів 
як Д.В. Ягунов, П.А. Гук, А.А. Марченко. 
Однак, не зважаючи на велику кіль-
кість наукових розробок в юридичній 
літературі, поза увагою залишається 
питання узгодження та актуалізації 
нормативно-правової основи, що сто-
сується порядку впровадження прак-
тики ЄСПЛ в  правозастосовчу діяль-
ність національних судів.

Мета статті–у зв’язку з  відсут-
ністю єдиного бачення місця рішень 
ЄСПЛ в  ієрархії джерел українського 
законодавства показати важливість 
даної практики для реалізації поло-
жень Конвенції, активного проваджен-
нявдію механізму захисту прав і  сво-
бод людини та успішної адаптації 

українського законодавства до норм 
Європейського Союзу.

Виклад основного матеріалу. Як 
відомо, 17 липня 1997  року Верхов-
ною Радою України було ратифіковано 
Конвенцію про захист прав людини 
і  основоположних свобод 1950  року 
(далі  – Конвенція). Важливо зазначи-
ти, що з  моменту набрання чинності 
і протягом дії Конвенції було прийнято 
11 Протоколів, які стали невід’ємною 
частиною та входять до тексту Кон-
венції. Протоколи розширили зміст 
гарантованих прав і свобод людини та 
вдосконалили механізм їх захисту.

Щодо питання чинності міжна-
родних договорів, то слід вказати про 
статтю 9 Конституції України, за якою 
«міжнародно-правові договори, згода 
на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, є частиною 
законодавства України» [1]. Визнавши 
примат міжнародних договорів над 
національним законодавством, зако-
нодавець зобов’язує до застосування 
норм міжнародного договору у випад-
ку колізії, тому якщо міжнародним до-
говором, згода на обов’язковість яко-
го надана Верховною Радою України, 
встановлені інші правила, ніж перед-
бачені законом України, повинні за-
стосовуватися правила міжнародного 
договору. Це твердження відповідає 
ст. 27 Віденської конвенції про право 
міжнародних договорів 1969 р., учас-
ницею якої є Україна.

Відповідно до Закону України 
«Про ратифікацію Конвенції про за-
хист прав людини і  основоположних 
свобод 1950  року, Першого протоколу 
та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвен-
ції» Україна повністю визнає дію ст. 46 
Конвенції (щодо питання виконання 
рішень ЄСПЛ), в яких Україна виступає 
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стороною) і юрисдикцію Суду в питан-
нях щодо тлумачення і  застосування 
Конвенції [2]. Таким чином, на законо-
давчому рівні було підтверджено пряму 
дію норм Конвенції та закріплено поло-
ження про обов’язковість виконання рі-
шень ЄСПЛ на національному рівні.

Важливим етапом у  процесі реа-
лізації вимог Конвенції на території 
України було прийняття Закону «Про 
виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з  прав 
людини» (далі  – ЗУ «Про виконання 
рішень»), який нормативно встановив 
порядок виконання рішень ЄСПЛ, для 
яких Україна є стороною, та закріпив 
положення, відповідно до якого суди 
застосовують при розгляді справ Кон-
венцію та практику ЄСПЛ як джерело 
права. Більше того, стаття 18 цього За-
кону визначає порядок посилання на 
Конвенцію та практику ЄСПЛ для судів 
України [3].

Виходячи з  цього, Конвенція пе-
редбачає обов’язок держав-учасниць 
виконувати рішення ЄСПЛ, винесені 
проти держави (якщо вона є сторо-
ною). Водночас, як вказує В. Д. Юрчи-
шин, Конвенція не містить в собі ні ви-
мог щодо процедури реалізації її норм 
на національному рівні (питання щодо 
застосування норм і  додержання ви-
мог Конвенції вирішується державою 
самостійно, враховуючи принцип су-
веренітету держави), ні жодних поло-
жень щодо юридичної сили практики 
Суду для держав-учасниць, в тому чис-
лі і застосування її судами як джерела 
права [4, с. 49].

До моменту прийняття ЗУ «Про 
виконання рішень» дискусійними за-
лишалися питання про місце, роль та 
практичне застосування рішень ЄСПЛ 
в  правозастосовчій діяльності націо-

нальних судів. Багато науковців, зо-
крема, К. В. Андріанов, зазначали, що 
рішення Суду, навіть ті, в яких держава 
виступає стороною, не несуть обов’яз-
кового характеру джерела права для 
правозастосовчої діяльності судів [5].

Деякі дослідники розглядають 
практику ЄСПЛ як «другорядне» дже-
рело права, вказуючи на похідний 
характер рішень Суду від положень 
Конвенції, і вважають їх радше актами 
тлумачення Конвенції, ніж окремими 
самостійними джерелами права. Не-
рідко зазначалося, що джерелом права 
є лише норми міжнародного договору, 
тобто Конвенції, за таким підходом рі-
шення Суду такого статусу не мають.

Прийняття ЗУ «Про виконання 
рішень» вирішило багато неврегу-
льованих питань і  точно визначило 
практику ЄСПЛ джерелом права. При-
йняті згодом кодифіковані акти укра-
їнського законодавства передбачають 
дотримання принципу законності 
з урахуванням практики ЄСПЛ (тобто 
роль практики зростає для всіх галузей 
права та форм судочинства). 

Водночас це викликало нові дис-
кусії щодо практичного використання 
рішень ЄСПЛ як судових прецедентів 
саме у  романо-германській правовій 
системі, до якої традиційно відносять 
і Україну.

Як вказує В.П Пташинська, судо-
ва практика ЄСПЛ має прецедентний 
характер і  відповідає особливостям 
прецедентів [6]. Раніше поняття «су-
довий прецедент» асоціювалося лише 
з англосаксонським правом, бо у ньо-
му судова практика виступає чи не 
найголовнішим джерелом права. Ос-
таннім часом частіше трапляються 
випадки, коли прецедентна практика 
застосовується і в романо-германській 
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правовій сім’ї. Таким чином, багато 
держав-учасниць Конвенції не запере-
чують актуальність рішень Суду в  ас-
пекті тлумачення Конвенції та активно 
використовують практику ЄСПЛ при 
здійсненні судочинства. Аналізуючи 
твердження науковців щодо судового 
прецеденту можемо виокремити його 
особливості як джерела права: 1) су-
довий прецедент формується вищим 
органом судової влади; 2) він обов’яз-
ковий до застосування у подібних спо-
рах; 3) судовий прецедент повинен 
бути офіційно опублікованим.

Як слушно зазначає В.В Ільков, 
в  контексті ст. 17 ЗУ «Про виконання 
рішень» поняття «практика Суду як 
джерело права» розкривається у  кон-
тексті ст. 1 – мається на увазі загальна 
практика ЄСПЛ та Європейської комі-
сії з прав людини, а не лише рішення, 
в  яких стороною є Україна. Крім того 
жоден нормативно-правовий акт, так 
само як і  вище зазначений Закон, не 
містить норм, які б забороняли засто-
совувати рішення чи ухвали ЄСПЛ, 
постановлені щодо інших країн [7]. На 
нашу думку, така позиція є найбільш 
доцільною.

Нажаль, кількість звернень до 
ЄСПЛ проти України з  кожним  ро-
ком не зменшується, що говорить як 
про неефективну роботу вітчизняних 
державних органів (в тому числі недо-
держання вимог Конвенції та рішень 
ЄСПЛ), так і  про неналежне впрова-
дження практики Суду національними 
судами. За даними звітів ЄСПЛ Украї-
на у 2019 році увійшла до трійки «ліде-
рів» за кількістю звернень [8].

На нашу думку, причин неналеж-
ного застосування практики ЄСПЛ та, 
як наслідок, неефективного судового 
захисту є декілька. По-перше, тради-

ційно Україна асоціюється з  рома-
но-германською правовою системою, 
для якої не характерно використання 
судового прецеденту як джерела права 
взагалі. Українські суди багато  років 
використовували нормативні акти як 
чи не єдине джерело права в обґрунту-
вання своїх рішень, це і пояснює від-
сутність всезагальності та усталеності 
застосування рішень ЄСПЛ. По-друге, 
на законодавчому рівні не сформо-
вано чіткої позиції щодо практич-
ної процедури застосування рішень 
ЄСПЛ при здійсненні розгляду тієї чи 
іншої справи у  національних судах. 
Таким чином, вся відповідальність 
за доцільність та правильність її за-
стосування покладається на суддів. 
Деякі дослідники вважають, що прак-
тику ЄСПЛ національні суди повинні 
використовувати тільки за наявності 
певних умов: у  разі невідповідності 
національного законодавства нормам 
Конвенції, за наявності «прогалин» 
в  українському законодавстві щодо 
прав та свобод людини або для тлу-
мачення національних норм, які були 
прийнятті на підставі Конвенції. При-
хильники такої позиції вказують на 
«допоміжний» характер рішень ЄСПЛ 
та не вбачають необхідності у  всеза-
гальному їх використанні при розгляді 
спорів. По-третє, однією з проблем за-
лишається незабезпечення суддів офі-
ційним повним перекладом текстів 
рішень ЄСПЛ, що напряму впливає на 
їх кількість використань. Звісно, ст. 
17 ЗУ «Про виконання рішень» вказує 
на можливість використання оригі-
нального тексту рішення, але практи-
ка доводить, що у  більшості випадків 
українські суди виявились до цього не 
готовими.
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Висновки. Ми вважаємо, що рі-
шення ЄСПЛ мають характер пере-
конливого прецеденту, тому відмова 
країн-учасниць від його використання 
є недоцільною, так як рішення є дже-
релом тлумачення норм Конвенції. Це 
допомагає ефективно застосовувати її 
норми на національному рівні. 

Визнання рішень ЄСПЛ джерелом 
права в  Україні на практиці є необ-
хідним задля адаптації українського 
законодавства до законодавства ЄС. 
Не дивлячись на тенденцію посту-
пового збільшення кількості вико-
ристань українськими судами рішень 
ЄСПЛ при вирішені спорів, практика 
ЄСПЛ для судочинства не набула за-
гального характеру. При застосуван-
ні національними судамипрактики 
ЄСПЛ найбільш важливими аспектами 
є правильне та точне застосуванняно-
рм-принципів, які тлумачаться ЄСПЛ 
у  рішеннях та можуть бути викори-
станідля ефективного захисту прав та 
свобод людини. Комплексний вплив 
практики Суду повинен кореспонду-
вати законодавчим змінам для ефек-
тивного виконання зобов’язань Украї-
ни в рамках положень Конвенції.
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ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАБОРОНИ ПІДГОТОВКИ 
 СВІДКІВ ДО ДАВАННЯ ПОКАЗАНЬ В МІЖНАРОДНОМУ 

КРИМІНАЛЬНОМУ СУДІ

Анотація. У статті досліджується правове регулювання процесуального етапу 
досудової підготовки свідків в  правовій системі Міжнародного кримінального суду. 
Міжнародний кримінальний суд є компромісом між англо-саксонською та рома-
но-германською правовими системами. Тим не менш, безпосередньо процес розгляду 
справ більш характерний саме англо-саксонській правовій системі. У державах, які на-
лежатьдо англо-саксонської правової системи, зокрема Великобританії, Сполучених 
Штатів Америки, Австралії, досудова підготовка свідків стороною обвинувачення є не-
від’ємною складовою процесу. Її метою є підготувати свідка емоційно та психологічно 
до слухань, під час яких він буде давати показання стосовно тих чи інших подій. Вра-
ховуючи, що, по-перше, у багатьох випадках свідкам доводиться на слуханнях знову 
пережити трагічні для них події, по-друге, їм доводиться також зустрітися віч-на-віч 
із підсудним, це може негативно відобразитися на їх емоційному стані та здатності 
належним чином свідчити проти підсудного. Проте в  Міжнародному кримінально-
му суді, де питання підготовки свідків зовсім не врегульовано в Римському статуті, 
Правилах процедури і доведення та Регламенті Суду, вже під час розгляду найпершої 
справи – справи Лубанги – Палата попереднього провадження та Судова палати за-
боронили сторонам провадження проводити підготовку свідків. Відповідно, у статті 
проводиться дослідження відповідних рішень та аргументації Палати попереднього 
провадження та Судової палати. На думку автора, ці рішення не містять належного 
обґрунтування накладеної заборони та не є переконливими. Більш того, автор вважає, 
що досудова підготовка свідків є необхідною для Міжнародного кримінального суду, 
оскільки у більшості випадків свідками є потерпілі особи, які пережили у своєму житті 
найтяжчі міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності чи воєнні злочини. 
Тим не менш, в ході дослідження встановлено, що дана заборона не може вважатися 
абсолютною, оскільки формально судовий прецедент не є джерелом права для Міжна-
родного кримінального суду, а стаття 64.3(а) Римського статуту передбачає, що Судова 
палата вправі «вживати такі заходи, які є необхідними для справедливого та швидкого 
проведення слухань». Дана стаття ще жодного разу не застосовувалася на практиці. 
Відповідно, Офісу Прокурора після передачі кожної справи на розгляд Судової палати 
слід подавати відповідні клопотання, посилаючись саме на цю статтю, з проханням 
дозволити проводити підготовку свідків, обґрунтовуючи це необхідністю для справед-
ливого та швидкого провадження.
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LEGALANALYSIS OF THE PROHIBITIONOF WITNESS 
PROOFINGIN THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

Summary. This article examines the legal regulation of the procedural stage of 
witness proofing within the system of the International Criminal Court. Legal system 
of the International Criminal Court can be called as a compromise between the Anglo-
Saxon and Romano-Germanic law systems. However, the process of cases hearing is more 
typical to the Anglo-Saxon law system. In countries, that belong to the Anglo-Saxon 
law system, in particular the United Kingdom, the United States, and Australia, witness 
proofing by the prosecution constitutes an integral part of the process. Its purpose is to 
prepare the witness emotionally and psychologically for the hearings, during which he 
will testify about certain events. Taking into account, that during the hearings witnesses 
have to relive tragic events, and that they also have to meet the accused face to face, this 
can negatively affect their emotional state and ability to properly testify. However, in the 
legal system of the International Criminal Courtthe witness proofingis not regulated at all 
neither in the Rome Statute, nor in the Rules of Procedure and Evidence or Regulations of 
the Court.However, the Pre-Trial Chamber and the Trial Chamber forbade the practice of 
witness proofing by the parties during the hearings of the very first case, namely Lubanga 
case. Accordingly, this article examines the relevant decisions and arguments of the Pre-
Trial Chamber and the Trial Chamber. According to the author, these decisions do not 
contain a proper justification for the imposed ban, nether they are convincing. Moreover, 
the author believes that the practice of witness proofing is necessary for the International 
Criminal Court, as in most cases the witnesses are victims, who have suffered from the 
most serious international crimes in their lives: genocide, crimes against humanity or 
war crimes. However, the study found that this prohibition could not be considered as 
absolute, since judicial precedent is not formally a source of law for the International 
Criminal Court, and Article 64.3 (a) of the Rome Statute provides, that the Trial Chamber 
may “adopt such procedures as are necessary to facilitate the fair and expeditiousconduct 
of the proceedings”.Nonetheless, this article has never been applied in practice. Therefore, 
the Office of the Prosecutor should, after the Trial Chamber is composed for hearing of 
each case, make appropriate motionsaccording to this article 64.3 (a)with the request to 
permitwitness proofing, justifying it by the need for a fair and expeditious procedure.

Key words. International Criminal Court, witnessproofing, Lubangacase, Office of the 
Prosecutor, familiarization of witnesses.
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Постановка проблеми в  загаль-
ному вигляді та її зв’язок із важли-
вими науковими чи практичними 
завданнями. Міжнародний кримі-
нальний суд (надалі  – «МКС») наразі 
є єдиною універсальною постійно ді-
ючою міжнародною судовою устано-
вою, призначеною для притягнення 
до відповідальності індивідів за вчи-
нення міжнародних злочинів, а саме 
геноциду, злочинів проти людяності, 
воєнних злочинів та агресії. Оскіль-
ки МКС є універсальною установою, а 
в його створенні брали участь делега-
ції з країн, що належать до різних пра-
вових систем світу, це стало причиною 
того, що і правова система створеного 
МКС містить в собі елементи як з ан-
гло-саксонської правової системи, так 
і  романо-германської. Тим не менш, 
якщо брати до уваги саме процесу-
альні норми, тобто безпосередньо 
процедуру розгляду справ, то вона 
більше схожа на процедуру розгляду 
справ в  англо-саксонських країнах. 
Однак, багато процесуальних елемен-
тів були і  залишаються неврегульова-
ними у  системі МКС. Це є причиною 
того, що розгляд кожної справи в МКС 
затягується з причини того, що сторо-
ни часто подають суддям клопотання 
з  приводу неврегульованих питань. 
Зокрема, у найпершій справі, що роз-
глядалася МКС, а саме у справі Лубан-
ги, таким питанням стала можливість 
проводити сторонами процесу під-
готовку свідків до давання показань. 
Така можливість передбачена в  зако-
нодавстві більшості англо-саксонських 
країн, а також була санкціонована 
у  попередніх кримінальних трибуна-
лах  – Міжнародному кримінальному 
трибуналі для колишньої Югославії 
(далі – «МКТЮ»), Міжнародному три-

буналі щодо Руанди (далі  – «МКТР») 
та Спеціальному суді по Сьєрра-Леоне 
(далі – «СССЛ»). Тим не менш, судді як 
Палати попереднього провадження, 
так і Судової палати у справі Лубанги 
заборонили проводити сторонам про-
цесу таку підготовку. Враховуючи той 
факт, що більшість свідків, які надають 
в МКС свої показання, – це особи, що 
є жертвами чисельних злочинів, вчи-
нених підсудними, є імовірність того, 
що відсутність підготовки негативно 
вплине на їх здатність адекватно та 
належним чином свідчити в  Суді, що 
вже траплялося у практиці МКС. Тому 
аналіз підстав, з яких виходили Палата 
попереднього провадження та Судова 
палата, забороняючи таку підготовку 
свідків, а також її доцільності є акту-
альним питанням.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор, виділення неви-
рішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. У вітчизняній науці 
міжнародного права це питання не пі-
діймалося та не досліджувалося. Серед 
закордонних дослідників до уваги було 
взято роботи Сергія Васильєва, Рубена 
Каремейкера, Томаса Вайда Піттмана, 
Б. Дона Тейлора, ГідеонаБоаса.

Формулювання мети статті 
(постановка завдання). Метою цієї 
статті є висвітлення причин заборони 
проведення сторонами процесу під-
готовки свідків до давання показань, 
аналіз доцільності та ризиків такої 
заборони, а також шляхи подолання 
проблеми.

Виклад основного матеріалу до-
слідження з  повним обґрунтуван-
ням отриманих наукових резуль-



208

татів. Правову систему Міжнародного 
кримінального суду можна описати як 
компроміс між англо-саксонською та 
романо-германською правовими сис-
темами. Це є зрозумілим, враховуючи 
особливості його створення, оскільки 
МКС, як і його установчі документи – 
Римський статут, Правила процедури 
й доведення та Регламент Суду – є ре-
зультатом компромісу між держава-
ми, які належать до різних правових 
сімей. Як зазначив ГідеонБоас, стисло 
правову систему МКС можна охарак-
теризувати як англо-саксонську (зма-
гальний процес) з багатьма елемента-
ми романо-германської [1; С.278-287]. 
Наприклад, сам процес розкриття 
сторонами провадження своїх дока-
зів та інформації більш характерний 
англо-саксонській правовій системі. 
Зокрема, зобов’язання як сторони об-
винувачення, так і  сторони захисту, 
розкривати іншій стороні всю інфор-
мацію, включаючи записи, фото, до-
кументи, книги, інші рухомі речі, які 
будуть використані в якості доказів, а 
також імена свідків та копії їхніх заяв 
на мові, зрозумілій обвинуваченому 
[2] характерне для держав загально-
го права, оскільки є одним із гарантів 
змагальності процесу, де сторони мак-
симально, наскільки це можливо, зрів-
няні в процесуальних правах.

Тим не менш, деякі процесуаль-
ні моменти зовсім не врегульовані 
установчими документами МКС. До 
них відноситься, зокрема, і  підготов-
ка свідків до давання показань. З цієї 
причини, у  справі Лубангина етапі 
затвердження обвинувачень Проку-
рор МКС проінформував Палату по-
переднього провадження, що він зби-
рається підготувати єдиного свідка 
до слухань щодо затвердження під-

судному обвинувачень, у відповідь на 
що Палата попереднього провадження 
прийняла окреме рішення, яким по-
становила Прокурора утриматися від 
будь-яких відповідних дій та надати 
роз’яснення, що мається на увазі під 
«підготовкою свідка». Прокурор у сво-
їй відповіді пояснив, що метою підго-
товки свідка є «допомога свідку, який 
буде свідчити на слуханнях, у розумін-
ні судового процесу, його учасників та 
їх ролей». До самої процедури підго-
товки відноситься, на думку Прокуро-
ра, наступне:

1. Гарантуваннясвідку права на 
адвоката, який буде на суді вести до-
пит.

2. Ознайомлення свідка з  міс-
цем проведення слухань, учасниками 
справи та процедурою слухань.

3. Роз’яснення свідку його ролі 
на слуханнях.

4. Обговорення питань, пов’яза-
них із безпекою свідка, з метою визна-
чення необхідних захисних заходів. 

5. Роз’яснення свідку того, що він 
зобов’язаний говорити лише правду, 
даючи показання.

6. Роз’яснення особливостей про-
цедури головного допиту, перехресно-
го допиту та повторного допиту.

7. Дозвіл свідку перечитати його 
свідчення та оновити в пам’яті все, що 
них стосується.

8. Ставлення свідку запитань, які 
будуть йому задані під час слухань, 
у відповідній послідовності. 

9. Спілкування зі свідком на 
предмет можливої додаткової інфор-
мації, яка свідчить про можливу вину-
ватість/невинуватість підсудного [3].

На підтримку аргументу, що така 
підготовка має бути дозволена, Про-
курор зазначив, що оскільки вона 



209

була дозволена в  МКТЮ, МКТР та 
СССЛ, то вона повинна підпадати під 
статтю 21.1(б) Римського статуту, яка 
говорить, що у  практиці Суду засто-
совуються «принципи і  норми між-
народного права, включаючи загаль-
новизнані принципи міжнародного 
права збройних конфліктів» [4].

