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ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО

Запад перенял некоторые ценные социалистические идеи и заметно 

укрепил свои позиции. Так, Джон Кейнс первым заявил, что без го-

сударственного вмешательства капитализм потерпит крах. Его по-

следователь Джон Гэлбрейт пошел еще дальше и обосновал теорию 

конвергенции. Им был развенчан миф о неустранимых противо ре-

чиях между рыночным и плановым хозяйством. Наибольшего ус пеха 

добиваются страны, умело комбинирующие преимущества капи та-

лиз ма и социализма. Практика последних десятилетий доказала: сим-

биоз — путь лучших черт перехода к интегральному обществу [1, с. 5].

Дания — небольшая страна на Севере Европы, жители которой 

сумели поднять экономику и уровень жизни до  высочайших в мире. 

И хотя Дания не богата природными ресурсами, вот уже на протя-

жении ряда лет она не только входит в десятку стран, отличающихся 

высоким уровнем счастья местного населения, но и лидирует по ко-

личеству счастливых людей, живущих на ее территории.

Почвы Дании очень плодородны и сельское хозяйство — важная 

отрасль экономики страны. Производство молока и молочных про-

дуктов стало специализацией Дании. Здесь также высоко развит мор -

ской рыболовный промысел. Дания предоставляет своим гражданам 

очень высокий уровень услуг. Валовый внутренний продукт (ВВП) 

на душу населения составляет 36 336 долл. США. Населе ние — 

5 693 000 человек. Датский рейтинг счастья составляет 7,526 пункта 

из 10 возможных. Датчане неимоверно гордятся своим флагом, 

являющим ся одним из старейших действующих в мире, название ко-

торого дословно переводится как «красное полотно».

Так как в Дании в давние времена правили исключительно жен-

щины, в настоящее время в этой стране с ними принято считаться 

и не расценивать как слабый пол. Здесь не существует разделения © В.К. МАМУТОВ, 2017

Ключевые слова: развитие, 

мировая экономика, модер-

низация хозяйственного за-

конодательства, планиро-

ва ние.

Отражен опыт азиатских и европейских стран в комбинировании преимуществ 

различных экономических систем при построении успешных экономик социальной 

направленности. На основании такого опыта формулируется ряд предложений в 

рамках ускорения процесса модернизации хозяйственного законодательства, усо-

вершенствования управления государственной собственностью и системы госу-

дарственного планирования.

doi: https://doi.org/10.15407/———2017.00.00

УДК 346 : 338.2

В.К. МАМУТОВ, академик НАН Украины и НАПрН Украины

Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, г. Киев

УМЕЛО КОМБИНИРУЮЩИЕСЯ ПРЕИМУЩЕСТВА 
КАПИТАЛИЗМА И СОЦИАЛИЗМА

Від головного редактора

ISSN 1681-6277. Економіка та право. № 1 (46), 2017



4 ISSN 1681-6277. Економіка та право. № 1 (46), 2017

В.К. МАМУТОВ

между мужчиной и женщиной ни в карьере, 

ни в семье при ведении домашнего хозяйства. 

Все домашние хлопоты распределяются по-

ровну, и на кухне можно чаще застать мужа, 

чем жену. Кроме того, в этой стране отсутст-

вует понятие «домохозяйка», а неработающая 

женщина вызывает общее недоумение.

В целом в Дании преобладает мужское вос-

питание — начиная от отцов, «сидящих в дек-

ретном отпуске», заканчивая мужчинами-

вос питателями, выбирающими эту профессию 

из-за любви к детям и довольно высокой по 

европейским меркам зарплаты. Примечатель-

но, что в детских садах отсутствует разделение 

на возрастные группы и используются только 

игровые и развивающие методы обучения.

При поступлении в высшее учебное заведе-

ние в Дании учитываются результаты тестов 

по предмету, аттестат, автобиография и заклю-

чение медицинской комиссии. Обучение ве-

дется на датском и английском языках. Кроме 

того, всем студентам полагается ежемесяч ная 

сти пендия и большие скидки на проезд в транс-

порте как по территории страны, так и в дру-

гие страны Европы.

Как уже говорилось, Дания — относительно 

бедная в отношении сырья страна, поэтому 

датчане ловко сумели найти себе нишу в меж-

дународном производстве. Используя коллек-

тивный дух и последние достижения искусства 

менеджмента, датские компании делают упор 

на качество, исследовательскую работу, про-

изводительность и ноу-хау.

В стране работают несколько многопро-

филь ных международных компаний: «Бэнг и 

Олафсен», «Карлсберг», «Лего», «Ново Нор-

диск» (мощный химический концерн, специ-

ализирующийся на лекарствах и генетически 

модифицированных продуктах). Кроме того, 

высоко развит агропромышленный комплекс, 

производящий на экспорт бекон, сливочное 

масло и пиво.

Получая самые высокие в мире зарплаты, 

датчане перечисляют в казну и небывалые сум-

мы подоходного налога. По предварительным 

данным, по объему подоходного налога они 

являются мировыми лидерами. Примечателен 

и тот факт, что большая часть государствен-

ного бюджета Дании складывается из этих по-

ступлений. В среднем доход наемного работ-

ника облагается налогом в размере 43 % от 

его заработной платы, причем все финансо-

вые нюансы оговариваются при устройстве на 

работу. При том все жители в выходные дни 

пересаживаются на велосипеды, а в остальные 

дни пользуются общественным транспортом. 

Велосипед — одно из основных и любимых 

средств передвижения. Заботясь о своем здо-

ровье и экологии, любящие себя датчане сор-

тируют мусор и макулатуру, задерживают тех, 

кто загрязняет море и песчаные пляжи, ис-

пользуют химикаты, не причиняющие вреда 

озоновому слою, а также пользуются мини-

мальным количеством упаковки [2].

Норвегия очень богатая страна в Северной 

Европе. Часть Норвегии лежит за пределами 

полярного круга. Однако благодаря Северо-

Атлантическому океаническому течению на 

побережье достаточно тепло и влажно. Ос но-

ванный на нефти и газе, добываемых в шель-

фовой зоне, а также на высокоразвитой инду-

стрии рыболовства, ВВП на душу насе ления 

составляет 69 249 долл. США, население — 

5 311 000 человек, площадь — 323 895 км2.

Швеция — часть Скандинавии. Крайний се-

вер страны также лежит за полярным кругом, 

на территории простираются густые леса. 

Шве ция производит современную промыш-

лен ную про дукцию с высокой добавленной 

стоимос тью: легковые и грузовые автомобили, 

самоле ты, химикаты и электронику. Заводы 

работают на гидроэлектроэнергии. Сельское 

хозяйство раз вито в основном на юге страны, 

население — 10 009 000 человек, площадь — 

850 000 км2, ВВП на душу населения — 40 418 

долл. США. 

Финляндия — часть страны лежит за поляр-

ным кругом, рельеф равнинный, покрыта ты-

сячами озер и водных протоков, две трети тер-

ритории занимают леса. Главные природные 

ресурсы — древесина (сырье для производства 

бумаги и строительных материалов), железная 

и медная руды. Население — 5 560 000 чело-

век, площадь — 338 145 км2, ВВП на душу на-

селения —  34 401 долл. США [3, с. 624, 633, 

646—647, 649].

Древняя Корея имела достижения в науке, 

философии, медицине, структуре государст-

венного управления, экономике, музыке, жи-

вописи и скульптуре, архитектуре зданий и 

дворцов. В Азии были изобретены «высокие» 

технологии работы с металлом, книгопечата-

ния, обработки почв и орошения. Впервые 

были созданы коллективные научные центры, 
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где ученые со всей Кореи за государственные 

средства занимались поиском истины, разра-

батывали законы и рациональные, не обреме-

нительные для населения модели налоговых 

систем.

Классовость общества, европейским марк-

систам неизвестную, можно с успехом ис поль-

зовать в качестве модели процветающего об-

щества и в новом мире глобальной цивилиза-

ции. Только образованные люди имели право 

заниматься управлением государством и за ни-

мать посты государственных чиновников — 

министров. Тестовая система ежегодного отбо-

ра чиновников, заимствованная из неоконфу-

цианских традиций, соблюдалась незыблемо. 

Уникальный по своей простоте фонетический 

корейский алфавит из 28 букв и письменность — 

хангыля — стали реальной альтернативой слож-

ной системе китайских иероглифов. Ученые в 

противодействие греческому и европейскому 

религиозному влиянию рекомендовали корей-

ским властям начать индустриальную и агро-

техническую модернизацию страны на основе 

собственных национальных достижений. 

Современная Республика Корея — Южная 

Корея — страна с уникальной историей, пе-

реживавшая в прошлом небывалый взлет древ-

ней корейской цивилизации, колониальное 

угнетение и обнищание нации, преобразова-

ние уничтоженной войной страны в мощное 

индустриальное государство, в сообщество об-

разованных, экономически независимых, ра-

ботоспособных людей, интересует весь мир, и 

особенно страны третьего мира. Среди плеяды 

корейских президентов есть ряд выдающихся 

для корейской и мировой истории личностей, 

целенаправленно создававших «корейское чу-

до на реке Ханган». Их идеи и методы долгие 

годы осуждались многими западными и вос-

точными демократиями, но они и сегодня ши-

роко используются не только в Азии, но и в 

Латинской Америке, и в странах, образовав-

шихся после распада СССР.

Мирное сосуществование двух сторон, без 

мирного договора, в стиле постоянного со пер-

ничества, шпиономании и наращивания во о-

ру жений продолжается и сегодня.

Первый шаг президента Пака — пятилетний 

план развития Кореи. Он не был ни экономи-

стом, ни бизнесменом, но именно он собрал и 

объединил вокруг себя бизнес и научную эли-

ту корейского общества, которая разработала 

для «президента-генерала» все необходимые 

национальные модели экономического разви-

тия страны. Пак Чжон Хи построил мощную, 

процветающую современную Корею, создал 

на циональную индустриальную империю, 

сис тему «чеболей» Кореи, создал условия для 

достижения в короткие сроки высочайшего 

уровня жизни среднего класса страны. Воен-

ная власть Пак Чжон Хи, убитого начальником 

корейского ЦРУ 26 октября 1979 года, ус пеш-

но существовала почти 20 лет. В стране рез ко 

вырос уровень доходов населения, индустри-

альный бизнес успешно начал конкурировать 

с ведущими странами Азии и Африки. Общее 

улучшение качества жизни возродило либе-

ральные настроения в обществе. Правящая и 

оппозиционные партии объявляют себя пря-

мыми продолжателями идей Пака — строи-

теля процветающей Республики Корея.

В самом начале своего правления Пак опуб-

ликовал написанную в юности книгу «Корей-

ский путь», где очень точно и конкретно опи-

сал свое видение возрождения Кореи и пути 

построения сильной и экономически передо-

вой страны. 

Национальная идея была оп ре де лена ясно и 

понятно для всех: централизация власти для 

достижения целей экономического роста, бла-

госостояния людей и индустриально го разви-

тия за счет стабильного экономи че ско го роста. 

Основой экономического подъема страны был 

выбран механизм долгосрочно го стратегиче-

ского планирования, а не ежедневных распо-

ряжений и указов, и уничтожение коррупции 

чиновничества.

Главная цель — повышение стандартов жиз-

ни простых корейцев. Пак призвал нацию к 

сотрудничеству с государственной властью и 

поклялся соблюдать экономические свободы 

и материальные права личности. Этим он объ-

единил нацию и обеспечил стабильность раз-

вития общества.

Корейцы с детства знают, что нужно работать. 

Нужно работать всем вместе, много и усердно, 

необходимо постоянно совершенст вовать ква-

лификацию и свой бизнес, и тогда все у всех бу-

дет хорошо. Коллективная ментальность корей-

ского бизнеса уникальна и не имеет аналогов. 

В корейском бизнесе все, от президента до убор-

щика помещений, одеты в абсолютно одинако-

вую униформу, едят в одной столовой из одно-

го котла, приходят и уходят с работы вместе.
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Высшие менеджеры в таких моделях долж-

ны постоянно заботиться о стратегическом 

планировании, о рынке, о модернизации про-

изводства, о выпуске новой продукции, об ис-

пользовании достижений новых технологий и 

научных исследований. Кореец, работающий 

в успешном бизнесе, особенно в индустриаль-

ном, получает два типа оплаты за свой труд: 

реальную ежемесячную заработную плату и 

так называемую социальную часть оплаты 

труда, которая перечисляется работнику на 

специальный счет фирмы и не может быть ис-

пользована мгновенно. Это «резерв» работни-

ка на случай покупки жилья, приобретения 

крупной собственности или несчастных слу-

чаев. Эти средства выведены из под налого-

вого пресса.

В концерне «Хюндай» был создан Инсти тут 

вакансий и подготовки, через который про-

ходят все работники компании, и где каждый 

может заявить свои притязания на любую дол-

жность в компании, и, при условии успешного 

прохождения экзаменов и тестов, он ее полу-

чит. Это действует для всех и на всех уровнях. 

Каждые три года — новые тесты на квали-

фикацию и умение принимать новые нестан-

дартные решения.

Не более чем за 15 лет республика Корея из 

разрушенной аграрной окраины Азии прев-

ратилась в новую индустриальную страну с од-

ними из самых высоких в мире доходами ра-

ботающих. Сегодня Корея стремительно дви-

жется в ряд индустриальных лидеров мира. 

Развитию Кореи способствуют и профсо-

юзы, законы относительно которых весьма 

либеральны. По требованию Рабочего закона, 

принятого в 1988 году, каждая фирма, имею-

щая 50 рабочих, обязана создать рабочий про-

фсоюз, который напрямую взаимодействует с 

госструктурами, контролирующими условия 

оплаты труда и выполнение социальных га-

рантий. Этот же Закон гарантирует неприкос-

новенность и защиту профсоюзным и рабочим 

представителям во время демонстраций, заба-

стовок и стычек с полицией. Работа профсою-

зов и забастовочное движение привело к уве-

личению почти наполовину оплаты труда, а 

также к восприятию всеми лозунга «давайте 

богатеть вместе». В 1991 году для всех работа-

ющих были введены квартальные и полугодо-

вые выплаты с прибылей концернов, так на-

зываемая социальная зарплата.

В концерне «Хюндай» начиная с 1993 года, 

после серии тяжелейших многомесячных за-

бастовок, рабочие добились 48-часовой рабо-

чей недели с полной доплатой сверхурочных, 

увеличения почасовой оплаты почти на 5 % и 

роста социальных выплат более чем на 600 %, 

создания фонда строительства жилья и одной 

оплачиваемой недели отпуска в году. Несмо-

тря на забастовки, концерн «Хюндай» на-

ращивал производство и успешно осваивал 

высокие технологии и новые экспортные рын-

ки; тактика концерна всегда была связана с 

поиском компромисса за счет улучшения со-

циальных гарантий своим работникам. «Хюн-

дай» строил жилье, больницы, зоны обучения 

взрослых и детей и при этом увольнял целые 

бригады и цеха, что объяснялось низкой ква-

лификацией и несоответствием новым тех-

нологиям. Лозунг «давайте богатеть вместе» 

превратился в реальный механизм взаимных 

обязательств и уступок. Все в итоге оказались 

в выигрыше.

В решении проблемы преодоления мощно-

го финансового и экономического кризиса в 

Корее отчетливо просматривается роль совре-

менного государственного регулирования, ос-

нованного не на запретах и ограничениях, а на 

создании благоприятных и равных для всех 

законодательных условий преодоления кри-

зиса, обеспечения гарантий для привлечения 

иностранных инвестиций на основе либера-

лизации финансового рынка, налоговых норм 

и прозрачности распределения прибыли. Боль-

шое значение имело также правильное опре-

деление национальных приоритетов в эконо-

мике [4, с. 409—428].

Концерн «Хюндай» дал цементному проек-

ту название «Тигр» и этим проектом начал свое 

восхождение в глобальную экономику мира. 

Сделано это было ценой невероятных усилий, 

благодаря массовой работе по ночам для эко-

номии расхода сил людей, совмещению про-

фессий каждым работником. Всем занятым в 

проекте выплачивали в валюте конкретные 

деньги, что дало возможность многим приоб-

рести жилье и землю.

Благодаря строительству самых современ-

ных автомобильных дорог и сложнейшего тон-

неля Пангжал, Корея была признана грандом 

мировой строительной элиты. История этого 

строительства вошла во все учебники по раз-

витию стран с переходной экономикой. До 
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сих пор в Корее известны авторы всех эко-

номических и политических решений и су-

ществует полная, включая уголовную, ответ-

ственность за все провалы и поражения во всех 

сферах деятельности.

Интенсивно развивающиеся корейские фир-

мы отчетливо понимали, что без взаимной 

поддержки друг друга, без доверия, без сти-

мулирования производственного роста и раз-

вития образованности большей части работа-

ющего населения страны, без бережного от-

ношения к интеллектуальному ресурсу нации 

прогресс в экономике невозможен и развитие 

страны невозможно.

Население Южной Кореи составляет 51 400 000 

человек. ВВП — 29 140 долл. США на душу 

населения. Структура занятости — сельское 

хозяйство, основная продукция — рис, кор-

неплоды, ячмень, фрукты, рыба. Основные 

отрасли производства — электроника, хими-

ческая промышленность, производство стали, 

текстиля, обуви, швейная промышленность, 

судостроение, автомобилестроение. Городское 

население составляет 84 %.

Существует мнение, что быстрый прогресс 

в Китайской Народной Республике обусловлен 

созданием полутора десятков свободных или 

специальных экономических зон.

Действительно, создание таких зон как сво-

его рода испытательных или экстремальных 

полигонов сыграло значительную роль в адап-

тации к «правилам игры» рыночной эконо-

мики, в «обкатке» разного рода рыночных 

конструкций и инструментов. Определенную 

положительную роль эти зоны продолжают 

играть и сейчас. Однако дело не только в этих 

зонах. Дело в том, что реформы в Китае сис-

темно проводили и проводят государство и 

правящая партия, а экономика продолжает 

оставаться планово-управляемой. В Китае 

удалось, во всяком случае на протяжении по-

следних двадцати лет, обеспечивать сочета-

ние государственного руководства и самосто-

ятельности субъектов хозяйствования, плано-

мерной социальной ориентации и рынка.

Сеть территорий, имеющих специальный хо-

зяйственно-правовой режим, не сводится к СЭЗ. 

Имеется десять видов территорий со специаль-

ным правовым режимом хозяйственной де я-

тельности. Такого рода территорий нас чи ты ва-

ется более четырехсот. Видное место за ни ма ют 

законы о территориях, имеющих специальный 

хозяйственно-правовой режим, которые обес пе-

чивают определенную открытость страны для 

иност ранных инвестиций. И такие инвестиции 

есть, в особенности от китайской диаспоры.

Принципиальное отличие социалистичес-

кой рыночной экономики Китайской Народ-

ной республики в том, что государство про-

водит системную политику ее социальной 

ориентации (а во всех коммерческих банках, 

ресторанах и т. п. есть организации КПК, ра-

ботающие под руководством горкомов и дру-

гих партийных комитетов, осуществляющих 

контроль за реализацией этой политики).

Кроме СЭЗ и размера налогов в стране соз-

даны благоприятные системные условия для 

капитальных вложений. Литературные источ-

ники, как отечественные, так и иностранные, 

материалы СМИ однозначно свидетельствуют 

о том, что в Китайской Народной Республике 

дела идут лучше, чем у нас. 

В противовес сказанному выше, деятель-

ность Фонда государственного имущества Ук-
раины — иллюзия управления. А так называе-

мое управление принадлежащим государству 

пакетом акций акционерных обществ — сло-

весная завеса, прикрывающая отсутствие хо-

зяйственного управления. Орган, осуществ-

ляющий хозяйственное управление, должен 

нести ответственность перед правительством 

за результаты деятельности находящихся в его 

ведении предприятий и обладать необходи-

мыми правами, обязанностями, ответствен-

ностью, компетентным в хозяйствовании ап-

паратом. Ничем этим ни Фонд госимущества, 

ни недавно созданное агентство по «управле-

нию пакетами» не обладают. И управлять надо 

не «пакетами акций», а предприятиями, в ко-

торых государству принадлежит этот пакет, 

до биваясь эффективности их деятельности.

Таким образом, необходимой предпосыл-

кой действенных мер, направленных против 

тенизации и криминализации экономики, яв-

ляется реальное хозяйственное управление со 

стороны Кабинета Министров Украины гос-

имуществом, госпредприятиями, всей госу-

дарственной собственностью. 

Подобные предложения вносились неодно-

кратно, но, как и многие другие, они остаются 

в правительстве без рассмотрения. И при этом 

никакие другие меры по обеспечению хозяй-

ственного (а не надзорного) управления не 

принимаются, а ситуация ухудшается.
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Там, где есть планирование в той или иной 

форме и ответственное компетентное управ-

ление государственной собственностью, там 

сфера криминально-теневой экономики в не-

сколько раз меньше, чем у нас. Это факт, с ко-

торым надо считаться, а не забалтывать его 

пустыми разговорами будто бы «во всем мире» 

не планируют и не управляют. Там, где доби-

лись высокого уровня развития, там и плани-

руют и управляют, в отличие от нас.

Цель модернизации хозяйственного законо-
дательства видится в создании научно обос-

нованного и надежно управляемого право-

творческого процесса, который поднял бы на 

новый качественный уровень правовое регу-

лирование хозяйственной деятельности и тем 

самым способствовал бы устойчивому росту 

экономики страны.

Основная задача модернизации хозяйст вен-

ного законодательства — повышение эффек-

тивности правового регулирования отноше-

ний в сфере хозяйствования, что, в частности, 

предполагает:

• обеспечение роста деловой активности су-

бъек тов хозяйствования; 

• развитие предпринимательства, укрепле-

ние общественного хозяйственного порядка; 

• усиление действенности защиты прав и за-

конных интересов субъектов хозяйственной 

деятельности; 

• усиление стержневой и системообразую-

щей роли Хозяйственного кодекса Украины во 

всей отрасли хозяйственного законодательства; 

• наращивание нормативного содержания 

Хо зяйственного кодекса Украины за счет им-

плементации в него норм действующих хо зяй-

ственно-правовых актов, показавших свою 

результативность и стабильность;

• достижение непротиворечивости и ста-

бильности действия актов хозяйственного за-

конодательства;

• устранение множественности актов хозяй-

ственного законодательства, придание ему до-

статочно компактного и обозримого вида;

• осуществление адаптации национального 

хозяйственного законодательства к междуна-

родному экономическому законодательству, в 

том числе к соответствующему экономическо-

му законодательству ЕС. Процесс такой адап-

тации должен предполагать учет специфики 

современного состояния отечественной эко-

номики и направленности ее развития.

Что касается цели концепции, то она имеет 

служебный характер, подчиненный целям и 

задачам самого процесса модернизации хо-

зяйственного законодательства.

Индия успешно провела модернизацию и 

стала второй после Китая быстрорастущей эко-

номикой мира. В стране оперируют и транс-

национальные корпорации, и национальный 

капитал. Наряду с этим продолжает дейст во-

вать плановый регулятор, определяющий стра-

тегические цели развития, реализуемые по-

средством пятилетних планов. Итог выве рен-

ной экономической политики — изменение и 

облика, и существа индийской экономики. 

В Индии не пошли по пути китайского «дра-

кона» и азиатских «тигров», начинавших с 

экспорта товаров тех отраслей, которые ба-

зировались на дешевой и сравнительно мало-

квалифицированной рабочей силе. Была най-

дена собственная ниша в экспортных услугах, 

а это потребовало высокого уровня образова-

ния — компьютерного программирования и 

банковского обслуживания. Страна стала бэк-

офисом западных корпораций. Такому пово-

роту событий помогло наличие хорошо обра-

зованных кадров. В Индии технологические 

институты зачастую не уступают западным кон-

курентам. Это стало результатом продуманной 

политики властей. Сейчас по числу квалифи-

цированных научно-технических кадров Ин-

дия на одном из первых мест в мире.

В Бразилии с помощью сводных планов и 

программ прошла модернизация экономики 

страны, достигнуты устойчивые темпы эконо-

мического роста. Некоторое их снижение се-

годня не следует драматизировать. Важно, что 

социал-демократическое руководство стра ны 

связывает восстановление более динамично-

го развития с совершенствованием как ры-

ночных, так и плановых регуляторов.

Государствам со смешанной экономикой уда-

ется не только комбинировать преимущества 

социализма и капитализма, но и отсекать их 

недостатки, так как помимо гибкого плани-

рования используются налогово-бюд жет ный 

инструментарий и социальные стабилизато-

ры, сокращающие контрасты в обществе и на-

правляющие развитие капитала в созидатель-

ное русло [1, с. 82].

«Конец истории» — переход к новому цик-

лу. «Момент истории, который вот-вот должен 

наступать, настолько невероятен, что лишь 
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немногие благоразумные люди в состоянии 

воспринимать его» [5, с. 130]. Конец времен — 

это не гибель мира, а финишный этап «по-

следних времен». Это период истории, начав-

шийся с первых лет ХХ века. По одним дан-

ным, этот период приходит к своему концу с 

наступлением Эры Водолея (2003 г.); по дру-

гим — в 2012 г. (пророчество древних жрецов 

народа майя); по третьим — в 2060 г. (Исаак 

Ньютон). Факт тот, что все (эзотерики и экзо-

терики) сходятся на признании современной 

истории. В какой форме — это вопрос [6, с. 91].

Различные пророчества относятся к самому 

началу ХХI в (около 2013 г.). Ностардамус от-

носил это явление к 2002 г. («когда Марс и 

Юпитер сойдутся вновь в Раке»). По Маго-

мету, Мессия (Эль Магди) должен явиться 

«в последней декаде XVI века Хиджры», т. е. на 

рубеже ХХ в. и ХХI в. по нашему исчислению. 

У евреев тоже явление Мессии приурочено к 

началу ХХI в. Календари майя это событие от-

носят к 2017 г. Ждут прихода Мессии также 

буддисты, рериховцы и ламаисты-«шам ба лис-

ты». Их древнее пророчество тоже относит это 

событие к началу ХХI в., т. е. к нашему време-

ни. «Пришло время Шамбалы» — пророчат 

тибетские ламы, называющие Второе прише-

ствие «грядущего Будды» (Майтрейи) откры-

тием Шамбалы [7; 8, с. 44—45].