Тим не менш,Палата попередньо-
го провадженнявідмовила у  дозволі 
Прокурору провести підготовку свід-
ка. На її думку, пункти з 1 по 6 включ-
ноє процесом«ознайомлення свідка із 
порядком слухань», що повинен про-
водитися Підрозділом потерпілих та 
свідків, а не Офісом Прокурора МКС. 
Стосовно пунктів 7-9, то це дійсно, на 
думку Палати, є підготовкою свідка, 
правова база для якої, тим не менш, не 
передбачена статтею 21.1 Римського 
статуту, яка визначає застосовне пра-
во [5; C.213]. Зокрема, Палата не пого-
дилася з  думкою Прокурора, що від-
повідна практика трибуналів з  цього 
питання може бути принципом між-
народного права. Більш того, Палата 
навіть дійшлависновку, що практика 
підготовки свідків не може вважатися 
загальним принципом права, взятим 
із національних законів, оскільки така 
практика не передбачена у  жодному 
національному законодавстві. Остан-
ній аргумент буде спростований Судо-
вою палатою.

Вдруге це питання постало вже під 
час слухань справи Лубанги Судовою 
палатою. Фактично, одразу після фор-
мування складу Судової палати та пе-
редачі їй справи на розгляд Прокурор 
МКС подав клопотання про роз’яснен-
ня процедури стосовно інструктуван-
ня свідків-експертів, ознайомлення 
свідків із порядком слухань та підго-
товки свідків [6]. Прокурор погодився 

з  проведеною Палатою попереднього 
провадження різницею між підготов-
кою свідка та ознайомленням свідка із 
порядком слухань, проте заперечив те, 
що підготовка свідка не підпадає під 
статтю 21.1 Римського статуту. Зокре-
ма, Прокурор зазначив, що статтю 21.1 
у цьому випадку слід тлумачити разом 
із статтею 70 Римського статуту, у якій 
міститься перелік злочинів проти 
здійснення правосуддя. Іншими сло-
вами, якби підготовка свідка не була 
передбачена у  правовій системі МКС, 
то тоді вона була б чітко забороне-
на статтею 70, а також Кодексом МКС 
професійної поведінки для радників.
По-друге, Прокурор знову послався на 
практику попередніх трибуналів, які 
дозволяли практику підготовки свід-
ків стороною обвинувачення, а також 
на законодавство деяких країн світу, 
включаючи Австралію, Канаду, Англію 
та США.

Тим не менш, Судова палата, за-
боронила стороні обвинувачення 
проводити підготовку свідка, хоча її 
обґрунтування дещо відрізнялося від 
Палати попереднього провадження. 
Судова палата не погодилася з думкою 
Прокурора, що відсутність прямої за-
борони на підготовку свідка в  статті 
70 Римського статуту означає її авто-
матичний дозвіл. Стосовно практики 
попередніх кримінальних трибуналів, 
то Судова палата вказала, що їх проце-
суальні рамки відрізняються від сис-
теми МКС, а тому процесуальні норми 
МКТЮ, МКТР та СССЛ не є автоматич-
но прийнятними в  МКС, навіть якщо 
в  правовій системі останнього наявні 
прогалини. Це пояснюється тим, що 
в  МКС прокурор зобов’язаний розслі-
дувати та збирати не лише докази, що 
вказують на вину підсудного, а й на 
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його невинуватість, судді МКС мають 
більше повноважень втручатися в про-
цес та впливати на хід розгляду справ, 
ніж це було у попередніх трибуналах, а 
також тим, що в МКС дозволена участь 
потерпілих у  слуханнях [7]. Проте, на 
думку автора, ці три фактори не да-
ють відповіді на питання, чому вони є 
перепоною для проведення підготов-
ки свідка, а відповідне поясненняне 
було надано Судовою палатою у своє-
му рішенні. Стосовно практики різних 
держав, то Судова палата, на відміну 
від Палати попереднього проваджен-
ня, визнала, що більшість держав ан-
гло-саксонської правової сім’ї дозво-
ляють цю практику, проте оскільки 
вона регулюється всюди по-різному, її 
не можна вважати загальновизнаним 
принципом права [8; С.695]. Відпо-
відно, заборона на підготовку свідків 
Прокурором МКС залишилася в силі. 

Крім власне рішення, яким підго-
товка свідків була заборонена, Судова 
палата також опублікувала додаткові 
роз’яснення з  цього питання [9]. Зо-
крема, було наголошено на тому, що 
під час процесу ознайомлення свідків 
із порядком слухань, що проводиться 
Підрозділом потерпілих та свідків, за-
боронено бути присутнім жодній сто-
роні процесу, як обвинувачення, так 
і  захисту. Крім того, свідки повинні 
надавати суддям не лише свої підпи-
сані свідчення та показання, а й також 
відповідні аудіо чи відеозаписи. І ос-
таннє, що важливо, Судова палата до-
зволила проводити сторонам процесу 
підготовку свідків-експертів, жодним 
чином однак не обґрунтувавши при-
чину такої різниці між свідками-екс-
пертами та іншими свідками.

На думку автора, таке рішення 
є доволі спірним, оскільки йому не 

лише бракує юридичної вмотивова-
ності, а й доцільності, оскільки свідки, 
які не є експертами, а, наприклад, по-
терпілими чи просто людьми, на очах 
у яких вчинялися міжнародні злочини, 
є людьми, психіка яких може бути по-
рушена внаслідок пережитих ними по-
дій. А це, у свою чергу, може призвести 
до того, що останні через певні емо-
ційні переживання без попередньої 
підготовки саме сторонами процесу, 
які будуть їх ретельно допитувати та 
перевіряти надійність їх свідчень під 
час судових слухань, не зможуть на-
лежним чином свідчити, результатом 
чого стане визнання суддями відпо-
відних свідчень та показань ненадій-
ними та яким бракує доказової сили. 
Сама справа Лубанги продемонструва-
ла в подальшому недоліки такого під-
ходу МКС. Під час слухань Прокурором 
був залучений свідок під псевдонімом 
«Дьйомерсі», якого було викрадено 
бійцями Томаса ЛубангиД’їло та яко-
го примусово зробилидитиною-сол-
датом. Спочатку свідок свідчив проти 
Лубанги, розповівши Суду про обста-
вини свого викрадення та як з  нього 
примусово тренували бійця. Проте вже 
на наступному засіданні він повністю 
відмовився від своїх показань. Тим не 
менш, пізніше, вже будучи візуально 
прихованим від підсудного, він знову 
підтвердив свої найперші показання 
про його викрадення та тренування, 
пояснивши свою відмову від них емо-
ційним потрясінням від пережитого 
та присутністю підсудного [10].

Відповідно, постає питання, чи 
можна було цього уникнути, якби Про-
курор мав змогу провести попередню 
підготовку свідка, особливо врахову-
ючи його трагічну історію. На думку 
автора, цього можна було б уникнути, 
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якби до засідань Прокурор мав змогу 
окремо задати питання, що задавали-
ся під час слухань, та переконати його, 
що підсудний більше не становить 
жодної загрози для його життя. Той 
факт, що цей свідок був дитиною-сол-
датом, представником однієї з  най-
більш вразливих під час збройних кон-
фліктів групи осіб, лише підтверджує 
необхідність у  наявності в  правовій 
системі МКС такого процесуального 
етапу, як досудова підготовка свідків, 
яка повинна проводитися саме сто-
ронами процесу, а не Підрозділом по-
терпілих та свідків, оскільки саме сто-
рони процесу на слуханнях ставлять 
свідкам питання стосовно, фактично, 
найтрагічніших подій в  їхньому жит-
ті. Відповідно, є велика вірогідність 
того, що слухання для свідків можуть 
стати справжнім емоційним та психо-
логічним випробовуванням, що без-
посередньо вплине на доказову силу 
їх показань.

Висновки.Отже, ми бачимо, що 
справа Лубанги, крім самого факту, що 
це була найперша справа МКС, стала 
справою, якою було заборонено досу-
дову підготовку свідків, не дивлячись 
на важливість цього процесуального 
етапу. На думку автора, мотивація цієї 
заборони була слабкою і в рішенні Па-
лати попереднього провадження, і  в 
рішенні Судової палати. Більш дивною 
ця заборона видається з огляду на те, 
що жодне положення Римського ста-
туту, Правил процедури і  доведення 
та Регламенту Суду жодним чином не 
забороняють підготовку свідків. Крім 
того, якщо детально проаналізува-
ти Римський статут, то можна знайти 
положення, через яке судді могли б 
санкціонувати підготовку свідків сто-
ронами процесу. Це стаття 64.3(а), яка 

говорить, що після призначення слу-
хань Судова палата вправі після від-
повідних консультацій із сторонами 
провадження «вжити такі заходи, які 
є необхідними для справедливого та 
швидкого проведення слухань»[4]. Про 
те, що підготовка свідків є необхідною 
для справедливого та швидкого про-
ведення слухань, свідчить наведений 
вище випадок зі свідком «Дьйомерсі», 
який, по-перше, затягнув розгляд спра-
ви через необхідність його повторного 
заслуховування, по-друге, поставив 
під питання надійність його показань 
внаслідок його спочатку відмови від 
сказаного раніше, а потім повторен-
ня того, що було зазначено вперше. 
Також на користь застосування статті 
64.3(а) говорить той факт, що відповід-
но до підготовчих матеріалів до Рим-
ського статуту, саме практика МКТЮ 
та МКТР вплинула на включення цієї 
статті в Римський статут для того, щоб 
судді МКС мали більше можливостей 
впливати на процес та змінювати про-
цесуальні норми, як це робили судді 
попередніх кримінальних трибуналів. 
Відповідно, не дивлячись на той факт, 
що судді МКС беруть до уваги рішення, 
винесені в попередніх справах, судові 
прецеденти, однак, не є формальним 
джерелом права, обов’язковим до за-
стосування у  всіх спорах. Відповідно, 
Офісу Прокурора МКС чи стороні за-
хисту слід за можливості подавати Су-
довій палаті клопотання про дозвіл на 
проведення підготовки свідків, відпо-
відно до статті 64.3(а), обґрунтовуючи 
це необхідністю для справедливого та 
швидкого проведення слухань.
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МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕХАНІЗМІВ 
ДЕМОКРАТІЇ УЧАСТІ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, СУТНІСНІ ОЗНАКИ 

Анотація. У публікації розкриваються методологічні аспекти наукових дослі-
джень розбудови і функціонування механізмів демократії участі в Україні в період 
реформ. Зокрема, обґрунтовується походження поняття, зміст і сутнісні ознаки ме-
тодів і методології відповідних наукових досліджень у галузі державного управлін-
ня. Підкреслюється, що методологія науки державного управління є відносно новим 
надбанням наукової думки. Але вона враховує попередні здобутки розвитку люд-
ських знань про принципи, методи і  прийоми дослідження різних статусів, явищ, 
процесів і феноменів у сфері пізнання Всесвіту, людини, суспільства та держави.

Аналізуються витоки методології з часів філософії Античності (Платон, Аристо-
тель і ін.) та пізнання тогочасними мислителями сутності й змісту феномену демо-
кратії, яка існувала в публічному управлінні міста-полісу Афіни нетривалий період 
(IV ст. до н.е.), але донині привертає увагу учених і  практиків до розбудови спра-
ведливої та ефективної системи демократичного публічного управління. Підкрес-
люється, що методи, як інструментарій наукового пізнання почали утверджуватися 
після «наукової революції» XVI-XVII ст. у Європі, а логіка (силлогізм) невдовзі стала 
першою універсальною методологією пізнання. При цьому, для соціогуманітарних 
наук «Золотою епохою» методології стало XIX ст., коли почали формуватися мето-
дологічні системи наукових досліджень в історії, соціології, економіці, праві тощо.

Згадані історично сформовані методології наукових досліджень були оптималь-
но використані й при формуванні методології наукових досліджень у галузі держав-
ного управління. Під цією методологією запропоновано розуміти системи взаємо-
зумовлених і різнорівневих (філософських, загальнонаукових, спеціальних) методів 
і їх груп, які становлять складно диференційований інструментарій пізнання явищ, 
процесів, статусів і  феноменів державного управління, включаючи сутність, зміст, 
механізми і форми використання потенціалу партисипаторної демократії в публіч-
ному (державному) управлінні. 

Ключові слова: метод, методологія, державне управління, демократія, демокра-
тія участі, партисипаторна демократія. 
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METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH OF MECHANISMS 
OF DEMOCRACY OF PARTICIPATION IN THE SPHERE OF 

PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE: CONCEPT, CONTENT, 
ESSENTIAL FEATURES

Аnnotation. The publication reveals the methodological aspects of research on 
the development and functioning of mechanisms of participatory democracy in Ukraine 
during the reforms. In particular, the origin of the concept, content and essential features 
of the methods and methodology of relevant research in the field of public administration 
are substantiated. It is emphasized that the methodology of public administration science 
is a relatively new acquisition of scientific thought. But it takes into account the previous 
achievements of human knowledge about the principles, methods and techniques of 
research of various statuses, phenomena, processes and phenomena in the field of 
knowledge of the universe, man, society and state.

The origins of methodology from the philosophy of Antiquity (Plato, Aristotle, etc.) and 
the knowledge of contemporary thinkers of the essence and content of the phenomenon 
of democracy, which existed in the public administration of the city-city of Athens for a 
short period (IV century BC), but still attracts the attention of scholars and practitioners to 
building a fair and effective system of democratic public administration. It is emphasized 
that methods as tools of scientific knowledge began to be established after the «scientific 
revolution» of the XVI-XVII centuries. in Europe, and logic (syllogism) soon became the 
first universal methodology of cognition. At the same time, for the socio-humanitarian 
sciences, the «golden age» of methodology was the XIX century, when methodological 
systems of scientific research in history, sociology, economics, law, etc. began to form.

These historically formed research methodologies have been optimally used in the 
formation of research methodologies in the field of public administration. Under this 
methodology it is proposed to understand the systems of interdependent and multilevel 
(philosophical, general scientific, special) methods and their groups, which are complex 
differentiated tools for understanding the phenomena, processes, statuses and phenomena 
of public administration, including the essence, content, mechanisms and forms of 
participatory potential public (state) governance.

Key words: method, methodology, public administration, democracy, participatory 
democracy, participatory democracy.
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Постановка проблеми. Нами уже 
відзначалось у попередніх публікаціях 
що, вчення про демократію зароди-
лось іще в Античному світі [1, с. 141-
144]. Утім, хоча демократія в  Афінах 
була нетривалим епізодом в історії Ан-
тичності, категорія «кратос» (з грец. – 
χράτος «влада, сила») продовжувала 
зберігати свою актуальність у  публіч-
ному управлінні Стародавньої Греції 
задовго до розгортання демократич-
ного правління в Афінах.

Так Н. Лоро пише, що в  462  р.до 
н.е. лідер демократичної партії Афін 
Ефіальт, який став першим політиком, 
котрий після Клісфена сформував дієві 
політичні та управлінські механізми 
розгортання демократії в Афінах, ата-
кував аристократичний трибунал Аре-
опага, віднявши в нього будь-які важе-
лі впливу на політико-правове життя 
полісу. Але, через короткий час він був 
вбитим і  повністю зникає з  пам’яті 
афінян. Лише Періклу вдалося вико-
ристати ініціативи Ефіальта для вста-
новлення демократичного правління 
в Афінах [2, с. 98-103]. 

Демократичне правління за доби 
Античності досягло свого найвищого 
розвитку в  публічно-управлінських 
практиках міста-полісу Афіни у  IV ст. 
до н.е., за часів легендарного Перікла. 
Саме у  цей час Аристотель обґрунту-
вав основи вчення про демократію (з 
грец. δῆμοκράτία  – «народне управлін-
ня»), які зберігають свою актуальність 
для пізнання сутності народовладдя 
й сьогодні. У тому числі, й щодо сут-
ності партисипаторної демократії, яка 
утвердилася століттями пізніше.

Наступники Аристотеля всебічно 
описали та прокоментували ті з  його 
творів, які дійшли до європейських 
мислителів (Т. Аквінський і  ін.) лише 

у  XII ст., через арабів. Але сутність 
і  зміст вчення Аристотеля про демо-
кратію отримало самі різні оцінки 
українських і  зарубіжних мислителів 
і  учених, зумовлені особливостями їх 
епох. Так, у першій пол. XX ст., яка по-
значилася двома драматичними світо-
вими війнами, що стали силовою фа-
зою політики тодішніх авторитарних 
режимів у  Європі та в  світі в  цілому, 
демократія сприймалась у неоднозна-
чній конотації. 

До прикладу, у сер. XX ст. Л. Окіна-
шевич так описав суть вчення Арис-
тотеля про державу, суспільство та де-
мократію: «Для того щоб встановити 
самий тип державного устрою в  кож-
ному конкретному випадкові, необ-
хідно запроваджувати ще додатковий 
критерій розподілу: правління держа-
ви в інтересах всього суспільства, чи – 
правління у  власних інтересах воло-
даря чи володарів. Після цього можна 
встановити, чи відноситься певна дер-
жава з  одноособовим правлінням до 
монархії, чи до тиранії; з правлінням 
групи людей  – до аристократії, чи  – 
до олігархії; з  правлінням народних 
мас – до політії, чи до демократії (цим 
терміном Аристотель визначає прав-
ління черні в вузько зрозумілих своїх 
інтересах, тобто – те, що його інші су-
часники, – і ми тепер за ними, – зовуть 
терміном охлократії)» [3, с. 29]. 

Залишаючи поза межами цієї стат-
ті споконвічний і триваючий нині дис-
курс про походження, форми і користь 
для суспільства та держави демокра-
тії, відзначимо, що заслуга Аристоте-
ля полягає не лише в  запровадженні 
ним цієї категорії в  античний філо-
софський дискурс, а і  в формування 
методів дослідження цього політи-
ко-правового феномену. Зважаючи на 
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те, що єдиною наукою, яку визнавали 
такою в  Античній Греції була мате-
матика й геометрія, пізнання світу, 
людини і  суспільства здійснювалося 
в  Античності через філософію. Разом 
з тим, і антична філософія, хоча й була 
відділена від згаданих наук, несла на 
собі їх відбиток. Так, за свідченням Ж. 
Дюгамеля, Платон на стінах своєї шко-
ли написав «Немає входу для того, хто 
не геометр» [4, с. 6].

Із IV ст. до н.е., з  часів Аристоте-
ля, світогляд якого був сформований 
насамперед на критиці ідей Платона, 
було сформовано загальний філософ-
ський рівень пізнання демократії як 
політико-правового явища та соціаль-
но-правового феномену. Пізнання де-
мократії було сформовано з  застосу-
вання таких прийомів філософського 
дискурсу, як спостереження та опис, 
абстрагування та конкретизація, ін-
дукція та дедукція та інших, які пі-
зніше склали основу логіки. Якщо 
антична філософія була насамперед 
системою світоглядних цінностей, які 
тісно перепліталися з  міфічно-релі-
гійним світоглядом давніх греків, то 
логіка (силлогізм) стала інструмента-
рієм для формування й пізнання цих 
цінностей.

При цьому, найважливішим досяг-
ненням античної філософії стало фор-
мування методологічних принципів 
пізнання, що різнилися з  повсякден-
ними знаннями пересічної людини 
про оточуючий її світ, але не супере-
чили цим знанням, а розвивали їх на 
якісно новому рівні. Щодо останнього 
Г. Спенсер у своїй роботі влучно писав 
наступне: «Походження науки» писав: 
«Факт, – що наука то побутове знання 
за своєю природою споріднені, що перше 
лише репрезентує друге в  розширеній 

формі, – має бути покладеним в  основі 
всієї теорії науки, її розвитку, відношен-
ня різних її частин між собою» [5, с. 9]. 

Разом із тим, не зважаючи на фе-
номени «дедуктики Аристотеля», «гер-
меневтики Платона», методологія, у її 
сучасному значенні утверджується 
значно пізніше, під час становлення 
логіки, після Реформації та наукової 
революції, яка, на думку Ю. Харарі, 
500  років тому виокремила науку від 
міфів, релігії та філософії [6, с. 10], а 
також після секуляризації суспільного 
життя та становлення світської філо-
софії природного права [7, с. 390–392] 
й науки в  цілому. Розвиток науки 
сприяв і розвиткові знань про методи 
і способи дослідження різних об’єктів, 
явищ і процесів, а також сприяв утвер-
дженню різних методологій дослі-
дження політико-правових і  держав-
но-управлінських феноменів, одним із 
яких залишається на сьогодні й демо-
кратія участі. 

Аналіз досліджень і  публікацій. 
Питання теорії та практики механіз-
мів залучення громадськості до участі 
в державному управлінні та соціальна 
природа партисипативної демокра-
тії досліджувались у  роботах учених 
з  державного управління (М. Гирик,  
В. Олуйко, Л. Пашко, О. Пухкал, І. Сурай, 
Т. Федоренко, С. Хаджирадєва та ін.) 
та права (Г. Берченко, В. Нестерович, 
О. Лотюк, В. Погорілко, А. Селіванов, 
О. Скрипнюк, В. Федоренко, В. Шапо-
вал і ін.). Ця стаття логічно продовжує 
наші попередні дослідження, присвя-
чені генезису та еволюціонуванню де-
мократії участі [1, 8]. 

Метою статті є обґрунтування 
сутності та змісту категорії методоло-
гії наукового дослідження розбудови 
і  функціонування механізмів демо-
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кратії участі в Україні в період реформ, 
у історичні ретроспективі її розвитку. 

Виклад основного матеріалу. 
Методологія наукових досліджень ста-
ла важливою складовою формуван-
ня, розвитку й приросту знань в  усіх 
галузях науки після Реформації. При 
цьому, приріст наукових знань та роз-
виток методології сприяли диферен-
ціації системи наук, розширенню та 
поглибленню сфер наукового пізнан-
ня. Один з основоположників позити-
візму та засновник соціології О. Конт 
у  першій пол. XIX ст. виокремлював 
наступну систему наук: математика, 
астрономія, хімія, фізіологія, соціаль-
на фізика, що «повністю відповідала 
родовіду науки» [5, с. 18].

Водночас, навіть на час обґрунту-
вання О. Контом його «системи наук», 
в світі існувало набагато більше галу-
зей знань. Зокрема, в XIX ст. отримали 
свій розвиток історія, економіка, пра-
во та ін. З одного боку, їх можна від-
нести за О. Контом до т.з. «соціальної 
фізики», а з іншого, – ці науки отрима-
ли самостійний і  рельєфний предмет 
наукового дослідження, а відповідно й 
виокремлений апарат наукових дослі-
джень. Хоча, виокремлення найбільш 
ефективних методів наукових дослі-
джень виявилось завданням тривалим 
і складним.