По подсчетам ООН, с начала существова-

ния Homo sapiens (то есть примерно за 50 ты-

сяч последних лет) на свет появилось более 

107 миллиардов его представителей. В сумме 

получается много, но если «размазать» эту 

циф ру по векам, показатели выйдут довольно 

скромные.

Понятно, что подсчеты с таким углублени-

ем во времени носят очень приблизительный 

характер, но общую картину все-таки создают.

Первого миллиарда человечество достигло в 

1820 году. Могло бы и намного раньше, но по-

мешали Наполеоновские войны, отнявшие 

несколько миллионов сверхплановых жизней. 

Тогда по поводу первого миллиарда газеты не 

трубили — да и вообще, человечество не осо-

знавало, что пересекло магический рубеж. Это 

уже «задним числом» ООН по своей методике 

вычислило год, когда это могло случиться.

Для достижения второго миллиарда пона-

добилось более века — 107 лет. Неудивитель-

но, что четвертый миллиард появился всего 

через 14 лет (1974), пятый всего через 15 лет 

(1987), шестой — через 12 (1999). По этой ло-

гике, седьмого следовало ожидать в 2010 году. 

Но, как мы знаем, это случилось только через 

12 лет. То есть ускорение остановилось.

Действительно, судя по прогнозам ООН, 

оче редные миллиарды придут к нам со сни-

женной скоростью. Восьмого миллиарда сле-

дует ждать в 2024 году — то есть уже не через 

11 или 12, а через 13 лет после предыдущего. 

В 2040 году на земле будет жить 8,8 миллиарда. 

В 2050-м — 9,2 миллиарда. Соответственно, 

девятый миллиард некоторые из нас увидят 

примерно в 2045 году (то есть через 20—21 год 

после предыдущего). При этом, как и сейчас, 

разные миры будут развиваться неравномер-

но. Численность населения более развитых 

стран останется почти неизменной. А вот на-

селение наименее развитых стран более чем 

утроится. Число людей в самых населенных 

странах (Китай, Индия, Индонезия, Бразилия) 

будет расти до 2080 года, но потом остановит-

ся и через какое-то время начнет медленно 

снижаться.

Дальнейшие цифры рисуются уже сквозь ту-

ман неопределенности — слишком много ус-

ловий, которые могут повлиять на количество 

людей. ООН предполагает, что к 2120 году ми-

ровое население составит 11,6 миллиардов че-

ловек. Если окажутся неэффективными сегод-

няшние усилия по снижению рождаемости, 

цифра может достигнуть 14 миллиардов. По 

расчетам С. Капицы, сделанным еще в конце 

прошлого века, где-то в 2135 году наступит 

стабилизация населения мира при общей чис-

ленности населения в 12—14 миллиардов [9].
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На підставі такого досвіду формулюється ряд пропози-

цій у рамках прискорення процесу модернізації госпо-

дарського законодавства, удосконалення управління дер -

жавною власністю і системи державного планування.
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ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯ 
ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

© В.А. УСТИМЕНКО, 2017

Характерным признаком последних лет является то, что с разной 

степенью активности процессы децентрализации в Украине отра-

жали концепцию соответствующих реформ в сфере местного са-

мо управления. Сегодня уже можно говорить о некоторых успехах: 

ук реплении финансовой самостоятельности субъектов местного 

са моуправления, повышения степени их участия в развитии ад ми-

нистративно-территориальных единиц, регионов, и, как следствие, 

позитивные отзывы граждан относительно облагораживания терри-

торий населенных пунктов, решения проблем коммунального хо-

зяйства, накапливавшихся в течение десятилетий, развития инфра-

структуры, муниципального транспорта и т. п. И все это при доволь-

но сложной экономической ситуации по стране: спаде производства, 

сокращении объемов внешней торговли, снижении экономической 

активности в целом. Можно сказать, что децентрализация как явле-

ние стала некоторым локомотивом развития экономики на местах, 

позволившим сгладить вышеуказанную общую экономическую кар-

тину в стране. Эти же процессы — стимул для углубления научных 

исследований социологической, экономической и правовой науки. 

Последняя же стала базисом для конструирования системы пра -

во вого обеспечения децентрализации. Например, в науке хозяйст-

вен ного права на основе накопленных ранее достижений сегодня 

ак тивно формируется целое новое направление (в связке с экономи-

ческой наукой), приносящее междисциплинарный эффект всей пра-

вовой системе Украины, служащее толчком для развития смежных 

отраслей: бюджетного, административного права.

Несомненно, наибольшие возможности для развития местного са-

моуправления и наполнения процесса децентрализации реальным 

содержанием были заложены Концепцией реформирования мест-

Ключевые слова: децентра-

лизация, публично-частное 

партнерство, объединенные 

тер риториальные общины, 

эко номико-правовой экспе-

римент. 

Статья посвящена правовым аспектам децентрализации в Украине, проблемам, 

возникающим при создании и функционировании объединенных территориальных 

общин. Сформирован механизм решения задач, стоящих перед объединенными тер-

риториальными общинами, с помощью публично-частного партнерства. Пред ло-

жено шире использовать преимущества экономико-правовых экспериментов.
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ного самоуправления и территориальной ор-

ганизации власти в Украине, утвержденной 

Распоряжением Кабинета Министров Украи-

ны от 01.04.2014  [1]. Дополнительно следует 

отметить, что основные положения упомяну-

того документа получили весомую правовую 

поддержку (развитие) в виде законов Украины 

«О сотрудничестве территориальных громад» 

от 17.06.2014 [2] и «О добровольном объедине-

нии территориальных громад» от 05.02.2015 [3].

Принятие этих нормативно-правовых актов 

позволило заложить основы как совершенст-

вования модели территориальной организа-

ции власти, так и осуществления фискальной 

децентрализации. Эти два аспекта крайне важ-

ны и учитывают опыт большинства стран ми-

ра, прошедших этап реформирования мест-

ного самоуправления. В научной литературе 

выделяют политическую, административную 

и фискальную децентрализацию.

Говоря о фискальной децентрализации, не-

обходимо отметить, что усиление местных 

бюджетов не следует рассматривать как само-

цель реформирования местного самоуправле-

ния. Скорее всего, такая децентрализация — 

это средство достижения основной цели — 

пре доставление территориальным громадам 

такого объема прав и обязанностей, которые в 

своей совокупности позволяли бы успешно 

решать все вопросы развития соответствую-

щей территории.

Содействовать повышению активности тер-

риториальных громад могут инструменты эко-

номического характера, формируя мотивацию 

и заинтересованность местных властей. И в 

этой связи финансовая поддержка доброволь-

ного объединения территориальных громад сел, 

поселков и городов оказывается страте гически 

важным решением, что получило отражение в 

ст. 10 Закона Украины «О добровольном объе-

динении территориальных громад». В част-

ности, в этой статье предусмотрено, что фи-

нансовая поддержка осуществляется путем 

предоставления субвенций на формирование 

инфраструктуры в соответствии с планом со-

циально-экономического развития объе ди-

нен ной территориальной громады.

Цель этой статьи — исследование правовых 

аспектов децентрализации в Украине, а также 

проблем, возникающих при создании и функ-

ционировании объединенных территориаль-

ных громад.

По данным средств массовой информации 

по состоянию на начало 2017 г. создано 367 

объединенных территориальных громад. И, 

не в последнюю очередь, такие показатели 

обусловлены интенсивностью государствен-

ной поддержки соответствующих процессов. 

В то же время определенное беспокойство 

вызывает несоблюдение последовательности 

в реализации государством политики по фи-

нансовой поддержке объединенных террито-

риальных громад (далее — ОТГ). В частности, 

в 2016 г. на 159 ОТГ субвенция (еще отдельные 

исследователи называют ее «децентрализа ци о н-

ной»), профинансированная из Общего фонда 

Государственного бюджета Украины, соста ви-

ла 1 млрд грн. Однако в Государственном бю д-

жете Украины на 2017 г. для 367 ОТГ предус-

мотрено лишь 1,5 млрд грн, и из них только 

0,5 млрд — это гарантированные средства из 

Общего фонда госбюджета.

Как отмечает главный эксперт группы «Де-

централизация Реанимационного пакета ре-

форм» А. Ткачук, такой подход свидетельст-

вует об отходе от политики государственной 

поддержки ОТГ, поскольку, на его взгляд, ина-

че объяснить двукратное уменьшение суммы 

субвенции (при одновременном увеличении 

претендующих на нее субъектов) в более чем в 

два раза невозможно [4].

Не лучшим образом складывается ситуа-

ция и в сфере регионального самоуправления. 

Пре жде всего, речь идет о финансировании 

приоритетных проектов из Государственного 

фонда регионального развития (далее — ГФРР), 

правовая основа функционирования которого 

определяется Законом Украины «О принци-

пах государственной региональной полити ки» 

[5] и ст. 24-1 Бюджетного кодекса Украины [6]. 

В частности, сумма средств ГФРР должна со-

ставлять не менее 1 % от общего фонда Го-

сударственного бюджета Украины и в 2017 г. 

такая сумма должна была бы составить около 

7,3 млрд грн. Но реально было выделено лишь 

3,5 млрд грн, из которых из Общего фонда 

бюджета — лишь 1 млрд грн [4]. Такой подход 

в определении объема средств, необ ходимых 

для реализации комплекса мер по реформи-

рованию местного самоуправления, вряд ли 

можно признать оправданным.

Говоря об усилении материально-финан со-

вой основы местного самоуправления как важ-

ном факторе осуществления децентрализации 
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в Украине, следует обратить внимание на  со-

отношение доходов местных бюджетов. Надо 

иметь в виду, что основная задача децентра-

лизации заключается в создании предпосылок 

для формирования экономически состоятель-

ных территориальных громад, уменьшения 

степени их дотационности. Однако на данном 

этапе проведения децентрализации, вопреки 

этому, наблюдается увеличение зависимости 

бюджетов территориальных громад от посту-

плений из Государственного бюджета Украи-

ны. В частности, в средствах массовой инфор-

мации отмечается, что в 2017 г. совокупный 

объем доходов местных бюджетов предусмот-

рен на уровне 10,5 млрд грн, но при этом соб-

ственные доходы составляют 2,4 млрд грн [7]. 

Приведенное свидетельствует о том, что иж-

дивенческая позиция территориальных громад 

будет сохраняться на протяжении длительного 

времени, если не пересмотреть подходы к 

формированию собственных доходных источ-

ников местных бюджетов.

Конечно, на первый взгляд, может пока-

заться, что Бюджетный кодекс Украины пред-

усматривает значительные источники посту-

пления средств в местные бюджеты. Однако 

их удельный вес в общих доходах местных 

бюджетов невелик. Как отмечают эксперты, 

из-за недостатков в правовом регулировании 

формирования ресурсной базы местных бю д-

жетов и чрезмерной централизации налого-

вых и бюджетных поступлений, доля собст-

венных ресурсов в общих доходах местных 

бю джетов в Украине в 2009—2012 гг. не превы-

шала 8 %. Для сравнения можно отметить, что 

в странах-членах ЕС этот показатель состав-

ляет от 30 до 70 % (в Великобритании — 37 %, 

Германии — 46 %, Франции — 67 %) [8]. Если 

в Украине в местные бюджеты поступает лишь 

10 % налога на прибыль предприятий (частной 

формы собственности), то в Германии посту-

пления от этого налога распределяются в про-

порции 50 × 50 % между федеральным и зе-

мельным бюджетами [9, с. 44]. В этой связи 

эффективность децентрализации в Украине 

во многом будет зависеть от успешности по-

строения оптимальной модели распределения 

финансовых источников. 

Ситуация усложняется тем, что государство, 

увеличив поступления в бюджеты объединен-

ных территориальных громад, дополнительно 

возложило на местные власти осуществление 

финансирования ряда расходных статей в та-

ких сферах как образование, медицина, жи-

лищно-коммунальное хозяйство. В настоящее 

время одна из проблем объединенных громад 

заключается в необходимости осуществления 

расширенного объема делегированных пол но-

мочий в условиях ограниченности финансово-

го обеспечения. Показательным можно при-

знать возложение на местные власти обязан-

ностей по выплате субсидий на компен сацию 

затрат граждан на оплату жилищно-ком му-

нальных услуг. И исполнение этой обязанно-

сти приводит к разбалансированию местного 

бюджета. Немалые волнения и протестные ак-

ции вызвала передача в местные советы обя-

занностей по финансированию учреждений 

системы профтехобразования.

Таких примеров можно привести немало, 

но главным должен стать принцип, согласно 

которому «средства следуют за полномочия-

ми». Нормативное выражение этого постулата 

можно обнаружить в ст. 67 Закона Украины 

«О местном самоуправлении в Украине» от 

21.05.1997 [10]. И в то же время приходится 

констатировать постоянное отступление от это го 

принципа, на что уже неоднократно обраща-

ли внимание в научной литературе и прессе.

Качественное изменение ситуации в сфере 

материально-финансового обеспечения про-

цесса децентрализации может быть достиг ну-

то не только за счет пересмотра подходов к 

определению пропорций налоговых поступ-

лений по всей вертикали бюджетных отноше-

ний, но и в результате создания экономико-

правовых предпосылок для увеличения поступ-

лений в местные бюджеты из неналоговых 

источников. Прежде всего, следует говорить 

об активизации хозяйственной деятельности 

на территории населенных пунктов и расши-

рении объема хозяйственных полномочий ор-

ганов местного самоуправления. И в данном 

случае, без активной позиции государства, 

решение этих вопросов представляется за-

труднительным. В частности, именно на об-

щегосударственном уровне должен быть раз-

работан механизм стимулирования бизнеса к 

активным шагам на местном уровне. Ведь 

именно на законодательном уровне могут быть 

детализированы эти положения. Например, 

по сей день возникают вопросы о том, каким 

образом обеспечить практическую реализа-

цию нормы ч. 5 ст. 11 Хозяйственного кодекса 
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Украины, гласящей, что субъектам хозяйст-

вования, не учитывающим общественные ин-

тересы, отраженные в программных докумен-

тах экономического и социального развития, 

не могут быть предоставлены предусмотрен-

ные законом льготы и преимущества в осу-

ществлении хозяйственной деятельности [11]. 

И именно в данном направлении следует при-

ложить общие усилия государству и органам 

местного самоуправления с целью определе-

ния тех социальных и экономических приори-

тетов, соблюдение которых может обеспечить 

мотивацию бизнеса к повышению активности 

в том либо ином регионе. 

Пока в Украине по данному вопросу прово-

дятся политические дебаты, в некоторых стра-

нах мира уже получен конкретный результат, 

побуждающий к смене плоскости дискуссии с 

перенесением ее в прикладную сферу. Показа-

телен в этой части опыт Дании. В частности, 

все крупные коммерческие организации со-

гласно закону (Act amending the Danish Fi nan-

cial Statements Act (Accounting for CSR in large 

businesses) обязаны, начиная с 2009 г., кроме 

финансовой отчетности подавать также ин-

формацию о своей деятельности в сфере со-
циальной ответственности. Как отмечается в 

научных источниках, принятие данного зако-

на было частью правительственного плана 

(Action Plan for Corporate Social Responsibility 

(CSR) от 14.05.2008) относительно развития 

корпоративной социальной ответственности 

и преследовало цель стимулировать коммер-

ческие организации в вопросах социального-

экономического обеспечения [12, с. 37].

Приведенное убеждает в том, что правовое 

регулирование вопросов социальной ответст-

венности бизнеса в Дании не случайное явле-

ние, а закономерное следствие планирования 

законотворческой работы, чего достичь при 

отсутствии стратегического видения развития 

хозяйственных отношений, планирования хо-

зяйственной деятельности практически не-

возможно. Впрочем, следует заметить, что 

социально активное поведение субъектов хо-

зяйствования по законодательству Дании по-

ощряется. К мерам поощрения можно отнести 

осуществление государством закупочной дея-

тельности, а также предоставление поддерж-

ки субъектам хозяйствования с использовани-

ем средств государственного инвестиционно-

го и экспортно-кредитного фондов. То есть в 

Дании достаточно активно используются 

средства государственного регулирования хо-

зяйственной деятельности, которые можно от-

нести к категории «средств-стимуляторов». 

Конечно, при таких условиях государственной 

поддержки предприниматель четко понимает, 

каких экономических преимуществ он может 

лишиться, если не будет выполнять своих со-

циальных обязательств.

Можно предположить, что зарубежный опыт 

правовой регламентации социально активно-

го поведения субъектов хозяйствования, бес-

спорно, имел бы пользу и для Украины в части 

совершенствования правовых принципов осу-

ществления социально-экономического пар-

тнерства на общегосударственном и местном 

уровнях. 

В целом, надо также уделить внимание ост-

рой потребности в модернизации объектов 

ком мунального хозяйства, от эффективности 

работы которых зависит полнота и своевремен-

ность предоставления жилищно-комм уналь-

ных услуг. 

Один из механизмов реализации инфра-

структурных проектов — публично-частное 

партнерство (в соответствии с действующим 

законодательством Украины — госу дарст вен-

но-частное партнерство). Но этот правовой 

инструмент привлечения инвестиций не полу-

чил развития. И до сих пор в Украине отсут-

ствует широкомасштабная прак тика примене-

ния различных форм государст венно-частного 

партнерства. Одна из основных причин этого 

состоит в игнорировании государством важ-

ного правила, согласно которому инвестор 

должен быть уверен в стабильности правовых 

условий ведения своего бизнеса на террито-

рии соответствующего региона либо города. 

Среди таких условий следует упомянуть режим 

налогооб ложения хозяйственной деятельно-

сти частного партнера. В других странах част-

ному партнеру гарантируется неизменность 

условий налогообложения в течение всего пе-

риода осу ществления хозяйственной деятель-

ности. И это выступает важным фактором 

притока инвестиций в экономику ведущих 

стран мира.

В то же время законодательство Украины 

таких гарантий не предусмат ривает, более то-

го, относит налоговые риски частного партне-

ра к числу политических, сводя к минимуму 

привлекательность режима государственно-
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частного партнерства. Соответствующая ого-

ворка была предусмотрена в пп. 2 п. 4 Ме то-

дики выявления рис ков, связанных с госу дар-

ственно-частным парт нер ством, их оценки и 

определения формы управления ими в редак-

ции, утвержденной Постановлением Кабине-

та Министров Украины от 16.02.2011 № 232 

[13]. В частности, отмечалось, что внесение 

изменений в налоговое законодательство — 

это политический риск.

Впрочем, в тексте данной Методики в ре-

дакции, утвержденной Постановлением Ка-

бинета Министров Украины от 16.09.2015 

№ 713, произошли изменения, и нормы диф-

ференциации рисков были исключены. В на-

стоящее время содержится упоминание о том, 

что при подготовке проектов государствен-

но-частного партнерства все риски подлежат 

определению, оценке и распределению между 

государственным и частным партнерами (п. 5) 

[14]. В то же время отсутствие упоминания о 

рисках для частного партнера, связанных с из-

менениями в налоговом законодательстве, не 

может их в действительности исключать. Тем 

более что в приложении 1 к Методике содер-

жится рубрика «Нормативно-правовые рис ки», 

в рамках которой вполне вероятно могут быть 

предусмотрены риски налогового характера.

Предстоит серьезная работа с целью опре-

деления возможных путей преодоления этих и 

иных негативных факторов. Важно, что ре-

шение обозначенных выше проблем требует 

взвешенного подхода с минимизацией воз-

мож ных негативных последствий для террито-

риальных громад. 

Подобный результат достигается при усло-

вии проведения в Украине государственно-

пра вового эксперимента на примере несколь-

ких объединенных территориальных громад. 

И такой подход не чужд для Украины. Доста-

точно вспомнить проведение государственно-

правового эксперимента развития местного 

самоуправления в г. Ирпень, поселках Буча, 

Ворзель, Гостомель, Коцюбинское Киевской 

области (на основании Закона Украины от 

05.04.2001  который уже утратил юридичес-

кую силу). 

Полученные таким образом положительные 

результаты и апробированные экономико-пра-

вовые средства можно будет распространить на 

все территориальные громады Украины, ис-

ключая риски повторения типовых ошибок. 
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ше використовувати переваги економіко-правових екс-
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Актуальність теми дослідження. Європейський суд з прав людини за-

хищає права на здійснення господарської діяльності, які базуються 

на ліцензіях і дозволах, як такі, що тісно пов’язані з власністю, на 

підставі статті 1 Протоколу № 1 до Європейської конвенції про за-

хист прав та основоположних свобод. У деяких судових рішеннях 

Європейського суду вказано, що ліцензія становить власність відпо-

відного суб’єкта. Останнє десятиліття в Німеччині триває дискусія 

на тему можливості визнання власницьких характеристик за дозво-

лами та ліцензіями. Економічні процеси в Україні, як очікується, ма-

тимуть суттєвий поштовх у зв’язку з євроінтеграційними процесами. 

Господарське законодавство продовжує активно адаптуватись до по-

ложень законодавства ЄС. Тому формування нових господарсько-

правових інститутів і концепцій саме на часі. 

Постановка проблеми. З огляду на визнання Україною юрисдикції 

Європейського Суду з прав людини, регуляторну реформу, в процесі 

якої відбуваються зміни дозвільного законодавства, необхідність 

стимулювання різних внутрішніх ринків, видається доцільним дослі-

дити питання, чи наявні законодавчі, теоретико-правові передумови 

в Україні для визнання за правами, які виникають на підставі доку-

ментів дозвільного характеру, ознак власницьких прав та допущення 

їх до обороту.

Дане питання може здатися занадто новаторським у рамках нашої 

правової системи. Закріплена в українському законодавстві та на-

працьована в науці концепція права власності не допускає такої 

можливості і начебто не створює теоретичних передумов для цьо-

го. Однак пам’ятаємо, що до певного періоду у континентальній 

правовій системі не визнавали такі характеристики і за зобо в’я заль-

ними правами, і за суміжними правами. Після ухвалення Цивільного 

кодексу України 2003 р. майнові права стали поширеним об’єктом 

Цією статтею розпочато дослідження питання про можливість визнання як 

об’єктів права власності прав за документами дозвільного характеру (як у пра-

вовій теорії, так і в законодавстві). Проаналізовано відповідний досвід Ні меч чини 

та ситуацію з можливістю привласнення майнових прав, визначено характери-

стики й особливості об’єктоздатних прав за дозвільними документами.

doi: https://doi.org/10.15407/———2017.00.00
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цивільного обороту, тому через потреби прак-

тики постало питання про визнання їх об’єкта-

ми права власності [1, c. 318].

У практиці господарювання деяких країн 

має місце торгівля окремими видами дозволів. 

Наприклад, є інформація про запровадження 

Агентством з охорони навколишнього середо-

вища США продажу «дозволів» на допустиму 

кількість забруднювальних речовин, що мо-

жуть бути викинуті у навколишнє середови-

ще. Таким чином, у державі утворився «ринок 

прав» на забруднення навколишнього сере-

довища [2]. У міжнародній практиці оборото-

здатними є сертифікати, які надають право ви-

діляти парникові гази чи відповідні повнова-

ження у ядерній сфері, уведені з метою запуску 

ринкових процесів, спрямованих на зниження 

парникових викидів і продукування ядерної 

енергії [3, c. 6].

Отже, під впливом економічних та інших 

факторів теорія права власності здатна еволю-

ціонувати, і не варто заперечувати можливості 

визнан ня власницьких характеристик за не-

традиційними для України об’єктами права 

власності в майбутньому.

Постановка завдання. Метою дослідження є 

початкова теоретична розробка ідеї про права 

за документами дозвільного характеру як об’єк-

ти господарського обороту та об’єкти права 

власності.

З нашого аналізу виключаємо ті права за до-

кументами дозвільного характеру, які тісно 

по в’язані з об’єктами, щодо яких видано до ку-

мент дозвільного характеру, і тому вони не мо-

жуть бути відчужені (наприклад ветеринарні 

й фітосанітарні документи). Також не є пред-

метом нашого дослідження права, які за своєю 

правовою природою є майновими правами. 

На приклад, це права на користування при-

родними ресурсами (рослинного, тваринного 

світу, водокористування) [4, c. 60]. До них мож-

на віднести й так звані квазімайнові права, які 

«ґрунтуються на майнових правах, слугують їх 

здійсненню і самостійної вартості не мають» 

[5, c. 12].Такими, з числа прав за дозвільними 

документами, можна визнати право на будів-

ництво на земельних ділянках приватної влас-

ності, право на проведення інших робіт / опе-

рацій з об’єктами, які перебувають у приватній 

власності. Питання об’єктоздатності, оборо-

тоздатності таких прав уже глибоко проаналі-

зовано вченою-цивілістом С.І. Шимон [5]. Та-

кож деякі права за документами дозвільного 

ха рактеру віднесені законодавством до нема-

теріальних активів [4, c. 61], а тому вони є час-

тиною майна відповідного суб’єкта господа-

рю вання і можуть використовуватись на праві 

власності або на праві користування [6, c. 88].

Наше дослідження орієнтоване на перспек-

тиву і має практичне спрямування, зокрема у 

частині усунення прогалин дозвільного зако-

нодавства і створення підґрунтя для зако-

нопроектної роботи з надання характеристик 

оборотоздатності окремим правам за дозвіль-

ними документами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. По-

рушене питання в українській правовій науці 

не обговорювалось, як і питання про влас-

ницькі відносини щодо прав, які надаються 

ліцензіями. До питання про визнання права 

власності на майнові права в Україні зверта-

лась С.І. Шимон та деякі інші вчені. Однак 

результати цих наукових досліджень не мо-

жуть бути використані щодо всіх прав за доку-

ментами дозвільного характеру, оскільки лише 

деякі з них за своєю правовою природою є 

майновими правами.

Відомі цивілісти О.С. Яворська і О.В. Дзера 

не підтримують ідеї про можливість конструю-

вання власницьких відносин щодо майно вих 

прав. На думку О.С. Яворської, право власнос-

ті стає фікцією, відірвавшись від речі [7, c. 228]. 

О.В. Дзера зазначає, що «об’єктами права влас-

ності можуть бути лише ті об’єкти цивільних 

прав, які мають речово-правовий характер, іс-

нують об’єктивно в тій чи іншій матеріалі-

зованій формі, доступній для реального воло-

діння, користування та розпорядження» [8, 

c. 653]. С.І. Шимон допускає власницькі від-

носини щодо майнових прав. Основні ідеї вче-

ної такі:

1) «визнання майнових прав об’єктами пра-

ва власності опосередковано відбулося на за-

конодавчому рівні через визнання майнових 

прав неспоживними речами... в ч. 2 ст. 190 ЦК 

України»;

2) «поширення режиму права власності на 

ідеальні об’єкти (майнові права) можливе ви-

ключно в сенсі правової фікції»;

3) «режим права власності може бути поши-

рено не на будь-які майнові права, а саме на 

такі, що надають можливість набути у влас-

ність конкретні предмети матеріального світу 

(речі або гроші)... це може бути, по-перше, 



19ISSN 1681-6277. Економіка та право. № 1 (46), 2017

Об’єктоздатність прав за документами дозвільного характеру і теорія права власності

майнове право на об’єкт-річ, який виникне у 
майбутньому (наприклад на об’єкт незавер-

шеного будівництва), по-друге, майнове право 
вимоги щодо сплати грошових коштів, передан-
ня іншого майна у власність... Не є об’єктами 

права власності: право користування чужою 

річчю (адже це право неможливо відчужити без 

згоди власника), майнове право вимоги щодо 

виконання на користь правоволодільця пев-

них робіт, надання послуг і подібні» [9, c. 194].

Щодо концепції права власності, напра цьо-

ваної Європейським судом з прав людини, маємо 

украй мало висловлювань. С.І. Шимон вважає, 

що «її втілення в Україні означало би руйна-

цію традиційного розуміння права власності як 

ре чового права... Як наслідок, будь-яке право, 

яке має економічну природу, повинно було б 

претендувати на такий самий право вий захист, 

як і право власності ... необхід нос ті відмовля-

тися від усталеного тлумачення права власнос-

ті для забезпечення реалізації міжнародних 

стандартів немає, адже національна правова 

система має достатній арсе нал категорій та за-

собів захисту різноманітних прав» [10, c. 233].

Виклад основного матеріалу. Для нашого ана -

лізу важливим є питання, чи можуть права за 

документами дозвільного характеру виступати 

об’єктами цивільних і господарських право-

відносин. Загалом таким об’єктом може бути 

соціальне благо, що володіє характеристиками 

корисності і має певну мінову (споживчу) вар-

тість, задовольняє охоронювані законом інте-

реси [5, c. 9]. Задля аналізу порушеного питан-

ня вдалим, на нашу думку, є термін «цивільна 

об’єктоздатність», запропонований ученою-

ци вілістом С.І. Шимон [5, c. 10]. Воно означає 

здатність соціальних благ виступати об’єкта-

ми цивільних правовідносин. На прикладі май-

нових прав учена визначає: об’єкто здат ними 

майновими правами є ті, що здатні бути само-

стійним об’єктом цивільних правовідносин, 

водночас необ’єктоздатними є ті, що мають 

тісний зв’язок з об’єктом, втілюють повноту 

влади над ним, тому передаються лише разом 

з об’єктом (право власності, право довірчої 

власності, право інтелектуальної власності) 

[5, c. 13]. Якщо певне право здатне становити 

об’єкт правовідносин, воно потенційно є здат-

ним до привласнення, а значить, і захищатись 

як власницьке право. 

Спробуємо змоделювати, якими мають бу-

ти характеристики об’єктоздатних прав на 

здійснення господарської діяльності / госпо-

дарських операцій, тобто тих прав, що можуть 

виступати самостійними об’єктами господар-

ських правовідносин і передаватись від однієї 

особи до іншої поза об’єктом, відносно якого 

надано право. Наголошуємо, що чинне зако-

нодавство не визнає можливості обороту прак-

тично будь-яких прав, що виникають на під-

ставі документів дозвільного характеру. Отже, 

об’єктоздатні права мають такі характеристики:

1) це права на власні позитивні дії у сфері 

господарювання (на окремі господарські опе-

рації або господарську діяльність);

2) це не можуть бути права особи здійсню-

вати господарські операції щодо належних їй 

на правах власності об’єктів або ті, що тісно 

пов’язані з особистістю суб’єкта прав в силу 

інших причин, унаслідок чого втрачають здат-

ність до обороту. Наприклад, права за ветери-

нарними документами не є об’єктоздатними, 

оскільки видаються особі щодо належних їй 

харчових продуктів. Зрозуміло, що вони не мо-

жуть цікавити інших учасників обороту самі 

по собі, а лише разом із об’єктами, стосовно 

яких надані. Іншу ситуацію маємо, наприклад, 

з правом на користування надрами — воно на-

дається особі, що відповідає встановленим за-

коном вимогам і не є власником надр; теоре-

тично, це право може бути відчужено незалеж-

но, «без» права власності на надра. Примітно, 

що законодавець прямо забороняє власнику 

спе ціального дозволу на користування надра-

ми дарувати, продавати або в інший спосіб 

від чужувати права, надані йому спеціальним 

дозволом на користування надрами (ч. 6 ст. 16 

Кодексу України про надра);

3) надаються державою / територіальною 

гро мадою в установленому законодавством 

порядку; після надання прав особа може ви-

магати від держави не перешкоджати їх реа-

лізації;

4) такі права абсолютно-відносні: у процесі 

реалізації права за документом дозвільного ха-

рактеру в рамках абсолютних правовідносин 

його володілець вправі вимагати у невизначе-

ного кола осіб не втручатись у реалізацію пра-

ва, а у відносинах із органом державної влади / 

місцевого самоврядування, який надав право, 

він також може вимагати виконання певних 

обов’язків. Наприклад, вимагати доступу до 

об’єкта, з яким пов’язується реалізація права, 

вимагати не втручатись у реалізацію права, 
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здійснювати контроль за реалізацією права 

ли ше в межах закону.

Указаним характеристикам відповідають пра-

ва на розміщення об’єктів зовнішньої рекла-

ми, порушення об’єктів благоустрою, повод-

ження з відходами, загалом права, пов’язані з 

експлуатацією об’єктів публічних форм влас-

ності. Водночас необ’єктоздатними є права 

щодо здійснення господарських операцій у 

харчовій галузі (перелік див.: [11, c. 4—8]).

С.І. Шимон сформувала чотири групи ознак 

об’єктоздатних майнових прав [5, c. 15]. Ана-

лізовані нами права не є майновими, не ма ють 

своїм джерелом річ, однак це також су б’єк тив-

ні права, а тому низку характеристик су б’єк-

тивних прав загалом може бути застосовано 

до прав за документами дозвільного характе-

ру. Орієнтуючись на відповідні ознаки об’єк-

тоздатних майнових прав, об’єктоздатні пра-

ва за документами дозвільного характеру, на 

нашу думку, повинні володіти такими власти-
востями:

1) цілісність — права за документами доз-

вільного характеру цілісні, вони надаються у 

визначеному (згідно із законодавством) обсязі 

конкретному суб’єкту і не придатні до поділу 

на частини;

2) самостійність — такі права не мають сво-

їм джерелом річ, а тому вони не залежать від 

долі речі; суб’єкт публічних повноважень, 

який надав ці права, не може визначати долю 

цих прав протягом часу їхньої дії;

3) дійсність — аналізовані права є юридич-

но гарантованою можливістю суб’єкта госпо-

дарювання, яка забезпечується юридичним обо в’-

язком зобов’язаних суб’єктів сприяти реалізації 

прав або не перешкоджати їхній реалізації;

4) ідеалістична природа, дематеріалізова-

ність — це право є категорією юридичного по-

рядку, не належить до об’єктів матеріаль ного 

світу;

5) суб’єктивна приналежність — це право 

суб’єктивне, його правоволодільцем є суб’єкт, 

якому видано документ дозвільного характеру, 

причому неможливим є виникнення такого ж 

за змістом права відносно того ж об’єкта у ін-

ших суб’єктів;

6) відносно-абсолютний характер (цій влас-

тивості надано характеристику вище);

7) темпоральність — більшість прав можуть 

реалізовуватись протягом визначеного в до-

кументі дозвільного характеру періоду часу, зі 

спливом якого припиняють діяти. Аналогічні 

за змістом права після цього можуть бути на-

дані державою / територіальною громадою ін-

шому суб’єкту (наприклад, права на розміщен-

ня зовнішньої реклами, права користування 

надрами);

8) питання про економічну цінність та обо-

ротоздатність аналізованих прав наразі зали-

шається відкритим, однак зрозуміло, що об’єк-

тоздатні права повинні мати такі властивості.

Німецькі вчені визнають економічну цін-

ність за ліцензіями і дозволами. Вони пояс ню-

ють, що фактична цінність публічних ліцензій, 

які забезпечують доступ до ринку, виходить із 

економічного потенціалу від повідного рин ку 

[3, с. 5—6]. Ці дослідники підкреслюють пря-

мий зв’язок між оборотоздатністю дозволу (лі-

цензії) та його економічною цінністю, саме 

перше має наслідком друге [12, с. 116]. Щодо 

України, то, на нашу думку, окремі права за 

документами дозвільного характеру потенцій-

но можуть набувати властивості товару і залу-

чатись до економічного обороту. Економічну 

цінність і оборотоздатність насамперед мають 

ті права за дозвільними документами, у яких є 

характер привілею (права на розміщення зо-

внішньої реклами, на використання номер но-

го ресурсу, використання надр тощо). В Ук ра-

їні, зрозуміло, відсутні методики оцінки таких 

прав. Доки аналізованим правам чи певним 

їхнім групам не буде надано здатності до обо-

роту, юридично законно оцінити їх буде не-

можливо, і порушене нами питання матиме 

чисто теоретичний вимір.

Далі спробуємо визначити, чи є можливим 
моделювання власницької конструкції відносно 
об’єктоздатних прав за документами дозвіль-
ного характеру. Розпочати таке дослідження 

варто з огляду відповідного досвіду Німеччи-

ни, який видається показовим. Адже у цій 

краї ні континентальна правова система, а за-

значене питання уже не один рік є предметом 

і нау кових дискусій, і аналізування практики 

фе деральних судів, включно з Федеральним 

Кон ституційним судом Німеччини. Дискусія 

апелює до чч. 1, 2 ст. 14 Основного закону Ні-

меччини: «Власність і право спадкування га-

рантуються. Зміст і межі їх встановлюються 

законами. Власність зобов’язує. Її викорис-

тан ня повинно одночасно слугувати загаль но-

му благу». Р. Штобер таким чином опи сує си-

туацію [13, с. 198].
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Предметом дискусії у Німеччині є питання, 

чи потрапляють під конституційну гарантію 

захисту як власність публічно-правові об’єк-

ти типу концесій, права на використання по-

вітря ного простору, субсидії, дозволи. Феде-

ральний Конституційний суд Німеччини не-

од  норазово заявляв, що ст. 14 Конституції Ні-

меччини гарантує охорону власності у рамках 

цивільного права й суспільних поглядів. У су-

довій практиці панує думка, що вирішальне 

значення для визнання охорони власності за-

лишається за фактором, що є основою майно-

вої позиції: власна праця чи капітал як екві-

валент тру довому вкладу: «суб’єктивно-публіч-
ні права у формі дозволів, ліцензій і аналогічних 
актів, які служать основою господарської чи 
професійної діяльності, отримують якості влас-
ності у значенні ст. 14 Основного закону, якщо 

дозволений проект «втілюється у виконання» 

з допомогою унесення капіталу чи трудового 

вкладу» [13, с. 198].

Обговорюється також питання про майнову 

охорону претензій на отримання дозволів і лі-
цензій. (Виглядає так, наче це поняття апелює 

до категорії «правомірних очікувань», що охо-

роняється Європейською конвенцією про за-

хист прав людини та основоположних сво-

бод.) Як зазначає Р. Штобер [13, с. 194], у ми-

нулому претензії на отримання дозволів у 

рамках охорони майна задовольнялись. Але 

останнім часом міцніє думка, що з огляду на 

положення ч. 1 ст. 14 Основного закону («зміст 

і межі власності встановлюються законами»), 

пряме конституційне право на допуск та екс-

плуатацію об’єкта, яке випливало би з охоро-

ни майна, не може застосовуватись. Охорона 

майна на підставі ст. 14 Конституції звужуєть-

ся також унаслідок уведення додаткових ви-

мог до видачі дозволів, пов’язаних з оновлен-

ням дозволів1.

Дослідники аналізованої проблематики 

Р. Бро мель (R. Broemel) (Університет м. Гам-

1 Принагідно зазначимо, що федеральні суди Німеччини 

неодноразово розглядали питання про захист як влас-

ності поняття «організована і здійснювана комерційна 

діяльність (підприємство)» / «комерційна діяльність чи 

зайняття комерційною справою». Позиція судів не є до 

кінця однозначною і тотожною, але загалом можна ре-

зюмувати, що суди схиляються до охорони як власності 

саме категорії «підприємства / ведення підприємства» 

як єдиної еко номічної одиниці, сукупності майна та 

прав [13, с. 196–197].

бург), М. Шрьодер (M. Schröder) (Університет 

м. Трір) доходять таких важливнх висновків:

1) незважаючи на те, що оборотоздатність 

(здатність до продажу) ліцензій є серйозним 

доказом структури ліцензій як такої, що по-

в’язана з власністю, її відношення до фізичної 

власності, що лежить в основі ліцензії, авто-

матично не призводить до подібного ж захис-

ту. Конституційний захист публічних ліцензій, 
які забезпечують доступ до ринку, залежить від 
межі конституційної свободи відповідного виду 
господарської діяльності. Поширення нових 

форм власницьких прав було необхідним кри-

терієм ринкових рішень, тобто права за доз-
волом, їх оборот обумовлений розвитком рин-
кових процесів [3, с. 5—6];

2) якщо передбачене законом право (правова 
можливість, річ) може бути об’єктом транзак-
ції (є оборотоздатним), воно може претендува-
ти на захист як об’єкт власності. Питання про 

власницький захист конкретної можливості 

залежить від правового чи соціального кон-

тексту. Ураховуючи функцію ринкових проце-

сів із творення знань, власницькі права про-

понують стимулювальну і правову владу для 

досягнення, тестування й імплементування ін-

новаційних пропозицій. Сертифікати, які за-

безпечують права на викиди, наприклад, за-

сновують ринок викидів із метою зниження 

викидів і надання цінності праву на викид 

пропорційно потенціалу до зниження вики-

дів. Відповідно до можливості обігу, власниць-
кий захист є сутнісним елементом ринкової 
функції (конкуренційної функції) щодо генеру-
вання знань [14, с. 21];

3) ліцензії, відкриті для продажу, більш здат-
ні опинитись у межах власницького захисту. 

Пер сональні ліцензії, які не є предметом тор-

гівлі, але є необхідною умовою для доступу до 

конкретного ринку, не відіграють такої ролі у 

структурі ринкових процесів [3, с. 5—6; 14, 

с. 21—22].

Якщо ліцензії й дозволи доступні в необ-

меженій кількості, вони захищаються як сво-

бода бізнесу чи, за відсутності господарської 

діяльності, як загальна свобода дії (action). 

Як що доступною є обмежена кількість ліцен-

зій, і вони допускають передавання, такі лі-

цензії становлять об’єкт торгівлі і тому мають 

майнову цінність. Тобто оборотоздатність до-
зволу чи ліцензії є вирішальним критерієм ух-
валення рішення, чи має він майнову цінність і 
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чи може тому вважатись власницьким правом 
[12, с. 114].

Описана правова ситуація в Німеччині, від-

повідна практика Європейського суду з прав 

людини пояснюються тим, що доктринально 

було напрацьовано, поряд з речово-правовою, 

ціннісну (універсальну) концепцію права влас-

ності, найближчу до економічного змісту влас-

ності. Основні ідеї ціннісної концепції такі 

[15, с. 24, 29, 55]:

1) об’єктом права власності може вважатись 

будь-який оборотоздатний об’єкт, що має та-

кі ознаки: а) він є економічною цінністю, що 

може бути виражена у грошовій формі; б) ре-

альність (наявність) об’єкта, незалежно від йо-

го матеріальної чи нематеріальної природи;

2) диференційованість режимів права влас-

ності для різних об’єктів;

3) можливість існування абсолютного права 

власності у відношенні прав, що виникли із 

зобов’язальних (відносних) правовідносин.

Таке широке розуміння поняття «майна» 

обумовлено необхідністю надання приватній 

особі захисту від втручання третіх осіб, у то му 

числі від держави, в її економічні активи, а 

також тими процесами, які відбуваються в 

сучасній економіці: ускладненням економіч-

ного обороту, появою нових потреб, що обу-

мовлюють включення в обіг нематеріальних 

благ, які стають «товаром» і отримують еконо-

мічну цінність [15, с. 53].

Сучасні тенденції доктринального аналізу 

пра ва власності в країнах романо-германсько-

го права свідчать про істотні зміни в поглядах 

науковців щодо поняття права власності та, 

насамперед, критичне ставлення до традицій-

ного (римсько-правового) його тлумачення. 

Висловлюються думки, що саме право влас-

ності має охоплювати будь-які приватні права 

майнового характеру: речові, зобов’язальні, 

корпоративні. У доктрині наголошується на 

ідеї зникнення єдиного поняття права влас-

ності, на його трансформацію, розщеплення 

на окремі «права власності», які мають влас-

ний комплекс повноважень стосовно тих чи 

інших об’єктів, створення замість єдиного пра-

ва власності різноманітних інститутів права 

власності, залежно від об’єкта конкретного 

права власності [16, с. 336].

Зрозуміло, що речово-правова концепція 

права власності, закріплена в нашому законо-

давстві, у деяких елементах (об’єкти, право-

мочності суб’єкта та ін.) є вужчою за ціннісну 

концепцію права власності [17, с. 98]. Тради-

ційну концепцію права власності, яка перед ба-

чає тріаду повноважень власника, критикують 

у сучасній українській науковій літературі. На-

приклад, зазначено, що «з позицій ціннісної 

концепції права власності така тріада є вже 

недостатньою для відображення особливих 

повноважень, які може мати суб’єкт в залеж-

ності від об’єкта права власності» [17, с. 98]. 

Дослідники також вважають, що повноважен-

ня власника залежать від того об’єкта, на який 

поширюється право власності, а тому пропо-

нують визначати зміст права власності в за-

гальному вигляді як можливість суб’єкта на 

власний розсуд здійснювати будь-які не забо-

ронені дії по відношенню до об’єкта права 

власності й вимагати від третіх осіб поваги 

до своєї власності [15, с. 27]. С.І. Шимон вва-

жає, що тріада повноважень власника виклю-

чає з числа йо го об’єктів майнові нематері-

альні блага і загалом не відповідає сучасним 

реаліям. Вона пропонує визначати право влас-

ності як виключне право особи на майно, яке 

вона здійснює на власний розсуд відповідно 

до закону та моральних засад суспільства. Це 

право уповноважує суб’єкта створювати для 

себе будь-які повноваження в межах закону та 

моральних засад суспільства, наділяти повно-

важеннями вужчого змісту інших осіб. Право 

власності є еластичним за змістом: зміст та об-

сяг повноважень власника залежать від ха рак-

теристик об’єкта і специфіки правового ста-

тусу суб’єкта права [5, с. 16]. Як результат, 

вчена доходить висновку про існування у на-

ціональній правовій системі як речового, так і 

неречового права власності. Об’єктом першо-

го є речі (квазіречі), а об’єктом другого — май-

нові нематері альні об’єкти (включно з май-

новими правами) [5, с. 16, 27]. У цьому зв’язку 

варто навести важливі положення концепції 

сучасних російських вчених С.А. Зінченка та 

В.В. Галова [18, с. 20—21, 28—29, 37—39, 77—

78]. Вони виді ляють три форми привласню-

вання: товарну, нетоварну та їх поєднання, а 

також чотири різновиди права власності: ви-

хідне право власності (речове, традиційне); 

суб’єктивне по хід не речове право; абсолютні 

майнові права; немайнове право власності. 

Учені вважають за необхідне закріпити всі 

можливі модифікації права власності та його 

похідних форм у законодавстві.
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На нашу думку, формування власницької 

концепції прав, що аналізуються, є утрудненим, 

але можливим. Моделюванню відносин пра-

ва власності по відношенню до прав на здій с-

нення господарської діяльності / господар-

ських операцій об’єктивно може перешко д-

жати конструкція «право на право» (jura in re 
aliena). Можливість визнання права об’єктом 

іншого права заперечувалась дореволюційни-

ми російськими вченими Г.Ф. Шер шене ви чем 

[19, с. 186] і Ю.С. Гамбаровим [20, с. 578] (з ог-

ляду на неможливість, на їхню думку, задо-

вольняти потреби за допомогою суб’єктивних 

прав), Д.І. Мейєром [21, с. 140], але визнава-

лась уже радянськими вченими-цивілістами 

Й.С. Іоффе [22, с. 172], М.М. Агарковим [23, 

с. 30]. Існує позиція, що конструкція «право 

на право» є абстрактним вираженням форму-

ли «право розпоряджатись правом», що відо-

бражає динаміку обороту [24, с. 133]. В.О. Ри-

балкін і І.В. Лазня об’єктом права власності 

визнають все те, з приводу чого між людьми 

складаються відносини приналежності, воло-

діння, розпоряджання та використання в їх 

юридичному та економічному смислі. До чис-

ла об’єктів вони відносять корпоративні та 

інші права [25, с. 259].

Загальновизнано, що власницьке право — 

це абсолютне право по відношенню до від-

повідного об’єкта, яке реалізується його влас-

ником, і воно є виключним. У межах класич-

ної теорії права власності континентальної 

системи права правомочності визначені так 

[25, с. 256—258; 26, с. 64]: 1) володіння розу-

міють як реальне відношення до об’єктів — 

діяльне відношення володарювання останні-

ми; господарське панування власника над річ-

чю; 2) користування (використання) — це 

здо бування корисних властивостей (спожив-

чої вартості) з об’єктів власності у процесі їх 

виробничого та особистого споживання; 3) роз-

порядження — здійснення щодо речі таких 

актів чи дій, які визначають її юридичну і фі-

зичну долю.

Формулюючи власницькі відносини щодо 

майнових прав, С.І. Шимон застосовує фік-

ційну теорію і в результаті доходить теоретич-

них ідей [27, с. 321, 322; 5, с. 17]2:

2 На думку Р. Саватьє, право власності, об’єктом якого є 

безтілесні речі, має велике економічне значення. Для 

того, щоб надати власнику можливість розпоряджати-

• сучасне законодавство допускає фікційне 

володіння об’єктами права власності, що є за-

фіксованою «у ...передбаченій законом формі, 

належність певних об’єктів цивільних право-

відносин певній особі, що передбачає для 

власника можливість вільного доступу до вчи-

нення правочинів з об’єктами власності»; 

володіння є інтелектуальним ставленням до 

об’єкта;

• щодо безтілесних об’єктів «слід конста-

тувати наявність фікційного користування»;

• «безспірним повноваженням щодо безті-

лесних об’єктів є правомочність розпоряджен-

ня, в якій виявляється можливість здійснюва-

ти повне юридичне панування над об’єктом»;

• «традиційна тріада правомочностей влас-

ника ... до майнових прав застосована бути не 

може ... виходом є впровадження юридичної 

фікції, основи якої закладено в законодавчій 

формулі «майнове право є річчю»;

• «в умовах національної правової системи 

слід розглядати оборотоздатні майнові права 

як об’єкти абсолютних прав, яким надано та-

кий самий захист, як і праву власності».

Загалом поширення режиму права власнос-

ті на нематеріальні об’єкти є певним юридич-

но-технічним прийомом, який доцільно ви-

користовувати у випадках, коли виникає не-

обхідність урегулювати за допомогою чинних 

норм права суспільні відносини, які виника-

ють з приводу залучення до цивільного обо-

роту нетрадиційних для нього об’єктів [9, с. 194].

Вважаємо, що відносно прав за докумен-

тами дозвільного характеру можна конструю-

вати юридичні фікції щодо правомочностей 

власника. Як і у випадку з майновими права-

ми, традиційна тріада повноважень не може 

бути беззастережно застосованою по відно-

шенню до аналізованих прав.

Зокрема, право володіння проявляється у 

належності прав відповідному суб’єкту, що за-

свідчується документом дозвільного характе-

ру, де відображено основний зміст таких прав, 

а також відношення суб’єкта господарюван-

ня до цих прав як до «своїх» прав. Право ко-

ристування аналізованим правом полягає у 

можливості реалізувати позитивний зміст від-

повідного права (здійснити будівництво об’єк-

ся ними, юридична техніка розробила засоби, завдяки 

яким абстрактні блага виглядають як конкретні речі 

[28, с. 108].



24 ISSN 1681-6277. Економіка та право. № 1 (46), 2017

К.І. АПАНАСЕНКО

та містобудування, перемістити об’єкт через 

митний кордон України, розмі тити зовнішню 

рекламу тощо). Щодо правомочності розпо-

рядження, то відносно неї маємо юридичні 

проблеми, на які вказано вище.

У рамках ціннісної концепції права влас-

ності для вирішення питання про здатність 

до привласнення аналізованих прав, важливо 

зрозуміти, чи є такі права цінністю для суб’єкта 

господарювання. Цінністю вважають об’єк-

тивне благо, яке через свою позитивну значу-

щість здатне задовольняти потреби й інтере-

си суб’єкта та зберігає властивість об’єктивно 

сприяти реалізації його можливостей [29, с. 10]. 

Статус цінностей у праві можуть набувати різ-

номанітні явища матеріального та ідеального 

характеру — предмети і блага, суспільні від-

носини, людські вчинки, вольові феномени 

(мотиви, спонукання), ідеї, ідеали, соціальні 

інститути тощо [30, с. 176]. Вважаємо, що ана-

лізовані права мають очевидну цінність для 

суб’єктів господарювання — за відсутності 

таких прав суб’єкт господарювання не може 

здійснювати господарську діяльність або гос-

подарські операції (абз. 4 ч. 1 ст. 1 Закону 

«Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності»).

Дослідники підкреслюють значення волі за-

конодавця у питанні надання характеристик 

оборотоздатності та власницького захисту доз-

волам і ліцензіям. «Законодавець не тільки 

вирішує, чи є дозвіл або ліцензія оборотоздат-

ними і тому — такими, що мають економічну 

цінність, але також визначає передумови для 

видачі дозволу. Більше того, законодавець не 

тільки має вплив на введення дозволу чи лі-

цензії в статус власності, але також і на силу їх 

захисту. Наприклад, за німецьким законодав-

ством ліцензія на постійне водокористуван-

ня може бути скасована в будь-який час. «На-

лежність у власності» таких ліцензій обмеже-

на вказаним чином з першого моменту їхньої 

дії (існування)... Загалом захист дозволів і лі-

цензій як власності покладається на зако но-

давця» [12, с. 116].