До того ж, виявлення методу, його 
ідентифікація та апробація була клю-
чем до пізнання досліджуваних об’єк-
тів, явищ і процесів. У цьому контексті 
можемо навести слова ректора імпе-
раторського Університету Св. Володи-
мира, автора одного з перших видань 
«Юридична енциклопедія» (1868 р.) 
М. Ренненкампфа, який цілком слуш-
но наголошував, що: «методи  – це є 
тільки шляхи і прийоми, які має засто-

совувати думка, відшукуючи істину, 
але вірне застосування та дія цих ін-
струментів надзвичайно важливі: вони 
запобігають даремній втраті сил і по-
милкам, ведуть навпрямки до пошуку 
істини і  утверджують наукову досто-
вірність» [9, с. 270]. Але, застосування 
методів поодинці не дозволяє сформу-
вати цілісні знання про дослідження.

У цьому сенсі можемо погодитись із 
Т. Федоренко, яка у своєму досліджен-
ні про демократію участі в  медичній 
сфері пише про те, що чи не найбільш 
важливим результатом дослідження 
методів у  XIX ст. стало усвідомлення, 
що застосування методів наукового 
пізнання поодинці, або ж у довільно-
му порядку, не дає того ефекту, яким 
наділене системне застосування об-
раних і  скомпонованих методів, які 
у  своїй системі утворюють методоло-
гію. Це дало змогу виділити методоло-
гію – науку про методи, як науку для 
всіх інших наук [10, с. 48]. Методоло-
гія, після формування в  XX ст. науки 
державного управління, отримала свій 
розвиток і у цій сфері знань.

Щодо дослідження демократії, то її 
проблематика, включаючи і й питання 
демократії участі, стає предметом на-
укових досліджень філософії, історії, 
соціології та права з  часу утверджен-
ня ідей народовладдя в  філософській 
думці (Дж. Лок, Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Мон-
теск’є й ін.), у практиках народовладдя, 
зокрема, в швейцарській референдній 
демократії XV-XVII ст. [11, с. 72-75], а 
після прийняття перших конституцій 
в  кін. XVIII ст.  – XIX ст. в  державах 
Європи та Америки і  в конституцій-
ній правотворчій, правозастосовній 
і  юрисдикційній практиках. Адже до 
цього, як писав О. Градовський, «пра-
давнина, власне, і  не могла постати 
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у  наукове, тобто критичне ставлення 
до держави. Людина до такого ступеню 
поглиналась поняттям громадянина, 
особистість так зникала в державі, що 
пізнання природи і  організації суспіль-
ства не могло знайти для себе вільно-
го та не переповненого національними 
упередженнями розуму» [12, с. 4].

Після трансформації демократії 
з  привабливої ідеї про справедливе 
управління з  широким залученням 
громадськості та давніх демократич-
них практик народовладдя, що були 
притаманні й слов’янським народам 
через феномен «вічевої демократії» 
[13, с. 134-139], у конституційну форму 
безпосереднього та представницько-
го народовладдя, проблеми теорії та 
практики конституційної демократії 
привернули значну увагу науковців. 
Учені й мислителі Нового та Новіт-
нього часу (В. Біблер, К. Бідерман,  
Й. Блюнчлі, Г. Вайц, М. Вебер, В. Він-
делбанд, Г.В. Гегель, Й. Гельд, Р. Гнейст, 
О. Градовський, А. Дайсі, Ж. Дюга-
мель, А. Дюнан, І. Кант, В. Крзегартен,  
М. Ковалевський, О. Конт, С. Котля-
ревський, Л. Лауден, С. Лоу, К. Маркс,  
Дж. Міл, К.  Поппер, М. Ренненкампф,  
К. Тахтарєв, А. де Токвіль, М. Чичерін, 
Л. Штейн та ін. обґрунтовували чис-
ленні стрункі теорії демократії, які 
передбачали комплексне і  системне 
залучення громадян до управління 
державними справами.

Зокрема, А. де Токвіль у  своїй 
всесвітньо відомій праці «Демокра-
тія в  Америці» писав наступне: «Жо-
ден громадянин Сполучених Штатів не 
може навіть припустити щоб влада іс-
нувала поза самим суспільством. Народ 
бере участь у складенні законів, виборах 
законодавців, у їх реалізації – обранням 
агентів виконавчої влади; сміливо мож-

на сказати, що він управляє сам собою 
…» [14, с. 67]. На наш погляд, теорети-
ко-методологічні підходи, запровад-
жені А. де Токвілем щодо пізнання сут-
ності демократії, по-суті, виражають 
призначення демократії участі у  сис-
темі американського демократичного 
врядування.

А. де Токвіль не зводить вплив 
громадськості на державне управлін-
ня виключно до електоральної демо-
кратії. Він наділяє громадян не тільки 
широкими повноваженнями у  части-
ні формування всіх органів публічної 
влади у  США (як тут не згадати ви-
борність суддів, що нині лише диску-
тується в Україні), а й функціями гро-
мадського контролю за реалізацією 
державними органами уже прийня-
тих законів. Подібні традиції парти-
сипаторної демократії сягають своїм 
корінням часів заснування перших 
колоній в Новому Світі «… волелюбни-
ми пуританами, в очах яких суспільний 
договір не був якоюсь абстрактною те-
орією, а самим звичайним способом ви-
рішувати свої справи» [15, с. 144].

Популярність досліджень демо-
кратії та використання при цьому іс-
торичних методологічних принципів 
і  історично-ретроспективного методу 
спонукала до пошуку російськими іс-
ториками і  правниками витоків «де-
мократії» в  Росії навіть у  царський 
період, коли демократії не могло бути 
за визначенням. Прикладом цього 
є робота М. Хлєбнікова «Про вплив 
суспільства на організацію держа-
ви у  царський період Руської історії» 
(1869 р.) [16]. Або ж іще більш рання 
робота В. Лєшкова «Російський народ 
і держава. Історія російського суспіль-
ного права до XVIII ст.» (1858 р.), в якій 
автор писав, що
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«… між приватними особами, або 
приватним, цивільним елементом, 
і між державним союзом чи загальним, 
політичним елементом відбувається 
в усій Історії, антагонізм, який для сво-
го розв’язання вимагає посередницьких 
об’єднань. Приватні особи мають вхо-
дити до них, вступаючи то у випадко-
ві, умовні зв’язки,  – в  громадянському 
суспільстві Гегеля, чи у договірні грома-
ди у деяких російських дослідників, – то 
у  громадські спілки, органічні, необхід-
ні, як сім’я, громади, стани, поєднання 
матеріальних і  духовних зв’язків яких 
спроможні нерозривно скріпити вічний 
державний союз» [17, с. I]. 

Не зважаючи на еклектичність 
твердження В. Лєшкова про скріплен-
ня громадянського суспільства «вічним 
державним союзом», його вчення про 
завдання, метод і  систему «суспіль-
ного права» отримала свій розвиток 
у теорії права та галузевих юридичних 
науках, зокрема, у  теорії адміністра-
тивного права, яке справило значний 
вплив на формування та утверджен-
ня сучасного державного управління. 
Так, до прикладу, М. Шпилевський не 
лише підтримував доктрину суспіль-
ного права В. Лєшкова, а й передбачав, 
що ця широка галузь знань мусить 
розчепитись на два компоненти на-
родного життя – політичну демологію 
та соціальну демологію [18, с. 132-133]. 
Очевидно, йшлося про наукові підхо-
ди до ідентифікації народу, як полі-
тичного суб’єкта та носія суверенітету 
та про громадянське суспільство, як 
суб’єкт, який представляє неполітичні 
відносини у  стосунках з  державою й 
бере участь у державному управлінні. 
Також звернемо увагу, на прикладі ро-
боти В. Лєшкова, що уже в середині XIX 
ст. учені, що працювали в  Російській 

імперії, до складу якої входили і Укра-
їнські землі та імператорські універ-
ситети в Києві, Одесі та Харькові, чітко 
володіли знаннями про громадянське 
суспільство, дефініцію якого обґрун-
тував Г.В. Гегель у  роботі «Філософія 
права» [19, с. 228], а також про закони 
і закономірності його взаємодії в сфе-
рі державного управління. 

Для розуміння методів і  методо-
логії дослідження сутності, змісту, 
методів, форм і  механізмів реаліза-
ції демократії участі в  державному 
управлінні можна звернутися до ро-
біт інших представників теорії адмі-
ністративного (поліцейського) права, 
або ж права внутрішнього управління, 
сформованої в кінці XIX – на поч. XX 
ст. Зокрема, В. Івановський визначив, 
що «під ім’ям методу науки розуміється 
сукупність прийомів, що застосовують-
ся в видах розкриття наукової істини» 
[20, с. 6]. Серед основних методів до-
слідження в праві внутрішнього права 
В. Івановський відносить індуктивний 
метод, історико-порівняльний або со-
ціологічний і, власне, юридичний ме-
тод, за допомогою якого вивчається 
«виключно юридична сторона держави 
і державної діяльності» [20, с. 14].

Згадуваний М. Шпилевський пи-
сав, що поліцейське або суспільне 
право, в методологічному сенсі, може 
бути вивчене з трьох точок зору: дог-
матичної, політичної та філософської. 
У першому випадку, на право дивлять-
ся як на сукупність догматів. При цьо-
му, за основу вивчення беруть догму 
позитивного права і вивчають її з суто 
формальної сторони, не приймаючи 
до уваги зв’язок між правовими нор-
мами і  життєвими відносинами, що 
урегульовані ці норми. Для політично-
го методу притаманний прагматизм – 
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бажання встановити і вивчити зв’язок 
між правом і  суспільними відноси-
нами, що є предметом його регулю-
вання. Врешті право може вивчатися 
з позицій пізнання його природи, ви-
користовуючи для цього насамперед 
дедуктивний і індуктивний метод [18, 
с. 149-150]. 

Із часом вчення про методи і  ме-
тодологію в  науці державного управ-
ління отримало свій розвиток і  в не-
залежній Україні. Підрозділи і  окремі 
рубрики дисертацій і  монографій, 
присвячених вивченню проблем тео-
рії та практики державного управлін-
ня містять положення про методоло-
гію їх дослідження, під якою науковці 
розуміють системи взаємозумовлених 
і різнорівневих (філософських, загаль-
нонаукових, спеціальних) методів і  їх 
груп, які становлять складно диферен-
ційований інструментарій пізнання 
явищ, процесів, статусів і  феноменів 
державного управління, включаючи 
сутність, зміст, механізми і форми ви-
користання потенціалу партисипатор-
ної демократії в публічному (держав-
ному) управлінні. 

Таким чином, методологія держав-
но-управлінських досліджень на сьо-
годні достатньо досліджена, по-перше, 
як науковознавча категорія, по-друге, 
стосовно основних предметів науко-
вих досліджень у  галузі державного 
управління. Так, у  «Енциклопедично-
му словнику з  державного управлін-
ня» (2010 р.) під методологією запро-
поновано розуміти «систему способів 
організації та здійснення теоретич-
ної і  практичної діяльності, а також 
вчення про цю систему – її структуру, 
логічну організацію. Методологія охо-
плює три підсистеми: методологію 
науки (вчення про систему способів ор-

ганізації і  здійснення наукового пізнан-
ня, а також побудову систем наукових 
знань), яка поділяється на змістову та 
формальну методологію; методологію 
наукового дослідження (систему спосо-
бів наукового дослідження певних об’єк-
тів), яка поділяється на філософську, 
загальнонаукову та конкретнонаукову 
методологію, а також методологію 
практичної діяльності (систему спосо-
бів організації та здійснення практич-
ної діяльності)» [21, с. 10]. 

У контексті нашої публікації ста-
новить інтерес насамперед другий 
компонент вище наведених значень 
категорії «методологія» в державному 
управлінні, а саме – методологія нау-
кового дослідження. Останнє визна-
чається в науці державного управлін-
ня, як «вчення про принципи, прийоми 
і операції, побудову, форми і засоби нау-
кового пізнання» [21, с. 414]. 

Очевидно, що методологія науко-
вого дослідження є важливим інстру-
ментарієм логічного формування та 
поширення цінності наукових знань 
і  світоглядних принципів дослідни-
ків у  практику, насамперед держав-
но-управлінську. Що ж до її структури, 
тобто, внутрішньої побудови, «кон-
струкції», то наукознавці обґрунто-
вують наявність у  будь-якій цілісній 
методології відповідних рівнів, зрізів. 
Зокрема, українські наукознавці пи-
шуть про диференційоване втілення 
в  таких видах методології: філософ-
ська методологія; загальнонаукова 
методологія; конкретно-наукова ме-
тодологія; методика та техніка науко-
вих досліджень [21, с. 128]. Відповідні 
рівні методології у  своєму поєднанні 
утворюють систему методології, яка 
традиційно використовується для 
проведення наукових, у  тому числі й 
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дисертаційних досліджень, у  різних 
галузях науки, включаючи науку дер-
жавного управління. Не є винятком 
і  методологія досліджень потенціалу 
партисипаторної демократії в  дер-
жавному управлінні. 

Висновки і  перспективи по-
дальших досліджень. Отже, можемо 
зробити висновок, що методологія 
державного управління втілює в  собі 
здобутки методології наукових дослі-
джень від часів Античності до сього-
дення, але зберігає свою специфіку, 
зумовлену предметом відповідних 
наукових досліджень. До того ж, у нау-
ці державного управління, як і у будь-
якій іншій галузі знань, методологія 
дослідження конкретного предмету та 
об’єкту зумовлюється їх специфікою, а 
також метою та завданнями, які стоять 
перед дослідником.

Так, методологія дослідження по-
тенціалу партисипаторної демократії 
в державному управлінні, на наш по-
гляд, є системою взаємозумовлених, 
підпорядкованих меті та завданням 
дослідження, філософських, загаль-
нонаукових і  спеціальних методів пі-
знання сутності та змісту демократії 
участі та її потенціалу в  державному 
управлінні. Сутнісними ознаками цієї 
методології є: предметна зумовле-
ність; цілісність і комплексний харак-
тер; диференційованість; вичерпність 
у  межах предмету дослідження; інте-
гральний характер та ін.
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КОРПОРАТИВНЕ ЗЕЛЕНЕ ВІДМИВАННЯ В ПРАКТИЦІ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА 

МЕТОДИ ПРОТИДІЇ

Анотація. Популяризація екологічних рухів та необхідність провадження кон-
куренції між виробниками за потенційних споживачів в умовах тяжіння останніх до 
екопродукції перетворюється на недобросовісне маніпулювання зеленоорієнтовані-
стю громадськості. Підприємства адаптуються під сучасні вимоги та потреби ринку, 
проте роблять це неналежним чином, використовуючи недобросовісні засоби мар-
кетингу. За таких реалій дуже гостро постає проблема недостатнього нормативного 
регулювання даного питання. 

У статті досліджується явище грінвошингу та детермінується дане поняття. 
Здійснюється аналіз іноземних кейсів, що є прикладами проявів прямого або при-
хованого зеленого відмивання. Використовуючи прецеденти автори виокремлюють 
ключові ознаки явища грінвошингу. Зокрема, у роботі здійснюється розмежування 
понять екологічний маркетинг та грінвошинг. Досліджуюється зарубіжний досвід 
правового регулювання згаданої проблеми та наводяться певні висновки та пропо-
зиції щодо можливої модернізації законодавства відповідно до сучасних вимог. 

У статті наведені приклади використаняня «зеленого відмивання» у таких сфе-
рах, як нафтопереробна, лісова, виробництва бутильованої питної води, сфери аві-
перевезень. 
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Проаналізовано прецеденти використання недобросовісних засобів конкуренції 
компаніями: Shell, Coca-Cola, PepsiCo, Anheuser-Busch, Ryanair, KLM, Walmart та ін-
шими. Розкриті заходи впливу на недоброчесних представників ринку та наведені 
пропозиції та шляхи мінімізації такого явища.

Ключові слова: зелене відмивання, грінвошинг, корпоративна соціальна відпо-
відальність, недобросовісна реклама, компанія, екологія.
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GREENWASHING IN BUSINESS PRACTISE: ACTUAL 
PROBLEMS AND METHODS OF DISRUPTING

Abstract.The popularization of environmental movements and the need for the 
implementation of competition between producers for potential consumers in the 
context of the consumers’ attraction to eco-products turns into unfair manipulation 
of the green orientation of the public. Businesses adapt to modern market demands 
and needs, but they do so improperly, using unscrupulous marketing tools. Under such 
realities, the problem of insufficient regulatory regulation of this issue is very acute.

The article investigates the phenomenon of greenwashing and determines this 
concept. The analysis of foreign cases, which are examples of manifestations of direct 
or hidden green laundering, is carried out in the article. Using precedents, the authors 
identify the key features of the phenomenon of greenwashing. In particular, the work 
distinguishes between the concepts of green marketing and greenwashing. The foreign 
experience of legal regulation of the mentioned problem is investigated and certain 
conclusions and offers concerning possible modernization of the legislator according 
to modern requirements are resulted.

The article gives examples of the use of «green washing « in such areas as oil 
refining, forestry, bottled drinking water production, air transportation.

The precedents of use of unfair means of competition by the companies: Shell, 
Coca-Cola, PepsiCo, Anheuser-Busch, Ryanair, KLM, Walmart and others are analyzed. 

Keywords: greenwashing, corporate social responsibility, misleading 
advertisements, company, ecology.
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Постановка проблеми. Оскільки 
споживачі по всьму світу стають все 
більш прогресивними та свідомими 
в питаннях екологічної безпеки – кор-
порації та, навіть, маленькі підприєм-
ства починають активно зазначати на 
лейблах, ектикетках та у  рекламі про 
екологічність товарів та можливість 
переробки пакувального матеріалу. 
Проте, подібне «екомаркування» да-
леко не завжди відповідає дійсності. 
У данній частині дослідження буде 
проаналізовано явище грінвошингу 
та наведено судові кейси. Через приз-
му зарубіжного досвіду буде знайдено 
можливі засоби протидії такому виду 
корпоративної недоброчесності. 

Підприємства спрямовують кошти 
у маркетинг, а дійсно нагальним захо-
дам з мінімізації та оптимізації влас-
ного шкідливого виробництва у  на-
прямку екологічності належної уваги 
не приділяють. Реклама ефективно 
спрацьовує: покупець надаватиме пе-
ревагу продуктам та товарам з познач-
кою «еко», навіть, якщо вартість буде 
невиправдано завищеною. Крім того, 
у  певних випадках, псевдо-екологіч-
ність дозволяє мінімізувати податкове 
навантаження.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Питання грінвошингу як 
форми недобросовісного методу мар-
кетингу через призму існування пере-
шкод для сталого розвитку економіки 
досліджували: Пантєлєєва К.В., Павлов 
О.І., Астахова І.Е., Грищенко О.Ф., Го-
лишева Є.О., Дж. Вестервельт, Б. Клегг, 
К. Бруно. 

Мета статті. Головною метою 
роботи є розкриття грінвошингу як 
поняття, виоремлення його характер-
них ознак через проведення аналізу 
конкретних прецедентів та кейсів. До-
слідження питань використання грін-

вошингу в  побудові статегій ведення 
господарської діяльності та викори-
стання його як засобу просування на 
ринку збуту. Розкриття зарубіжного 
досвіду законодавчої протидії явищу 
зеленого відмивання. 

Виклад основного матеріа-
лу. Автором терміну «грінвошинг» є 
Джей Вестрервальд. Під час студент-
ських  років, інвайронменталіст поба-
чив у одному з номерів готелю екоорі-
єнтований заклик «збережи рушник». 
Зелена кампанія надавала відвідува-
чам можливість відмовитися від по-
слуги заміни простирадл та рушників 
протягом їх перебування на відпочин-
ку. Дана акція насправді мала витрат-
но  – оптимізаційне спрямування та 
з захистом навколишного середовища 
пов’язана не була [1]. 

Далі наведемо приклади детермі-
нації поняття «зелене відмивання». Ке-
руючись методами аналізу, абстракції 
та узагальнення виведемо наступне: 
грінвошинг – це маркетингова страте-
гія (прийом маркетингу або захід не-
добросовісної конкуренції), спрямова-
ний на введення в оману потенційного 
покупця щодо екологічності бренду та 
еко-свідомості процесу виробництва. 
Зокрема, Ю. І. Головня, В. М. Ільченко, 
О. М. Трубей визначають грінвошинг 
як практику використання компаніями 
псевдо-екологічних заходів задля ство-
рення для неї чи її продукції відповід-
ного екологічного іміджу. Хамініч С. Ю. 
та Хижняк Ю. Є. розкривають грінво-
шинг як безпідставну демонстрацію 
компанією своєї екологічності. 

Розглянемо також визначення по-
няттю еко-маркетинг. Екологічний мар-
кетинг за дефініцією Ж. Оттаман – гос-
подарська діяльність, яка провадиться 
без формування ситуації шкідливого 
впливу на навколишнє природне сере-
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довище, спрямована на виготовлення 
еко-продукту, синтезування попиту на 
неї, а також акумулювання ресурсів під-
приємства відповідно до існуючої на 
ринку ситуації зі збереженням здатно-
сті до отримання прибутків [2]. 

Вважаємо за доцільне вказати на 
необхідіність розмежування понять 
«екологічний маркетинг» та «грінво-
шинг», адже в  деяких наукових пра-
цях зустрічається віднесення грін-
вошингу до одного з  видів або засбів 
екологічного маркетингу. Натомість, 
еко-маркетинг у  своїй сукупності не 
порушує права та інтереси споживача, 
закріплює позицію суб’єкта господа-
рювання на ринку та надає йому певні 
конкурентні переваги, а господарсь-
ка діяльність даного підприємства не 
чинить шкідливого впливу на довкіл-
ля, а також приносить позитивний 
економічний результат. Одночасно 
грінвошинг слід віднести до прийому 
(стратегії) недобросовісного марке-
тингу, що шкодить екології та вводить 
в оману споживача, чим порушує його 
законні інтереси та права, зберігаючи 
лише складову щодо підвищення при-
бутку. Додамо, що у наукових колах та-
кож існує неузгодженість думок щодо 
понять еколоічний та зелений марке-
тинг. Певна частина вчених ототож-
нює, інша – вказує на відмінності. 

У 90-х роках була утворена міжуря-
дова група експертів із питань змін 
клімату, а компанії у свою чергу, задля 
збереження власного іміджу на ринку, 
почали виявляти високу стурбованість 
щодо проблем глобального потепління 
та почали вживати заходів задля фор-
мування в  свідомості споживачів асо-
ціацій з  екологічним спрямуванням 
власної діяльності, акуентуючи увагу 
медіа на власних кампаніях щодо озе-
ленення планети, на вкладенні коштів 

у електро-заправки для авто, фактично 
продовжуючи більшу частину капіталу 
спрямовуючи у нафтовидобувну сферу. 

Виробникам бутильованої води 
належить одна з  перших, замаскова-
них під зелену, кампаній. До середини 
минулого століття корпорації у своєму 
виробництві використовували багато-
разове пакування, згодом було винай-
дено технологію багаторазового па-
кування – більш дешевий та швидкий 
спосіб. Компанії Coca-Cola, PepsiCo, 
пивоварна корпораціяAnheuser-Busch 
та інші створили рух протидії зас-
міченню задля відбілення своєї ре-
путації під назвою «Keep America 
Beautiful». Акція мала на меті зупини-
ти засмічення планети. Протягом цієї 
кампанії вийшло декілька роликів, де 
споживачів називали головними роз-
повсюджувачами пластикових відхо-
дів. Корпорації продовжували прода-
вати напої в одноразових пляшках та 
таким чином намагались перекладати 
відповідальність на споживачів [3].

На нашу думку, доцільно навести 
кейс компанії Шеврон (англ. Chevron), 
котрий є еталонним серед прикладів 
грінвошингу. Корпорація провела по-
тужну зелену рекламу, що демонстру-
вала екологічну доброчесність про-
цесу видобутку нафти, параллельно 
порушуючи два нормативні акти: «Про 
чисте повітря» та «Про чисту воду» 
(TheCleanAirAct, TheCleanWaterAct). 
Показово, що на рекламні кампанії 
корпорація витрачала більше коштів, 
ніж безпосередньо спрямовувалам на 
захист природи та у  рази більше, ніж 
взагалі потрібно на декілька років без-
перервного фінансування збережен-
ням вимираючих видів тощо. 

Не менш показовим є приклад ком-
панії Веєрґаузер (англ. Weyerhaeuser). 
Корпорація активно рекламувала свої 
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заходи щодо збереження риб прово-
дячи екологічно нераціональну ді-
яльність з  вирубки лісів, тим самим 
порушуючи цілісність екосистеми  – 
середовища нересту лосося [4]. 

Грінвошинг також тісно пов’язаний 
із кліматичним лобіюванням інтересів 
підприємств у напрямі кліматично по-
зитивного брендингу. Так, наприклад, 
за даними Bloomberg [5], у нафтогазо-
вому секторі щорічні витрати на клі-
матичне лобіювання п’яти найбіль-
ших державних компаній становлять 
201 млн доларів, окрім того, додатково 
витрачено 195 млн доларів на пози-
тивний кліматичний брендинг. 

Ще декілька десятків  років на-
зад подібну недобросовісну практику 
провадити було набагато легше, адже 
інформація до споживачів надходила 
переважно з друкованих видань, радіо 
та телебачення, більшість з  яких фі-
нансувалася зацікавленими корпора-
ціями. В останні роки у загалу навпаки 
є широкий спектр інформаційних ма-
смедіа, тож кількість позовів до недо-
брочинних суб’єктів зростає. 

Так у 2017 році торговий гігант Во-
лмарт (англ. Walmart) отримав позов 
від захисників навколишнього при-
родного середовища щодо неправо-
мірного зазначення на пластмасовій 
тарі інформації про біорозкладність 
та можливість компостування, оскіль-
ки такі загальні ствердження вводять 
в оману споживача з приводу часового 
проміжку розкладу сировини. Пластик 
дійсно розкладається, питання у тому 
за який період [1]. 

Наведемо побутовий приклад на-
тивного прихованого грінвошингу. 
Кожна друга пластикова пляшка води 
на етикетці або безпосередньо на тарі 
містить зображення природних дже-
рел, водоспадів, гір та дерев та має 

у  назві або дескриптах на офіційних 
сатйтах слова «живильний», «крини-
ця», «джерельно чистий», «енергія 
природи» тощо. Це на підсвідомому 
рівні викликає у потенційного спожи-
вача асоціаціативний ряд з екологічні-
стю, чистотою та природністю бренду. 

Наступний знаковий кейс пов’яза-
ний з  авіакомпаніями, котрі вводили 
споживачів їхніх послуг в оману щодо 
екологічності перельотів. У лютому 
2020 року компанія Ryanair була у су-
довому порядку притягнена до від-
повідальності через недобросовісні 
ствердження про свою екологічність. 
Зокрема, авіаперевізник KLM прова-
див рекламну кампанію, у якій шлося 
про використовуване корпорацією бі-
опаливо, що начебто вирізняло його 
з-поміж інших перевізників. Насправ-
ді, використовувана частка біопалива 
поністю розчинялась у керосині та ні-
якого суттєвого впливу на мінімізацію 
забруднення навколишнього природ-
нього середовища не мала [6]. 

Зокрема, ще одним прикладом 
псевдоекологізації виробництва є кейс 
Apple. Компанія у 2020 році перестала 
додавати до комплектації пристроїв 
адаптер живлення, мотивуючи це зни-
женням рівня забруднення та аргумен-
туючи наявністю у  споживачів даного 
пристрою від моделей попередніх по-
колінь. Проте, корпорація не довела 
до відома покупців інформацію про 
необхідність адаптера вищої потуж-
ності для нових моделей і, більш того, 
продовжила окремо випускати девай-
си. Такий хід мав не стільки екологічне, 
як маркетингове спрямування, адже 
роздрібний продаж адаптера потребує 
додаткової упаковки та відповідно до-
даткових витрат для споживача.

Пропонуємо узагальнити вище-
зазначене, інші проаналізовані нами 
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кейси і  власні спостереження та вка-
зати на найпоширеніші грінвошингові 
махінації брендів. 

Яким чином корпорації провадять 
зелене відмивання: 

• застосовують незрозумілі нау-
кові терміни на етикетках, які пересіч-
ний покупець без відповідної освіти 
не здатний розшифрувати;

• розмиті зазначення, які або не 
мають фактичного підкріплення або 
дуже вдало маніпулюють свідомістю 
споживача (кейс Волмарту, кампанія 
«збережи рушник», виробники столо-
вої води);

• нативні зображення на тарі 
або у рекламних роликах, що виклика-
ють невиправдані асоціації у  спожи-
вача (напр. АЕС зображується на березі 
кришталево чистого озера в  оточенні 
квітів та зеленої трави);

• зазначають про несуттєві здо-
бутки, які ніяким чином не впливають 
на екологію (напр. «викорустовуємо на 
20% менше пластику»);

• виготовляють зелені продукти 
екологічно нераціональним способом 
(напр. екосумка виготовлена із засто-
суванням токсичних фарб і відбілюва-
чів та відходи з виробництва якої ски-
даються у ріки тощо) [1]. 

Доречно розглянути міжнародну 
практику боротьби з  грінвошингом 
на прикладі наступних країн. Напри-
клад, в  Австралії відповідно до Зако-
ну про торгову практику (англ. «Trade 
Practices Act») будь-якій компанії, ко-
тру викриють у  введенні споживачів 
в  оману за допомогою недостовірних 
заяв про екологічність продукту, за-
грожуватиме штраф до 1,1 мільйо-
на  доларів. Зокрема, таке підприєм-
ство зобов’яжуть власним коштом 
поширити правдиву інформацію про 

ступінь загрози її виробництва для на-
вколишнього природного середовища. 

У Канаді компанії заздалегідь по-
переджають про неприпустимість ви-
користання недостовірних заяв щодо 
впливу продукції на довкілля. Відомо-
сті щодо екологічності продукту, який 
виготовляє компанія, повинні бути 
легко доступними для перевірки. 

Зокрема, у Сполучених Штатах Фе-
деральною Торговою Комісію розро-
блено керівництво по використанню 
екологічної реклами або екогайд (англ. 
Guides for the Use of Environmental 
Marketing Claims), який містить вимо-
ги та критерії для провадження марке-
тингу, що спрямовані на протидію зе-
леному відмиванню [7]. Відповідно до 
керівництва слід керуватися наступ-
ними принципами: 1) зрозумілість 
інформації  – простота мови повинна 
гарантувати розуміння маркувальних 
зазначень з  боку споживачів; 2) за-
яви щодо екологічності продукту ма-
ють чітко вказувати на те, яка частина 
має ту чи іншу властивість. Зокрема, 
якщо зазначається про можливість по-
дальшої переробки продукту, а певні 
компоненти не можуть бути піддані 
переробці  – така заява є оманливою; 
3) якщо фактична користь не на-
стільки велика, екологічні вигоди не 
повинні перебільшуватися прямо або 
побічно; 4) у  разі використання по-
рівняльних заяв, останні мають бути 
складені так, щоб була очевидна пер-
винна основа для порівняння. Крім 
того, будь-яке порівняння повинне 
бути обґрунтованим [8]. Додамо, що 
у законодавчих актах США передбаче-
ні заходи протидії явищу зеленого від-
мивання шляхом виокремлення прин-
ципів еко-маркетингу, які виключають 
можливість застосування недобросо-
вісних методів брендингу. 
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У грудні 2019  року Комісія ЄС оп-
рилюднила Європейський Зелений 
курс, який спрямований на екологіза-
цію майже всіх аспектів повсякденного 
життя (пересування, харчування, кому-
нальні послуги, гроші тощо). ЄС працює 
над тим, щоб зробити «зелені» вимоги 
та маркування – більш надійними. 

Доцільно буде наголосити, що слід 
розрізняти поняття зеленого марке-
тингу та безпосередньо зеленого від-
мивання. У першому випадку вироб-
ник правомірно наголошує на власних 
перевагах, рекламуючи екологічні 
послуги або продукцію. Такі підпри-
ємства мають законні підстави нази-
вати власне виробництво екологічно 
оптимальним, адже воно відповідає 
певним критеріям: 

• на виробництві не застосову-
ються токсичні матеріали (ресурсое-
фективне виробництво);

• продукція може застосовува-
тись вторинно або багаторазово, адже 
не втрачає корисних властивостей при 
тривалому використанні (металеві со-
ломинки тощо);

• підлягає повній переробці, ре-
циркуляції, відновленню або ремонту;

• використовує мінімальну кіль-
кість матеріалів для пакування;

Яким чином можна протистоя-
ти недобросовісним проявам грінво-
шинг-маркетингу:

• споживачам слід бути більш 
прискіпливими та уважними при ви-
борі товару;

• цікавитись інформацією про 
бренд, звертаючись до незалежних ре-
сурів;

• за допомогою петицій тощо 
вимагати повної прозорості з  боку 
корпорацій щодо виробничого циклу 
продукції, наприклад, шляхом впрова-
дження обов’язкового щорічного звіту 

з  рівня екологізації виробництва для 
компаній;

• не придбавати продукцію або 
не споживати послуги, виробництво 
або надання яких пов’язане з великим 
екологічним ризиком, відповідно зни-
жуючи на них попит; 

• звертатись зі скаргами, щоб мо-
тивувати відповідні органи до розробки 
та запровадження документу на кшталт 
американського екогайду для виробни-
ків, котрий, навіть не маючи сили зако-
ну, зможе попередити позови до суду 
щодо недобросовісної еко-реклами та 
змусить виробників бути більш обачни-
ми при обранні засобів маркетингу. Як 
наслідок, споживачам буде легше виріз-
нити істинний еко-товар. 

У рамках дослідження доціль-
но буде згадати про таке поняття як 
корпоративна і  соціальна відпові-
дальність бізнесу (далі – КСВ) та його 
вплив на протидію грінвошингу. КСВ 
можна розглядати як етичний прин-
цип, що ґрунтується на моральних 
нормах і  цінностях, які набуваються 
у  процесі встановлення соціального 
діалогу між власниками підприємств, 
найманими працівниками та спожи-
вачами, а ідеологія збагачення в тако-
му бізнесі полягає в рівності усіх перед 
законом та у  своїй гідності. За таких 
реалій підприємці відповідальні сво-
їм майном і є зацікавленими у дотри-
манні та гарантуванні міжнародними 
та національними правовими актами 
їхніх прав та свобод та, у  свою чергу, 
є соціально орієнтованими, адже стій-
кість на ринку буде гарантована лише 
прихильністю споживачів. Відповідно, 
порушивши громадські вимоги, недо-
бросовісні виробники будуть витіснені 
з  ринку. Корпоративно-відповідальні 
виробництва зацікавлені у  ефектив-
ному та екологічному ресурсокорис-
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туванні та звітують про таку свою ді-
яльність, оскільки свідомі споживачі 
надають перевагу саме таким брендам. 
Подібна транспарентність діяльності 
підприємств, зацікавленість та кон-
троль з  боку громадськості допоможе 
компаніям спрямовувати ресурси не 
на зелене відмивання, а на заходи еко-
логічної оптимізації виробництва.

Висновки. Контролюючим органам 
слід імплементувати модель держав-
но-приватного партнерства, відповід-
но до якої урядові та приватні органи 
будуть взаємодіяти спільно у  протидії 
грінвошингу шляхом розроблення про-
грам у вигляді жорстких норм, уніфіко-
ваних вказівок, моніторингу, нагляду 
та відповідних фінансових методів по-
карання. Сприяти реальному застосу-
ванню, визнаних міжнародною спіль-
нотою, екологічних стандартів в  змозі 
ефективна система заходів контролю 
з  боку спеціалізованих державних ор-
ганів, свідомої та зацікавленої громад-
ськості, а також узгоджена та дієва су-
купність законодавчих норм. 

Зокрема потенційним покупцям 
продукції з  зазначеннями еко-спря-
мованої характеристики слід звернути 
увагу, що наявність подібних характе-
ристик не гарантує екологічності товару 
вцілому. Додамо, що наразі Кабінетом 
Міністрів України опубліковано про-
ект розпорядження «Про затверджен-
ня Національного плану дій з  охорони 
навколишнього природного середови-
ща на 2021-2025 роки», де вказано, що 
пріоритетними є дії зі сприяння впро-
вадженню екологічного управління на 
підприємствах та поліпшення еко-ха-
рактеристик продукції відповідно до 
міжнародних стандартів сертифікації та 
маркування. Крім того, передбачається 
створення баз даних щодо екологічно-
го декларування продукції. Дані заходи 

у своїй сукупності можуть сприйматись 
як свідчення державної зацікавленості 
у підвищенні стандартів для продукції, 
яка маркується як екологічна. Наголо-
симо, що доцільним є перейняття зару-
біжного досвіду та видання зводу вимог 
і критеріїв для провадження маркетин-
гу як превентивного заходу щодо про-
явів зеленого відмивання. 
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ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ  
В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Анотація. В умовах світової пандемії інформатизація суспільства є одним з го-
ловних напрямків нової економічної політики України. Стратегія реформування 
системи охорони здоров’я в Україні передбачає удосконалення умов функціонування 
вітчизняних інформаційних систем, що дозволить забезпечити прозорість, доступ-
ність медичних служб та підвищити ефективність механізмів реалізації інформа-
ційної політики держави. Дослідження вітчизняних науковців дозволяють вирішити 
нагальні проблеми практичної медицини в  межах існуючої медичної інфраструк-
тури та обмеженого фінансування. Метою дослідження є визначення ефективних 
напрямів реалізації державної інформаційної політики у  сфері охорони здоров’я 
для розвитку цифровізації цієї галузі в Україні. В статті доведено, що гарантуван-
ня інформаційної безпеки та захисту суб’єктів інформаційних відносин є важливим 
акцентом удосконалення сучасної національної інформаційної політики. Запропо-
новано модель реалізації державної інформаційної політики України в сфері охоро-
ни здоров’я. Досліджено результати реалізації урядової програми «Доступні ліки» та 
виділено способи проведення верифікації даних у центральній базі даних електро-
нної системи охорони здоров’я. Проаналізовано впровадження онлайн-дашборди, 
які створено Національної служби охорони здоров’я для забезпечення доступності 
та прозорості даних, аналізу динаміки впровадження медичної реформи. Доведено, 
що сформований інформаційний простір охорони здоров’я України потребує удо-
сконалення та розвитку за допомогою інтенсивного використання інформаційних 
технологій, раціонального зберігання та аналізу медичних даних. Визначено основ-
ні напрямки інформатизації системи охорони здоров’я. Реалізація зазначених на-
прямків дозволить підвищити доступність та якість медичних послуг для громадян, 
зміцнити потенціал у сфері планування, реалізації і моніторингу програм у галузі 
охорони здоров’я, враховуючи їх епідеміологічну значущість. 

Ключові слова: цифрове суспільство, державна інформаційна політика, охорона 
здоровя, інформаційний ресурс, дашборд, електронна взаємодія
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GOVERNMENT INFORMATION POLICY IN UKRAINE IN THE 
FIELD OF HEALTHCARE

Abstract. In the context of a global pandemic, the informatization of society is one of 
the main directions of Ukraine’s new economic policy. The strategy of reforming the health 
care system in Ukraine envisages improving the conditions for the functioning of domestic 
information systems, which will ensure transparency, accessibility of medical services and 
increase the efficiency of mechanisms for implementing the state information policy. 
Research by domestic scientists can solve urgent problems of practical medicine within 
the existing medical infrastructure and limited funding. The purpose of the study is to 
determine the effective directions of implementation of the state information policy in 
the field of health care for the development of digitalization of this industry in Ukraine. 
The article proves that guaranteeing information security and protection of subjects of 
information relations is an important focus of improving modern national information 
policy. A model of implementation of the government information policy of Ukraine in 
the field of health care is proposed. The online dashboards of the National Health Service, 
created to ensure the availability and transparency of data, analysis of the dynamics of 
health care reform, are analyzed. It is proved that the already formed information space 
of health care of Ukraine needs improvement and development through intensive use 
of information technologies, rational storage and analysis of medical data. The main 
directions of informatization of the health care system are identified. The implementation 
of these areas will increase the availability and quality of medical services for citizens, 
strengthen the capacity in the field of planning, implementation and monitoring of health 
programs, taking into account their epidemiological significance.

Keywords: digital society, government information policy, health care, information 
resource, dashboard, electronic interaction
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Постановка проблеми. Покра-
щення інформаційної політики є 
важливою частиною вдосконалення 
управлінських процесів, що сприяти-
ме підвищенню прозорості, підзвіт-
ності та економічної ефективності 
надання послуг на всіх рівнях реалі-
зації публічного управління. В умовах 
інформатизації суспільства важливим 
є удосконалення умов функціонуван-
ня вітчизняних систем інформацій-
ного захисту, визначення єдиного по-
рядку захисту національних інтересів 
України в  міжнародній інформацій-
ній мережі, впровадження заходів для 
забезпечення безпеки національних 
інформаційних ресурсів. Стратегія 
реформування системи охорони здо-
ров’я в Україні покликана не тільки до 
вирішення проблем дефіциту ресур-
сів галузі, збереження та доступності 
медичних служб, фінансової стійкості 
системи та прозорості її діяльності, а 
й для впровадження ефективних меха-
нізмів реалізації інформаційної полі-
тики держави. В умовах світової панде-
мії та впровадження нової економічної 
політики України тема дослідження на-
буває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Нині для вирішення питань, 
пов’язаних з  впровадженням інфор-
маційних технологій в  медицину, іс-
нують напрацювання Бойко  О. [1], 
Вишневського  В. [2], Голунова  А. [2], 
Козлової Ю. [3], Конькова А. [2], Кози-
рєвої О. [4], Потія  О. [3], Чабан  О. [1], 
що дозволяють забезпечити вирішен-
ня найбільш нагальних проблем прак-
тичної медицини в  межах існуючої 
медичної інфраструктури та обмеже-
ного фінансування. У сучасних умовах 
децентралізації є можливим викори-
стання локальних проектів з  інфор-

матизації медицини, але для більш 
глобального застосування необхід-
ним є дотримання єдиних вимог, які 
ґрунтуються на застосуванні світових 
стандартів збору, збереження, оброб-
ки та обміну електронного інформації 
у сфері охорони здоров’я.

Метою дослідження є визначен-
ня ефективних напрямів реалізації 
державної інформаційно політики 
у сфері охорони здоров’я для розвитку 
цифровізації цієї галузі в Україні.

Виклад основного матеріалу. 
Важливим акцентом удосконалення 
сучасної національної інформаційної 
політики є гарантування інформацій-
ної безпеки та захисту суб’єктів інфор-
маційних відносин. 

Удосконалення правового забез-
печення державної інформаційної по-
літики передбачає формування такої 
законодавчої бази, яка була б направ-
лена на забезпечення рівності всіх 
учасників інформаційної взаємодії. 
Однією з  проблем залишається кон-
троль за дотриманням цих вимог на 
практиці та визначення механізму не-
сення відповідальності за порушення 
зазначених вимог. При вдосконаленні 
інформаційної політики держави не-
обхідно на законодавчому рівні вре-
гулювати питання щодо гарантуван-
ня надання достовірної інформації 
через служби мас-медіа та унемож-
ливити підпорядкування ЗМІ будь-
яким кон’юнктурним інтересам, щоб 
нівелювати внутрішній та зовнішній 
вплив на ситуацію в країні [4].

Модель реалізації державної ін-
формаційної політики України в сфе-
рі охорони здоров’я представлена на 
рис.1.

аптечних закладів до урядової 
програми «Доступні ліки» зросла. 
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З 1 квітня 2019 року урядова про-
грама «Доступні ліки» перейшла в ад-
міністрування Національної служби 
здоров’я України (НСЗУ). НСЗУ укла-
дає договори з  аптечними закладами 
і виступає єдиним платником програ-
ми. До проекту приєднались як кому-
нальні, так і приватні аптечні заклади 
країни. Цікавість З 1 квітня 2019 року 
можна отримати безоплатно або з не-
великою доплатою виключно за елек-
тронними рецептами, які випишуть 
лікарі первинної ланки [6]. 

Для актуальності та точності всіх 
даних, що зберігаються у  централь-

ній базі даних електронної системи 
охорони здоров’я, НСЗУ регулярно 
здійснює заходи з  їхньої верифікації. 
Ці процеси постійно вдосконалюють-
ся, а також розробляються нові. Адже 
точність даних в  системі є гарантією 
цільового використання державних 
коштів при оплаті закладам охорони 
здоров’я за договором з  НСЗУ. Регу-
лярна верифікація даних відбувається 
за допомогою кількох процесів:

1. Деактивація даних про помер-
лих пацієнтів, медичних спеціалістів, 
інших користувачів в  системі відбу-
вається відповідно до даних Держав-
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ного реєстру актів цивільного стану 
громадян в останній робочий тиждень 
кожного місяця. Офіційні дані Мі-
ністерства юстиції завантажуються 
в  електронну систему охорони здо-
ров’я, звіряються із даними реєстрів 
Центральної бази даних та автоматич-
но деактивуються за визначеним алго-
ритмом. Станом на 25.04.2019 в систе-
мі за таким алгоритмом деактивовано 
191595 таких записів. Деактивація да-
них про медичних спеціалістів про-
водиться після погодження з боку Мі-
ністерства охорони здоров’я України 
(МОЗ) як розпорядника цього реєстру.