Порівняємо це з правовим режимом май-

нових прав в Україні. Для того, щоб вони отри-

мали належний правовий режим, який умож-

ливив їхній цивільний оборот і рівноправне 

місце серед решти об’єктів цивільних прав, 

потрібні були відповідні законодавчі дії. «Ци-

вільно-правовий режим майнових прав як 

об’єктів ґрунтується на: загальних правових 

нормах, які проголошують майнові права 

об’єк тами...; спеціальних правових нормах, 

які визнають майнові права об’єктами кон-

кретних видів зобов’язань; правових фікціях, 

які визнають майнові права «речовими пра ва-

ми та неспоживними речами»...» [5, с. 30] та 

інших спеціальних правових нормах, які ство-

рюють належне правове підґрунтя для їх об’єк-

тоздатності. Аналогічно й щодо прав за доку-

ментами дозвільного характеру: законодавець, 

у разі надання окремим з них здатності до обо-

роту, має закріпити відповідне положення у 

законодавстві (принаймні у спеціальних пра-

вових нормах). Загалом треба розуміти, що 

оскільки в рамках одного інституту — права 

власності — об’єднуються дуже різні за пра-

вовою природою об’єкти (матеріальні, нема-

теріальні, тощо), правовий режим власності 

не може бути ідентичним для них усіх. Право-

ве регулювання має бути диференційованим, 

за умови дотримання принципових гарантій 

права власності [15, с. 25].

Висновки. Незалежно від того, чи можна ви-

значити аналізовані об’єктоздатні права як ті, 

щодо яких встановлюються відносини влас-

ності, вони потенційно є об’єктами цивільних 

прав, оскільки їхнє функціональне призначен-

ня як усіх об’єктів цивільних прав — задово-

лення господарських інтересів і суб’єктивних 

прав учасників господарських правовідносин. 

Інститут права власності еволюціонує, мо-

дифікується, у нашій правовій системі на ньо-

го серйозний вплив здійснює англо-саксон-

ська правова традиція. Тому не можна вик-

лючати тієї обставини, що з часом концепція 

власницького захисту прав за документами 

дозвільного характеру стане більш прийнят-

ною для юридичної громадськості. Науковці 

визнають, що зараз у світі перемагає англій-

ська традиція права власності, вона ставить 

основу кодифікації права на міжнародному 

рівні через властиву гнучкість [26, с. 68].

Зарубіжні дослідники підкреслюють, що обо-

ротоздатність дозволів і надання їм власни-

цького захисту обумовлюється їхнім значен-

ням для економіки у ринкових механізмах. За-

хист ліцензій залежить від межі конституційної 

свободи відповідного виду господарської ді-

яльності, а допуск обмеженої кількості дозво-

лів до обороту суттєво підвищує їхні шанси на 

власницький захист. Видається, що на таких 
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засадах варто розробляти питання про оборот 

прав за документами дозвільного характеру і в 

Україні. Для початку автором запропоновано 

чотири характеристики й вісім особливостей, 

якими володіють / повинні володіти об’єкто-

здатні права за дозвільними документами.

На сучасному етапі економічного розвитку, 

формування глобального економічного прос-

тору, в умовах інформаційного суспільства, 

наявності багатьох екологічних проблем об’єк-

тивно потрібно застосовувати гнучкий підхід 

до правового регулювання економічних від-

носин. Колосальні соціальні та науково-тех-

нічні зрушення останніх десятиліть вимагають 

належної, узгодженої з їхньою природою та 

особливостями відповіді законодавця, яка 

уже неспроможна базуватись на концепціях, 

розроблених у цілком інших соціально-еко но-

мічних умовах. Речово-правова концепція пра-

ва власності була й залишається актуальною 

для відносин із привласнення речей та інших 

об’єктів матеріального світу. Водночас щодо 

обороту прав, який дозволить формувати ці-

каві для бізнесу нові ринки (як відбулось з 

ринком прав на об’єкти інтелектуальної влас-

ності, викидами парникових газів), мають 

бути сформовані нові правові концепції. Мож-

ливо, це має бути концепція немайнового пра-

ва власності, а можливо й інша теорія, яка 

дасть змогу вдосконалити правовий режим 

прав, які надаються за документами дозвіль-

ного характеру, покращити захист прав їхніх 

власників і допустити ці права до обігу. На 

певному етапі законодавець дозволив відчу-

жувати майнові права і визначив правила від-

чуження, хоча за змістом вони схоплюють 

одне або комплекс певних суб’єктних прав. 

Зважаючи на викладене, вважаємо, що можна 

почати розроблення відповідних правових 

механізмів (відчуження, відступлення, перео-

формлення та ін.) і стосовно деяких видів прав 

за документами дозвільного характеру.
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ОБЪЕКТОСПОСОБНОСТЬ ПРАВ, ОСНОВАННЫХ 

НА ДОКУМЕНТАХ РАЗРЕШИТЕЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА, И ТЕОРИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Этой статьей начато исследование вопроса о возможнос-

ти признания в качестве объектов права собственности 

прав, основанных на документах разрешительного ха-

рактера (как в правовой теории, так и законодательстве). 

Проанализирован соответствующий опыт Германии и 

ситуация с возможностью присвоением имущественных 

прав. В работе определены характеристики и особен-

ности объектоспособных прав, базирующихся на раз-

решительных документах. 

Ключевые слова: право собственности, разрешение, объек-

тоспособность, хозяйственный оборот, права, осно ван-

ные на разрешительных документах, правомочности 

собственника, объект права собственности.

K.I. Apanasenko

Chernigiv National University of Technology, Chernigiv

OBJECTABILITY OF RIGHTS 

PROVIDING BY PERMISSIVE DOCUMENTS 

AND OWNERSHIP’S THEORY

Question about potentiality of the recognition rights providing 

by permissive documentsas objects of ownership (in legal 

theory and legislation) is started to investigate in the article. 

Author analyzes the experience of Germany and situation 

with ability for appropriation of material rights. Characteris-

tics and peculiarities of rights providing by permissive do cu-

ments that have potential for appropriation are defined in the 

work. 

Keywords: ownership, permit, objectability, economic tur no-

ver, rights providing by permissive documents, owner’s rights, 

object of ownership.
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ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО

Ключові слова: система гос-

подарського права, госпо-

дарська діяльність, загаль-

на частина господарського 

права, правове регулювання 

функціональних видів гос-

подарської діяльності, пра-

вове регулювання господар-

ських відносин в окремих 

галузях економіки.

Запропоновано систему господарського права, що включає три частини. Перша час-

тина об’єднує правові норми та інститути, що є загальними для усіх видів гос по-

дарської діяльності, усіх сфер і галузей економіки. Норми та інститути другої ча-

стини регулюють функціональні види господарської діяльності. У третій частині 

відображено особливості правового регулювання господарських відносин в окремих 

галузях економіки.

Вступ. У сучасний період подальшого розвитку і реформування еко-

номічної та правової систем українського суспільства неухильно 

зростає потреба у стабільному й ефективному правовому регулюван-

ні господарської діяльності, послідовному утвердженні правового 

господарського порядку в економіці. Умовою цього є подальше вдо-

сконалення правового регулювання відносин, які складаються у сфе-

рі господарювання, на засадах планомірності, послідовності, сис-

темності, що вимагає чіткого врахування сутності, структури і змісту 

господарського права та законодавства, їхньої системи, побудованої 

на науковій основі відповідно до останніх досягнень господарсько-

правової теорії. 

Питання про систему господарського права (законодавства) не 

втрачає своєї актуальності протягом декількох десятиліть починаю-

чи з 1970—1980-х років — періоду активного розвитку доринкового 

господарського права. На той час це питання було предметом актив-

них обговорень і гострих дискусій у загальнотеоретичному [1] та га-

лузевому [2] плані, причому як з боку прибічників господарсько-

правового підходу до правового регулювання господарської діяль-

ності [3], так і з боку їхніх опонентів [4]. У сучасний період, зокрема 

у зв’язку із загостренням дискусії навколо Господарського кодексу 

(далі — ГК) України, стає закономірною актуалізація вказаного пи-

тання. Для збереження ГК як стрижневого, системотвірного акта 

господарського законодавства вітчизняна система господарського 

пра ва потребує обґрунтування сучасних концептуальних засад свого 

розвитку, виявлення системних властивостей галузевих норм, інсти-

тутів, підгалузей, детальної характеристики внутрішньої структури 

галузі в цілому. Усе це відносить належність питань про систему гос-
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подарського права до кола найважливіших на-

укових і практичних проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-

чить, що питання системи господарського пра-

ва відображаються переважно у навчальних 

ви даннях, для яких вони мають вирішальне 

значення в аспекті структури відповідної на-

вчальної дисципліни, покладеної в основу ви-

кладання цього матеріалу [5—8 та ін.]. При-

чому це характерно не тільки для вітчизняної 

науки, а й для теорії правового регулювання 

господарської діяльності країн близького за-

рубіжжя [9, 10 та ін.]. Спеціальні наукові до-

слідження, які б містили належне й достатнє 

наукове обґрунтування системи вказаної галу-

зі права в останні роки практично не прово-

дилися. Це перешкоджає формуванню якісно 

нової, адекватної сучасності системи госпо-

дарського права України.

Постановка завдання. Метою цієї статті є ви-

явлення та осмислення системи господарсько-

го права, яка об’єктивно існує, обґрунтування 

поділу господарського права на три частини, 

з’я сування місця кожної з них у системі галузі.

Результати дослідження. Серед науковців, 

які визнають за господарським правом наяв-

ність властивостей галузі права (або принай-

мні галузі законодавства), переважає поділ цієї 

галузі за прикладом інших галузей на дві час-

тини: загальну та особливу [5—8 та ін.].

Доречно вказати, що така структура систе-

ми господарського права не ґрунтується на 

легальній основі, носить суто доктринальний 

характер. Адже структура ГК України не міс-

тить поділу на загальну та особливу частини. 

Аналогічна структура є характерною для біль-

шості галузей права незалежно від того, чи ле-

гально поділяється на такі частини основопо-

ложний кодифікований галузевий нор ма тив-

но-правовий акт.

В останнє десятиліття після прийняття ГК 

України формується розуміння господарсько-

го права як галузі права (законодавства), що в 

цілому не виходить за межі, окреслені ГК. Це 

знаходить широке відображення й у відповід-

ній навчальній літературі [6, 8, 11]. Проте при 

такому розумінні за межами господарського 

права зазвичай залишається значна частина пра-

вових норм, інститутів і відповідних правовід-

носин, які органічно до нього входять, — тих, 

що виникають у процесі організації та здій-

снення господарської діяльності між суб’єк та-

ми господарювання, а також між цими су-

б’єктами та іншими учасниками відносин у 

сфері господарювання, і, згідно зі ст. 1 ГК Ук-

раїни, визнаються господарськими відноси-

нами. Це, зокрема, відносини, що регулюють-

ся законами України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», «Про публічні за ку-

пів лі». За межами господарського права опи-

няються й господарські відносини, що скла-

даються на ринках фінансових послуг, цінних 

паперів, зерна та іншої сільськогосподарської 

продукції, на ринку нафтогазової продукції, 

електричної енергії, телекомунікаційних по-

слуг та на інших ринках.

ГК України — стрижневий системотвірний 

кодифікований законодавчий акт господар-

ського права, але ж і він не охоплює все. Сфе-

ра господарювання дуже широка, і врегулюва-

ти всі господарські відносини у рамках одного 

кодексу, навіть у схематичному варіанті, украй 

складно. Господарську діяльність крім ГК ре-

гулює велика кількість законодавчих актів, не 

говорячи вже про нормативно-правові акти 

меншої юридичної сили. Крім названих вище 

це також закони України: «Про приватизацію 

державного майна», «Про концесії», «Про при-

родні монополії», «Про ціни і ціноутворення» 

тощо. Господарські відносини в окремих га-

лузях економіки, які мають особливе народ-

ногосподарське, екологічне, соціальне або 

ін ше значення чи суттєву специфіку, обумов-

лену об’єктивними факторами виробничого і 

технологічного характеру, регулюються окре-

мими законами. До них, зокрема, належать за-

кони «Про електроенергетику», «Про основні 

принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів», «Про державне регулю-

вання виробництва і реалізації цукру», «Про 

зерно та ринок зерна в Україні», «Про нафту і 

газ», «Про телекомунікації», «Про теплопос-

тачання», «Про регулювання містобудівної ді-

яльності», «Про угоди про розподіл продук-

ції», «Про ринок природного газу» тощо.

Тобто, багатоманітність господарської діяль-

ності, виробничі, технічні, технологічні та ін ші 

особливості сфер і галузей економіки настіль-

ки значні, що об’єктивно вимагають відповід-

ного правового регулювання, спеціального тео-

ретико-юридичного осмислення усієї наявної 

та динамічної господарсько-правової норма-
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тивної бази в комплексі, наукову розробку пра-

вових проблем її реалізації і вдосконалення.

Для визначення та окреслення меж госпо-

дарського права потрібно використовувати 

прагматичний критерій повноти правового 

регулювання. Зокрема, система господарсько-

го права повинна охоплювати правові норми 

та інститути, що забезпечують правове регу-

лювання господарської діяльності у стратегіч-

них галузях паливно-енергетичного комплек-

су: електроенергетиці, нафтогазовій і вугільній 

промисловості; у харчовій промисловості з 

підвищеними вимогами щодо забезпечення 

якості та безпеки її продукції; в аграрній галу-

зі, яка має виключне значення для продоволь-

чого та сировинного забезпечення потреб сус-

пільства; у розгалуженій і багатоскладовій га-

лузі будівельної діяльності; у надзвичайно 

важливих інфраструктурних галузях транспор-

ту і зв’язку; у мобільній сфері торгівлі та по-

слуг, де в найбільшій мірі знайшов розвиток 

малий і середній бізнес.

Розуміння господарського права в межах, 

окреслених ГК, поділ його на дві частини ви-

кликає ще принаймні два запитання. Перше з 

них пов’язано з тим, що у різних джерелах не-

має єдиної точки зору щодо віднесення окре-

мих інститутів галузі до певної її частини (за-

гальної чи особливої). Друге питання полягає 

у тому, що не враховується наявна істотна різ-

ниця між інститутами другої (особливої) час-

тини. Одні з них стосуються правового регу-

лювання господарських відносин у всіх галу-

зях економіки (зокрема інститути фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання, забезпе-

чення засобами виробництва та реалізації про-

дукції, зовнішньоекономічної діяльності то що), 

інші присвячені правовому регулюванню гос-

подарських відносин в окремих галузях (на-

приклад інститут правового регулювання гос-

подарських відносин у капітальному будівни-

цтві та інші).

Вітчизняний досвід теорії правового регу-

лю вання господарських відносин підказує 

шляхи вирішення проблеми щодо розуміння 

господарського права. На час відродження 

сучасної господарсько-правової концепції у 

другій половині XX ст. у науковій і навчальній 

літературі сформувалася точка зору, що гос по-

дарське право як галузь права, галузь законо-

давства, юридична наука та навчальна дис-

ципліна складається з трьох частин: загальної 

частини, особливої частини (правове регулю-

вання функціональних видів господарської ді-

яльності) і спеціальної частини (правове регу-

лювання господарських відносин в окремих 

галузях економіки) [12—14]. Такий підхід вия-

вив теоретичну обґрунтованість, практичну 

доцільність і корисність. Він, зокрема, знай-

шов відображення у ході систематизації за-

конодавства, у тому числі під час підготовки та 

видання офіційних багатотомних Система-

тичного зібрання чинного законодавства Со-

юзу РСР, Систематичного зібрання чинного 

законодавства Української РСР, відповідних 

Зводів законів.

У сучасний період, враховуючи наявність 

означеного вище нормативного масиву, який 

регулює господарські відносини, також можна 

ставити питання про систему господарського 

права, що містить загальну, особливу і спеці-

альну частини. При такому розумінні госпо-

дарського права його зміст не обмежується 

рамками ГК, а повно та всебічно відображає 

реалії економічного. При цьому відповідні час-

тини галузі господарського права (його струк-

тура) можуть бути представлені таким чином.

1. Загальна частина, у тому числі: 

1.1. Загальні положення (предмет, метод, пра-

вовідносини, джерела, принципи; господарсь ка 

діяльність, її види та загальні засади правового 

регулювання; участь держави і місцевого само-

врядування в господарській ді яльності тощо).

1.2. Правовий статус суб’єктів господарського 
права (суб’єкти господарського права, суб’єкти 

господарювання, порядок їхнього утворення 

та легалізації, зокрема державна реєстрація та 

ліцензування певних видів господарської діяль-

ності; припинення діяльності суб’єктів гос по-

дарювання, у тому числі в порядку банкрутст ва; 

правовий статус підприємств, господарських 

товариств, об’єднань та інших видів су б’єктів 

господарювання, правовий статус суб’єктів ор-

ганізаційно-господарських повноважень). Нор-

ми цього і наступного інститутів лежать в ос-

нові підгалузі корпоративного права.

1.3. Майнова основа господарювання (види 

май на у сфері господарювання, основні фор-

ми правового режиму майна, правовий режим 

майна окремих видів суб’єктів господарюван-

ня, правовий режим окремих видів майна та 

майнових прав у сфері господарювання, зо-

крема правовий режим державного та кому-

нального майна, тощо).
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1.4. Господарське зобов’язання, господарський 
договір (поняття, склад, підстави виникнення і 

види господарських зобов’язань; господар-

сь кий договір, його зміст, види, форма, поря-

док укладання, виконання, зміни та розірвання; 

виконання, зміна та припинення господар-

ських зобов’язань, засоби їхнього забезпечен-

ня, недійсність зобов’язання).

1.5. Господарсько-правова відповідальність 
(її поняття, сутність, принципи, види, форми, 

санкції, підстави та умови; відшкодування збит-

ків у сфері господарювання, штрафні санкції, 

оперативно-господарські санкції, адміні стра-

тивно-господарські санкції, оціночні санкції; 

відповідальність за загальні незадовільні на-

слідки господарювання).

2. Правове регулювання функціональних 

ви дів господарської діяльності, у тому числі: 

2.1. Правове регулювання обмеження монопо-
лізму і регулювання конкуренції (у тому числі 

правове регулювання природних монополій, 

порушення антимонопольно-конкурентного 

за конодавства та їхня кваліфікація, заходи ор-

ганів Антимонопольного комітету щодо за-

побігання монополізації товарних ринків і за-

хисту конкуренції).

2.2. Правове регулювання господарського пла-
нування (у тому числі правове регулювання 

державного прогнозування і планування гос-

подарської діяльності, правове регулювання 

господарського планування на рівні господар-

ських систем та суб’єктів господарювання).

2.3. Правове регулювання ціноутворення (у то-

му числі державне регулювання цін і тарифів, 

контроль за цінами та відповідальність у сфері 

ціноутворення).

2.4. Правове регулювання фінансової діяль-
ності суб’єктів господарювання (у тому числі 

правове регулювання ринків фінансових по-

слуг, зокрема умови створення та діяльності 

фінансових установ, правове регулювання бан-

ківської діяльності, розрахунків у господар-

ському обігу, банківське кредитування су б’єк-

тів господарювання; правове регулювання рин-

ку цінних паперів).

2.5. Правове регулювання відносин привати-
зації, оренди, лізингу, концесії (зокрема оренди 

державного та комунального майна, комер-

ційної концесії, концесії державного та кому-

нального майна).

2.6. Правове регулювання забезпечення засо-
бами виробництва та реалізації продукції (у то-

му числі правове регулювання оптової торгівлі 

біржі, ярмарки, аукціони; правове регулюван-

ня публічних закупівель; договори у цій сфері: 

поставка, купівля-продаж та інші).

2.7. Правове регулювання надання послуг у сфе-
рі господарювання (загальні положення; пра-

вове регулювання надання транспортних, стра-

хових, рекламних, посередницьких, аудитор-

ських та інших послуг у сфері господарювання; 

закладаються основи підгалузей «транспорт-

не право», «страхове право»).

2.8. Правове регулювання інвестиційної діяль-
ності (у тому числі державне регулювання та 

державна підтримка інвестиційної діяльності, 

її правові форми і гарантії здійснення; а також 

основи підгалузі«інвестиційне право»).

2.9. Правове регулювання господарських від-
носин у сфері науково-технічної та інноваційної 
діяльності (у тому числі договори у цій сфері, 

трансфер технологій).

2.10. Господарсько-правові засади технічного 
регулювання, стандартизації, захисту прав спо-
живачів (у тому числі державний ринковий 

нагляд і контроль продукції, господарсько-

правовий захист прав споживачів тощо).

2.11. Правове регулювання зовнішньоеконо-
міч ної діяльності (у тому числі поняття, прин-

ципи, суб’єкти і види зовнішньоекономічної 

діяльності, її регулювання, ліцензування і 

квотуван ня, зовнішньоекономічні договори 

(контракти), правовий режим іноземних ін-

вестицій).

2.12. Спеціальні режими господарювання (по-

няття, види та правове регулювання спеціаль-

них режимів господарювання, спеціальні (віль-

ні) економічні зони тощо).

3. Правове регулювання господарських від-

носин в окремих галузях економіки, у тому 

числі: 

3.1. Правове регулювання господарських від-
носин у гірничодобувній промисловості (у тому 

числі суб’єкти господарювання та суб’єкти ор-

ганізаційно-господарських повноважень у цій 

галузі, правове регулювання господарських від-

носин, що виникають під час надання у ко-

ристування ділянок надр; особливості право-

вого регулювання господарських відносин у 

галузі геології і розвідки надр, у вугільній про-

мисловості; порядок користування надрами 

на умовах розподілу продукції).

3.2. Правове регулювання господарських від-
носин у нафтогазовому комплексі (у тому числі 
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учасники господарських відносин у нафто-

газовому комплексі, порядок і умови користу-

вання нафтогазоносними надрами, правові за-

сади функціонування ринку природного газу, 

порядок забезпечення споживачів нафтога зо-

вою продукцією).

3.3. Правове регулювання господарських від-
носин в електроенергетиці (у тому числі учас-

ники господарських відносин у цій галузі, 

правове регулювання ринку електричної енер-

гії, правове регулювання господарських від-

носин у теплоенергетиці, договори енерго-

постачання, умови відключення споживачів 

від джерел енергопостачання).

3.4. Правове регулювання господарських від-
носин у харчовій промисловості (правові засади 

забезпечення безпеки та якості харчових про-

дуктів, державний контроль і відповідальність 

у цій сфері; державне регулювання виробниц-

тва та обігу спиртів, алкогольних напоїв, тю-

тюнових виробів; державне регулювання ви-

робництва і реалізації цукру та деяких інших 

харчових продуктів).

3.5. Правове регулювання господарських від-
носин в агропромисловому комплексі (у тому 

числі учасники господарських відносин у цій 

галузі, особливості забезпечення суб’єктів гос-

подарювання галузі засобами виробництва, 

правові форми реалізації сільськогосподар-

ської продукції, правові засади регулювання 

ринку зерна, правове регулювання державної 

аграрної інтервенції та державних заставних 

за купівель).

3.6. Правове регулювання господарських від-
носин у будівництві (у тому числі учасники гос-

подарських відносин у будівництві; умови і 

по рядок організації та здійснення будівельної 

діяльності, зокрема погодження та затверджен-

ня будівельної документації; договори під ряду 

у будівництві тощо).

3.7. Правове регулювання господарських від-
носин у галузі зв’язку та інформатизації (у то-

му числі у галузі поштового зв’язку, у галузі 

телекомунікацій, правовi засади управлiння i 

використання радiочастотного ресурсу).

3.8. Правове регулювання господарських від-
носин у галузях торгівлі, побутового та жит ло-
во-комунального обслуговування (у тому числі 

правові засади застосування реєстраторів роз-

рахункових операцій, правове регулювання 

господарських відносин у галузі надання жит-

лово-комунальних послуг тощо).

Висновки. Викладена структура системи гос-

подарського права (законодавства) не є аксио-

мою. Проте вона вважається такою, що мак-

симально відображає господарське право як 

галузь, норми якої визначають порядок орга-

нізації та здійснення господарської діяльності 

і регулюють господарські відносини з метою 

забезпечення раціонального та ефективного 

функціонування економіки. Перша (загальна) 

частина об’єднує правові норми та інститути, 

що є загальними для всіх видів господарської 

діяльності, всіх сфер і галузей економіки. Нор-

ми та інститути другої частини регулюють 

функціональні види господарської діяльності 

незалежно від того, в якій галузі економіки 

вони провадяться. Норми та інститути третьої 

частини відображають особливості правового 

регулювання господарських відносин в окре-

мих галузях економіки. Запропоновані части-

ни органічно об’єднані в єдину галузь госпо-

дарського права (законодавства).

Вважаємо, що перспективи подальших до-

сліджень у цьому напрямі пов’язані з аналізом 

структурних елементів системи господарсько-

го права, з покладенням цієї системи в основу 

удосконалення господарського законодавства.
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О СИСТЕМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА

Предлагается система хозяйственного права, включаю-

щая три части. Первая часть объединяет правовые нор-

мы и институты, общие для всех видов хозяйственной 

деятельности, всех сфер и отраслей экономики. Нормы 

и институты второй части регулируют функциональные 

виды хозяйственной деятельности. Нормы и институты 

третьей части отражают особенности правового регули-

рования хозяйственных отношений в отдельных отрас-

лях экономики.
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ABOUT THE SYSTEM OF ECONOMICLAW

Proposed system of economic law, which includes three 

parts. The first part brings together legal norms and insti-

tutions that are common to all types of economic activity, for 

all spheres and sectors of the economy. The rules and insti-

tutions of the second part govern of the functional types of 

economic activities. The rules and institutions of the third 

part reflects the peculiarities of legal regulation of economic 

relations in certain sectors of the economy.
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ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО

Вступ. Обов’язковою умовою нормального функціонування ринку 

перестрахових послуг є наявність суб’єктів перестрахової діяльності, 

які можуть задовольнити потреби споживачів у відповідних послугах 

на професійній основі, що й обумовлює необхідність дослідження 

особливостей їхнього правового статусу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням окремих 

питань, пов’язаних із особливостями правого статусу суб’єктів пе-

рестрахової діяльності, займалися такі вчені-правники та вчені-

економісти: А.О. Бойко, А.П. Волошина, О.В. Кнейслер, В.В. Нечи-

поренко, Н.Б. Пацурія, К.Г. Семенова, Л.В. Супрун, Т.В. Татаріна, 

К.В. Третяк та ін.