2. Онлайн та офлайн дедублікація 
запобігає появі дублів даних в  систе-
мі, виявляє і деактивує вже наявні ду-
блі записів про пацієнтів, декларації, 
медичних працівників та спеціаліс-
тів, а також медичні заклади. Онлайн 
дедублікація відбувається в  режимі 
реального часу (24/7) під час створен-
ня нового запису в  системі. Офлайн 
дедублікація даних про пацієнта та 
декларацій відбувається за допомо-
гою модулю автоматичного пошуку 
та деактивації дублів даних. Станом 
на 25.04.2019 за заданим алгоритмом 
в електронній системі виявлено та де-
активовано 450537 таких записів. За 
результатами верифікації НСЗУ про-
водиться уточнення звітів надавачів 
медичних послуг та перерахунок оп-
лат за договором.

3. Регулярно, відповідно до за-
конодавства розглядаються запити 
(звернення) щодо вчинення дій із да-
ними в  системі від заявників, яких 
можна ідентифікувати. За необхідно-
сті дані деактивуються, активуються 
чи дедублікуються. Періодично також 
приймаються рішення про вчинення 
дій з даними в системі за результата-
ми моніторингу виконання За 2019 р.

за такою процедурою в  електронній 
системі деактивовано 2090 записів. За 
результатами верифікації також здійс-
нено перерахунок оплат [5].

З квітня 2019  року для створення 
декларації про вибір лікаря в електро-
нній системі функціонує оновлене АРІ 
версії 2.0 – системи взаємодії між цен-
тральною базою даних та медичними 
інформаційними системами. 

Національна служба здоров’я Укра-
їни приділяє велику увагу точності та 
актуальності всіх даних в  системі. З 
метою обізнаності громадян щодо 
сфери надання електронних послуг 
Національною службою охорони здо-
ров’я запроваджено онлайн-дешборд, 
що допомагають аналізувати динамі-
ку впровадження медичної реформи, 
а також розповіли про заходи, спрямо-
вані на розвиток прозорості в  діяль-
ності Національної служби здоров’я 
України. Захід було присвячено до-
ступності та прозорості даних, якими 
в  рамках власної компетенції оперує 
НСЗУ в питаннях управління держав-
ними фінансовими гарантіями медич-
ного обслуговування населення.

Аналітичні панелі (дашборди), які 
запроваджено НСЗУ, містить інформа-
цію про місця надання первинної ме-
дико-санітарної допомоги: електро-
нна карта розташування з  адресами 
та контактними телефонами, розподіл 
закладів за областями, кількість декла-
рацій у  кожного лікаря закладу. А та-
кож – розподіл декларацій за віковими 
групами та за спеціальностями лікаря. 
На дашборд потрапляє кожен лікар 
і заклад, який має хоча б одну активну 
декларацію. 

Дашборд «Виплати аптечним за-
кладам за договорами з НСЗУ» містить 
вичерпну, динамічну та цікаву інфор-
мацію: скільки грошей пішли за е-ре-
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цептом і  пацієнтом і  до якого саме 
аптечного закладу; скільки всього 
сплачено коштів аптечним закладам 
України у  відповідний звітний період; 
скільки виплат отримали аптечні закла-
ди України відповідно до типу власно-
сті, місця реєстрації юридичної особи. 
Протягом квітня аптекам-партнерам 
НСЗУ за договором було виплачено 45,3 
млн. грн. Найбільші виплати у  квітні 
2018 року направлені: у розмірі 3,2 млн. 
грн. – до аптечного закладу, зареєстро-
ваного у Київській області, у розмірі 1,7 
млн. грн. – до аптечного закладу, зареє-
строваного на Дніпропетровщині [5].

Національна служба здоров’я Украї-
ни створила новий дашборд «Деталіза-
ція виписаних рецептів за програмою 
«Доступні ліки». За допомогою дашбор-
ду «Доступні ліки» можна роздивитися 
в найменших деталях. Наприклад, май-
же 80% (або 1,3 млн.) всіх виписаних 
електронних рецептів відносяться до 
категорії серцево-судинних захворю-
вань, 17% – цукровий діабет 2 типу, 3% – 
бронхіальна астма. Дашборд містить 
знеособлені дані щодо кожного випи-
саного електронного рецепта: на ліку-
вання якого захворювання спрямовано 
кожен виписаний е-рецепт, які саме лі-
карські засоби призначені, в якому ме-
дичному закладі та населеному пункті. 
А також знеособлені дані про вік, стать 
пацієнтів, котрим призначено той чи ін-
ший лікарський засіб за урядовою про-
грамою «Доступні ліки». За допомогою 
цих даних можна не тільки роздивитися 
програму «Доступні ліки» в найменших 
деталях, а й зробити висновки про її 
ефективність та соціальну значущість.

Новий дашборд «Деталізація випи-
саних рецептів за програмою «Доступ-
ні ліки» знаходиться на сайті НСЗУ 
у розділі «Е-дані». На сьогодні на сайті 
НСЗУ є 7 дашбордів з реальними дина-

мічними знеособленими даними, що 
регулярно оновлюються, що є запору-
кою прозорості діяльності НСЗУ [6].

Сучасні інформаційні системи доз-
воляють одночасно вести медичну доку-
ментацію, інформаційний обмін, в про-
цесі аналізувати дані пацієнта, включені 
до його електронних медичних записів, 
використовуючи формалізовані прави-
ла та алгоритми, засновані на доказах, 
і  надавати медичному працівнику ін-
терактивні рекомендації щодо подаль-
ших дій, медичних втручань, а також 
попередження щодо критичних факто-
рів (наприклад, індивідуальна непере-
носимість або несумісність лікарських 
засобів) [4]. Основні напрямки інфор-
матизації системи охорони здоров’я 
в  Україні вже втілено в  інформаційні 
технології, які систематизовано в табл.1

З 2019  року запрацювала перша 
електронна взаємодія, реалізована 
в  межах національної системи елек-
тронної взаємодії «Трембіта». «Трем-
біта»  – це система електронної взає-
модії державних реєстрів та баз даних, 
що дозволяє відомствам та органам 
влади безпечно та оперативно обмі-
нюватися необхідною інформацією 
для більш якісної взаємодії як між со-
бою, так і з громадянами та представ-
никами бізнесу [7].

Система електронної взаємодії дер-
жавних електронних інформаційних 
ресурсів чи просто система «Трембіта» – 
це сучасне організаційно-технічне рі-
шення, яке дозволяє будувати безпечні 
інформаційні міжвідомчі взаємодії дер-
жавним органам та органам місцевого 
самоврядування через Інтернет шляхом 
обміну електронними повідомленнями 
між їх інформаційними системами.
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Таблиця 1

Інструменти реалізації державної інформаційної політики  
в сфері охорони здоров’я України

Інформаційна  
технологія Характеристика

Електронний рецепт Цифровий аналог рецептів на паперових бланках. Електронний 
рецепт покликаний усунути необхідність виписування рецептів 
лікарем від руки, зменшити кількість помилок, зекономити ро-
бочий час, надати можливість відстеження лікарських призна-
чень, руху препаратів пацієнта для лікуванн

Верифікація цен-
тральній базі даних 
електронної системи 
охорони здоров’я

Регулярна верифікація даних відбувається за допомогою кіль-
кох процесів: дезактивація даних про померлих пацієнтів, ме-
дичних спеціалістів, інших користувачів в системі відбувається 
відповідно до даних Державного реєстру актів цивільного стану 
громадян в останній робочий тиждень кожного місяця; он-лайн 
та офлайндедублікація запобігає появі дублів даних в  системі, 
виявляє і деактивує вже наявні дублі записів про пацієнтів, де-
кларації, медичних працівників та спеціалістів, а також медичні 
заклади; розгляд запитів/звернень щодо вчинення дій із даними 
в системі від заявників, яких можна ідентифікувати

Онлайн-дашборд Допомагає аналізувати динаміку впровадження медичної ре-
форми, а також розповіли про заходи, спрямовані на розвиток 
прозорості в діяльності Національної служби здоров’я України. 
Дашборд містить інформацію про місця надання первинної 
медико-санітарної допомоги: електронна карта розташування 
з  адресами та контактними телефонами, розподіл закладів за 
областями, кількість декларацій у кожного лікаря закладу. 

Візуалізована інфор-
мація

Медичні зображення – один із напрямків, для якого, через ве-
ликі обсяги даних та специфічні вимоги до якості, вже давно 
напрацьовані стандарти інтероперабельності, як на апарат-
ному рівні, так і  при інтеграції в  electronichealthrecord або 
electronicmedicalrecord. Інші типи специфічних медичних даних 
знаходяться на різних стадіях аналогічних процесів. 

Статкарти НЕ несуть медичного інформаційного навантаження, а ведуться 
із єдиною метою – обчислити статистику, повністю втрачають 
свій сенс за умови, що це може бути автоматизовано на осно-
ві наявної в базах даних інформації. Сутність заповнення таких 
форм – не стільки дублювання медичної інформації із первин-
них медичних форм, скільки її кодування, класифікація (напри-
клад, клінічний діагноз, який може займати в  історії хвороби 
півтори сторінки медичних термінів довільного змісту та фор-
ми, при заповненні форми 66 має бути сформульований в тер-
мінах МКХ-10). 

Електронні медичні 
карти 

Електронні медичні записи (electronicmedical (або health) 
records – EMR, EHR). Зазвичай під EMR розуміють локальний за-
пис в закладі охорони здоров’я, а під EHR – більш узагальнену, 
агреговану інформацію про пацієнта, яка об’єднує різні аспекти 
та епізоди медичної допомоги. 
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Основу системи «Трембіта» ста-
новить удосконалена естонська плат-
форма обміну даними X-ROAD, яка 
є фундаментом естонського цифро-
вого суспільства. Система «Трембі-
та» розроблена та впроваджується за 
підтримки проекту «EGOV4UKRAINE» 
програми «U-LEAD з  Європою», яка 
фінансується Європейським Союзом 
та його державами-членами Дані-
єю, Естонією, Німеччиною, Польщею 
і  Швецією. Співробітниками проекту 
«EGOV4UKRAINE» надано консуль-
тативну допомогу із технічного під-
ключення до системи «Трембіта» та 
відлагодження електронної взаємодії. 
Перший автоматичний обмін даних 
завдяки «Трембіті» впроваджено між 
Національною службою здоров’я Укра-
їнита Державною службою України 
з питань лікарських засобів та контр-
олю за наркотиками (Держлікслужба). 

Як дієва платформа е-урядування 
в системі охорони здоров’я, «Трембіта» 
здатна забезпечити глобальний реін-
жиніринг процесів державного управ-
ління з метою їх оптимізації та прозо-
рості. Система здійснює обмін даними 
без участі людини, що значно покра-
щує та пришвидшує процес надання 
послуг, зменшує можливість механіч-
них помилок та корупційних ризиків.

Електронна взаємодія між відом-
ствами дозволяє перевіряти правомір-
ність аптечних закладів отримувати 
відшкодування з державного бюджету 
за відпущені ліки громадянам в межах 
програми. Предметом перевірки слу-
гує ліцензія на провадження діяльно-
сті з  роздрібної реалізації лікарських 
засобів. Наявність ліцензії автоматич-
но перевіряється завдяки «Трембіті» 
тричі під час: реєстрації та укладення 
договору між аптеками та НСЗУ; пога-

шення електронних рецептів в  апте-
ках; подання аптеками звітів до НСЗУ 
про відпущені лікарські засоби, на під-
ставі яких здійснюється відшкодуван-
ня їхньої вартості.

Автоматичний обмін даними між 
НСЗУ та Держлікслужбою за допомо-
гою «Трембіти» спрощує процедуру 
перевірки аптечних закладів на наяв-
ність ліцензії. Такі перевірки забезпе-
чують впевненість у тому, що лікарські 
засоби за програмою «Доступні ліки» 
відпускають лише ті аптечні заклади, 
які мають чинну ліцензію. 

Найближчим часом також заплано-
вано запуск електронних послуг з  лі-
цензування в  медичній сфері (онлайн 
можна буде отримати ліцензії на ви-
робництво, продаж та імпорт ліків) та 
ведення електронних карток, що забез-
печить ще більшу прозорість [8].

Нові ІТ-послуги на рівні МОЗ 
значно б зміцнили потенціал у  сфері 
планування, реалізації і  моніторин-
гу програм у галузі охорони здоров’я, 
враховуючи їх епідеміологічну значу-
щість. Нові послуги електронної сис-
теми охорони здоров’я (наприклад 
ePrescription, eConsultation, профілак-
тичний моніторинг, ведення хроніч-
них хворих) можуть також підвищити 
доступність та якість медичних послуг 
для громадян, підтримати ефективні-
ший процес обслуговування для по-
стачальників послуг і поліпшити роз-
поділ ресурсів. Створення безпечного 
обміну даними дозволить поєднати 
різні інформаційні системи, які мо-
жуть працювати через різні протоко-
ли, у тому числі системи, що надають-
ся приватними компаніями.

Висновки. Виходячи з  аналізу 
реалізації державної інформаційної 
політики охорони здоров’я в  Україні 
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слід зазначити, що вже сформований 
інформаційний простір охорони здо-
ров’я України потребує удосконалення 
та розвитку за допомогою інтенсивно-
го використання інформаційних тех-
нологій, раціонального зберігання та 
аналізу медичних даних. 

Напрями реалізації інформаційно 
політики у сфері охорони здоров’я по-
требують подальшого комплексного 
підходу щодо розвитку онлайн послуг 
в  сфері охорони здоров’я, загального 
інформаційного простору та гармо-
нізації національного законодавства 
з  європейським, що дозволить забез-
печити швидкий доступ до поточної, 
найбільш повної і достовірної інфор-
мації користувачам; підвищити якість 
та доступність послуг, що надаються 
медичними установами пацієнтам; 
скоротити витрати робочого часу на 
обслуговування пацієнтів і управління 
медичним закладом за рахунок повної 
автоматизації процесу складання зві-
тів; мінімізувати «людський фактор» 
помилки при формуванні статистич-
ної звітності закладу. 
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СТВОРЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ 
ЯК БАЗИС ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ 

ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ В УКРАЇНІ

Анотація: Обґрунтовано, що наразі в Україні актуалізувалась необхідність впро-
вадження дієвої геопросторової інформаційної системи, від чого залежить як вирі-
шення питань просторового розвитку територіальних громад, так і функціонування 
Держгеокадастру.

Зосереджено увагу, що все гостріше стоїть питання реальної здатності територі-
альних громад забезпечувати виконання покладених на них функцій та обов’язків 
у сфері просторового розвитку та земельних відносин. Наголошено, що значну роль 
у зазначеному питанні відіграє розбудова національної інфраструктури геопросто-
рових даних.

Визначено, що головним чинником ефективності ведення реєстраційної систе-
ми є чітко передбачений законодавством простий і доступний механізм отримання 
та використання громадянами інформації про права на нерухомість і земельні ді-
лянки, що, в свою чергу, забезпечує інтенсивний розвиток інвестиційної діяльності 
на ринку нерухомості.

Наведено та охарактеризовано перелік глобальних ініціатив та подій, що впли-
нули на ідеологію побудови національних систем геопросторових даних, які, в наслі-
док динамічного розвитку, трансформувались в національні інфраструктури геопро-
сторових даних країн світу.

Підкреслено, що вітчизняна практика значно відрізняється від концептуальних 
європейських підходів до розбудови НІГД, оскільки у європейських країнах лиш за-
кріплено обов’язок відповідних органів влади, які мають в  своєму розпорядженні 
певні геопросторові дані, оприлюднювати ці дані в уніфікованих форматах, при цьо-
му надаючи таким даним максимальної доступності та інтероперабельності.

Зроблено висновок, що в умовах децентралізованих публічно-владних відносин 
саме Держгеокадастр повинен займатися утриманням та адмініструванням НІГД, 
враховуючи специфіку діяльності.
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Сформульовано пропозиції, що стосуються перегляду функцій Держгеокада-
стру, упорядкування їх відповідно до викликів децентралізації; зміщення акцентів 
на сервісну складову, що буде здійснюватися у  перспективі через онлайн-сервіси. 
Також підкреслено необхідність переосмислення функціонування Держгеокадастру 
у бік переорієнтації саме на роботу у форматі бек-офісу, що забезпечуватиме адміні-
стрування земельного кадастру та суміжних баз даних.

Ключові слова: національна інфраструктура геопросторових даних, Держгеока-
дастр, територіальна громада, земельні відносини, геопросторові дані, просторовий 
розвиток.
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CREATION OF GEOSPATIAL DATA INFRASTRUCTURE AS A 
BASIS FOR SPATIAL DEVELOPMENT AND TRANSFORMATION 

OF THE STATE GEOCADASTRE IN UKRAINE

Abstract: It is substantiated that now in Ukraine the need for the introduction of an 
effective geospatial information system has become relevant, which depends on both the 
solution of issues of spatial development of territorial communities and the functioning 
of the State Geocadastre.

It is noted that the question of the real ability of territorial communities to ensure the 
implementation of their functions and responsibilities in the field of spatial development 
and land relations is becoming more acute. It is emphasized that the development of the 
national geospatial data infrastructure plays a significant role in this issue.

It is determined that the main factor in the effectiveness of the registration system 
is clearly provided by law a simple and accessible mechanism for citizens to obtain and 
use information about real estate rights and land, which, in turn, provides intensive 
development of investment activities in the real estate market.

The list of global initiatives and events that influenced the ideology of building national 
geospatial data systems, which, as a result of dynamic development, were transformed into 
national infrastructures of geospatial data of the world, is presented and characterized.

It is emphasized that the domestic practice differs significantly from the conceptual 
European approaches to the development of NIS, as in European countries only the 
obligation of the relevant authorities, which have certain geospatial data, to publish these 
data in uniform formats, while giving maximum availability and interoperability.
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It is concluded that in the conditions of decentralized public-power relations it is the 
State Geocadastre that should deal with the maintenance and administration of NIGD, 
taking into account the specifics of the activity.

Proposals have been formulated concerning the revision of the functions of the State 
Geocadastre, their arrangement in accordance with the challenges of decentralization; 
shifting the emphasis to the service component, which will be carried out in the future 
through online services. It is also emphasized the need to rethink the functioning of the 
State Geocadastre in the direction of reorientation to work in the format of a back office, 
which will provide administration of land cadastre and related databases.

Key words: national infrastructure of geospatial data, State Geocadastre, territorial 
community, land relations, geospatial data, spatial development..

Постановка проблеми. Активне 
впровадження в  Україні земельної та 
децентралізаційної реформ зумовило 
перерозподіл повноважень між орга-
нами різних рівнів та актуалізувало 
питання інвентаризації земель, впро-
вадження дієвої геопросторової інфор-
маційної системи, що прямо стосується 
як просторового розвитку територій та 
повноцінної життєдіяльності терито-
ріальних громад, так і функціонування 
Держгеокадастру. Ще з  минулого  року 
досить часто обговорюються перспек-
тиви трансформаційних перетворень 
органу: від переформатування до пов-
ної ліквідації. За цей час було обгово-
рено масу сценаріїв, але на сьогодні 
відсутнє єдине чітке бачення щодо 
того, яким саме буде Держгеокадастр 
або між ким розподілять його повно-
важення. Разом з  тим, все гостріше 
стоїть питання реальної здатності те-
риторіальних громад забезпечувати 
виконання покладених на них функцій 
та обов’язків у сфері просторового роз-
витку та земельних відносин. Достат-
ньо значну роль у зазначеному питанні 
відіграє розбудова національної інфра-
структури геопросторових даних.

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. Проблемам управ-
ління земельними ресурсами на рівні 

територіальних громад в  умовах де-
централізації, державного регулю-
вання відносин у  системі управління 
земельними ресурсами присвячено до-
статня кількість праць відомих вчених: 
В. Андрійчук, Т. Анопрієнко, В. Боклаг, 
О. Дорош, І. Дробот, І. Ковтуняк, К. Ма-
зур, В. Мамонова, В. Пальчук, О. Проні-
на, М. Третяк, Ю. Яремко та ряд інших.

Проблематиці напрацювання тео-
ретичних та практичних основ просто-
рового розвитку, земельних відносин 
було присвячено роботи Кваші С., Ла-
зарєва О., Сакаль О., Данкевич В., Ані-
сімова Г., Гетьмана А., Марусенко М., 
Кулініча А., Семенюка В., Петрука О., 
Будяченко О., Ігнатенко М., Пронько 
Л.. Віддаючи належне значному тео-
ретичному та практичному науковому 
доробку представників науки публіч-
ного управління та адміністрування, а 
також суміжних наук, зазначимо, що 
динамічні зміни актуалізують необ-
хідність детального наукового аналізу 
проблематики становлення та розвит-
ку національної інфраструктури ге-
опросторових данних та її ролі у  про-
сторовому розвитку територій. Окрему 
роль у  цьому варто відвести проблемі 
подальшої долі Держгеокадастру.

Формулювання цілей (мети) 
статті. Відтак, метою статті є ви-
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світлення ролі та місця, а також ос-
новних особливостей національної 
інфраструктури геопросторових даних 
у  просторовому розвитку територій 
в Україні на сучасному етапі. Одним із 
завдань дослідження є відслідковуван-
ня місця та ролі Держгеокадастру у зе-
мельних відносинах та просторовому 
розвитку. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Враховуючи прийняту 
Концепцію реформування місцево-
го самоврядування та територіальної 
організації влади в  Україні, набутий 
в  країнах Європейського Союзу дос-
від використання земельно-майнових 
ресурсів та просторового розвитку є 
особливо важливим для України в ці-
лому та особливо для її регіонів. Він є 
надзвичайно актуальним у  контексті 
перспективи вступу України до складу 
країн Європейського Союзу.