Постановка завдання. Основна мета статті — виявлення особливос-

тей правового статусу професійних суб’єктів перестрахової ді яль нос-

ті, зокрема професійних перестраховиків-резидентів, що дають змо-

гу визначити їх як окремих суб’єктів підпри ємництва.

Результати дослідження. На сьогодні відповідно до основних за ко-

нодавчих та науково-теоретичних підходів суб’єктами, які здійснюють 

перестрахову діяльність, є: 1) страховики та перестрахови ки-рези ден-

ти (національні страхові та перестрахові компанії); 2) страховики та 

перестраховики-нерезиденти (іноземні страхові та перестрахові ком-

панії), які здійснюють перестрахову діяльність із головного офісу; 

3) філії страховиків та перестраховиків-нерезидентів, які здійс ню-

ють перестрахову діяльність на території України.

Головні спеціалізовані суб’єкти перестрахової діяльності — про-

фесійні перестраховики, тобто національні та іноземні перестрахові 

компанії, а також філії перестраховиків-нерезидентів, виключним 

видом діяльності яких є надання професійних перестрахових послуг, 

основними серед яких виступають перестраховики-резиденти. Як до-

водить світова практика, що сформувалася після ухвалення Дирек-

тиви ЄС про перестрахування [1] у більшості економічно роз винених 

Ключові слова: перестраху-

вання, перестрахова ді яль-

ність, перестраховик, пере-

страхова компанія, пе ре-

стра ховики-резиденти, про-

фе сій ні перестраховики, 

правовий статус.

Проаналізовано особливості правового статусу професійних перестраховиків-

резидентів, зокрема досліджуються основні елементи правового статусу вказа-

них суб’єктів. Обґрунтована необхідність розмежування правових статусів про-

фесійних перестраховиків та страховиків.
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країн, перестрахові компанії визнаються ок-

ремими суб’єктами підприємництва, до поряд-

ку створення та подальшого функціонування 

яких, як правило, встановлюються особливі 

(підвищені) вимоги та умови [2, с. 41—42]. Од-

нак сьогодні законодавство України пере важ-

но урегульовує особливості пра во вого статусу 

національних страховиків, а для національ-

них перестраховиків відповідна регламента-

ція здійснюється за аналогією [3].

Так, зокрема, аналіз ст. 2, 12, 30 Закону Ук-

раїни «Про страхування», а також п. 2.12, 4.9, 

4.10 Ліцензійних умов провадження страхо-

вої діяльності, затверджених розпорядженням 

Держ фінпослуг від 28.08.2003 № 40, дає мож-

ливість зробити висновок, що до найважли-

віших вимог до порядку створення та умов 

подальшого функціонування професійних пе-

рестраховиків в Україні відносяться вимоги та 

умови щодо: 1) організаційно-правової форми: 
перестраховики мають бути створені у формі 

акціонерних, повних, командитних товариств 

або товариств з додатковою відповідальністю; 

2) кількості учасників / засновників: кількість 

учасників / засновників перестрахової ком-

панії повинна бути не менше трьох; 3) міні-
мального розміру статутного капіталу: для пере-

страховика, який займається іншими видами 

перестрахування, ніж перестрахування, що по-

в’язане зі страхуванням життя, мінімальний 

розмір статутного капіталу має відповідати 

сумі, еквівалентній 1 млн євро; для перестра-

ховика, який займається перестрахуванням, що 

пов’язане зі страхуванням життя, — 10 млн 

євро за валютним обмінним курсом валюти 

України; 4) внесення інформації про перестра-
ховика до Державного реєстру страховиків (пе-
рестраховиків) України, що є обов’язковою умо-

вою легітимації перестрахової компанії у ста-

тусі суб’єкта права; 5) отримання ліцензій на 
здійснення страхової діяльності, яка одночасно 
дає право на здійснення перестрахової діяльнос-
ті за визначеними у ліцензії видами страхування: 
перестраховик має право здійснювати пере-

страхову діяльність в Україні лише у випадку 

отримання ним відповідної ліцензії.

Виходячи з того, що положення чинного за-

конодавства України у сфері перестрахування 

встановлюють для вітчизняних перестрахови-

ків ряд вимог, тотожних із вимогами, які ви-

суваються до порядку створення та діяльності 

вітчизняних страховиків (що визначають їхнє 

право на зайняття відповідною діяльністю), 

доходимо висновку, що вказані суб’єкти (стра-

ховики та перестраховки України) на сучасно-

му етапі розвитку перестрахового рин ку в на-

шій державі фактично прирівнюються між со-

бою. Однак з огляду на те, що перестрахова 

діяльність є окремим та самостійним видом 

підприємництва [4, с. 301], наявна ситуація є 

суттєвою перепоною для подальшого розви-

тку та ефективного здійснення в Україні такої 

діяльності.

Відповідно до офіційних відомостей, от-

риманих з Єдиного державного реєстру стра-

ховиків (перестраховиків) України, у даний 

час на національному перестраховому ринку 

функ ціонує лише одна професійна перестра-

хова компанія, а саме: Приватне акціонерне 

товариство «Перестрахувальне товариство «Єв-

рополіс» [5], яке на практиці поєднує прове-

дення як страхових, так і перестрахових опе-

рацій [6, с. 177].

Але ситуація на перестраховому ринку не 

завжди була такою. У період розбудови страхо-

вого бізнесу на ринкових засадах в Україні по-

чали створюватися компанії, які позиціо ну-

вали себе як професійні перестраховики («Скі-

фія Ре», «Гарант Ре», «Лідер Ре»). Проте спроби 

створити в нашій країні надійний інститут 

професійних перестраховиків не здійснилися 

[7, с. 94]. Варто наголосити, що ос новною при-

чиною, через яку професійні пере страховики 

(на чому вони самі наголошу ють) покидають 

вітчизняний ринок перестраху ван ня, є недо-

сконалість національного законодавства у час-

тині врегулювання їхньої діяльності [8].

Тому на даний час на вітчизняному ринку 

перестрахування функціонують переважно на-

ціональні страхові компанії, для яких здій-

снення перестрахових операцій є одним із на-

прямів їхньої діяльності, що суттєво гальмує 

розвиток перестрахування в Україні.

Поза тим, практична відсутність професій-

них перестрахових компаній на перестрахо-

вому ринку України сприяє «виходу на нього» 

іноземних перестраховиків. А зважаючи на 

той факт, що перестраховикам-нерезидентам, 

як правило, передаються в перестрахування 

найбільші за обсягами ризики, вітчизняний 

ринок втрачає на цьому значні суми перестра-

хових премій [9, с. 37; 10, с. 153]. Крім того, за 

таких умов практично не відбувається його 

капіталізація. 
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Викладене вище дає нам можливість зроби-

ти висновок про існування на сучасному етапі 

розвитку перестрахової діяльності в Україні 

значних перешкод у її ефективному здійснен-

ні. Це спричинено тим фактом, що інститут 

професійних перестраховиків у нашій країні 

досі несформований. Тож вирішення наяв-

них проблем на перестраховому ринку Украї-

ни та забезпечення його подальшого розвитку 

є можливим лише за умови створення спеціа-

лізованих перестрахових компаній, які зай ма-

ються виключно перестрахуванням і до сфери 

діяльності яких не входить пряме страхуван-

ня та, відповідно, прямі контакти зі страху-

вальниками [11, с. 10].

На необхідності появи на вітчизняному 

рин ку перестрахування професійних гравців, 

які спеціалізуються на наданні перестрахових 

пос луг, наголошують знані вчені-правники та 

вче ні-економісти, проте деякі з них [12, с. 93, 

95; 13, с. 29], незважаючи на висловлення ар-

гументів на користь запровадження спеціаль-

них вимог до порядків створення та умов по-

дальшого функціонування спеціалізованих 

пе рестрахових компаній, продовжують визна-

вати їх лише як різновид страхових компаній.

На наш погляд, професійні перестрахові 

ком панії є окремими (самостійними) суб’єк-

та ми підприємництва, елементи правового ста-

тусу яких характеризуються наявністю влас-

них ознак, що унеможливлює їхнє ототож-

нення з іншими суб’єктами господарювання. 

Це також дає змогу визначити такі ознаки — 

особливості елементів правового статусу про-

фесійної перестрахової компанії, до яких вар-

то віднести:

• безпосереднє здійснення перестрахової діяль-
ності з надання перестрахових послуг з метою 
захисту майнових інтересів пере стра ху валь ни-
ків. У більшості економічно розвинених країн 

світу переважно використовуються послуги 

спеціалізованих перестрахових компаній, ви-

ключним видом діяльності яких є здійснення 

перестрахування, на що вони у встановленому 

законом порядку отримують окрему ліцензію. 

На сьогодні на міжнародну ринку перестра-

хування діє майже 250 професійних перестра-

ховиків [14].

В Україні для національних перестрахо ви ків 

дане питання є вкрай актуальним, адже недо-

ліки вітчизняного законодавства у сфері стра-

хування та перестрахування призводять до то-

го, що на практиці такі суб’єкти, незва жаю-

чи на свій статус перестраховика, поєднують 

надання як страхових, так і перестрахових 

послуг. Дану ситуацію вважаємо неприпусти-

мою, адже лише професійні перестраховики, 

які ніколи не були конкурентами для страхо-

вих компаній, можуть дійсно забезпечити пе-

рестраховий захист майнових інтересів остан-

ніх (в чому й полягає головна філософія діяль-

ності професійного перестраховика) [15] та, 

як наслідок, сприяти підтримці економічної 

стабільності страхового ринку, зростанню рів-

ня його фінансової безпеки, розширенню фі-

нансових можливостей страховиків, меж стра-

хового бізнесу [16, с. 108] та фінансової безпе-

ки держави в цілому.

У зв’язку із чим пропонуємо доповнити § 21 

«Перестрахування» Глави 35 Господарського 

кодексу України ст. 3552 «Суб’єкти перестра-

хової діяльності», виклавши її ч. 2 у такій ре-

дакції: «Предметом безпосередньої діяльності 
перестраховика може бути лише перестраху-
вання». Також пропонуємо закріпити дане по-

ложення в Законі України «Про перестраху-

вання та перестрахову діяльність», в ухваленні 

якого на сьогодні існує потреба [17];

• вид та організаційно-правова форма. Пере-

страхова діяльність як самостійний та особ-

ливий вид підприємництва полягає у наданні 

перестрахових послуг, які за своєю суттю є 

фінансовими. Тому, суб’єкти, які надають та-

кі послуги, зокрема професійні перестрахові 

компанії, відносяться до фінансових установ.

Попри те, що діяльність перестрахових ком-

паній повністю відповідає законодавчим ви-

могам, визначених у п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону Ук-

раїни «Про фінансові послуги та державне ре-

гулювання ринку фінансових послуг», даних 

суб’єктів не виокремлено у переліку фінансо-

вих установ (наданих у вказаному пункті), що 

є суттєвим недоліком чинного законодавства і 

потребує нагального усунення. А тому пропо-

нуємо п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про фі-

нансові послуги та державне регулювання 

ринку фінансових послуг», яким надається пе-

релік фінансових установ, доповнити фразою 

«перестрахові компанії».
Щодо організаційно-правової форми пере-

страхових компаній, то відповідно до Дирек-

тиви ЄС про перестрахування вони мають 

бу ти створені у формі акціонерного товарист-

ва [1]. Отже, чинне законодавство України з 
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питань перестрахування у відповідній час-

тині потребує нагальної модернізації, з метою 

забезпечення якої пропонуємо визначити в За-

коні України «Про перестрахування та пе ре-

страхову діяльність», що перестраховими ком-
паніями є фінансові установи, створені у формі 
акціонерних товариств.

Варто звернути увагу, що перспектива роз-

витку українського законодавства у даному 

напрямі знаходить своє відображення в Про-

екті № 1797-1, частина 1 ст. 8 якого передба-

чає, що національні страховики можуть бути 

утворені виключно у формі акціонерних това-

риств згідно з Законом України «Про акціо-

нерні товариства» [18]. Однак суттєвим не-

доліком даного акта, на наш погляд, є те, що 

такі положення до національних перестра хо-

виків застосовуються за аналогією, адже окре-

мі вимоги щодо організаційно-пра вової фор-

ми останніх не передбачені;

• порядок державної реєстрації та ліцензу-
вання. На сьогодні українське законодавство, 

урегульовуючи порядок створення страхових 

та перестрахових компаній, передбачає обо-

в’яз кову державну реєстрацію та внесення ін-

формації про перестрахову компанію в Єди-

ний державний реєстр страховиків (перестра-

ховиків) України, а також отримання ліцензії 

на здійснення страхової діяльності, яка одно-

часно дає право на здійснення перестрахової 

діяльності також. Проте, зважаючи на само-

стійний та незалежний від страхової характер 

перестрахової діяльності [4, с. 301], а також з 

огляду на наявні проблеми, спричинені пози-

цією вітчизняного законодавця щодо порядку 

утворення відповідних суб’єктів, вважаємо за 

необхідне запровадження окремого порядку 

державної реєстрації українських перестрахо-

вих компаній та ліцензування їхньої діяльнос-

ті. Зокрема, необхідним є розробка та ухвален-

ня розпорядження Нацкомфінпослуг: «Про 

затвердження ліцензійних умов провадження 

перестрахової діяльності», «Про Єдиний дер-

жавний реєстр перестраховиків України»;

• правовий режим майна перестрахової ком-
панії. Визначальну роль у майновому статусі 

страхової та перестрахової компаній відіграє 

статутний капітал — це мінімальний розмір 

майна цієї організації, що гарантує інтереси її 

кредиторів і не може бути меншим за визначе-

ну Законом суму [3, с. 99; 19, с. 44—61]. У разі 

недотримання вимоги щодо розміру статутно-

го капіталу державна реєстрація відповідного 

суб’єкта не допускається. Крім того, не допус-

кається зменшення статутного капіталу вже 

зареєстрованої компанії до позначки нижче за 

встановлений законом України розмір.

Потрібно відзначити, що європейське за-

конодавство не використовує термін «міні-

мальний статутний капітал», натомість оперує 

термінами «мінімальний гарантійний фонд» 

(Mi nimum Guarantee Fund (MGF) відповідно до 

So lvency I [20] або «мінімально необхідний ка-

пітал» (Minimum Capital Requirement (MCR) від-

повідно до Solvency ІI. Так, Solvency II було ви-

значено, що мінімальний необхідний капітал 

для перестрахових компаній має становити не 

менше 3,6 млн євро (окрім підконтрольних 

перестрахових організацій, у випадку яких мі-

німальний необхідний капітал повинен бути 

не меншим за 1 млн євро). При цьому мінімаль-

но необхідний капітал для страхових компа-

ній, які займаються страхуванням, не по в’я за-

ним із життям, встановлений на рівні не менше, 

за 2,5 млн євро, а для організацій, що займа-

ються страхуванням життя — 3,7 млн євро [21].

Отже, вимоги до розміру статутного капі-

талу професійних перестраховиків вищі за рі-

вень вимог до статутного капіталу страхови-

ків, які здійснюють страхування за іншими 

видами, ніж страхування життя. Разом із тим, 

дані вимоги є нижчими за вимоги, що вста-

новлені до перестраховиків, які займаються 

страхуванням життя, що, на наш погляд, є не-

обґрунтованим. Вирішення даної проблеми — 

у запровадженні окремих вимог до розміру 

статутного капіталу професійних перестрахо-

вих компаній України залежно від того, який 

вид перестрахування вони здійснюють. Адже 

перестрахування, пов’язане зі страхуванням 

життя (зважаючи на особливість перестрахо-

вих ризиків, які виникають у такому випадку), 

вимагає від статутного капіталу перестрахови-

ка, який його здійснює, вищого розміру у по-

рівняні із розміром статутного капіталу пере-

страховика, який спеціалізується на інших ви-

дах перестрахування.

Диференціацію мінімального розміру ста-

тутного (регулятивного) капіталу для націо-

нальних страховиків та перестраховиків ви-

значено також у Проекті № 1797-1, відповідно 

до якого мінімальний розмір регулятивного 

капіталу професійних перестраховиків не мо-

же бути меншим за 32 млн грн. Аналогічні 
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вимоги до мінімального розміру регулятив-

ного капіталу передбачені для страховиків, 

які здійснюють страхування за класами, що 

належать до страхування життя, а для страхо-

виків, що здійснюють страхування за іншими 

класами страхування, відповідні вимоги вста-

новлені у розмірі, не менше за 22 млн грн [18]. 

Така законодавча практика, з одного боку, ві-

дображає європейський досвід у врегулюванні 

даного питання, а з іншого (як і в попередніх 

випадках) — не враховує необхідність існуван-

ня більш високих вимог до розміру регулятив-

ного капіталу перестраховиків, діяльність яких 

пов’язана зі страхуванням життя. Окрім цього, 

суттєвим недоліком даного законопроекту є 

те, що розмір мінімального статутного (ре-

гулятивного) капіталу визначається в націо-

нальній валюті. За наявної політико-еко номіч-

ної ситуації в нашій країні це призводить до 

того, що зараз вимоги до мінімального розмі-

ру статутного (регулятивного) капіталу є зна-

чно ниж чими за відповідні вимоги, передба-

чені Sol ven cy II.

Таким чином, зважаючи на викладене вище, 

пропонуємо закріпити в Законі України «Про 

перестрахування та перестрахову діяльність» 

положення такого змісту: «Мінімальний розмір 
регулятивного капіталу перестраховика, який 
займається іншими видами перестрахування, 
ніж перестрахування, що пов’язане зі страху-
ванням життя, встановлюється у сумі, екві-
валентній 3,6 млн євро, а для перестраховика, 
який займається перестрахуванням, що по в’я-
зане зі страхуванням життя, — 20 млн євро за 
валютним обмінним курсом валюти України»;

• професійні засади здійснення перестрахової 
діяльності. Як доведено світовою практикою, 

зокрема положеннями ст. 6 Директиви ЄС про 

перестрахування, однією з вимог, дотримання 

якої є обов’язковою для отримання ліцензії 

на право здійснення перестрахової діяльнос ті, 

є наявність ефективного управління пе ре стра-

хової компанії на чолі з особами з надійною 

репутацією та необхідними професійними якос-

тями або досвідом [1]. Підтвердженням надій-

ної репутації, відповідно до ст. 43 Директиви 

Solvency II, визнається пред’явлення довідки 

про відсутність судимості або іншого анало-

гіч ного документа, виданого компетентним 

су довим або адміністративним органом дер-

жа ви-члена походження чи держави-члена 

по переднього перебування іноземного грома-

дянина, що засвідчує дотримання вказаних 

вимог [21]. Тому дані положення мають бути 

відображені в Законі України «Про перестра-

хування та перестрахову діяльність».

Що ж стосується володіння необхідними 

професійними якостями або досвідом, то во-

ни, як правило, підтверджуються наявністю 

вищої освіти та досвіду діяльності виключно у 

сфері перестрахування. З урахуванням спе-

цифіки діяльності професійних перестрахо-

виків пропонуємо закріпити у вказаному За-

коні положення про те, що керівники пере-
страхової компанії повинні мати вищу юридичну 
чи економічну освіту, а також мати досвід ро-
боти у сфері страхування та / або перестраху-
вання не менше ніж 3 роки. Також пропонуємо 

Нацкомфінпослуг розробити та затвердити Ти-

пову програму підвищення кваліфікації ке-

рівників та головних бухгалтерів переcтрахо-

вих компаній.

Висновки. Розглянуті вище ознаки (особли-

вості елементів правового статусу) пере стра-

ховиків-резидентів дозволяють сформулюва-

ти такі визначення поняття перестрахової 

компанії (як самостійного суб’єкта підприєм-

ництва), яке пропонуємо закріпити в Законі 

України «Про перестрахування та перестра-

хову діяльність»: «Перестрахова компанія — це 
фінансова установа, створена у встановленому 
законом порядку у формі акціонерного товари-
ства, виключним видом діяльності якої є надан-
ня перестрахових послуг щодо захисту майнових 
інтересів страховиків з метою отримання при-
бутку на підставі ліцензії. Установа має необ-
хідне для цього майно та володіє господарською 
правосуб’єктністю відповідно до закону та ус-
тановчих документів».
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО 

СТАТУСА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПЕРЕСТРАХОВЩИКОВ-РЕЗИДЕНТОВ

Проанализированы особенности правового статуса 

профессиональных перестраховщиков-резидентов. В част-

ности, исследуются основные элементы правового ста-

туса указанных субъектов. Обоснована необходимость 

разграничения правовых статусов профессиональных пе-

рестраховщиков и страховщиков.

Ключевые слова: перестрахование, перестраховочная де-

ятельность, перестраховщик, перестраховочная компа-

ния, перестраховщики-резиденты, профессиональные 

перестраховщики, правовой статус.
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THE FEATURES OF THE LEGAL STATUS 

OF PROFESSIONAL RESIDENT REINSURERS

The paper analyzes the peculiarities of the legal status of 

professional resident reinsurers. In particular, it examines the 

main elements of the legal status of these entities. In addition, 

it substantiates the necessity of differentiation of the legal 

status of professional reinsurers and insurers.

Keywords: reinsurance, reinsurance activity, reinsurer, rein-

surance companies, reinsurers, professional resident rein-

surers, legal status.
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Іпотека є надійним способом забезпечення належного виконання 

зобов’язання та запобігання негативним майновим наслідкам у ви-

падку його невиконання. Цей правовий інститут не лише забезпечує 

наявність і збереження майна на той випадок, якщо боржник не 

зможе належним чином виконати своє зобов’язання, а й виступає 

певним фактором стимулювання боржника щодо виконання своїх 

обов’язків належним чином. А тому у наукових працях уче них-ци-

вілістів чимало уваги приділено інституту іпотеки та окремим його 

питанням. Проте поява нових видів та предметів іпотеки, суттєві 

зміни у сфері використання та у її правовому механізмі зумовлюють 

потребу у періодичному перегляді базових теоретичних положень, 

окремі з яких, у тому числі й загальні умови виконання іпотечного 

зобов’язання, є недостатньо розробленими у цивілістичній доктрині. 

Відсутність належного теоретичного підґрунтя призводить до не-

ефективного законодавчого забезпечення та спричинює проблеми у 

судовому правозастосуванні. Вказане вимагає наукового опрацюван-

ня та структурування загальнотеоретичних і нормативних засад ви-

конання іпотечного зобов’язання.

Загальні умови виконання зобов’язань та окремі аспекти цього 

пи тання щодо застави та іпотеки розглядали українські вчені-ци ві-

лісти: М.М. Баурда, Т.В. Боднар, А.М. Гужва, Р.А. Майданник та інші. 

Однак і досі у науці цивільного права бракує наукових розробок що-

до загальних умов виконання іпотечного зобов’язання. А тому ме-

тою статті є аналіз загальних умов виконання іпотечного зобов’язан-

ня, а також окремих проблем у цій сфері та визначення шляхів їх-

нього вирішення.

Загальні умови виконання будь-якого зобов’язання визначені у 

главі 48 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 № 435-IV 

(надалі — ЦКУ) і передбачають його виконання належним чином 

відповідно до умов договору та вимог ЦКУ, інших актів цивільного 

законодавства, а за відсутності таких умов і вимог — відповідно до 
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звичаїв ділового обігу або інших вимог. Отже, 

належне виконання іпотечного зобов’язання 

полягає у його виконанні: належними сторо-

нами (ст. 527 ЦКУ), належним предметом 

(ст. 533, 539 ЦКУ); належним способом 

(ст. 529, 542, 543, 537 ЦКУ), у належному місці 

(ст. 532 ЦКУ), у належний строк (термін) 

(ст. 530, 531 ЦКУ).

Важливе значення для розкриття механізму 

виконання іпотечного зобов’язання має виз-

на чення кола осіб, які є його виконавцями. 

Відповідно до статей 1, 3, 18 Закону України 

«Про іпотеку» від 05 червня 2003 р. № 898-IV 

(надалі — Закон № 898-IV) ними виступають 

сторони — іпотекодавець (боржник) і іпоте-

кодержатель (кредитор), якими можуть бути 

один або декілька іпотекодавців та іпотеко-

держателів — юридичних та фізичних осіб, як 

резидентів, так і нерезидентів. Проте, за спра-

ведливим твердженням Т.В. Боднар, до су б’єк-

тів виконання договірного зобов’язання варто 

також відносити: інших осіб на стороні борж-

ника або кредитора (співборжників і спів кре-

диторів у зобов’язанні з множинністю осіб); 

третіх осіб у зобов’язанні (останні як суб’єкти 

виконання зобов’язання не є його сторонами) 

[1, c. 78—79].

За загальним правилом, відповідно до ст. 527 

ЦКУ, сутність виконання зобов’язання йо го 

належними сторонами (належним боржником, 

належним кредитором) полягає в тому, що 

боржник зобов’язаний виконати свій обо в’я-

зок, а кредитор — прийняти виконання осо-

бисто, якщо інше не встановлено договором 

або законом, не випливає із суті зобов’язання 

чи звичаїв ділового обороту. Саме тому вико-

нання зобов’язання належними сторонами є 

необхідною умовою для визнання зобов’я зан-

ня виконаним належним чином. Дотримання 

цієї умови під час виконання іпотечного зо -

бо в’язання забезпечується положеннями ч. 2 

ст. 527 ЦКУ щодо права кожної із сторін у 

зо бов’язанні вимагати доказів того, що обо-

в’язок виконується належним боржником або 

виконання приймається належним кредито-

ром чи уповноваженою на це особою.

Отже, виконання іпотечного зобов’язання 

належними сторонами передбачає здійснення 

іпотекодавцем особисто на користь іпотеко-

держателя певних дій, що становлять зміст 

такого зобов’язання, а іпотекодержатель має 

особисто прийняти його виконання. 

У сторін виконання іпотечного зобов’язан-

ня з моменту державної реєстрації іпотеки ви-

никають певні взаємні права і обов’язки.

Ст. 1 та 11 Закону № 898-IV регламентова-

но, що іпотекодавець має бути власником не-

рухомого майна, яке передає в іпотеку для за-

безпечення виконання власного зобов’язання 

(зобов’язання іншої особи) перед іпотекодер-

жателем. Іпотекодавцем може бути: боржник — 

особа, відповідальна перед іпотекодержате-

лем за виконання основного зобов’язання; 

майновий поручитель — особа, яка передає в 

іпотеку нерухоме майно для забезпечення ви-

конання зобов’язання іншої особи-боржника 

та несе відповідальність перед іпотекодержа-

телем за невиконання боржником основного 

зобов’язання виключно в межах вартості пред-

мета іпотеки. Зазначене зумовлює зміст прав 

та обов’язків, які реалізує іпотекодавець під 

час виконання іпотечного зобов’язання, що 

визначені відповідно у статтях 9, 10, 36 та 6—9, 

12 Закону № 898-IV.

Так, іпотекодавець зобов’язаний: до укла-

дення іпотечного договору попередити іпоте-

кодержателя про всі відомі йому права та ви-

моги інших осіб на предмет іпотеки, у тому 

числі ті, що не зареєстровані у встановленому 

законом порядку; застрахувати предмет іпо-

теки на його повну вартість від ризиків випад-

кового знищення, пошкодження або псуван-

ня, якщо іпотечним договором цей обов’язок 

не покладено на іпотекодержателя; за власні 

кошти вжити всі необхідні заходи для належ-

ного збереження предмета іпотеки, включаю-

чи своєчасне проведення поточного ремонту, 

відновлення незначних пошкоджень, раціо-

нальну експлуатацію та захист предмета іпо-

теки від незаконних посягань та вимог інших 

осіб — якщо інше не встановлено законом чи 

іпотечним договором; своєчасно повідомляти 

іпотекодержателя про будь-яку загрозу зни-

щення, пошкодження, псування чи погір-

шення стану предмета іпотеки, а також про 

будь-які обставини, що можуть негативно 

вплинути на права іпотекодержателя за іпо-

течним договором тощо. 

Окрім того, іпотекодавець має право: во ло-

діти та користуватись предметом іпотеки від-

повідно до його цільового призначення, одер-

жувати від предмета іпотеки продукцію, плоди 

і доходи (якщо інше не встановлено іпотечним 

договором); виключно на підставі згоди іпоте-
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кодержателя — зводити, знищувати або про-

водити капітальний ремонт будівлі (споруди), 

розташованої на земельній ділянці, що є пред-

метом іпотеки, чи здійснювати істотні поліп-

шення цієї земельної ділянки; передавати 

пред мет іпотеки у наступну іпотеку; відчу-

жувати предмет іпотеки; передавати предмет 

іпотеки у спільну діяльність, лізинг, оренду, 

користування; заповідати передане в іпотеку 

нерухоме майно; вирішувати питання про 

стягнення на предмет іпотеки шляхом позасу-

дового врегулювання на підставі договору.

Виходячи з зазначеного, варто підтримати 

висновок Р.А. Майданника про «визнання на-

ведених правомочностей іпотекодавця щодо 

предмета іпотеки як міру панування над річ-

чю, таке панування він здійснює безпосеред-

ньо … та здійснює захист предмета іпотеки 

від посягань третіх осіб» [2, с. 33].

Специфіка виконання іпотечного зобо в’я-

зання зумовлює наявність особливих прав і у 

іпотекодержателя, що визначені у статтях 6—8 

Закону № 898-IV, а саме: вимагати від іпоте-

кодавця дострокового виконання основного 

зобов’язання та відшкодування завданих збит-

ків у разі порушення ним обов’язку, попере-

дити іпотекодержателя про всі відомі йому 

права та вимоги інших осіб на предмет іпоте-

ки; за рахунок предмета іпотеки задовольнити 

свою вимогу за основним зобов’язанням у пов-

ному обсязі або у частині, встановленій іпо-

течним договором, що визначена на час ви ко-

нання цієї вимоги; задовольнити свою вимогу 

за основним зобов’язанням із суми страхово го 

відшкодування у разі настання страхового ви-

падку щодо предмета іпотеки тощо. 

Під час виконання іпотечного зо бов’язан-

ня можуть мати місце порушення зазначених 

норм з боку іпотекодавця, тому у статтях 12, 

33, 35—38 Закону № 898-IV передбачено мож-

ливість реалізації іпотекодержателем низки 

додаткових прав, серед яких право: вимагати 

дострокового виконання основного зо бов’я-

зан ня (а в разі його невиконання — звернути 

стягнення на предмет іпотеки, якщо інше не 

передбачено законом) — у разі порушення 

умов договору; вжити заходів для збереження 

чи страхування предмета іпотеки у власних ін-

тересах та за власний кошт — у разі порушен-

ня іпотекодавцем обов’язків щодо збереження 

чи страхування предмета іпотеки; задоволь-

нити свої вимоги за основним зобо в’язанням 

шля хом звернення стягнення на предмет іпо-

теки (якщо інше не передбачено законом) — у 

разі невиконання (неналежного виконання) 

боржником основного зобов’язання; виріши-

ти питання про звернення стягнення на пред-

мет іпотеки шляхом позасудового врегулю-

вання на підставі договору. 

Враховуючи наведене, а також зміст норми 

ч. 3 ст. 13 Закону № 898-IV можна зробити ви-

сновок про зв’язок конкретного іпотекодер-

жателя з конкретною річчю незалежно від 

права власності на неї (якщо тільки іпотеко-

держатель не стає власником іпотеки). Проте 

вузький обсяг повноважень іпотекодержателя 

щодо переданої в іпотеку речі зумовлений тим, 

що майно, на яке встановлена іпотека, не може 

бути передане іпотекодержателю, що відпові-

дає суті іпотеки.

Детальний аналіз норм Закону № 898-IV за-

свідчив, що під час виконання іпотечного зо-

бов’язання певний обсяг прав та обов’язків 

мають інші суб’єкти: попередній іпотекодер-

жатель; особи, яким належать декілька об’єк-

тів — предметів наступної іпотеки; власник 

заставної; суб’єкти рефінансування (банки та 

інші фінансові установи, в тому числі спеціа-

лізована іпотечна установа); особа, до якої пе-

рейшло право власності на предмет іпотеки; 

особа, яка має зареєстровані права чи вимоги 

на предмет іпотеки; суддя; нотаріус; організа-

тори прилюдних, в тому числі й електронних 

торгів; особи, які здійснюють оцінку майна. 

Розглянемо лише окремі проблемні питан-

ня реалізації зазначеними суб’єктами своїх 

повноважень під час виконання іпотечного 

зобов’язання. 

Так, недосконалим є механізм анулювання 

заставної і видачі нової заставної за згодою 

між іпотекодавцем, боржником (якщо він є 

відмінним від іпотекодавця, і власником за-

ставної). А тому погоджуємося із думкою до-

слідників цього питання про недоцільність за-

стосування заставної для випуску іпотечних 

цінних паперів, тому що законодавець надав 

можливість випускати іпотечні облігації та 

іпотечні сертифікати без участі заставної як 

забезпечувального засобу [3, с. 6].

Найпоширенішим способом звернення стяг-

нення на предмет іпотеки в судовому порядку 

(як свідчить судова практика) є продаж пред-

мета іпотеки з прилюдних торгів, у тому числі 

й у формі електронних торгів, у рамках вико-
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навчого провадження. Із ухваленням Закону 

України «Про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України щодо врегулювання 

відносин між кредиторами та споживачами 

фінансових послуг» від 22 вересня 2011 р. 

№ 3795-VI (набув чинності 16 жовтня 2011 р.) 

та положень про проведення третіх прилюд-

них торгів (якщо другі прилюдні торги не від-

булися і кредитори не виявили бажання при-

дбати предмет іпотеки за початковою ціною) 

виникли певні проблеми, оскільки ці поло-

жен ня застосовуються лише до кредитних до-

го ворів, укладених після набрання ними чин-

ності. У зв’язку із зазначеним мають місце 

порушення процедури проведення прилюд-

них торгів та оскарження їхніх результатів від-

повідно до статей 48—49 Закону № 898-IV.

Отже, під час виконання іпотечного зобо-

в’язання виникають правовідносини як між 

іпотекодавцем та іпотекодержателем, так і між 

іпотекодержателем і третіми особами з приво-

ду належного йому права на предмет іпотеки.

Предметом виконання іпотечного зо бо в’я-

зання є предмет іпотеки — один або декілька 

об’єктів нерухомого майна, опис яких є іс-

тотною умовою іпотечного договору. Предме-

том іпотеки, як вважає Р.А. Май данник, «ви-

ходячи з фабули ст. 5 Закону № 898-IV, може 

бути лише річ» [2, с. 33]. У зв’язку із зазначе-

ним варто погодитися із Т.В. Боднар, що «пред-

метом виконання до говірного зо бо в’я зан ня є 

конкретна річ (ро бота, послуга, гроші тощо), 

яку боржник пе редає або зобов’язується пе-

редати (виконати, надати, сплатити тощо) 

кредитору» [1, с. 94].

Отже, предметом виконання іпотечного зо-

бов’язання є предмет іпотеки, який залиша-

ється у володінні і користуванні іпотекодав-

ця, а іпотекодержатель має право у разі неви-

конання боржником забезпеченого іпотекою 

зобов’язання одержати задоволення своїх ви-

мог за рахунок предмета іпотеки переважно 

перед іншими кредиторами цього боржника. 

Відповідно до Закону № 898-IV предметом ви-

конання іпотечного зобов’язання є: власне 

нерухомі речі, які відповідають визначеним у 

ЦК України ознакам; речі, на які поширюєть-

ся режим нерухомих речей; майнові права. На 

практиці зазвичай проблеми виникають, коли 

предметом виконання іпотечного зобов’язан-

ня виступають: майнові права на об’єкт неза-

вершеного будівництва, який стане власністю 

іпотекодавця після укладення іпотечного до-

говору (за умови, що іпотекодавець може до-

кументально підтвердити право на набуте ним 

у власність відповідне нерухоме майно у май-

бутньому); право оренди чи користування не-

рухомим майном, яке надає орендарю чи ко-

ристувачу право будувати, володіти та відчу-

жувати об’єкт нерухомого майна. Труднощі 

пов’язані із неможливістю ідентифікації за-

зна чених майнових прав та визнанням у зв’яз-

ку з цим договорів іпотеки недійсними. Так, у 

договорі іпотеки мають бути визначені і май-

нові права, які передаються в іпотеку, з метою 

їх ідентифікації.

Аналіз джерел засвідчує, що ЦКУ не містить 

загальної норми про спосіб виконання дого-

вірного зобов’язання, а науковцями зміст цьо-

го поняття визначається «як характер (поря-

док, процедура, послідовність) дій, які пови-

нні бути вчи нені боржником для виконання 

зобов’язання» [1, с. 95]. А тому, на думку авто-

ра, способом виконання іпотечного зобо в’я-

зання є визначений порядок вчинення іпоте-

кодавцем дій на його виконання.

Із предметом тісно пов’язаний не лише спо-

сіб, а й місце виконання іпотечного зобо в’я-

зання. Як зазначає А.М. Гужва, «договірне зо-

бов’язання містить, як правило, декілька дій, 

які можуть виконуватись у різних місцях» 

[4, с. 149]. За загальним правилом відповідно 

до ст. 532 ЦКУ виконання за зобов’язанням 

про передання нерухомого майна (якщо місце 

виконання зобов’язання не встановлено у до-

говорі) провадиться за місцезнаходженням 

цього майна. Дещо проблемним та не урегу-

льованим у законодавстві є встановлення міс-

ця виконання іпотечного зобов’язання щодо 

речей, на які відповідно до ч. 1 ст. 181 ЦКУ по-

ширюється режим нерухомих речей. А тому 

варто погодитися із Т.В. Боднар щодо «ди-

ференційованого підходу до вирішення цього 

питання із урахуванням того, чи можливе ре-

альне передання майна, на яке поширений 

режим нерухомої речі, в присутності сторін 

зо бов’язання або їх компетентних представ-

ників, які б могли перевірити технічні харак-

теристики морського чи повітряного судна, 

його роботу тощо» [1, с. 97].

Отже, місцем виконання іпотечного зобо в’я-

зання треба вважати місце, у якому іпотекодавець 

(боржник) повинен вчинити певні дії, а іпотеко-

держатель (кредитор) — прийняти виконання.
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Важливою умовою виконання іпотечного 

зобов’язання є його строк, основні аспекти 

щодо якого досліджено автором в окремій 

публікації [5]. Проблеми щодо строку вико-

нання іпотечного зобов’язання пов’язані на-

самперед із його співвідношенням зі строком 

дії іпотечного договору, який може збігатися 

або ж бути меншим чи перевищувати строк дії 

останнього. Зазначене актуалізує потребу од-

накового використання поняття «строк» у 

ЦКУ та чіткого формулювання у відповідних 

нормах Закону № 898-IV змісту поняття «строк 

дії договору іпотеки».

Отже, іпотечне зобов’язання має виконува-

тися належним чином, а саме: 

• належними сторонами — здійснення іпо-

текодавцем особисто на користь іпотеко дер жа-

теля певних дій, що становлять зміст тако го 

зобов’язання, та прийняття іпотекодержателем 

особисто його виконання; під час виконан ня 

іпотечного зобов’язання виникають правовід-

носини як між іпотекодавцем та іпотекодер-

жателем, так та між іпотекодержателем і треті-

ми особами з приводу належного йому права 

на предмет іпотеки;

• належним предметом, яким виступає пред-

мет іпотеки (власне нерухомі речі; речі, на які 

поширюється режим нерухомих речей; май-

нові права), що залишається у володінні та ко-

ристуванні іпотекодавця, а іпотекодержатель 

має право у разі невиконання іпотекодавцем 

забезпеченого іпотекою зобов’язання одержа-

ти задоволення своїх вимог за рахунок пред-

мета іпотеки, має перевагу перед іншими кре-

диторами цього боржника; 

• належним способом — визначеним поряд-

ком вчинення іпотекодавцем дій на виконан-

ня іпотечного зобов’язання;

• у належному місці — за місцезнаходжен-

ням нерухомого майна (якщо місце виконан-

ня зобов’язання не встановлено у договорі), 

де іпотекодавець повинен вчинити певні дії, а 

іпотекодержатель — прийняти виконання; 

• у належний строк — час, протягом якого 

сторони можуть здійснити свої права і вико-

нати обов’язки відповідно до договору (може 

співпадати (не співпадати) зі строком дії іпо-

течного договору).

З метою удосконалення правового регулю-

вання виконання іпотечного зобов’язання 

доцільно внести зміни до відповідного зако-

нодавства, якими: визначити перелік іпотеч-

них цінних паперів; удосконалити порядок 

продажу предмета іпотеки з прилюдних тор-

гів; передбачити визначення у договорі іпо-

теки майнових прав, які передаються в іпоте-

ку, з метою їх ідентифікації; встановити місце 

виконання іпотечного зобов’язання щодо ре-

чей, на які поширюється режим нерухомих ре-

чей; визначити зміст поняття «строк дії дого-

вору іпотеки».

Напрямами подальших наукових розробок 

можуть стати дослідження особливостей прав 

та обов’язків сторін виконання іпотечного зо-

бов’язання, предмета, способу та місця вико-

нання такого зобов’язання.
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ки за допомогою інвестиційного податкового кредиту. Обґрунтовано доцільність 

використання інвестиційного податкового кредиту як знижки до суми кваліфі-

кованих витрат в умовах стимулювання інноваційної активності суб’єктів гос-

подарювання України. Розроблені пропозиції щодо удосконалення податкового за-

конодавства України в сфері стимулювання інноваційного розвитку економіки.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ 
У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ: СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

Вступ. Зазвичай базою реалізації державної політики у сфері інно-

вацій слугує комплекс програм і стратегій розвитку інноваційної ді-

яльності підприємств. І хоча в Україні існують відповідні державні 

програми, а також розробляються проекти стратегій інноваційного 

розвитку економіки, за останні роки в державі не реалізовані заходи 

щодо поліпшення інституціонального середовища у сфері інвести-

цій та інновацій. Фінансова криза в Україні не сприяє забезпеченню 

соціально-економічного розвитку на інноваційних засадах. Динамі-

ка розвитку основних інноваційних показників свідчить про те, що 

інноваційна сфера в економіці країни достатньо не розвивається. 

Через це значна частина вітчизняної продукції не відповідає стан-

дартам розвинених країн світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням правового забез-

печення інноваційної політики держави та впровадження інвести-

ційного податкового кредиту у господарську практику України при-

свячені роботи видатних вітчизняних науковців, а саме: Ю.Є. Ата-

манової [1] (виконано аналіз господарсько-правового механізму 

реа лізації державної інноваційної політики України та запропонова-

но ухвалення комплексного кодифікованого нормативно-правового 

акта — Інноваційного кодексу); В.П. Вишневського [2, 3] (розгля-

нуто зарубіжний досвід інноваційного поступу держав з розвиненою 

економікою та таких, що розвиваються, за допомогою податкових 

стимулів у сфері науково-дослідних і дослідно-конструкторських ро-

біт (НДДКР); В.М. Гейця, А.І. Даниленка та Е.М. Лібанової [4], у цій 

роботі акцентовано увагу на необхідності зміни засад розвитку еко-

номіки України з використанням можливостей вітчизняного нау ко-

во-технічного та інноваційного потенціалів); О.О. Молдована [5, 6] 

(обґрунтовано ефективність податкового механізму стимулювання 
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НДДКР; О. Сімсон [7] (установлено доціль-

ність удосконалення правового регулювання 

інноваційних правовідносин); А.М. Соколов-

ської, Т.І. Єфименко та І.О. Луніної [8] (вико-

нано оцінку впливу податкових стимулів на 

ефективність розвитку економіки України) та 

інших. Такі напрацювання в сучасних умовах 

реформування податкового законодавства Ук-

раїни є актуальними, тому що спрямовані на 

пошук та удосконалення інноваційної полі ти-

ки держави, а також інструментів податкового 

стимулювання національної економіки з ме-

тою її розвитку в умовах світової глобалізації. 

Але впровадження податкових стимулів інно-

ваційної діяльності суб’єктів господарювання 

в Україні не отримало розвитку на за коно дав-

чому рівні. Тому доцільним є проаналізувати 

сучасні зміни у законодавстві України в кон-

тексті можливого впровадження податкових 

стимулів інноваційної діяльності в державі та 

намітити перспективи відповідних законодав-

чих механізмів стимулювання.

Мета статті — обґрунтування перспектив 

уп ровадження інвестиційного податкового кре-

диту в законодавство України.

Результати дослідження. За статистичною 

ін формацією, питома вага загального обсягу 

державних коштів щодо фінансування інно-

ваційної діяльності у ВВП України є незна-

чною та складає близько 0,26 %. У країнах ЄС 

част ка витрат на наукові дослідження та роз-

робки у ВВП у середньому становить 2,11 %. 

Найбільшими вони є у Фінляндії (3,17 %), 

Швеції (3,16 %), Данії (3,08 %). Достатньому 

бюджетному фінансуванню інновацій сприяє 

актив не використання розвиненими країна ми 

ЄС податкових стимулів для інноваційного 

розвитку економіки — податкових інвестицій-

них кредитів (наприклад, Австрія, Данія, Іспа-

нія, Польща та Франція) та податкових інвес-

тиційних знижок (Велика Британія, Греція, 

Латвія, Нідерланди та Словенія). Згідно з по-

ложенням Директиви з загального консолідо-

ваного оподаткування прибутку в дер жа вах-

членах ЄС [9] щодо стимулювання інновацій-

ної діяльності підприємств, а також пункту 4.4 

Коментарів до неї [10] щодо засобів стиму-

лювання розробок і досліджень, такі сти мули 

дають змогу суб’єктам господарювання відра-

ховувати певний відсоток витрат на придбан-

ня активів з їхніх податкових зобов’язань, до-

даючи цю частку до звичайних амортиза цій-

них відрахувань. За своєю сутністю, вони 

сприяють зниженню податкового тягаря на 

до ходи конкретних груп інноваційних під-

приємств (наприклад, у Великій Британії та 

Норвегії), підприємств малого та середнього 

бізнесу (у Бельгії, Великій Британії, Італії, 

Нідерландах та Норвегії), молодих компаній 

(в Італії та Нідерландах), а також доходи, от-

римані су б’єктами господарювання від ін те-

лек туаль ної власності (в Австрії, Ірландії та 

Угорщині) [2, c. 362].

19 серпня 2016 р. у Верховній Раді України 

було зареєстровано проект Закону України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо встановлення інвестиційних 

преференцій у виді інвестиційного податко-

вого кредиту)». Його ухвалення, на думку за-

конотворців, допоможе чіткішому урегулю-

ванню підтримки і розвитку інвестиційної та 

інноваційної діяльності, упровадженню під-

приємствами інновацій, створенню прозоро го 

сприятливого інвестиційного клімату в дер-

жаві, що стане подальшою базою для активі-

зації обміну вітчизняними знаннями та техно-

логіями, стимулюванню надходжень іноземних 

інвестицій, стимулюванню розвитку регіонів, 

активізації зовнішньої торгівлі, створенню но-

в их робочих місць, а також у цілому підвищен-

ню конкурентоспроможності національної 

еко номіки та її виходу на міжнародні ринки 

збуту товарів та послуг [11]. Вказуючи на те, що 

доцільність упровадження у податковому за-

конодавстві України такої податкової пільги, 

як інвестиційний податковий кредит, підтверд-

жується позитивним досвідом держав-членів 

ЄС, законотворці у ході розробки ме ханізму 

його надання спираються на законодавство 

Російської Федерації, а саме статтю 66 По-

даткового кодексу РФ [12]: інвестиційний по-

датковий кредит пропонується визначити як 

«таке продовження строку сплати податку чи 

збору, при якому платнику податку за наяв-

ності підстав … надається можливість протя-

гом певного терміну і в певних межах змен-

шувати свої платежі з податку чи збору з на-

ступною поетапною сплатою суми кредиту і 

нарахованих відсотків» [11]. При цьому не 

враховується те, що механізм надання такого 

стимулу в інноваційно розвинутих країнах сві-

ту (у тому числі, у країнах ЄС) зовсім інший, 

що розкрито у нормативно-правовій базі ЄС 

[9—10]: він має вигляд інвестиційної знижки, 
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яка зменшує оподатковуваний прибуток та не 

впливає на податкові зобов’язання. Тому за 

формою надання інвестиційний кредит є суб-

сидією, а не позикою. За таких умов його ви-

користання сприяє зменшенню податкового 

тягаря на суб’єктів господарювання — плат-

ників податків — та є більш доречним в умо-

вах стимулювання інноваційної та інвести цій-

ної діяльності в державі. На відміну від захід-

ної практики, російське законодавство трак тує 

ін вестиційний податковий кредит саме як по-

зику, а не знижку в оподаткуванні прибутку 

інноваційних підприємств.

Отже, визначення та особливості надання 

інвестиційного податкового кредиту в зако-

нодавстві України мають бути іншими та гар-

моніювати з податковим законодавством кра-

їн ЄС. Нові індустріальні умови розвитку сві-

тової економіки дають змогу досягти високого 

інноваційного рівня не тільки високорозви-

неним країнам. За допомогою податкових сти-

мулів інноваційної сфери Україна має мож-

ливість зробити ефективні кроки до сталого 

розвитку економіки, нарощуючи інвестицій-

ний та інноваційний потенціал.

Головним напрямом удосконалення подат-

кової політики у сфері стимулювання іннова-

цій в Україні має стати впровадження інвести-

ційного податкового кредиту у сфері НДДКР 

як інструменту цільового стимулювання ін но-

ваційної активності суб’єктів господарювання. 

Він має дозволити вираховувати із суми по-

датку на прибуток підприємств частину вит-

рат на інноваційну діяльність, скорочуючи та-

ким чи ном суму податку або зменшуючи суму 

сформованого податкового зобов’язання.

Доцільним є внесення до «Перехідних по-

ложень» Податкового кодексу України [13] 

підрозділу «Інвестиційний податковий кре-

дит у сфері НДДКР», що сприяє цілісному об-

ґрунтуванню механізму податкового стиму-

лювання інвестиційної та інноваційної діяль-

ності в державі. Зокрема, цей підрозділ має 

включати такі пункти.

1. Визначення інвестиційного податкового 

кредиту в сфері НДДКР. 

Інвестиційний податковий кредит у сфері 

НДДКР є інструментом цільового стимулю-

вання інноваційної активності платників по-

датку. Він дозволяє вираховувати з суми по-

датку частину витрат, які законодавством Ук-

раїни мають бути визначені як кваліфіковані 

витрати на виконання НДДКР, скорочуючи 

таким чином суму сформованого податкового 

зобов’язання підприємства перед бюджетом. 

2. Особливості надання інвестиційного по-

даткового кредиту в сфері НДДКР. 

Інвестиційний податковий кредит у сфері 

НДДКР має бути доступний підприємствам 

незалежно від їхнього розміру та надаватися 

на безповоротній основі протягом законодав-

чо встановленого періоду часу.

Головною вимогою надання інвестиційного 

податкового кредиту в сфері НДДКР має бути 

здійснення підприємством систематичної ді-

яльності, спрямованої на досягнення науко-

во-технічного прогресу в умовах наукової або 

технологічної невизначеності. Інвестиційний 

податковий кредит у сфері НДДКР доцільно 

надавати підприємствам, які діють на терито-

рії України. 

Інвестиційний податковий кредит може на-

даватися за податком на прибуток підпри-

ємств, податком на доходи фізичних осіб та 

єдиним податком. Зменшення робиться за 

кожним податком, за яким надається подат-

ковий кредит у сфері НДДКР.

Для обчислення бази інвестиційного по дат-

кового кредиту використовується сума квалі-

фікованих витрат на НДДКР — це поточні та 

капітальні витрати на придбання машин та об-

ладнання за умови, що вони понесені для здій-

снення інноваційної діяльності, спрямованої 

на отримання доходу. Такі витрати ви ни кають у 

процесі створення нової або удосконалення 

продукції (товарів, послуг), що виробляється.

Кваліфіковані витрати на НДДКР мають 

бути обґрунтовані та документально під тверд-

жені, тобто вони повинні бути, з одного боку, 

економічно виправданими і вираженими у 

грошовій формі, а з іншого, — підтверджени-

ми документально та оформленими відповід-

но до законодавства. Вони можуть бути здій-

снені платником податку самостійно або ра-

зом з іншими організаціями. Якщо такі вит рати 

не призвели до створення нових зразків чи 

технологій, вони повинні бути включені до 

складу витрат на загальних засадах.