Саме актуальні зміни здійснення 
повноважень у  частині просторового 
розвитку та земельних відносин, їх 
розпорошеність суттєво актуалізувало 
необхідність створення національної 
інфраструктури геопросторових да-
них. Так чи інакше це питання досить 
тісно пов’язане із функціонуванням та 
подальшою життєдіяльністю Держгео-
кадастру в Україні [1]. 

На прикладі деяких країн Євро-
пи можна пересвідчитися у  тому, що 
кадастрово-реєстраційні системи на-
дійно функціонують як у випадках їх-
нього ведення одним, конкретно-ви-
значеним державним органом, так й 
у випадках спільного ведення декіль-
кома органами в межах їхньої компе-
тенції. При цьому ефективність функ-
ціонування різних систем залежить 
виключно від правового механізму, 
визначеного державою [2]. Це вима-

гає зосередження зусиль органів дер-
жавної влади на побудові повноцінної 
нормативної бази для остаточного за-
провадження ефективної реєстрацій-
ної системи.

Головним чинником ефективнос-
ті ведення реєстраційної системи є 
чітко передбачений законодавством 
простий і  доступний механізм отри-
мання та використання громадянами 
інформації про права на нерухомість 
і  земельні ділянки, що, в  свою чергу, 
забезпечує інтенсивний розвиток ін-
вестиційної діяльності на ринку неру-
хомості.

Враховуючи результати аудиту, 
проведеного у  Держгеокадастрі, а та-
кож аналіз актуальних перетворень 
основними змінами в  функціонуван-
ні Держгеокадастру є скасування по-
вноважень, що вміщують потенційні 
корупційні ризики: Держгеокадастр 
функціонує без контрольних функ-
цій. Ці функції передаються до міс-
цевих рад, а екологічним ж наглядом 
займуться представники Держекоін-
спекції, інші ж контрольні функції, 
що мають відношення до земельних 
відносин, передають МДА. Згідно та-
кого бачення, голови територіальних 
громад спільно з  екоінспекторами, 
Міністерством енергетики та захисту 
довкілля слідкуватимуть за дотриман-
ням сільгоспвиробниками сівозміни 
на полях та труєння ґрунтів. Разом 
з  тим досить гостро постає проблема 
спроможності забезпечувати вико-
нання зазначених функцій на місцях. 
Онлайн-ресурси мають замінити па-
перовий облік і  персональні рішення 
Державних реєстраторів, котрі вно-
сили відомості щодо земель до баз та 
слідкували за їх впорядкуванням; по-
сади Держреєстраторів відмінять. 
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Оскільки одним з пріоритетних на-
прямів є орієнтація на діджиталіацію 
та сервісну функцію Держгеокадастру 
у  майбутньому, то актуальним питан-
ням тут є створення інфраструктури ге-
опросторових даних, що відповідатиме 
кращим європейським практикам. 

Результатом досліджень цього ро-
зуміння стала доповідь Експертної 
комісії ООН по питанню Глобального 
Управління Геопросторовою Інформа-
цією «Майбутні тенденції управління 
геопросторовою інформацією: погляд 
на пʼять-десять років» яка була опублі-
кована в липні 2013 року. Дана доповідь 
в контексті «визнання цінності геопро-
сторової інформації, яка може грати 
величезну роль в  розвитку економіки, 
забезпеченні життєво важливих по-
слуг, підтриманні сталого розвитку, по-
кращуючи життя людей в усьому світі» 
важлива з кількох причин:

По перше, в  цьому документі ви-
кладена повна структура як самого 
предмету – геопросторової інформації, 
так і всіх явищ, що на неї (геопросторо-
ву інформацію) впливають та що фор-
мують інфраструктуру геопросторових 
даних. По друге, надане детальне об-
ґрунтування кожного розділу доповіді. 
Але головним результатом цієї допові-
ді стало формування ідеології розвитку 
тенденцій та майбутнього в напрямках 
створення даних для всіх країн світу. 
Тому в цій доповіді визначені і тенден-
ції розвитку, і правові та політичні змі-
ни, і необхідні знання, і роль приватних 
та недержавних секторів, а також роль 
урядів у забезпеченні та управлінні ге-
опросторовими даними. [3] Протягом 
останніх років в світі відбулися карди-
нальні зміни, які драматичним чином 
змінили підходи до збору, зберігання, 
доставки і  використання геопросто-

рової інформації, а також принципи її 
розповсюдження. 

Дефіцит детальної та достовірної 
інформації про території та об’єкти під 
час динамічних процесів глобалізації, 
вибухоподібний розвиток ІТ-техноло-
гій суттєво вплинув на рішення ООН, 
Європейської комісії та Європейсько-
го Парламенту відносно позиції щодо 
питань управління глобальною ге-
опросторовою інформацією (Рішення 
щодо впровадження INSPIRЕ). 

Також були й інші вагомі ініціати-
ви, на основі яких приймалися рішен-
ня. Наприклад ініціатива «Цифрова 
Земля», Smart Cities [4, 5], резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН та створен-
ня комітету експертів ООН, комітету 
ООН UN-GGIM та континентальних 
комітетів з  управління глобальними 
геопросторовими даними. Вважаємо 
за необхідне виділити Резолюції:

• Резолюція 69/266 Генеральної 
Асамблеї від 26 лютого 2015  року під 
назвою «Глобальна геодезична систе-
ма координат для цілей сталого роз-
витку»; 

• Резолюція 70/1 Генеральної 
Асамблеї від 25 вересня 2015 року під 
назвою «Перетворення нашого світу: 
Порядок денний в області сталого роз-
витку на період до 2030 року»; 

• Резолюція Економічної та Со-
ціальної Ради ООН “Укріплення ін-
ституційних механізмів управління 
геопросторовою інформацією”. 

Це дуже короткий перелік глобаль-
них ініціатив та подій, що вплинули 
на ідеологію побудови національ-
них систем геопросторових даних, 
які, в наслідок динамічного розвитку, 
трансформувались в національні інф-
раструктури геопросторових даних. 
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Що було (і залишається) метою 
діяльності міжнародних організацій 
у  сфері управління геопросторовими 
даними [4, 5]? 

• Обговорення, покращення та 
координування діяльності з  глобаль-
ного управління геопросторовою ін-
формацією; 

• Прийняття спільних рішень та 
визначення напрямків використання 
геопросторової інформації в  рамках 
національної і глобальної політики;

• Співпраця з  урядами для по-
ліпшення політики, організаційних 
механізмів та правових рамок НІГД; 

• Звернення до глобальних пи-
тань та поширення колективного 
знання; 

• Розробки ефективних стратегій 
для побудови геопросторових потуж-
ностей у країнах, що розвиваються; 

• Розробка і  підтримка відкри-
тих стандартів та нормативів. [6] 

В багатьох країнах світу, виходя-
чи з рекомендацій комітету експертів 
ООН й інших міжнародних організа-
цій, управління геопросторовими да-
ними комерціалізовано і забезпечує не 
тільки утримання баз геопросторових 
даних, але і  оновлення самих даних. 
Деякі країни, нові члени ЄС, в своєму 
прагненні якнайшвидше створити за-
конодавчу базу для побудови націо-
нальних інфраструктур геопросторо-
вих даних застосовують рекомендації 
INSPIRЕ на рівні національних законо-
давчих актів. 

Україна наразі також вже має чи-
малий досвід глобальних ініціатив 
в галузі геопросторових даних та гео-
інформаційних систем. Здавалось би, 
досвід впровадження таких ініціатив 
в  Україні та представництво країни 
в  міжнародних організаціях на рівні 

експертів передбачає і  відповідний 
рівень розвитку національної інф-
раструктури геопросторових даних 
України. Так, утворення Національної 
інфраструктури геопросторових даних 
(НІГД) [7] має стати одним з найбільш 
ефективних способів задоволення 
потреб громадян в  усіх видах геогра-
фічної інформації, підняття ефектив-
ності у частині використання геопро-
сторових даних і  геоінформаційних 
технологій у  системах підтримки рі-
шень ОДВ, ОМС, як у економічній, так 
і в соціальній, оборонній, екологічній, 
науковій сферах.

Разом з  тим, не зважаючи на уже 
реалізовані, за результатами реалізації 
програм міжнародної технічної допо-
моги та пілотних проектів, Держгео-
кадастр у частині створення та напов-
нення НІГД відстоював позицію щодо 
її створення та утворення адміністра-
тора, що буде підвідомчим державним 
унітарним підприємством, що повин-
не було б здійснювати заходи стосовно 
утворення та впровадження відповід-
ного програмного забезпечення НІГД 
[8, 9], а також повинне відповідати за 
технічне та технологічне забезпечення, 
а також за збереження і захист відомо-
стей, які знаходяться у системі.

Зазначений підхід значно відріз-
няється від концептуальних євро-
пейських підходів до розбудови НІГД, 
оскільки у  європейських країнах лиш 
закріплено обов’язок відповідних ор-
ганів влади, які мають в  своєму роз-
порядженні певні геопросторові дані, 
оприлюднювати ці дані в  уніфікова-
них форматах, при цьому надаючи та-
ким даним максимальної доступності 
та інтероперабельності. Зазвичай, про 
централізоване збирання або ж про 
комерціалізацію таких даних приват-
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ними «підприємствами-адміністрато-
рами» мова не йде.

Відтак, враховуючи, що більшою 
мірою утворення та наповнення НІГД 
де факто має відношення до реалізації 
державної політики з  інформатизації 
та електронного урядування, а також 
утворення національних електронних 
інформаційних ресурсів, то функції 
у  частині встановленя та погодження 
форматів геопросторових даних, що 
підлягатимуть подальшому оприлюд-
ненню за допомогою НІГД, повинні 
бути реалізовані Державним агент-
ством з  питань електронного уряду-
вання України [10].

Закцентуємо увагу на тому, що ді-
яльність щодо утворення НІГД у Укра-
їні активізувалася, адже 12 серпня 
2020  року відбулося засідання робо-
чої групи з  питання створення НІГД, 
до якої було включено представників 
Держгеокадастру і  підвідомчих під-
приємств, які долучилися до провен-
ня засідання, також було запрошено 
представників Міністерства розвитку 
громад та територій України, Мініс-
терства розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства, Міністер-
ства інфраструктури України, Мініс-
терства оборони України, Міністерства 
енергетики України. В ході засідання 
було обговорено проект постанови 
“Про порядок функціонування НІГД”, 
що було розроблено за дорученням 
Прем’єр-міністра України. Так як За-
кон України “Про національну інфра-
структуру геопросторових даних” [7] 
вступає в  дію уже 1 січня 2021  року, 
то одним з  ключових питань поста-
ло визначення обов’язкової до опри-
люднення інформації. Надання такої 
інфомації повинне буде забезпечува-
тися усіма розпорядниками базових 

геопросторових даних, і іншими стей-
кхолдерами.

Обговореним на засідання про-
ектом постанови КМУ “Про порядок 
функціонування НІГД”, який передано 
до розгляду КМУ буде визначено ОДВ, 
які будуть відповідальними за утво-
рення і  поновлення базових даних 
і метаданих в системі НІГД [8].

За планом НІГД  – буде ресурсом, 
на якому у  одному місці одночасно 
буде зібрано значний обсяг інформа-
ції, починаючи від кадастрових даних 
і  інформації про об’єкти нерухомого 
майна, і  до покладів корисних копа-
лин, і  включення інфраструктурних 
об’єктів, що підпорядковані «Укрзаліз-
ниці», «Укравтодору» тощо [7].

До структури НІГД включають три 
компоненти:

• framework (cукупність базових 
геопросторових даних, операційне 
середовище, технології, що забезпе-
чують доступ до даних, організаційне 
забезпечення);

• стандарти на геопросторові 
дані;

• механізм обміну геопросторо-
вими даними між виробниками, спо-
живачами та іншими суб’єктами на 
основі баз метаданих у  розподіленій 
мережі національних центрів геоінфо-
раційного обміну (clearinghouse).

У контексті утворення та розвитку 
глобального інформаційного суспіль-
ства та процесів глобалізації, також за-
для успішного проведення на вітчиз-
няних теренах земельної реформи, а 
також враховуючи наростаючі обсяги 
геопросторових даних і  посилення їх 
значущості для розвитку нашої кра-
їни все актуальнішим стає проблема 
щодо нагального вдосконалення дер-
жавної політики у  геоінформаційній 



250

сфері. Задля встановлення та уніфіка-
ції державної політики щодо питань 
створення, функціонування і розвитку 
НІГД, а також виключення дублювання 
робіт і  нераціональних витрат з  дер-
жавного бюджету, що будуть спрямо-
вані на створення геопросторових да-
них на всіх рівнях ДУ та МС, 13 квітня 
2020 року ВРУ ухвалила законопроєкт 
№ 2370 «Про національну інфраструк-
туру геопросторових даних» [12]. За-
значений закон вступив в  силу через 
місяць після дня його публікації та 
вводитиметься у  дію починаючи з  1 
січня 2021 р.

Сам Закон України «Про націо-
нальну інфраструктуру геопросто-
рових даних» [5] закладає правові 
і  організаційні основи утворення, 
функціонування і  розвитку НІГД, яка 
буде спрямована на забезпечення 
ефективного прийняття ОДВ та ОМС 
управлінських рішень, задля задово-
лення суспільних потреб у  всіх видах 
географічної інформації, окрім цього 
сприятиме інтегруванню у  глобальну 
і європейську інфраструктуру геопро-
сторових даних.

Цим Законом внесено зміни до Зе-
мельного, Водного, Кодексу України 
про надра, Лісового кодексів України, 
законів України «Про топографо-ге-
одезичну і  картографічну діяльність», 
«Про природно-заповідний фонд 
України», «Про Державний земельний 
кадастр», «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», «Про поводження з раді-
оактивними відходами», Про рослин-
ний світ» «Про топографо-геодезичну 
і  картографічну діяльність», а також 
низки НПА.

Відповідно до норм вказано-
го закону, НІГД базуватиметься на 
принципах достовірності, повноти, 

безстроковості, актуальності, інте-
роперабельності, цілісності, іннова-
ційності, обґрунтованості, точності, 
офіційності геопросторових даних, ін-
тегрування геопросторових даних, що 
одержано з різних джерел; безперерв-
ності функціонування НІГД; відкрито-
сті метаданих і геопросторових даних.

Новоприйнятий Закон має на меті 
утворення та функціонування єдиного 
геопорталу НІГД, який об’єднуватиме 
у єдиний реєстр всі бази геопросторо-
вих даних: і державного, і приватного 
секторів: щодо інфраструктури, ста-
тистики, природних ресурсів і т.п.. 

Інформацію у НІГД планують зро-
бити відкритою, безкоштовною та 
актуальною оновленою у  режимі ре-
ального часу (для отримання даних, 
необхідною буде лише авторизація 
на порталі) [7]. У ВРУ зазначено, що 
очікуваним економічним ефектом 
від функціонування НІГД буде заоща-
дження щорічно близько 100 млн. грн, 
що раніше спрямовувалися на фінан-
сування неузгодженості між диверси-
фікованими адміністраторами када-
стрів.

Крім того цим законом визначе-
но повноваження ЦОВВ, який забез-
печуватиме формування державної 
політики у  частині НІГД, формувати-
ме державну політику у  зазначеній 
сфері; а також здійснюватиме нор-
мативно-правове забезпечення; роз-
роблятиме концепції, стратегії, а та-
кож програми і  плани і  т.ін. Також 
визначено законом повноваження 
утримувачів геопросторових даних 
і  відповідального адміністратора на-
ціонального геопорталу.

Окрім перерахованого вище, За-
кон встановив адміністративну відпо-
відальність, що наступатиме за пору-
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шення прав на геопросторові дані та 
метадані. З цією метож Кодекс України 
про адміністративні правопорушення 
було доповнено ст. 514, відповідно до 
якої незаконне привласнення геопро-
сторових даних та метаданих, їх втра-
та або несанкціоноване знищення, а 
також порушення порядку створення 
і використання геопросторових даних 
та метаданих  – тягнуть за собою на-
кладення штрафу від ста до ста п’ят-
десяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Зарубіжний досвід 
переконливо свідчить про необхід-
ність утворення уніфікованої системи 
реєстрації прав на нерухоме майно, ба-
зування на єдиній платформі наявних 
в  країні кадастрів. Також, аналіз дос-
віду європейських країн яскраво про-
демонстрував, що проходять процеси 
централізації та уніфікації геопросто-
рових даних, що варто враховувати та 
певною мірою враховано Україною. 
Держгеокадастр же при цьому значно 
може змінити свої функції.

Відповідно до векторів розвитку 
Держгеокадастру, що нині озвучують-
ся на центральному рівні ключовим 
вектором реформування його стане 
позбавлення контролюючих функцій, 
розосередження їх між структурними 
підрозділами ОДА, територіальними 
органами Державної екологічної ін-
спекції та ОМС ОТГ, а за самим Дер-
жгеокадастром залишення виключно 
сервісних функцій, при чому здійс-
нення їх планується у режимі онлайн.

Щодо важливого вектору розвит-
ку та актуального питання функці-
онування Держгеокадастру нині, то 
до нього можемо віднести створення 
Національної інфраструктури геопро-

сторових даних, що відбувається на 
часі. Як показало дослідження досить 
широко дискутується, хто повинен 
займатися утриманням та адміні-
струванням НІГД: Держгеокадастр чи 
Державне агентством з  питань елек-
тронного урядування України. На наш 
погляд, враховуючи специфіку діяль-
ності, все ж варто цю функцію поклас-
ти на Держгеокадастр.

На основі проведеного досліджен-
ня можемо надати такі пропозиції: 
переглянути функції Держгеокада-
стру, упорядкувати їх відповідно до 
викликів децентралізації; після зміни 
функцій переглянути організаційні 
структури, здійснити функціональний 
огляд; зробити пріоритетними саме 
сервісну складову, яка буде здійснюва-
тися у перспективі через онлайн-сер-
віси, однак на перехідному етапі 
переглянути штатну чисельність та 
специфіку роботи територіальних під-
розділів; залишити Держгеокадастр 
функціонувати у  якості бек-офісу, що 
забезпечуватиме адміністрування зе-
мельного кадастру та суміжних баз 
даних; стимулювати пришвидшення 
формування та наповнення націо-
нальної інфраструктури геопросторо-
вих данних.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНЖИНІРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Анотація. Наразі інжинірингова діяльність є усталеним механізмом оптимізації 
управління інвестиційними проектами в країнах – членах Європейського Союзу та 
у Сполучених Штатах Америки, адже дозволяє підвищувати економічну компетент-
ність, ефективність реалізації проектів та, як наслідок, ринково-економічну пози-
цію на міжнародній арені. Державне регулювання інжинірингу в Європі координує 
та визначає основні аспекти його розвитку, забезпечуючи її відповідність закону та 
наявність прозорих інвестиційних фондів. Натомість, у Сполучених Штатах Америки 
більша увага приділяється способам укладення контрактних угод на виконання ці-
льових архітектурно-будівельних та інших комерційних проєктів. 

В той же час, міжнародний державно-управлінський досвід у сфері інжинірин-
гу дозволяє визначити його практичне підґрунтя, специфіку формування держав-
но-управлінського апарату взаємодії держави і приватного сектору. Досвід Європи 
та Америки дозволяє актуалізувати функціональне та системне призначення інжи-
нірингу, його тенденції розвитку та стилістику державного регулювання. 

На додаток, роль інжинірингу та потреба в  його ефективному врегулюванні зу-
мовила необхідність детального ретроспективного аналізу цього виду діяльності. 
Актуальним є визначення його розуміння урядами країн  – членів Європейського 
співтовариства та Сполученими Штатами Америки. Не менш важливо виокремити со-
ціально-наукові та фінансово-економічні зміни, що супроводжують даний процес. Ак-
цент на пошукові інструментів підвищення прогресивності капіталовкладень та стро-
ків виконання інвестиційних проектів за участі інжинірингових компаній у країнах 
Європи та Сполучених Штатах Америки виступає ще одним предметом дослідження. 

Окрім того, стан інжинірингу є дотичним до науково-теоретичної та практич-
но-урядової компоненти державного управління. Через це особливої значущості 
набуває вивчення взаємодії між науковцями та державно-управлінським апаратом 
як у Європейському Союзі, так і в Сполучених Штатах Америки. Успішна реалізація 
владно-урядової інжинірингової політики є поєднанням теоретично-практичної та 
державно-наукової.
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STATE REGULATION OF ENGINEERING ACTIVITIES: 
INTERNATIONAL EXPERIENCE

Abstract. Currently, engineering is the newest government mechanism of the European 
Union and the United States, as it allows to increase economic competence, efficiency and 
market and economic position in the international arena. State regulation of engineering 
in Europe coordinates and determines the main aspects of its development, examining in 
detail the compliance with the law and the availability of transparent investment funds. 
Instead, in the United States, more attention is being paid to ways to enter into contractual 
agreements for targeted architectural, development, and commercial projects.

At the same time, the international public administration experience in the field of 
engineering allows to determine its practical basis, the specifics of the formation of the 
public administration apparatus of public-private sector interaction. The experience of 
Europe and America allows to actualize the functional and systemic purpose of engineering, 
its development trends and stylistics of state regulation.

In addition, the role of engineering and the need for its study necessitated its detailed 
retrospective analysis. It is important to define its understanding by the governments of 
the member states of the European Community and the United States of America. It is 
equally important to distinguish between socio-scientific and financial-economic changes 
that accompany this process. The emphasis on finding tools to increase the progress of 
investment and timing of engineering projects in Europe and the United States is another 
subject of study.

In addition, the state of engineering is related to the scientific-theoretical and 
practical-governmental base. Because of this, the interaction between scientists and 
the government is especially important – both in the European Union and in the United 
States. Successful implementation of government-government engineering policy is a 
combination of theoretical and practical and state-scientific basis.

Key words: engineering, engineering activity, European Union, United States of 
America, project, government policy, commercialization.
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Постановка проблеми. Можна 
констатувати, що рівень та функціо-
нальне призначення інжинірингу кра-
їн Європи та Сполучених Штатів Аме-
рики є достатньо високим. Масштабна 
складова функціонування компаній є 
належним чином налагодженою. Дер-
жавно-управлінський апарат в даному 
випадку – не лише державний контро-
лер, але й посередник між владно-ін-
жиніринговою спільнотою та іншими 
стейкхолдерами у будівництві. Це доз-
воляє визначити гласність, відкритість 
та економічну прозорість основами 
інжинірингової діяльності у  країнах 
Європейського співтовариства та Спо-
лучених Штатах Америки. 