Напрями діяльності підприємств у сфері 

НДДКР для отримання інвестиційного подат-

кового кредиту можуть бути такими:

• виконання підприємством наукових до-

сліджень і розробок з метою створення зразків 

нової продукції (товарів, послуг);
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• упровадження об’єктів інтелектуальної 

власності в сфері науки і техніки;

• створення дослідних зразків, виконання 

дослідних випробувань, розробка та передан-

ня в експлуатацію нових зразків продукції (то-

варів, послуг);

• патентно-ліцензійна діяльність;

• виконання особливо важливого замовлен-

ня з соціально-економічного розвитку або на-

дання особливо важливих послуг населенню.

Напрямами діяльності підприємств у сфері 

НДДКР, які не передбачають отримання ін-

вестиційного податкового кредиту, мають бути:

• дослідження в сфері соціально-гу ма ні тар-

них наук та мистецтва;

• планове тестування та аналізування з ме-

тою якісного або кількісного контролю за ви-

робництвом продукції (товарів, послуг);

• зміни косметичного або стилістичного ха-

рактеру у виробництві продукції (товарів, пос-

луг) з метою підвищення її естетичної цінності;

• оперативні дослідження в управлінні під-

приємством або виявлені його ефективності, 

які не належать до НДДКР;

• заходи, пов’язані з ремонтом обладнання 

для комерційного виробництва продукції (то-

варів, послуг);

• правова та адміністративна діяльність з лі-

цензування патентів;

• діяльність, пов’язана з будівництвом, пе-

реміщенням, перестановкою або запуском 

об’єктів та обладнання, відмінних від об’єктів 

та обладнання, яке буде використовуватися пов-

ністю і виключно з метою здійснення НДДКР;

• дослідження, тестування та розвиток рин-

ку, стимулювання збуту або опитування спо-

жи вачів;

• розвідувальні роботи, а також діяльність 

щодо буріння або виробництва з видобутку ко-

рисних копалин, нафти або природного газу;

• комерційна та фінансова діяльність із мар-

кетингу чи комерційного виробництва чи роз-

повсюдження нової або вдосконаленої про-

дукції (товару, послуги тощо);

• адміністративні та загальні допоміжні по-

слуги (наприклад, транспортування, зберіган-

ня, чищення, ремонт, технічне обслуговуван-

ня і безпека), не пов’язані з діяльністю в сфері 

НДДКР.

Надання інвестиційного податкового кре-

диту в сфері НДДКР передбачає, що отримані 

результати НДДКР в умовах використання під-

приємством такого кредиту сприяють іннова-

ційному розвитку економіки України та є дер-

жавною власністю.

1. Термін надання інвестиційного податко-

вого кредиту в сфері НДДКР.

Інвестиційний податковий кредит повинен 

застосовуватися до об’єкта оподаткування про-

тягом періоду часу, визначеного законодавст-

вом. Такий період часу має складати від одно-

го до п’яти років. 

2. База і ставка інвестиційного податково-

го кредиту в сфері НДДКР. 

Розрахунковою базою податкового кредиту 

є сума кваліфікованих витрат на НДДКР про-

тягом року. Податкова база формується з об’єк-

та оподаткування (суми коштів, яку виділяє 

платник податку на проведення НДДКР) і ха-

рактеризує його за вартістю. 

Ставка інвестиційного податкового креди-

ту в сфері НДДКР встановлюється у відсот-

ковому відношенні до бази оподаткування. 

Її розмір може складати 50 % (приблизно така 

ставка діє у Бразилії, Китаї та Південній Аф-

риці — країнах, умови розвитку економік 

яких подібні до умов в Україні [14, c. 7]). Во-

на повинна бути єдиною для всіх типів під-

приємств протягом встановленого строку на-

дання податкового кредиту. 

3. Вирішення питань щодо надання інвести-

ційного податкового кредиту в сфері НДДКР.

Претензії з надання інвестиційного подат-

кового кредиту в сфері НДДКР можуть прий-

матися протягом 12 місяців з моменту закін-

чення звітного періоду, в якому були понесені 

витрати. 

Запропоновані рекомендації щодо подат-

кового стимулювання інноваційного розвитку 

України засновані на аналізі використання 

інвестиційного податкового кредиту в сфері 

НДДКР у країнах-членах ЄС, який показує, 

що одними з найефективніших інструментів 

державної політики є податкові стимули до-

сліджень та розробок [15, с. 45]. В Україні ме-

ханізм податкового стимулювання інновацій 

є обмеженим та недостатнім для залучення 

інвестиційно активних підприємств до діяль-

ності в сфері НДДКР. Тому доповнення «Пе-

рехідних положень» Податкового кодексу Ук-

раїни підрозділом «Інвестиційний податковий 

кредит у сфері НДДКР» дасть можливість під-

приємствам функціонувати на інноваційних 

засадах в умовах зниження податкового на-
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вантаження на їхню господарську діяльність, 

а державі реалізувати цілі, визначені статтею 45 

Закону України «Про наукову і науково-тех-

нічну діяльність» [16] щодо підтримки пріо-

ритетних напрямів розвитку науки і техніки, 

створення ринку наукової і науково-технічної 

продукції, а також фінансування та матеріаль-

ного забезпечення фундаментальних та прик-

ладних досліджень за рахунок коштів су б’єк тів 

господарювання. Крім цього, запропонова ні 

напрями податкового стимулювання НДДКР 

доповнюють положення законодавства Украї-

ни в сфері інвестицій та інновацій, а саме:

— Закон України «Про стимулювання ін-

вестиційної діяльності у пріоритетних галузях 

економіки з метою створення нових робочих 

місць» [17], де визначається стимулювання ін-

вестиційно активних підприємств у пріори-

тетних галузях економіки;

— Закон України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» [16, ст. 47] щодо податко-

вих інструментів державного регулювання у 

сфері наукової та науково-технічної діяльності;

— Закон України «Про інноваційну діяль-

ність» [18, ст. 6] щодо державного регулюван-

ня інноваційної діяльності через підтримку 

пріоритетних напрямів інноваційної діяль-

ності, фінансову підтримку виконання інно-

ваційних проектів, підтримку функціонування 

та розвитку сучасної інноваційної інфраструк-

тури, а також щодо визначення особливос тей 

в оподаткуванні інноваційної діяльності (роз-

діл V Закону).

Висновки. У процесі реформування подат-

кової системи України доцільно передбачити 

впровадження інвестиційного податкового кре-

диту як знижки до бази податкового стимулю-

вання, а саме суми поточних витрат та витрат 

на придбання активів для цілей інноваційної 

та інвестиційної діяльності. Такі витрати по-

винні бути обґрунтовані і документально під-

тверджені, тобто, з одного боку, бути еконо-

мічно виправданими і вираженими в грошовій 

формі, а з іншого, — підтвердженими докумен-

тально, оформленими відповідно до законо-

давства. Ставка інвестиційного податкового 

кредиту повинна бути єдиною для всіх типів 

підприємств протягом законодавчо встанов-

лених термінів його надання з можливістю 

збільшення в подальшому. Використання по-

даткового кредиту дасть змогу підтримати і 

розширити інноваційну діяльність вітчизня-

них підприємств, а також створить для Украї-

ни можливість вийти на інноваційний шлях 

розвитку економіки і суспільства.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ 

КРЕДИТ  В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ: 

СОВРЕМЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Рассмотрены вопросы налогового стимулирования ин-

новационного развития экономики с помощью инвести-

ционного налогового кредита. Обоснована целесообраз-

ность использования инвестиционного налогового кре-

дита как скидки к сумме квалифицированных расходов в 

условиях стимулирования инновационной активности 

субъектов хозяйствования Украины. Разработаны пред-

ложения по совершенствованию налогового законода-

тельства Украины в сфере стимулирования инноваци-

онного развития экономики.

Ключевые слова: налоговое законодательство, инвести-

ционный налоговый кредит, инновационное развитие 

экономики, налоговая политика, налоговое стимулиро-

вание экономики.
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INVESTMENT TAX CREDIT 

IN THE LEGISLATION OF UKRAINE: 

THE MODERNITY AND PROSPECTS

The article is devoted to the problem of tax incentives for 

Ukrainian enterprises for innovation development of the eco-

nomy. The application of investment tax credit as a discount 

to the amount of qualified expenses in terms of stimulating 

innovation activity of Ukrainian economic entities is expen-

ded. Proposals for improving the tax legislation of Ukraine in 

the sphere of stimulating innovation economic development 

are suggested.

Keywords: tax legislation, investment tax credit, innovation 

economy, tax policy, tax stimulation of the economy.
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ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО

ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО 
ТА ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА

© Н.В. Єремєєва, 2017

Здійснено аналіз міжнародного досвіду правового забезпечення оцінки впливу на 

довкілля (на прикладі законодавства США та країн Європи). Досліджено тенденції 

розвитку норм щодо оцінювання впливу на довкілля. Визначено перспективи впро-

вадження оцінки впливу на довкілля в законодавство України.

Вступ. Суспільна практика свідчить, що господарська активність не-

минуче пов’язана з втручанням у природне середовище, вона пору-

шує екологічні зв’язки. Право виступає інструментом соціального 

регулювання людської діяльності для підтримання її раціональної 

взаємодії з довкіллям. Загроза деградації довкілля спонукає до по-

шуку норм, що стимулюють екологічно безпечну поведінку суб’єк-

тів відносин та запобігають негативному впливу на навколишнє при-

родне середовище. До таких інструментів належить оцінка впливу на 

довкілля, спрямована на інтеграцію екологічних пріоритетів у здійс-

нення господарської діяльності.

Механізм оцінки впливу на довкілля широко представлений у за-

конодавчій практиці країн світу, але досі не застосовується в Україні. 

Проте проблеми правового забезпечення оцінки впливу на довкілля 

не набули системного відображення у працях вітчизняних право-

знавців. Традиційно у дослідженнях еколого-правового спрямування 

(В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, С.О. Боголюбов, А.П. Гетьман, Б.В. Єро-

фєєва, І.І. Каракаш, С.М. Кравченко, Н.Р. Малишева, Ю.С. Шемшу-

ченко) оцінку впливу на довкілля розглядають як інститут екологіч-

ного права. Однак враховуючи те, що регульована дія норм з оцінки 

впливу перш за все спрямована на формування поведінки суб’єкта 

господарювання, доцільно дослідити особливості цього інституту з 

позиції запропонованого науковою школою господарського права 

(В.К. Мамутов, А.Г. Бобкова, Р.А. Джабраілов, Г.Д. Джумагельдієва, 

О.Р. Зельдіна, Б.Г. Розовський, В.А. Устименко) підходу, основою 

якого є не доктринальна диференціація норм, а дослідження їх-

ньої взаємодії, інтеграції в системі правового регулювання господар-

ських відносин.

Метою дослідження є визначення тенденцій розвитку норм оцінки 

впливу на довкілля, обґрунтування засад упровадження оцінки впли-

ву в національне право України.

Ключові слова: оцінка впли-

ву на довкілля, об’єкт оцін-

ки, суб’єкт оцінки, етапи 

оцінки, замовник проекту, 

громадськість, запланована 

діяльність, післяпроектний 

моніторинг.
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Результати дослідження. Поняття «еколо-

гічна оцінка» вперше уведено в обіг у законо-

давчій практиці США. Ухвалення 1969 р. Кон-

гресом США Закону про національну політику 

у сфері навколишнього середовища (U.S. Na-

tio nal Environmental Policy Act, далі — NEPA) 

[1] стало закономірним підсумком ста п’ятдеся-

ти років стрімкої індустріалізації, яка спричи-

нила виснаження природних ресурсів країни. 

Закон, ухвалений під тиском суспільного руху 

за здорове довкілля, зобов’язав усі федеральні 

агенції брати до уваги екологічні наслідки як 

стратегічних управлінських рішень (стратегіч-

на екологічна оцінка), так і конкретних про-

ектів господарської діяльності (оцінка впливу 

на навколишнє природне середовище, оцінка 

впливу на довкілля, далі —ОВД).

З моменту прийняття NEPA, який набув 

сла ви Magna Carta екологічного права, оцінка 

впливу на довкілля в 1973—1976 рр. увійшла в 

законодавчу практику розвинених країн (Ка-

нада, Нова Зеландія, Австралія, ФРН, Фран-

ція). Наприкінці 1980-х років у цьому напрямі 

активно розвивалось законодавство країн За-

хідної Європи, з початку 1990-х аналогічні про-

цеси спостерігаються у новоутворених після 

розпаду СРСР державах, країнах Африки і 

Пів денної Америки. Упровадження оцінки 

впливу на довкілля ґрунтується на усвідом-

ленні того, що будь-яка господарська діяль-

ність пов’язана з активним втручанням в при-

родне середовище і питання щодо можливості 

реалізації конкретного проекту в певних умо-

вах має вирішуватися на підставі об’єктивної 

інформації про його екологічні наслідки та 

обізнаності населення відповідної території 

стосовно таких наслідків. Ця ідея, покладена 

в основу нормативної регламентації оцінки 

впливу, обумовила, попри помітні відміннос-

ті, певну єдність у законодавчому регулюванні 

на національному рівні. Так, учасниками від-

носин з оцінки визнаються держава в особі 

уповноваженого органу управління, суб’єкт 

гос подарювання (замовник проекту), громад-

сь кість. У сучасному вигляді типовий процес 

ОВД передбачає п’ять етапів: 1) попередній — 

з’ясування того, чи є об’єктом оцінки вид ді-

яльності, передбачений наданим проектом 

(скринінг); 2) визначення масштабів (сфери 

охоплення) — скоупінг; 3) виконання дослід-

ження та підготовка звіту з оцінки; 4) затверд-

ження звіту на основі консультацій між учас-

никами; 5) післяпроектний моніторинг. Прак-

тика застосування законодавства щодо оцінки 

впливу показала, що ОВД має певний пози-

тивний ефект: сприяє обґрунтованому вирі-

шенню питання щодо можливості здійснення 

запланованої господарської діяльності, дозво-

ляє спрогнозувати імовірні негативні впливи 

на навколишнє середовище, спонукає до аку-

мулювання знань про стан місцевих ресурсів.

Водночас накопичений досвід дає змогу ви-

явити деякі системні недоліки правового за-

безпечення оцінки впливу на довкілля, які 

знижують позитивний потенціал її застосу-

вання. В юридичній літературі виокремлюють 

три основні етапи становлення системи норм, 

які регулюють здійснення екологічної оцінки: 

1) початковий — формування основних прин-

ципів, організаційних заходів екологічної оцін-

ки (1970-ті рр.); 2) удосконалення процесу-

альної складової оцінки — розширення мож-

ливостей участі громадськості, консультації 

між учасниками (1980—1990-ті рр.); 3) удос-

коналення змістової складової оцінки — гар-

монізація вимог до обсягу та напрямів дослід-

ження впливу на довкілля з положеннями 

екологічного законодавства, урахування  соці-

альних факторів, ризиків для здоров’я людей, 

підвищена увага до кумулятивного впливу за-

планованої діяльності (з початку 2000-х рр.) 

[2, c. 90—97].

На початковому етапі впровадження ОВД 

забезпечувалось за допомогою норм адміні-

стративного права шляхом надання органам ви-

конавчої влади додаткових повноважень. Так, 

за законодавчою практикою США, NEPA зо-

бов’язував федеральні агенції брати до уваги 

екологічні наслідки господарської діяльності, 

що планується, вимагаючи від суб’єкта госпо-

дарювання їх оцінити, та інформувати про їх 

наявність населення. 1983 р. Верховний Суд 

США установив, що, виконуючи ці правила, 

уповноважений орган під час ухвалення рі-

шення про дозвіл на здійснення певної гос-

подарської діяльності не обмежується мірку-

ваннями екологічного характеру і не повинен 

ставити їх вище за інші інтереси, що заслуго-

вують на увагу [3, с. 26]. Таким чином, оціню-

вання само по собі не розглядалося як підстава 

для дотримання вимог екологічного законо-

давства. Аналогічний підхід панував і в євро-

пейських країнах [4, с. 34—44]. Забезпечення 

оцінювання впливу адміністративно-пра во ви ми 
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засобами фактично перетворило її на суто 

управлінський інструмент планування, збору 

та аналізу первісних даних. Правові можли-

вості суб’єкта господарювання — ініціатора 

проекту, що підлягав оцінці, та населення те-

риторії (громадськості), де проект мав упро-

ваджуватися, звузилися до надання інформації 

без змоги впливати на ухвалення остаточного 

рішення. Окрім того, «попроектний» підхід 

значно розширив сферу розсуду органів уп-

равління. Оскільки законодавчо критерії від-

бору об’єкта оцінки не були встановлені, ця 

процедура охоплювала майже всі вперше іні-

ційовані проекти. Негативними наслідками 

впровадження ОВД вийнятково у межах ад мі-

ністративно-правового регулювання стали чис-

ленні спроби суб’єктів господарювання уник-

нути її проходження, а також значна кількість 

позовів місцевих громад, спрямованих на за-

борону реалізації проекту чи припинення ді-

яльності підприємства через неадекватну оцін ку 

дійсного впливу дозволеної діяльності [5, 

с. 10—11].

Другий етап упровадження ОВД характе-

ризується формуванням корпусу норм, спря-

мованих на гармонізацію відносин учасників 

оцінки в процесі її здійснення. У цей період 

законодавчо визначений принцип відбору 

об’єкта оцінки за ознакою здатності спричи-

нити суттєвий вплив на навколишнє природ-

не середовище. Визначення об’єкта здійсню-

ється шляхом формування у законі вичерпно-

го переліку видів діяльності, які підлягають 

оцінюванню; встановленням порогових зна-

чень впливу (наприклад зазначення потуж-

ності у МВт теплових електростанції), за умо-

ви досягнення яких проект підлягає оцінці. 

Такий підхід на основі узагальнення зако-

нодавчої практики європейських країн було 

відображено у Директиві № 85/337/ЄС про 

оцінку впливу окремих державних і приватних 

проектів на довкілля (ст. 2, 4, Додаток 1) [6]. 

Відмова від «попроектного» застосування ОВД 

дозволила звузити сферу довільного тлума чен-

ня закону з боку органів управління, виявити 

широкий спектр видів діяльності, які мали 

низький потенціал впливу на довкілля, і тому 

не потребували оцінювання, і тим самим до-

могтися певного зниження регуляторного на-

вантаження на суб’єктів господарювання.

На даному етапі впровадження ОВД спос-

терігається помітне нарощування її процесу-

ального (процедурного) потенціалу. Зусилля 

законодавців переважно сконцентровані на 

вста новленні раціональної послідовності дій 

учасників відносин: регламентовано функції 

органів управління в процесі оцінки, установ-

лені вимоги до форми і змісту звіту з оцінки 

впливу, порядок його затвердження. Удоско-

налені норми щодо участі громадськості, зо-

крема, передбачена можливість висловлювати 

свої зауваження та думки вже на перших ста-

діях оцінки — з моменту оприлюднення пові-

домлення про плановану діяльність. Розроб-

лені детальні механізми інформування громад-

ськості щодо процесу та ухвалених рішень [2, 

с. 26—27; 4, с. 39]. Попри очевидні позитивні 

наслідки, процес ОВД у результаті зазначених 

змін набув рис погоджувальної процедури, ко-

ли результат оцінки найчастіше є продуктом 

угоди між учасниками і не орієнтований на су-

воре дотримання екологічних норм. Напри-

клад, ініціатор проекту може погодитися на 

здійснення деяких «пом’якшувальних» заходів 

з метою забезпечити згоду представників гро-

мадськості та уникнути витрат на масштабні-

ші природоохоронні заходи. У результаті аль-

тернативні варіанти реалізації проекту, при-

міром щодо його масштабів або іншого місця 

розташування, не розглядаються [7, с. 10]. За та-

ких умов знижується значення власне оцінки 

впливу. Оцінка як діяльність із визначення 

ступеня відповідності певної господарської ді-

яльності та об’єктів установленим характе рис-

тикам, нормативам, підмінюється пошуком оп-

тимального на даний момент для сторін ва-

ріанта здійснення планованої діяльності.

Таким чином, суто процедурний підхід до 

правового регулювання ОВД суперечить її 

фундаментальним цілям — гармонізації вимог 

безпеки довкілля з інтересами особи, яка пла-

нує здійснювати господарську діяльність на 

певній території.

На третьому етапі розвиток законодавства 

щодо ОВД відбувається за істотного впливу 

норм міжнародного права, зокрема Всесвітньої 

Хартії природи, та розвитку, Конвенції про 

оцінку впливу на навколишнє середовище у 

транскордонному контексті (конвенція Еспо). 

Треба зауважити, що необхідність викорис-

тання оцінювання транскордонного впливу 

економічної діяльності на навколишнє середо-

вище висвітлила недоліки національного за-

конодавства, пов’язані з відривом норм, що 



57ISSN 1681-6277. Економіка та право. № 1 (46), 2017

Проблеми правового забезпечення оцінки впливу на довкілля

регулюють ОВД, від екологічних стандартів. 

У цьому контексті норми міжнародного права 

вплинули на формування оновленої моделі 

оцінки, яка має забезпечити не стільки фік-

сування позицій сторін, скільки генерування 

у процесі її здійснення нового спільного ін-

тересу, що відображає «екологічні» цінності 

[4, с. 41]. Еволюцію законодавства ЄС у цьо-

му напрямі ілюструють суттєві зміни, яких 

тричі зазнала з моменту ухвалення Директи-

ва № 85/ 337/ЄС, що викликало необхідність 

узагальнити цей досвід у кодифікованому акті 

(Директива № 2011/92/ЄС). У прикладному 

аспекті це означало впровадження норм, які 

зобов’язують ініціатора проекту передбачити 

та надати опис заходів щодо запобігання, змен-

шення, усунення негативних ефектів від ді-

яльності, яка планується; даних, що необхідні 

для ідентифікації та оцінки суттєвих впливів 

на довкілля; передбачити альтернативи, які 

будуть розглянути, якщо основний проект за 

підсумком оцінки не буде визначений як прий-

нятний [8]. Разом з тим, встановлюючи вимо-

гу всеохопної оцінки впливу проекту на на-

вколишнє середовище, Директива не містить 

матеріально-правових норм щодо обов’язку 

врівноваження цього впливу (фактична реа-

лізація «пом’якшувальних» заходів) або щодо 

заборони на завершення проектів, які чинять 

такий вплив [9]. Урегулювання післяпроект-

ного моніторингу, що передбачає усунення 

негативних впливів, виявлення наслідків, які 

суттєво відрізняються від результатів оцінки, 

під час здійснення діяльності, що була об’єк-

том оцінки, є сферою дії національного права. 

За даними Європейської Комісії, упроваджен-

ня норм щодо післяпроектного моніторингу, 

який є гарантією ефективності ОВД, залиша-

ється проблемою внутрішнього законодавства 

європейських країн. Так, станом на 2012 р. 

тільки дві держави — Нідерланди і Франція 

інкорпорували в закони, що регламентують 

ОВД, положення щодо моніторингу [10, с. 123]. 

Подальший розвиток інституту ОВД обме жу-

ється тим, що по мірі розширення і ускладнен-

ня процесу оцінки збільшується адмініст ра-

тивне та економічне навантаження на суб’єк-

тів господарювання. Навіть за систематизації 

екологічного законодавства з метою запобі-

гання подвійному моніторингу (на підставі 

декількох нормативних актів) вартість оціню-

вання у разі впровадження післяпроектних 

процедур у середньому зросте на 8—16 % [10, 

с. 149—150]. Необхідність урахування сучас-

них екологічних проблем: запобігання зміні 

клімату, загроза стихійних та техногенних ка-

тастроф, збереження біорізноманіття також 

обумовлює ускладнення ОВД, тобто витрати 

на її проведення мають стійку тенденцію до 

зростання. Водночас законодавство, що рег-

ламентує здійснення ОВД, не враховує  еконо-

мічних інтересів суб’єкта господарювання — 

учасника цього процесу, безпосередньої мети 

(отримання прибутку), для досягнення якої 

він здійснює діяльність, що підлягає оцінці. 

Розробник проекту відповідає за виконання 

оцінювання та несе всі відповідні витрати, які 

є для нього неокупними. Норми екологічного 

права не визначають межі цих витрат і не пе-

редбачають засобів урівноваження їхнього 

постійного збільшення, що може призвести 

або до відмови дотримання цих норм, або до 

відмови від здійснення діяльності.

Забезпечення оцінювання впливу в межах 

ад міністративно- та еколого-правового регу-

лювання призводить до нівелювання його ме-

ти — гармонізації екологічних і економічних 

інтересів під час господарської діяльності. 

Подолання обмежень ефективності механізму 

ОВД може бути досягнуто засобами стиму-

лювального впливу, які притаманні господар-

ському праву (economic law) — надання подат-

кових і кредитних пільг, державна підтримка 

окремих видів господарської діяльності та ін.