Через це, необхідним є дослі-
дження розвитку, становлення та ре-
гулювання інжинірингу у  міжнарод-
ній практиці управління проектами. 
Враховуючи фінансову прибутковість 
комерційної структури бізнесу Євро-
пи та Америки, важливо визначити 
політико-економічну та науково-про-
єктну складову діяльності зарубіжних 
компаній. Водночас, логічним висту-
пає аналіз структурної специфіки ін-
жинірингу та перспективних напрям-
ків його розвитку на території країн 
Європейського Союзу та Сполучених 
Штатів Америки із одночасним дослі-
дження ринку та управлінських зако-
номірностей, що є притаманними для 
міжнародного досвіду. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Міжнародний досвід інжи-
нірингу виступає предметом інтересу 
багатьох науковців. Інформатизацій-
на складова процесу, його теорети-
ко-практична та методологічна основа 
визначають необхідність детального 
дослідження його основ. Актуальним 
у  даному випадку є англо-американ-

ські дослідницькі надбання, зокре-
ма, роботи Д. Мартіна, М. Робсона, М. 
Гаммера, Р. Гаррінгтона та Д. Чемпі). 
Вітчизняна наукова література ви-
значає переважно теоретичні основи 
міжнародної практики інжинірингу: 
необхідно виокремити О. Кузьміна, Л. 
Лозовського, Є. Панченко та В. Кащи-
шина. 

Мета статті – визначити законо-
мірно-специфічні риси інжинірингу 
Європи та Сполучених Штатів Аме-
рики, встановивши особливості його 
державного регулювання у ретроспек-
тивному та перспективному планах. 

Виклад основного матеріалу. 
Потрібно зауважити, що поняття «ін-
жиніринг» у  міжнародній практиці 
трактується досить по-різному. Так, Р. 
Гаррінгтоном він визначається як ін-
струмент створення продукту (проце-
су). Водночас, необхідною складовою 
інжинірингової діяльності є залучення 
людського капіталу – як примат зако-
нодавства країн Європи, де розумовий 
потенціал визнається рушійною си-
лою соціально-економічних та полі-
тико-соціальних перетворень [1]. 

Поміж тим, між державно-управ-
лінськими позиціями Європейського 
Союзу та Сполучених Штатів Амери-
ки існує певна різниця. Відтак, Євро-
пейською економічною комісією ООН 
(ЄЕК ООН) інжиніринг визначено як 
проєктну діяльність, що має на меті 
покращення показників виробничої 
інженерії. Натомість, Американською 
Радою інженерів з  професійного роз-
витку (АРІПР, ECPD) зроблено акцент 
на творчому підґрунті інжинірингу, 
котрий виступає його основою в про-
єктній галузі та в  області стратегіч-
но-об’єктної експлуатації [2]. 
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Потрібно зауважити, що на тере-
нах Європейського Союзу основною 
функцією інжинірингу є вирішення 
конкретного завдання, що базується 
на процесах аналізу, синтезу та моде-
лювання. Наприклад, німецьким Бун-
десратом акцентовано увагу на розга-
луженості інжиніринг-проблематики 
та, водночас, неоднорідних основах її 
вирішення. 

Одночасно, у  Сполучених Штатах 
Америки значна увага приділяється 
функціональному призначенню інжи-
нірингової діяльності. Процес науко-
вого дослідження та розробки проєкту 
має включати у  себе такі стадії: до-
слідження, розробка та проєктування 
(консультування). 

Так, відповідно до позицій Амери-
канського товариства інженерів-ме-
ханіків (ASME), дослідження передба-
чає використання загальнонаукових 
та математичних методів, засобів та 
концепцій, що є застосовним для по-
шуку нових принципів та процесів ви-
рішення завдання; розробка ототож-
нюється із застосуванням результатів 
дослідження для практичних цілей, 
що поєднане із творчим використан-
ням знань для створення нових моде-
лей у різних областях; проєктування є 
процесом розробки виду, стилістики 
та характерних рис продукції, що за-
безпечує відповідність вимогам та за-
доволення потреб і очікувань [3]. 

Факультативно, Д. Чемпі відносить 
до процесу державного регулювання 
інжинірингу Сполученими Штатами 
Америки процес проєктування ви-
робу (послуги) на етапі виробництва. 
Науковець зазначає, що контроль та 
нагляд за роботою створеного об’єкту 
дозволяє керувати якісними харак-
теристиками новітньої продукції. У 

такий спосіб відбувається об’єднання 
інжинірингових функцій у окрему ло-
гічну послідовність, де проєктний ме-
неджмент виступає базовою управлін-
сько-інжиніринговою ідеологією [4]. 

Необхідно зауважити, що інжині-
рингові послуги країн Європи та Спо-
лучених Штатів Америки останнім 
часом мають тенденцію до оновлен-
ня урядово-управлінського регулю-
вання. Область інжиніринг-діяльно-
сті є достатньо широкою. При цьому, 
на міжнародному рівні існує досвід 
проведення консультаційних послуг 
або реалізації технологічних знань як 
складових проєктних процесів. 

Для країн Європейського Сою-
зу більш притаманним є державний 
контроль за розробкою конкретного 
об’єкту (при цьому використовуються 
систематизовані знання, що є необ-
хідними для його створення). В той же 
час для Сполучених Штатів Америки 
більш притаманним є побудова про-
єктно-технічної документації, нор-
мативно-управлінський контроль за 
рівнем підготовки спеціалістів та ре-
гулювання процесу будівництва. 

Варто констатувати, що зарубіж-
ний досвід державного регулювання 
інжинірингових послуг (Європей-
ський Союз та Сполучені Штати Аме-
рики) містить регламентацію інженер-
но-консультаційних, виробничих та 
інших послуг із підготовки інвестицій-
них проєктів та їх реалізації, включ-
но із будівництвом та експлуатацією 
об’єктів. 

Найбільш дієве управління інжині-
ринговими процесами серед розвине-
них країн світу демонструють Сполу-
чені Штати Америки, Франція, Велика 
Британія, Японія, Німеччина, Італія, 
Канада та Швеція. За загальним пра-
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вилом, основними критеріями інжи-
ніринг-управління зазначених країн 
є контроль за вивченням ринку, інже-
нерно-геологічними дослідженнями 
територій, розробкою планів капіта-
ловкладень, розвитком транспорт-
ної інфраструктури та техніко-еконо-
мічним обґрунтуванням доцільності 
створення конкретного об’єкта [5]. 

Державно-управлінська техніка 
країн Європи та Сполучених Штатів 
Америки дозволяє виділити два на-
прямки регламентації інжиніринго-
вих послуг: базисний та детальний ін-
жиніринг. 

Базисний інжиніринг більш власти-
вий країнам  – членам Європейського 
Союзу. Це  – державно-управлінський 
інструмент, що дозволяє контролюва-
ти виконання попередніх інженерних 
досліджень та інженерних розрахунків 
(генеральних планів, попередня оцінка 
проєктного кошторису, розробка вимог 
до обладнання та матеріалів). В той же 
час детальний інжиніринг, притаман-
ний Сполученим Штатам Америки, 
виявляється у  контрольно-наглядовій 
функції держави щодо проєктної до-
кументації та розрахунків з  реалізації 
послуг (проєктів), технічних специфі-
кацій та надання консультаційно-орга-
нізаційних послуг. 

Відповідно до нормативних пози-
цій розвинених країн світу, інжині-
рингові послуги мають ознаки систем-
ності та різнорідності. Так, згідно із 
державно-управлінськими позиціями 
Франції, інжиніринг включає підго-
товку контракту, організацію торгів, 
оцінку підготовлених пропозицій, 
відповідні рекомендації щодо ринку. 
Існують окремі, субсидіарні елементи 
урядово-владного управління інжи-
нірингом, до яких віднесено: надан-

ня державної допомоги в будівництві 
об’єктів, проведення випробувань об-
ладнання, співставлення кошторису 
та реально витрачених коштів на ре-
алізацію проєкту, контроль за серти-
фікацією виконаної роботи, нагляд за 
техніко-тактичною підготовкою пер-
соналу тощо. 

Необхідно відзначити, що у  кра-
їнах Європейського Союзу та Сполу-
чених Штатів Америки велика увага 
приділяється правовому контролю за 
діяльністю інжинірингових фірм. Фір-
ма надає відповідні послуги в промис-
лово-виробничій галузі, і  ділиться на 
велику, середню або малу – відповід-
но до масштабу грошового обігу. Од-
ночасно, в  законодавстві Сполучених 
Штатів Америки існує колізія – інжині-
рингова фірма не відноситься ні до ви-
робника, ні до будівельних компаній. 
Проблематика організаційно-право-
вої форми породжує неоднозначність 
державно-управлінського впливу [6]. 

На противагу, для країн Європей-
ського Союзу більш притаманною є 
повноцінна регламентація інжині-
рингової діяльності. Так, у  державно 
-нормативній політиці Великої Бри-
танії (де, власне, інжиніринг зародив-
ся у  1980-х  роках), фігурує поняттям 
«повного інжинірингу», котрим пе-
редбачається досягнення повної згоди 
з фірмою на рахунок комплексу послуг 
щодо створення об’єкта (від стадії про-
єктування – до стадії початку експлуа-
тації). Існує презумпція, що умови до-
мовленості суворо фіксуються шляхом 
укладення контракту. 

В Австрії нормативно врегульова-
но можливість здійснення комплексу 
будівельно-монтажних робіт безпосе-
редньо замовником, за умови ефек-
тивного контролю та нагляду за ходом 
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будівництва спеціалістами інженер-
но-консультаційної фірми. Функції, 
обов’язки та коло компетенції за-
мовника і  виконавця повинні суворо 
визначатися контрактом. Такий тип 
роботи нерідко називають «наданням 
технічної допомоги замовнику». 

Актуальною є державно-урядова 
позиція Сполучених Штатів Америки, 
де наголошується на обов’язковості ви-
сокого рівня професійної підготовки ін-
женерів-консультантів під час надання 
інжинірингових послуг. Для державної 
політики у даній сфері неприпустимим 
є зниження конкурентоспроможності 
інжинірингової компанії. Відтак, інди-
катором спроможності фірми виступає 
не ціна, а організаційні та кваліфікацій-
ні умови реалізації проєктів. Урядовий 
апарат Америки приділяє увагу піль-
говому кредитуванню та фінансуван-
ню розробницьких ідей. Широке роз-
повсюдження отримав фінансовий 
інжиніринг, який полягає у  наданні 
замовникам консультацій з питань фі-
нансування у  комплексі (щодо питань 
кредитів, гарантій, страхування, по-
датків та зборів). У Сполучених Штатах 
Америки інжинірингові фірми тісно 
співпрацюють з  банківськими устано-
вами. Останні нерідко виступають фі-
нансовими партнерами, внаслідок чого 
уряд регулює це питання з точки зору 
фінансової, юридичної та проєктної 
грамотності. 

Доцільно наголосити, що у  краї-
нах Європи помітно зріс попит на ін-
формаційні послуги (глобалізаційний 
тренд), що пов’язано із впровадженням 
новітніх технологій. Через це Європей-
ський Парламент регулярно відправляє 
представників на технічні наради ін-
жинірингових фірм, а, також, контро-
лює проведення семінарів, метою яких 

є ознайомлення клієнтів з новими тех-
нологіями та устаткуванням [7]. 

Окрім того, розвинені країни світу 
активно використовують комп’ютер-
ні технології як рушійну силу проєк-
тно-ідейних змін. Влада Швейцарії 
приділяє значну увагу раціоналізації 
діяльності та підвищенню конкурен-
тоспроможності інжинірингових ком-
паній. Поміж тим, урядом запрова-
джується система автоматизованого 
проєктування, системи інформації та 
управління. При цьому, рівень автома-
тизації таких послуг розглядається як 
один із критеріїв ефективності та яко-
сті інжинірингових послуг. 

Загальноурядова політика Євро-
пейського співтовариства заснована на 
інжиніринговій неоднорідності. Так, іс-
нують компанії, що спеціалізуються на 
вузький розділах інжинірингу, та ті, що 
здатні надавати комплексні послуги. 
Деякі країни Європи (Австрія, Німеччи-
на, Франція) акцентують увагу на тісно-
му зв’язку між наукою та інжинірингом, 
відмічаючи їх зв’язок. Так, парламент 
Австрії зазначив, що це «єдиний процес 
створення, апробації та запровадження 
техніко-технологічних досягнень, пере-
дових рішень та розробок». Німецький 
Бундестаг відзначає, що «наука гене-
рує нові ідеї та рішення, а інжиніринг 
доводить їх до практичного втілення». 
То ж сучасне інвестиційне проєктуван-
ня у країнах Європи пов’язане не лише 
з інноваційною, але й з науково-теоре-
тичною складовою. 

Необхідно наголосити, що у  Спо-
лучених Штатах Америки спостері-
гається певна синонімічність понять 
інжинірингу та інженерної діяльності. 
З урядово-управлінської точки зору 
вони пов’язані з  процесом створення 
пакету передпроєктної та проєктної 
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документації та отримання даних, що 
відображає результати інженерних 
ідей. Водночас, дослідники слушно 
зауважують, що розробка інженерних 
даних американським законодавцем 
чітко не регламентована. 

Варто додати, що Європейська 
економічна комісія ООН класифікує 
інжиніринг за видами. Виділяються 
консультаційний, будівельний, техно-
логічний та комплексний інжиніринг. 
Останній включає такі функції як 
проєктування, поставку обладнання, 
керівництво будівельно-монтажни-
ми роботами, реалізацію проекту «під 
ключ» тощо. Практика Європейсько-
го Союзу також містить нормативне 
врегулювання договорів комплек-
сного інжинірингу, де спеціалізована 
компанія нерідко надає послуги щодо 
організації фінансування (залучення 
додаткових інвестицій), налагоджен-
ня управління поставками матері-
ально-технічних ресурсів, підготовка 
введення налагодженого (проєктного) 
об’єкта в експлуатацію [8]. 

Поміж тим, інжинірингова діяль-
ність у  Сполучених Штатів Америки 
містить відмінну владно-урядову рег-
ламентацію. До даних особливостей 
можна віднести, зокрема, реінжиніринг 
(як модель організації робіт з термомо-
дернізації); компіляція функцій замов-
ника та державних органів; неактивна 
роль держави у процесах створення но-
вих об’єктів; розширення області засто-
сування міжнародних стандартів у  ін-
жинірингу та технічному регулюванні; 
формування нових моделей зростання 
та конкуренції на глобальних ринках 
інжинірингових послуг. 

Згідно із урядовими концепція-
ми управління Європи та Сполучених 
Штатів Америки, інжиніринг визна-

ється у якості координуючого елемен-
та між технічною роботою та менедж-
ментом, себто він сприймається як 
«технічний менеджмент». В цей же 
час, Європейська економічна комісія 
ООН не відносить інжинірингову ді-
яльність до процесів проєктного кон-
струювання, створення (будівництва) 
та експлуатації технічних систем. 

На Рис. 1. представлено концепту-
альну модель державного впливу на 
інжинірингову діяльність у країнах Єв-
ропи та в Сполучених Штатах Америки. 

Аргументованим є твердження 
про політико-управлінську привабли-
вість інжинірингового інвестування 
в  Європейському Союзі та Сполуче-
них Штатах Америки. На переконан-
ня В. Кащишина, валовість західних 
інноваційних проєктів є достатньою; 
владно-політичні рішення сприяють 
інвестиційному розвитку; підприєм-
ницько-інженерна ініціатива заохо-
чується державними органами (Єв-
ропейська економічна комісія ООН, 
Європейський Парламент у  Європей-
ському Союзі, Американська Рада 
інженерів з  професійного розвитку 
та Американська спільнота інжене-
рів-механіків у США). 

Водночас, варто наголосити на не-
достатньо визначеній державницькій 
концепції управління інжинірингово-
го бізнесу: владні інституції розвине-
них країн світу не мають достатнього 
технічного та організаційного ресурсу 
задля менеджменту проєктів та по-
слуг, що створює тенденцію до роз-
державлення технічного регулюван-
ня. То ж країни Європи та Сполучені 
Штати Америки майже не регулюють 
об’єктно-організаційну сторону інжи-
нірингу (ані на законодавчому, ані на 
виконавчо-розпорядчому рівнях). 



261

Наостанок, деякими державами 
Європейського співтовариства досі 
не зроблено чіткого розмежування 
між будівельним та експлуатаційним 
інжинірингом. Відтак, страждає пред-
метна складова інжинірингової діяль-
ності: відсутнє належне нормування 
будівельної складової інженерного 
процесу та управління вартістю або 
строками реалізації проекту [9; 10; 11]. 

Висновки. Ґрунтовний аналіз між-
народного досвіду державного регу-
лювання інжинірингової діяльності 

дозволяє визнати його системність, 
концептуальність та логічність. Розви-
нені країни Європи (Австрія, Німеччи-
на, Франція, Швейцарія) та Сполучені 
Штати Америки будують ієрархію дер-
жавно-приватної взаємодії, що дозво-
ляє отримувати вигоду всім зацікавле-
ним сторонам. 

Окрім того, владно-урядовий апа-
рат у Європі та недержавні організації 
в  Америці створюють необхідні пе-
редумови для успішного здійснення 
конструкторсько-проєктних робіт, од-

Рис.1. Державне регулювання інжинірингу в Європі та США
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ночасно реаліуючи власну контроль-
но-наглядову функцію (моніторинг, 
перевірка документації та аналіз фі-
нансових транзакцій). Враховуючи 
вищезазначене, можна констатувати 
гласний, відкритий та демократич-
ний характер державного регулюван-
ня інжинірингової діяльності, окремі 
аспекти якого, з  урахуванням вітчиз-
няних реалій, можуть бути імплемен-
товані в Україні.
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КЛЮЧОВІ ЗАКОНИ ДЛЯ ЗАПУСКУ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті визначено, що земельні відносини в Україні у останні деся-
тиріччя можуть впевнено вважатися однією із найбільш корумпованих сфер держав-
ного управління. При цьому систему державних органів земельних ресурсів, в межах 
якої зосереджено широкий спектр повноважень щодо розпорядження землями, ор-
ганізації землеустрою та оцінки земель, ведення Державного земельного кадастру, 
здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, регулю-
вання топографо-геодезичної діяльності тощо, слід розглядати як надзвичайно при-
вабливий організаційно-управлінський інструмент для розбудови централізованої 
вертикалі з  вилучення корупційної ренти у  процедурах безоплатної приватизації 
земель, видачі документів дозвільного характеру, зміні призначення земельних ді-
лянок, веденні земельного кадастру тощо.

Обгрунтовано, що, на сьогодні в Україні існує 11215 територіальних громад (як 
об’єднаних, так і  не об’єднаних). Межі цих громад, які включають у  себе населені 
пункти та прилеглу до них територію за межами населених пунктів, визначались ще 
у 90-х роках минулого сторіччя відповідно до проектів формування територій сіль-
ських, селищних рад. Вказані межі сьогодні використовуються для сплати плати за 
землю (земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної 
власності), а також для визначення меж громад в процесі їх об’єднання. Проте відо-
мості про вказані межі відсутні у Державному земельному кадастрі в якості офіцій-
них даних. У кадастрі ці межі представлені в якості меж кадастрових зон та кварталів 
і, в багатьох випадках, визначені досить некоректно (часто вони перетинають межі 
існуючих земельних ділянок, або не співпадають з тими межами, які традиційно вва-
жають «своїми» органи місцевого самоврядування і податкові органи). Величезною 
проблемою є також те, що процедура встановлення і зміни цих меж в законодавстві 
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України відсутня, адже Конституція України та Земельний кодекс України регулю-
ють лише порядок встановлення і зміни меж населених пунктів та районів. 

Ключові слова: Державний земельний кадастр, регулювання топографо-геоде-
зичної діяльності, органи місцевого самоврядування, податкові органи.

Romanenko Yevhen Oleksandrovych, 
Doctor of Science in Public Administration, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, President of 
the Ukrainian Assembly of Doctors of Science in Public Administration, Vice-Rector, Interregional 
Academy of Personnel Management, 03039, Kyiv, str. Frometivska, 2, tel .: (044) 264-52-54,  
e-mail: poboss1978@gmail.com, https // orcid.org / 0000-0003-2285-0543.

Nepomnyashchy Oleksandr Mykhailovych,
Doctor of Science in Public Administration, Professor, Honored Builder of Ukraine, Professor of the 
Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, 03039, Kyiv, str. 
Frometivska, 2, tel .: (044) 264-52-54, e-mail: n_a_m@ukr.net, https // orcid.org / 0000-0002-5766-3150.

KEY LAWS FOR STARTING THE LAND MARKET IN UKRAINE

Abstract. The article states that land relations in Ukraine in recent decades can be 
confidently considered one of the most corrupt areas of public administration. At the same 
time, the system of state bodies of land resources, within which a wide range of powers is 
concentrated on land management, land management and land valuation, maintaining the 
State Land Cadastre, state control over land use and protection, regulation of topographic 
and geodetic activities, etc., should be considered extremely attractive organizational and 
management tool for building a centralized vertical for the removal of corruption rents in 
the procedures of free privatization of land, issuance of permits, change the purpose of 
land, land cadastre, etc.

It is substantiated that today in Ukraine there are 11215 territorial communities (both 
united and not united). The boundaries of these communities, which include settlements 
and the adjacent territory outside the settlements, were determined in the 90s of the 
last century in accordance with the projects of formation of territories of village and 
settlement councils. These boundaries are now used to pay for land (land tax and rent for 
state and communal lands), as well as to define community boundaries in the process of 
merging them. However, information on these boundaries is not available in the State Land 
Cadastre as official data. In the cadastre, these boundaries are presented as the boundaries 
of cadastral zones and quarters and, in many cases, are defined quite incorrectly (often 
they cross the boundaries of existing land plots, or do not coincide with those boundaries 
traditionally considered «own» by local governments and tax authorities) . Another huge 
problem is that there is no procedure for establishing and changing these boundaries in 
the legislation of Ukraine, as the Constitution of Ukraine and the Land Code of Ukraine 
regulate only the procedure for establishing and changing the boundaries of settlements 
and districts.

Key words: State land cadastre, regulation of topographic and geodetic activity, local 
self-government bodies, tax bodies.
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Постановка проблеми. Закон 
про продаж земель сільськогосподар-
ського призначення, який повинен 
відкрити в Україні ринок землі, може 
бути скасований через всеукраїнський 
референдум, якщо більшість громадян 
підтримають таке рішення. 26 січня 
Рада схвалила у  другому читанні за-
конопроект про всеукраїнський ре-
ферендум. Документ підтримали 255 
нардепів. Всеукраїнський референдум 
проголошується за народною ініціати-
вою на вимогу не менш як 3 мільйонів 
громадян України, які мають право го-
лосу, за умови, що підписи щодо при-
значення всеукраїнського референду-
му зібрано не менш як у двох третинах 
областей і  не менш як по 100 тисяч 
підписів у кожній області.[1]

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Питаннями аналізу зако-
нодавчої бази для запуску ринку землі 
в  Україні займалися багато вітчизня-
них та зарубіжних учених.

Мета статті – проаналізувати за-
конодавчу базу для запуску ринку зем-
лі в Україні.

Виклад основного матеріалу. Із 1 
липня нинішнього  року в  Україні має 
повноцінно запрацювати ринок землі. 
Однак щоб за півроку в Україні запра-
цював ринок землі, потрібно здійснити 
значну роботу – ухвалити та закінчити 
розробку близько 10 законів та зако-
нопроектів. Головне – ухвалення Пар-
ламентом й Урядом пакета з чотирьох 
законопроєктів і  майже 40 норматив-
но-правових актів. Законопроекти, які 
на сьогодні в  розробці: щодо консолі-
дації земель; щодо об’єднання водоко-
ристувачів (для розвитку систем мелі-
орації); щодо трансформації інституту 
постійного користування та ін. [2] 

Ключовим є законопроєкт № 2194 
щодо вдосконалення системи управ-
ління та дерегуляції у сфері земельних 
відносин. Це так звана земельна кон-
ституція для місцевих громад, яка від-
криває можливості передаючи в  роз-
порядження ОТГ ще більшу кількість 
земельних ресурсів.[3]

у 1991 році був створений Дер-
жавний комітет України по земельній 
реформі. Протягом наступної чверті 
сторіччя державні органи земельних 
ресурсів під різними приводами за-
знавали неодноразових реорганіза-
цій. І протягом всього цього періоду 
спостерігався незмінний тренд на 
постійне розширення та зміцнення їх 
управлінської вертикалі, створення 
розгалуженої мережі власних терито-
ріальних органів, інституційне закрі-
плення адміністративного впливу на 
практично усі процеси набуття і  реа-
лізації прав на землю на рівні законо-
давства, реалізацію масштабних про-
ектів міжнародної технічної допомоги 
тощо. Із формально сервісного відом-
ства, яке б мало опікуватися технічни-
ми питаннями ведення кадастрового 
обліку, організації топографо-геоде-
зичних робіт загальнодержавного зна-
чення, ведення фонду землевпорядної 
документації тощо, органи земельних 
ресурсів поступово перетворилися 
на потужну вертикально-інтегровану 
«державну корпорацію», що починає 
агресивно відстоювати та лобіювати 
власні відомчі інтереси на всіх рівнях 
державного управління, ефективно 
конвертує владні повноваження у по-
літичний та економічний вплив, віді-
грає ключову роль у  перерозподілі та 
наданні доступу державних та кому-
нальних земель тощо.
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Особливе занепокоєння викли-
кає той факт, що земельні відносини 
в Україні у останні десятиріччя можуть 
впевнено вважатися однією із найбільш 
корумпованих сфер державного управ-
ління. При цьому систему державних 
органів земельних ресурсів, в  межах 
якої зосереджено широкий спектр 
повноважень щодо розпорядження 
землями, організації землеустрою та 
оцінки земель, ведення Державного 
земельного кадастру, здійснення дер-
жавного контролю за використанням 
та охороною земель, регулювання то-
пографо-геодезичної діяльності тощо, 
слід розглядати як надзвичайно прива-
бливий організаційно-управлінський 
інструмент для розбудови централі-
зованої вертикалі з  вилучення коруп-
ційної ренти у процедурах безоплатної 
приватизації земель, видачі докумен-
тів дозвільного характеру, зміні при-
значення земельних ділянок, веденні 
земельного кадастру тощо.[4]

Складність, розпорошеність та ко-
лізійність земельного законодавства 
України створює передумови, при 
яких набуття і  повноцінна реалізація 
прав на землю громадянами, підпри-
ємцями та органами місцевого само-
врядування стають можливими, по 
великому рахунку, лише за «доброї 
волі» чиновників державних органів 
земельних ресурсів. При цьому, якщо 
припустити, що внаслідок політичних 
рішень такі органи можуть будуть очо-
лені недоброчесними особами, які слі-
дуватимуть не інтересам суспільства, 
а меті особистого збагачення або зба-
гачення політичної групи, що їх деле-
гувала, через контроль за кадровими 
призначення недоброчесна поведін-
ка може бути швидко поширена на 
усі нижчі ланки прийняття рішень. В 

цьому випадку, державний орган, що, 
нібито, покликаний служити суспіль-
ству, може стати надзвичайно прива-
бливим середовищем для становлення 
та зміцнення стійких злочинних угру-
повань, метою яких буде акумуляція, 
перерозподіл та примноження коруп-
ційної ренти, джерелом якої стає «руч-
не» регулювання доступу земельних 
ресурсів через управління державним 
майном, вибіркове застосування адмі-
ністративних процедур та дозвільної 
системи, а також здійснення держав-
ного контролю (нагляду).

Існують численні проблеми 
у  здійсненні державного контролю 
за використанням та охороною зе-
мель. На сьогодні функції державного 
контролю належать Держгеокадастру 
України і  виконуються ним неефек-
тивно. По-перше, штат інспекційних 
підрозділів є надзвичайно малим (ча-
сто використання земель району кон-
тролюється лише одним державним 
інспектором). По-друге, вказані дер-
жавні інспектори не мають жодної за-
цікавленості у ефективності контролю. 
Крім того, потребує коригування і сама 
передбачена законом система держав-
ного контролю. Існуючими нормами 
Закону України «Про державний кон-
троль за використанням та охороною 
земель» функції такого контролю 
дублюються двома контролюючими 
центральними органами виконавчої 
влади  – у  сфері агропромислового 
комплексу (Держгеокадастр) та у сфері 
охорони навколишнього природного 
середовища (Державною екологічною 
інспекцією України). Здійснення од-
них і тих же повноважень декількома 
органами створює передумови для 
зловживань, необґрунтовано посилює 
тиск на суб’єктів господарювання та 
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призводить до збільшення видатків 
державного бюджету на утримання 
зазначених органів.

Значною проблемою є також на-
явність застарілих і  відверто коруп-
ційних форм державного контролю, 
однією з  яких є державна експертиза 
землевпорядної документації. В Укра-
їні в  останні десятиріччя повсюдно 
сформувалася своєрідна «корупційна 
культура» у  сфері земельних відно-
син, коли посадовці дозвільних орга-
нів найчастіше розглядають висновки 
щодо документації із землеустрою не 
стільки як засіб контролю якості про-
ектних рішень, скільки як один із ін-
струментів вилучення корупційної 
ренти шляхом скільки завгодно три-
валого блокування набуття прав на зе-
мельні ділянки для громадян і бізнесу.

Повернення органам місцевого 
самоврядування повноважень щодо 
управління землями місцевих гро-
мад за межами населених пунктів, 
якого вони були позбавлені з  1 січня 
2002 року із набранням чинності чин-
ним Земельним кодексом України, 
слід вважати чи не найголовнішим 
завданням реальної децентралізації. 
Фактично, обрані місцевим населен-
ням органи місцевого самоврядуван-
ня у  даний час контролюють лише 
близько десятої частини непривати-
зованих земель, в  той же час, управ-
лінські рішення, які приймаються 
призначеними із Києва чиновниками 
територіальних органів Держгеока-
дастру, далеко не завжди можуть роз-
глядатися як такі, що відповідають 
інтересам сільських громад. Більш 
того, практика розпорядження земля-
ми через Держгеокадастр є яскравим 
прикладом абсурдної ситуації, коли 
суспільні видатки на державне управ-

ління суттєво перевищують вигоди від 
цього управління.

На сьогодні в  Україні існує 11215 
територіальних громад (як об’єднаних, 
так і не об’єднаних). Межі цих громад, 
які включають у себе населені пункти 
та прилеглу до них територію за межа-
ми населених пунктів, визначались ще 
у 90-х роках минулого сторіччя відпо-
відно до проектів формування терито-
рій сільських, селищних рад. Вказані 
межі сьогодні використовуються для 
сплати плати за землю (земельного 
податку та орендної плати за землі 
державної та комунальної власності), 
а також для визначення меж громад 
в  процесі їх об’єднання. Проте відо-
мості про вказані межі відсутні у Дер-
жавному земельному кадастрі в якості 
офіційних даних. У кадастрі ці межі 
представлені в  якості меж кадастро-
вих зон та кварталів і, в  багатьох ви-
падках, визначені досить некоректно 
(часто вони перетинають межі існую-
чих земельних ділянок, або не співпа-
дають з тими межами, які традиційно 
вважають «своїми» органи місцевого 
самоврядування і  податкові органи). 
Величезною проблемою є також те, що 
процедура встановлення і  зміни цих 
меж в законодавстві України відсутня, 
адже Конституція України та Земель-
ний кодекс України регулюють лише 
порядок встановлення і зміни меж на-
селених пунктів та районів.[5]

Крім того, у  останні десятиріччя 
в  Україні повсюдно сформувалась га-
небна корупційна культура, коли по-
садовці дозвільних та розпорядчих 
органів починають використовувати 
дозвільні процедури не стільки як 
засіб контролю якості проектних рі-
шень, скільки як один із інструментів 
вилучення корупційної ренти шляхом 
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скільки завгодно тривалого блокуван-
ня набуття прав на земельні ділянки 
для громадян і бізнесу. Цьому сприяє 
недосконалість та неузгодженість ак-
тів земельного законодавства, що ча-
сто дозволяє посадовцям вирішувати 
питання набуття та реалізації прав на 
землю на власний розсуд.

Наслідком надмірного і  неадек-
ватного регулювання землеустрою 
та оцінки земель стає погіршення 
бізнес-клімату в  країні, дискредита-
ція землевпорядної галузі, зростання 
витрат громадян та підприємців на 
виплату корупційної ренти, а також 
утворення стійких злочинних угрупо-
вань у  галузі земельних відносин, що 
мають на меті максимізацію та вилу-
чення цієї ренти.[3]

Проектом закону пропонується на-
ступні положення.

1. Передати землі державної влас-
ності за межами населених пунктів 
(крім земель, які потрібні державі для 
виконання її функцій) до комунальної 
власності сільських, селищних, місь-
ких рад.

2.  Встановити на законодавчому 
рівні чіткий, організаційно простий та 
незатратний механізм порядку вста-
новлення і  фіксування у  Державно-
му земельному кадастрі меж громад, 
у тому числі об’єднаних,

3. Надати органам місцевого само-
врядування повноваження щодо змі-
ни цільового призначення земельних 
ділянок приватної власності.

4. Надати органам місцевого само-
врядування повноваження щодо за-
твердження планів детального плану-
вання території за межами населених 
пунктів.

5. Відмовитися від існування спеці-
ально уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у  сфері земельних 
відносин, із передбаченням існування 
натомість центрального органу вико-
навчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері кадастрової діяльно-
сті та геопросторових даних.

6.  Надати повноваження із здійс-
нення державного контролю за ви-
користанням та охороною земель: 
обласним державним адміністраціям 
(які в  перспективі, після завершен-
ня реформи децентралізації, будуть 
трансформовані у префектури), вико-
навчим органам сільських, селищних, 
міських рад.

При цьому, враховуючи різний 
стан забезпеченості органів місцево-
го самоврядування фінансовими та 
кадровими ресурсами, пропонується 
встановити, що цих повноважень ви-
конавчі органи місцевого самовря-
дування набувають у  разі прийняття 
відповідною радою рішення про їх 
здійснення. 

7.  Закріпити за центральним ор-
ганом виконавчої влади, що здійс-
нює державний контроль за у  сфері 
охорони навколишнього природного 
середовища, функцію контролю за до-
триманням природоохоронного зако-
нодавства.

8.  Скасувати інститути державної 
експертизи землевпорядної докумен-
тації та агрохімічної паспортизації зе-
мель.

9. Скасувати повноваження Верхов-
ної Ради України стосовно погодження 
зміни цільового призначення особливо 
цінних земель, вилучення земельних 
ділянок для розміщення та обслугову-
вання будівель і  споруд дипломатич-
них представництв та консульських 
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установ іноземних держав, представ-
ництв міжнародних організацій.

10. На законодавчому рівні встано-
вити правило, за яким зміна цільово-
го призначення вказаних земельних 
ділянок не впливає на особливий ре-
жим використання територій в межах 
територій та об’єктів природно-за-
повідного фонду, а також земель, на 
яких розташовані пам’ятки культурної 
спадщини.

11.  Скасувати погодження із Ка-
бінетом Міністрів України продажу 
земельних ділянок несільськогоспо-
дарського призначення державної 
і  комунальної власності іноземним 
юридичним особам.

12.  Виключити із Земельного ко-
дексу України норми, які обмежують 
можливість іноземців та іноземних 
юридичних осіб придбавати вільні від 
забудови земельні ділянки несільсько-
господарського призначення за межа-
ми населених пунктів.

13.  Встановити правило, за яким 
особливий охоронний статус земель, 
на яких розташовані об’єкти культур-
ної спадщини або об’єкти чи території 
природно-заповідного фонду, поши-
рюються на землі будь-якого цільово-
го призначення.

14.  Запровадити перевіркудоку-
ментації із землеустрою та оцінки зе-
мель вимогам нормативно-правових 
актів державними органами за прин-
ципом «одного дотику» та «мовчазної 
згоди», де ця публічна перевірка має 
поєднуватися із контролем топологіч-
ної зв’язності та відсутності накладан-
ня меж, для чого доцільно вилучити 
із законодавства вимоги щодо зайвих 
видів погоджень документації (крім 
випадків встановлення та зміни меж 
адміністративно-територіальних оди-

ниць) та скасувати державну експер-
тизу документації із землеустрою;

15. Запровадити добровільний 
незалежний контроль якості робіт із 
землеустрою через можливість її ре-
цензування сертифікованими інжене-
рами-землевпорядниками зі стажем 
практичної роботи не менше двох ро-
ків, які не приймали участь у складанні 
цієї документації, а також експертни-
ми радами саморегулівних організа-
цій у  сфері землеустрою, у  випадках, 
коли раніше передбачалася обов’язко-
ва державна експертиза;

16. Запровадити правовий ме-
ханізм попередження конфлікту ін-
тересів для виконавців робіт із зем-
леустрою, зокрема, вони не повинні 
складати документацію із земле-
устрою у  разі, якщо: об’єктом земле-
устрою є земельні ділянки, що нале-
жать виконавцю робіт із землеустрою 
або особам, які працюють у його скла-
ді; особи, які працюють у  складі ви-
конавця робіт із землеустрою мають 
родинні зв’язки із замовником робіт із 
землеустрою або юридичній особі, ке-
рівництво якої має родинні зв’язки із 
замовником; об’єктом землеустрою є 
земельні ділянки, що належать засно-
вникам або учасникам виконавця ро-
біт із землеустрою; замовником робіт 
із землеустрою є засновник або учас-
ник виконавця робіт із землеустрою;

17. Скасувати окрему процедура 
видачі спеціальних дозволів на знят-
тя та перенесення ґрунтового покри-
ву земельних ділянок як документів 
дозвільного характеру. Натомість, за-
проваджується загальне правило щодо 
визначення вимог щодо збереження 
поверхневого (родючого) шару ґрун-
ту у  будь-якій документації із земле-
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устрою, проектні рішення якої перед-
бачатимуть його порушення.

18. Скасувати окрему процедуру 
переднього погодження матеріалів 
місця розташування об’єкта, який пе-
редбачається розмістити на земель-
ній ділянці, адже вона лише повторює 
та дублює планувальні рішення щодо 
просторової композиції та параметрів 
забудови, котрі визначаються у місто-
будівній документації.

19. Вилучити зі складу усіх видів 
землевпорядної документації ті скла-
дові, що не розробляються інжене-
ром-землевпорядником особисто. В 
той же час, встановлюються деталізо-
вані вимоги щодо змісту текстової та 
графічної частин будь-якої докумен-
тації із землеустрою.

20. З метою уникнення зловжи-
вань при «постачанні межових знаків 
встановленого зразка», які мали місце 
у 2010 році, встановити загальне пра-
вило за яким спосіб закріплення меж 
між земельними ділянками під час 
здійснення землеустрою має визнача-
тися за згодою власників цих земель-
них ділянок, а витрати на встанов-
лення суміжних меж несуть власники 
земельних ділянок у рівних частинах, 
якщо інше не встановлено угодою між 
ними. Межовими знаками (споруда-
ми) визнаються будь-які природні та 
штучні споруди і рубежі (річки, струм-
ки, канали, лісосмуги, рослинні смуги, 
дерева, стежки, рівчаки, канали, стіни, 
паркани, огорожі, шляхові споруди, 
бетонні або металеві стовпи, плити, 
моноліти, камені, буї, інші споруди 
і  рубежі), що збігаються із межею зе-
мельної ділянки або спеціально вста-
новлюються на ній.

21. Забезпечити відхід від «па-
перової» технології складання доку-

ментації із землеустрою та технічної 
документації з  оцінки земель. Пе-
редбачено, що документація із зем-
леустрою та технічна документація із 
оцінки земель має розроблятися ви-
ключно у електронному вигляді та за-
свідчуватися електронним цифровим 
підписом розробника.

22. Запровадити правові гарантії 
повної відкритості та доступності до-
кументації із землеустрою, публічно-
сті її розгляду, в тому числі гранично 
спрощується доступ громадян, орга-
нів влади, розробників документації 
із землеустрою до Державного фонду 
документації із землеустрою та оцінки 
земель, при безумовному додержанні 
законодавства про захист персональ-
них даних.

23.  Гарантувати розробникам до-
кументації із землеустрою право от-
римувати необхідні документи для 
проведення землеустрою, які знахо-
дяться у замовника або і у третіх осіб, 
можливість користуватися відомостя-
ми державних, галузевих та відомчих 
кадастрів (реєстрів), право безпере-
шкодного доступу до об’єктів земле-
устрою тощо.

24. На заміну державного нагляду 
у землеустрою та топографо-геодезич-
ній діяльності, який нічим не гарантує 
реального відшкодування збитків по-
страждалим від неякісного виконання 
робіт особам, запровадити обов’язкове 
страхування відповідальності виконав-
ців робіт перед замовниками та треті-
ми особами за наслідки необережності, 
недогляду і професійних помилок, до-
пущених при складання документації 
із землеустрою або виконанні топогра-
фо-геодезичних робіт. Страховим ви-
падком слід вважається пред’явлення 
виконавцю робіт замовником або тре-
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тіми особами обґрунтованих претензій 
по відшкодуванню шкоди заподіяної 
внаслідок складання документації із 
землеустрою або виконання топогра-
фо-геодезичних робіт. У разі настання 
страхового випадку страховик здійс-
нює виплату страхового відшкодуван-
ня в  розмірі заподіяної третій особі 
майнової шкоди, визначеному судовим 
рішенням, що набрало законної сили, 
або письмовою вимогою (претензією) 
третьої особи, визнаною страхувальни-
ком та погодженою страховиком. Стра-
хове відшкодування здійснюватиметь-
ся страховиком відповідно до договору 
обов’язкового страхування на підставі 
судового рішення, що набрало закон-
ної сили, або визнаної страхувальни-
ком та погодженої страховиком пись-
мової вимоги (претензії) третьої особи.

25. Лібералізувати вимоги до про-
фесійної підготовка та кадрового забез-
печення у  сфері землеустрою шляхом 
розширення ролі саморегулівних орга-
нізацій у питаннях професійної атеста-
ції та управління ризиками професійної 
діяльності (в тому числі ширше пред-
ставництво у кваліфікаційній комісії та 
здійснення колективного страхування 
відповідальності своїх членів). Скасу-
вати сертифікація виконавців топогра-
фо-геодезичних робіт при збереженні 
вимог щодо наявності спеціальної осві-
ти та запровадженні страхування про-
фесійної відповідальності.

26. Конкретизувати підстави для 
позбавлення сертифікованого інже-
нера-землевпорядника кваліфікацій-
ного сертифіката, при чому підставою 
має бути факт завдання збитків, а не 
порушення формальних вимог.

27. Зняти обмеження щодо ви-
ключного фінансування деяких ро-
біт із землеустрою або оцінки земель 

за рахунок Державного або місцевих 
бюджетів. Скасовується законодавче 
регулювання вартості робіт із земле-
устрою скасовується.

28. Для удосконалення законодав-
ства про оцінку земель:

1) економічну оцінку земель ви-
ключити зі складу землеоціночних 
робіт як застарілий та архаїчний вид 
оцінки радянського періоду, що прово-
дився в Україні у останнє ще у 1988 році 
і  взагалі не застосовується у  розвине-
них країнах із ринковою економікою;

2) уточнити склад суб’єктів оціноч-
ної діяльності у  сфері оцінки земель 
з метою ліквідації законодавчої колізії 
щодо реєстрації виконавців землеоці-
ночних робіт у реєстрі сертифікованих 
інженерів-землевпорядників, що була 
помилково запроваджена у 2015 році;

3) надати статус публічної інфор-
мації технічній документації з боніту-
вання ґрунтів та нормативної грошо-
вої оцінки земельних ділянок, а також 
звітам про експертну грошову оцінку 
земельних ділянок державної та ко-
мунальної власності, а також у  разі 
оцінки земельних ділянок для цілей 
оподаткування, нарахування і  сплати 
інших обов’язкових платежів;

12) запровадити моніторинг ринку 
земель на підставі відомостей Держав-
ного реєстру речових прав на нерухо-
ме майно із опублікуванням його ре-
зультатів.

Також, з метою підняття престижу 
професії працівників землевпорядної 
галузі та надання можливості оцін-
ки найвищих професійних здібнос-
тей інженерів-землевпорядників та 
їх особливих заслуг перед державою, 
пропонується внести зміни до Закону 
України «Про державні нагороди Укра-
їни», запровадивши почесне звання 
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у  галузі землеустрою  – «Заслужений 
землевпорядник України».[3; 6]

Висновки. Таким чином зако-
нопроект №2194 фіналізує земельну 
децентралізацію, максимально дере-
гулює та деконцентрує сферу земель-
них відносин, усуне корупційні ризики 
в  управлінні земельними ресурсами. 
стане новою земельною «конституці-
єю», яка ліквідує цілий ряд корупційних 
складових у земельних відносинах і під-
вищить інвестиційну привабливість.
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