У чинному законодавстві України впровад-

жено деякі види оцінювання впливу на дов-

кілля: екологічна експертиза як аналіз та оцінка 

передпроектних, проектних та інших матеріа-

лів чи об’єктів, реалізація і дія яких може не-

гативно впливати або впливає на стан навко-

лишнього природного середовища (Закон Ук-

раїни «Про екологічну експертизу»); оцінка 

впливу на навколишнє природне середовище 

проектів господарської та іншої діяльності 

(ст. 51 Закону «Про охорону навколишнього 

природного середовища», ст. 31 Закону «Про 

регулювання містобудівної діяльності»); по-

точна оцінка методами моніторингу довкілля 

(ст. 22 Закону України «Про охорону навко-

лишнього природного середовища»), екологіч-

ного аудиту (Закон України «Про екологічний 

аудит»). Україна ратифікувала Конвенцію ООН 

про оцінку впливу на навколишнє середовище 

у транскордонному контексті від 25 лютого 
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1991 р. і відповідно до Угоди про асоціацію з 

ЄС зобов’язана наблизити національне зако-

нодавство до законодавства ЄС щодо управ-

ління довкіллям та інтеграції екологічної по-

літики в інші галузеві політики. Утім, жоден із 

зазначених законів не встановлює критерії 

розмежування сфер застосування різних видів 

оцінки. Найбілижчою за метою до положень 

Директиви № 2011/92/ЄС про оцінку впливу 

окремих державних і приватних проектів на 

навколишнє середовище, є оцінка, передба че-

на ст. 51 Закону «Про охорону навколишнього 

природного середовища», за якою проекти 

гос подарської та іншої діяльності повинні ма-

ти матеріали оцінки її впливу на навколишнє 

природне середовище і здоров’я людей. Однак 

Закон не надає чіткого уявлення про види ді-

яльності, які підлягають оцінці, порядок її 

виконання врегульовано відомчим актом — 

будівельними нормами (ДБН А.2.2-1-2003) [11]. 
Таким чином, ОВД фактично є складовою 

процесу проектування і не має проактивного 

характеру. Оскільки роль оцінки зведена до 

частини проектної документації, розробка аль-

тернативних варіантів здійснення проекто ва-

ної діяльності відсутня, а впровадження захо-

дів, що знижують негативний вплив на довкіл-

ля, зведено до мінімуму. Оцінка ефективності 

комплексу охоронних і захисних заходів, після -

проектний аналіз виконуються за необ хід ності 

з ініціативи адміністрації об’єкта експлуатації 

або органів державного нагляду. Дум ка гро-

мадськості фіксується в матеріалах оцінки і 

враховується за наявності економічних мож-

ливостей. Порядок залучення громадськості 

до обговорення питань щодо ухвалення рі-

шень, які можуть впливати на стан довкілля, 

урегульований постановою Кабінету Міністрів 

України [12], хоча і містить положення щодо 

проведення громадських слухань, фактично 

не передбачає можливості впливу на ухвален-

ня рішення відносно проекту. Усунення зазна-

чених прогалин частково передбачене Зако-

ном України «Про оцінку впливу на довкілля» 

[13], ухваленим Верховною Радою України 

4 жовтня 2016 р. Наразі Закон, повернутий з 

Пропозиціями Президента України, направ-

лено на доопрацювання до відповідного Ко-

мітету Верховної Ради для повторного внесен-

ня на розгляд. У Пропозиціях, зокрема, заува-

жено, що запропонована Законом процедура 

оцінювання впливу на довкілля характеризу-

ється недовершеністю щодо її впливу на здій-

снення підприємництва, не враховує особли-

вості провадження окремих видів господар-

ської діяльності [14].

Таким чином, на сьогодні в Україні немає 

закону, який би відповідав європейським стан-

дартам здійснення ОВД. Разом з тим, відсут-

ність сформованої практики застосування 

оцінювання дає змогу врахувати у процесі її 

законодавчої регламентації тенденції розвитку 

цього інституту, які склались у процесі його 

впровадження в інших країнах, виявити недо-

ліки правового забезпечення оцінки впливу на 

довкілля та запобігти їм.

Вивчаючи проблему вибору адекватної юри-

дичної форми, треба виходити з того, що ОВД 

сформувалась як комплексний правовий ін-

ститут, у межах якого  взаємодіють норми різ-

ної галузевої приналежності, поєднані специ-

фічною метою регулювання. Нею є забезпе-

чення екологічних пріоритетів господарської 

діяльності, досягнення балансу інтересів су б’єк-

та господарської діяльності і населення тери-

торії, на якій ця діяльність проваджується.

За таких умов норми екологічного права ві-

діграють у межах цього інституту роль своє-

рідного індикатора міжгалузевих екологічних 

проблем, декларуючи екологічні цілі, встанов-

люючи основні правові принципи, визначаю-

чи загальні процесуальні правила проведення 

оцінки, які можуть бути застосовані до всіх 

секторів економіки [15, с. 8]. Зазначені загаль-

ні засади, можуть бути відображені в окремо-

му законі, чи доповнити чинний Закон «Про 

охорону навколишнього природного середо-

вища». За допомогою норм адміністративного 

права визначаються функції та повноваження, 

здійснюється розподіл відповідальності між ор-

ганами управління в процесі організації ОВД.

Забезпечення ефективності  механізму ОВД 

знаходиться в сфері дії норм господарського 

права, які закріплюють широкий спектр засо-

бів регулювального впливу, які протягом три-

валого часу застосовуються в сфері господа-

рювання, мають усталені механізми реалізації. 

За таких умов упровадження засобів впливу 

на екологічні параметри господарської діяль-

ності перед бачатиме лише «вбудовування» до-

датко вого елемента в наявну конструкцію, що 

дозволить підприємцям у розумні терміни 

адап тувати свою діяльність відповідно до но-

вих умов [16, с. 48—49]. З огляду на складність 
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і багаторів невість соціальних зв’язків у деяких 

сферах господарської діяльності, застосуван-

ня «усередненої» моделі ОВД може залиши-

тися су то формальної процедурою і не досяг-

ти мети регулювання.

Законодавче регулювання ОВД, у тому чис-

лі щодо особливостей окремих видів господар-

ської діяльності, має здійснюватися на ос нові 

Господарського кодексу України, що умож ли-

вить адекватне врахування змін соціально-

еко номічних і екологічних факторів, які ви-

значають умови господарювання.

Висновки. Правове забезпечення оцінюван-

ня впливу в межах лише адміністративно-

правового і еколого-правового регулювання 

призводить до нівелювання його цілі — гар-

монізації екологічних і економічних інтересів 

під час здійснення господарської діяльності. 

Вирішення проблеми ефективності зазначе-

ного механізму ОВД перебуває поза сферою 

еко лого-правового регулювання. Без інтегра-

ції норм господарського права механізм ОВД 

є дефектним (незавершеним). Подолання об-

ме жень ефективності ОВД може бути досяг-

нуто засобами стимулювального впливу, при-

таманними господарському праву.

Оцінка впливу на довкілля сформувалась 

як комплексний правовий інститут, у межах 

якого взаємодіють норми різної галузевої 

при належності, поєднані специфічною ме-

тою. Вирішення проблеми вибору адекватної 

юридичної форми ОВД ґрунтується на забез-

печенні такого характеру взаємодії правових 

норм, що інтегровані до цього інституту: нор-

мами екологічного права закріплено основні 

правові принципи, процесуальні правила оці-

нювання, які можуть бути застосовані до всіх 

секторів економіки; норми адміністративно-

го права, які визначають функції та повно-

важення, фіксують розподіл відповідальності 

між органами управління в процесі організа-

ції ОВД; норми господарського права, що за-

безпечують ефективність  механізму.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Проведен анализ международного опыта правового обес-

печения оценки воздействия на окружающую среду (на 

примере законодательства США и стран Европы). Ис-

сле дованы тенденции развития норм оценки воздейст-

вия на окружающую среду. Определены перспективы внед-

рения оценивания воздействия на окружающую среду в 

законодательство Украины.
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PROBLEMS OF LEGAL MAINTENANCE 

OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

The paper provides an analysis of international experience in 

legal support of environmental impact assessments (US law 

and European countries law). The author studies the deve-

lopment trends of environmental impact assessment rules. 

The prospects of environmental impact assessment imple-

mentation in Ukraine legislation are designated.
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Вступ. Переважна кількість суспільно-шкідливих чи небезпечних ді-

янь у сфері поводження з відходами, поряд із об’єктами еколого-

правової охорони, одночасно посягає й на встановлені правила і 

умови здійснення різних видів господарської діяльності. Це означає, 

що такі діяння цілком обґрунтовано можна віднести до господар-

ських правопорушень, за які передбачити відповідальність у вигляді 

адміністративно-господарських санкцій (АГС).

На сьогоднішній день створення правових підстав для застосуван-

ня АГС треба визнати провідним напрямом модернізації юридичної 

відповідальності за правопорушення у сфері поводження з відходами 

(ПСПВ). Переваги АГС, їх прихований потенціал особливо помітні 

на фоні стійкої нездатності звичних заходів юридичної відповідаль-

ності, передусім адміністративної, забезпечити належну охорону 

правопорядку у відповідній сфері, гарантувати дотримання прав лю-

дини та інтересів суспільства.

По-перше, чинна модель адміністративної відповідальності, вті ле-

на у Кодексі України про адміністративні правопорушення, є одно-

полярною і застосовна виключно до фізичних осіб. Отже, за ПСПВ, 

передбачені Кодексом, відповідальність несуть не господарські ор-

ганізації, а їхні посадові особи, що реально не позначається на ре-

зультатах діяльності таких суб’єктів господарювання, їхньому фі-

нансовому стані. Відповідно, відсутні стимули для зміни ними про-

типравного характеру своєї діяльності. 
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Досліджено проблему адміністративно-господарських санкцій за правопорушен-

ня у сфері поводження з відходами. Виявлено, що основними передумовами засто-

сування санкцій за вказані правопорушення є посягання останніх як на правовий 

екологічний, так і правовий господарський порядок, а також спрощення правил ве-

дення господарської діяльності у сфері поводження з відходами, що потребує про-

порційного посилення охоронної функції права. Обґрунтовано, що найбільші перспек-

тиви для відповідних правовідносин має застосування адміністративно-госпо дар-

ського штрафу, вилучення прибутку (доходу) як майнові санкції та обмеження чи 

зупинення діяльності суб’єкта господарювання як організаційні санкції.
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По-друге, та міра відповідальності, що за-

стосовується за адміністративні ПСПВ, є мало-

значною і a priori не здатна досягти пре вен-

тивно-виховної мети адміністративного стяг-

нення (ст. 23 Кодексу) [1].

Стає слабшою при цьому і роль держав но-

го контролю за додержанням законодавства 

про відходи, оскільки уповноважені на його 

здійснення органи не володіють засобами, до-

статніми для усунення виявлених та поперед-

ження нових порушень. Примноження кіль-

кості перевірок щодо поводження з відходами 

останнім часом (так, державні екологічні інс-

пекції у Сумській, Вінницькій та Волинській 

областях протягом січня—вересня 2016 р. здійс-

нили у 2—4 рази більше перевірок, ніж за весь 

2015 р.) [2—4] більше відбивається на статис-

тиці про кількість посадових осіб, притягнутих 

до адміністративної відповідальності, ніж на 

ре альному еколого-економічному становищі 

відповідної сфери. Якщо предмет контролю — 

визначена діяльність суб’єктів господарюван-

ня, то й до юридичної відповідальності за ре-

зультатами контрольних заходів логічно при-

тягати самих суб’єктів господарювання. На-

голосу при цьому потребують майнові санкції, 

розмір яких має адекватне економічне та еко-

логічне підґрунтя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В юри-

дичній літературі загальнотеоретичні і прик-

лад ні питання застосування АГС під різними 

кута ми зору досліджувались представниками 

нау ки господарського та адміністративного 

права.

У науці господарського права зазначеній 

проб лематиці присвячено праці Б.М. Грека [5], 

З.Ф. Татькової [6], Н.М. Шевченко [7] та ба га-

тьох інших учених. Серед найбільш вагомих 

здобутків варто назвати визначення місця АГС 

у системі господарсько-правової відповідаль-

ності та правової охорони в цілому, виявлен-

ня характерних ознак таких санкцій і напра-

цювання пропозицій щодо удосконалення ме-

ханізму їхнього застосування.

У науці адміністративного права дослі д-

женням поняття, сутності та ознак АГС ос-

таннім часом займались І.С. Войтенко [8] та 

Н.Ю. Кантор [9]. Необхідно також згадати 

ди сертацію А.О. Оскірко «Адміністративна 

від повідальність за порушення у сфері по-

водження з відходами», де розглянуто деякі 

АГС, що наразі застосовуються за ПСПВ [10].

Загальне посилання на господарсько-пра-

вову відповідальність і АГС як перспективний 

вид юридичної відповідальності за ПСПВ міс-

титься у дисертаційній роботі Н.О. Максімен-

цевої «Правове забезпечення поводження з не-

безпечними відходами» [11, с. 126].

Зважаючи на те, що охоронний потенціал АГС 

у відносинах щодо поводження з відхо дами за-

лишається майже нерозкритим (як теоретично, 

так і у практичному вимірі), пе ред умови і пер-

спективи їнього застосування у цих відносинах 

заслуговують детальнішого дослідження.

Метою статті є виявлення передумов та об-

ґрунтування пропозицій щодо перспектив за-

стосування АГС за ПСПВ.

Результати дослідження. Правова природа 

АГС залишається предметом тривалої науко-

вої полеміки. Полемічним, зокрема, видається 

місце названих санкцій у системі юридичної 

відповідальності, їхня галузева належність. Ко-

ротко охарактеризуємо основні теоретичні під-

ходи до цього питання.

Перший — склався у науці господарсько го 

права. Прибічники цього підходу хоча і ви-

знають специфічність АГС та їхні виразні від-

мінності від інших господарських санкцій, 

проте обґрунтовують (або підтримують) на-

лежність цих правових засобів до господар-

сько-правової відповідальності [5—7]. На ко-

ристь цього свідчать власне і положення статті 

217 Господарського кодексу України (ГК Ук-

раїни), що встановлюють види господарських 

санкцій [12].

Другий підхід передбачає, що за всіма ри са-

ми АГС належать до адміністративних санкцій 

і є заходами адміністративної відпові дальності. 

Цей підхід поділяють переважно пред ставники 

науки адміністративного права [8, с. 119—120; 

9, с. 88; 10, с. 3—4, 8].

З точки зору правового забезпечення стал о-

го і ефективного поводження з відходами зна-

чення має не стільки питання галузевої на леж-

ності АГС, скільки їхня об’єктивна спромож-

ність до охорони правопорядку в означеній 

сфері через спеціальні заходи майнового або 

організаційного типу. Разом із тим, з огляду на 

особливості, визначені ГК України, відповідні 

санкції розглядають у роботі як елемент гос-

подарсько-правової відповідальності.

Передумови застосування АГС як засобів 

правової охорони регулятивних правовідно-

син у галузі поводження з відходами зумов-
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люються спрямованістю основної частки 

пра во порушень цієї галузі не тільки проти 

пра во вого екологічного, але й правового гос-

по дарського порядку. Останній, як відомо, зв’я-

заний власним екологічним «імперативом», 

що випливає із конституційних основ відпо-

відного порядку. Найвиразнішими з них є со-

ціальна спрямованість економіки, заборона 

використання власності на шкоду людині та 

суспільству, забезпечення державою екологіч-

ної безпеки та підтримання екологічної рів-

новаги на тери торії України і інші [12]. В ідеалі 

через ці загальноправові принципи екологіч-

на та гос подарська складові правопорядку 

сполучаються, зливаючись в органічно цілісну 

правову матерію, що і є запорукою еколого-

економічної урівноваженості поводження з від-

ходами (В.А. Зуєв, наприклад, розглядає пра-

вопорядок у сфері поводження з відходами 

як двоєдину еколого-господарську категорію 

[13, с. 122]).

Наближення господарського- та еколого-

правового механізмів правового регулюван-

ня, окрім посилення екологічної складової в 

економічній політиці держави [14, с. 64—87], 

може відбуватись і шляхом експансії окремих 

інститутів господарського права до суміжних 

еколого-правових відносин. І один із можли-

вих кроків у цьому напрямі — це визнання 

ряду ПСПВ такими, які є одночасно пору-

шеннями у сфері господарювання, та призна-

чення за їх скоєння домірних АГС.

Ще одним вагомим аргументом на користь 

повномірного залучення АГС до охорони від-

носин у галузі поводження з відходами є спро-

щення в Україні правил ведення господарсь-

кої діяльності, її «дерегуляція». Починаючи з 

2014 р. господарські відносини у сфері, що 

досліджується, зазнали таких змін: скорочено 

кількість документів дозвільного характеру що-

до поводження з відходами (наразі діє два 

основних документи, а раніше було близько 

п’ятнадцяти); уведено декларування про від-

ходи замість одержання дозволу на здійснення 

операцій для суб’єктів господарювання, які 

виключно утворюють відходи у межах визна-

ченого законом показника; деліцензовано ді-

яльність із збирання і заготівлі окремих видів 

відходів як вторинної сировини тощо.

Лібералізація державного регулювання гос-

подарської діяльності у сфері поводження з 

від ходами не повинна асоціюватись лише із 

нарощування міри свободи підприємців. Од-

ним із «запобіжників» від зловживання цієї 

свободою має бути пропорційне посилення 

відповідальності суб’єктів господарювання за 

екологічно і ресурсно виправдану діяльність 

з відходами в умовах послабленого регулю-

вального тиску. Державний вплив, присутність 

якого зростає в охоронному режимі за раху-

нок регулятивного (разом із розвиненою систе-

мою позитивного стимулювання), поклика-

ний підтримати «хиткий» баланс приватних і 

публічних інтересів, що стикаються під дією 

властивостей відходів і не узгоджуються без 

державного втручання. Перш за все, відпо-

відне узгодження полягає у підвищенні еко-

логічної рентабельності господарювання у 

галузі поводження з відходами, досягнення 

чо го значно б полегшилось завдяки викорис-

танню АГС.

За універсальністю призначення провідне 

положення в системі АГС займає адмі ністра-

тивно-господарський штраф (далі — АГШ). 

Як майнова санкція АГШ застосовний прак-

тично за необмежене коло господарських 

ПСПВ — самостійно або разом з іншими ви-

дами АГС [12]. Однак на теперішній час цей 

юридичний засіб фактично відсторонений від 

охорони правовідносин у сфері поводження з 

відходами. Певне виключення містить сані-

тарне законодавство. Зокрема, ним регламен-

товано, що за випуск, реалізацію продукції, 

яка внаслідок порушення вимог стандартів, 

санітарних норм є небезпечною для життя і 

здоров’я людей, підприємство, підприємець, 

установа, організація сплачує штраф у розмірі 

100 % вартості випущеної або реалізованої 

продукції [15]. Також до 2007 р. на підставі по-

ложень Закону України «Про ветеринарну ме-

дицину» на суб’єктів господарювання накла-

дались штрафи за окремі правопорушення у 

відповідній галузі, частина яких належала до 

ПСПВ (наприклад, виготовлення харчових 

продуктів із сировини тваринного походжен-

ня, забороненої для використання) [16].

У деяких країнах діє багаторівнева шкала 

штрафів за ПСПВ, які встановлюються прямо 

у законодавстві про відходи. Характерним прик-

ладом є Закон Болгарії «Про поводження з 

відходами», який розрізняє 200 адміністра-

тив них правопорушень, переважні суб’єкти 

яких — індивідуальні підприємці та юридичні 

особи (з погляду правової традиції України 
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більшість названих правопорушень можна 

від нести до господарських, а штрафи, що за 

них передбачені, — до АГШ). Наприклад, на 

них можуть накладатись штрафи за: видален-

ня небезпечних відходів у місцях, не призна-

чених для цього — від 10 000 до 50 000 левів; 

нездійснення класифікації відходів, які ними 

утворюються — від 5 000 до 15 000 левів; зби-

рання, транспортування та / або обробка від-

ходів без одержання дозволу чи реєстрацій-

ного документа, коли це необхідно — від 7 000 

до 20 000 левів. Повторне вчинення будь- 

якого правопорушення тягне подвоєння суми 

штрафу [17].

Законодавчий досвід Болгарії у регламента-

ції юридичної відповідальності за ПСПВ не 

просто становить інтерес для національної 

пра вотворчості України, а може бути реаль но 

долученим до основи (звісно, у вигляді, адап-

тованому до внутрішньодержавних умов і 

процесів) для врегулювання питання застосу-

вання АГШ за ПСПВ. 

Так, заслуговує рецепції всеохопний (по-

вний) підхід щодо адмі ні стра тивно-правової 

(в українському контексті — господарсько-

правової) охорони правовідносин у сфері по-

водження з відходами із підвище ною увагою 

до предметної специфіки правопорушень і 

варіацій їх об’єктивної сторони (але не пере-

ступаючи межі зайвої деталізації). Його від-

творення в законодавстві України поперед-

жатиме появу «оголених» (неохоронюваних) 

зон правовідносин та дозволятиме оп ти маль-

но співвідносити суспільну шкідливість про-

типравних діянь із необхідною мірою держав-

ного примусу.

Забезпеченість охоронними нормами із 

АГШ у вигляді санкції позитивно позначиться 

й на хронічно «вразливих» ділянках регуля-

тивних правовідносин у сфері поводження з 

відходами. Узагальнення відомостей терито рі-

альних органів Державної екологічної інспек-

ції України, даних Мінприроди України по-

казує, що такими ділянками є: облік та звіт-

ність у сфері поводження з відходами (зокрема 

ведення реєстрових карт, паспортів на певні 

місця чи об’єкти); одержання документів до-

звільного характеру, подання декларації про 

від ходи; одержання ліцензії на здійснення 

операцій у сфері поводження з небезпечними 

відходами, дотримання ліцензійних умов; зби-

рання, транспортування, утилізація та вида-

лення побутових і небезпечних відходів; бу-

дівництво та експлуатація устаткування, об’єк-

тів і споруд для захоронення, переробки від-

ходів і т. д.; інші [2, 3, 18, 19].

Разом із АГШ чи без нього як санкції за 

окремі ПСПВ, пов’язані із купівлею-про да-

жем відходів, наданням послуг з їх вивезен-

ня, переробки і т. д., може використовуватися 

безоплатне вилучення прибутку (доходу). За 

допомоги цього заходу, наприклад, можна при-

пиняти і ліквідовувати наслідки порушень що-

до здійснення операцій: з металобрухтом — 

його експорту, правил реалізації та ін. Усі пра-

вопорушення разом із мірою відповідної санк-

ції повинні бути визначені Законом України 

«Про металобрухт» [20].

Іншим видом АГС, екологоохоронних за 

при значенням і застосовних у відносинах по-

водження з відходами, є обмеження або зу-

пинен ня діяльності суб’єкта господарювання. 

Стаття 246 ГК України пов’язує ці санкції із 

порушенням екологічних вимог під час здій-

снення господарської діяльності та покладає 

її реаліза цію на Кабінет Міністрів України, 

Раду міністрів АР Крим, а також інші упов-

но ва же ні органи в порядку, встановленому за-

коном [12].

Однак Законом України «Про відходи» не 

визначено ані компетенції, ані порядку засто-

сування вищевказаних санкцій. У свою чергу, 

Закон України «Про охорону навколишньо-

го природного середовища» надає Державній 

екологічній інспекції України повноважен ня 

на обмеження чи зупинення діяльності під-

приємств і об’єктів незалежно від підпоряд-

кування та форми власності, що експлуату-

ються з порушенням екологічного законо-

давства [21]. При цьому процедурні аспекти 

реаліза ції цих заходів ним також не врегульо-

вані (до 2014 р. вони визначалися постановою 

Вер хов ної Ради України) [22].

На відміну від цього Закону, окремі галузеві 

закони встановлюють ширший перелік ор га-

нів влади, уповноважених обмежувати або зу-

пиняти діяльність суб’єктів господарювання 

(чи об’єктів, що їм належать) за екологічні 

правопорушення. Так, згідно із Законом Ук-

раї ни «Про електроенергетику», компетенція 

щодо обмеження, зупинення чи припинення 

діяльності об’єктів електроенергетики роз по-

діляється між Кабінетом Міністрів України 

(елект ричні станції, магістральні та міждер-
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жавні електричні мережі), місцевими держав-

ними адміністраціями, органами місцевого са-

моврядування та Державною екологічною ін-

спекцією України (усі інші об’єкти елект ро-

енергетики) [23].

Зі свого боку закони, що визначають право-

вий статус названих органів влади, пропону-

ють власний варіант розмежування вказаної 

компетенції: повний її обсяг має тільки Кабі-

нет Міністрів України [24], обмежений — міс-

цеві державні адміністрації (вносять пропо-

зиції про зупинення діяльності підприємств, 

установ, організацій у разі порушення ними 

законодавства про охорону довкілля [25]) та 

органи місцевого самоврядування (зупиня-

ють будівництво, яке може заподіяти шкоду 

навколишньому середовищу [26]). 

Через колізії у законодавстві відсутність 

визначених підстав та порядку обмеження 

або зупинення діяльності суб’єктів господа-

рювання застосування таких АГС у відноси-

нах щодо поводження з відходами наразі є 

юридично неможливим. У перспективі за-

гальний порядок і повноваження органів вла-

ди мають визначатися стрижневим актом 

екологічного законодавства — Законом Украї-

ни «Про охоро ну навколишнього природно-

го середовища». 

Поряд із цим, підстави обмеження або зу-

пинення діяльності суб’єктів господарюван-

ня (їх ніх об’єктів), тобто конкретні ПСПВ, 

повинні закріплюватись Законом України «Про 

відходи».

Загалом АГС як засіб юридичної відповідаль-

ності за ПСПВ мають ряд суттєвих переваг. По-

перше, вони спрямовані на припи нен ня пра-

вопорушення та ліквідацію його наслідків, що 

значно легше вписується до системи координат 

еколого-господарських відносин, ніж загаль-

новідома превентивно-виховна ме та, властива 

адміністративним стягненням. По-друге, АГС 

«приводяться у дію» на підста ві презумпції ви-

ни (суб’єкт господарювання відповідає за пору-

шення правил здійснення господарської діяль-

ності, якщо не доведе, що ним вжито усіх за-

лежних від нього заходів для недопущення гос-

подарського правопорушення) [12]. По-третє, 

несприятливі майнові та ор ганізаційно-право-

ві наслідки АГС, яких зазнають суб’єкти гос-

подарювання, спонука тимуть останніх застосо-

вувати до своїх працівників, винних у вчиненні 

ПСПВ, дисцип лінарну відповідальність, що є 

стимулом для більш сумлінного виконання ни-

ми трудових обов’язків.

Висновки. Таким чином, основні передумо-

ви застосування АГС за ПСПВ криються у 

тому, що: зазначені правопорушення у біль-

шості своїй посягають не лише на правовий 

екологічний, але й правовий господарський 

порядок, поділ яких, виходячи із конституцій-

них основ останнього, є скоріше умовним. Та-

кож спрощення правил здійснення господар-

ської діяльності, у тому числі й щодо повод-

ження з відходами, вимагає пропорційного 

посилення охоронної функції права, зокрема 

через розширення сфери застосування АГС.

Перспективи упровадження АГС за ПСПВ 

стосуються, передусім, санкцій майнового ха-

рактеру, серед яких провідне місце належить 

АГШ. АГШ може використовуватися як санк-

ція за низку ПСПВ, що мають вельми широ-

кий діапазон об’єктів посягання, — від уста-

новленого порядку обліку та звітності у сфері 

поводження з відходами до умов безпечної 

експлуатації об’єктів, споруд і устаткування, 

призначеного для проведення операцій з від-

ходами. 

Ще однією АГС майнового характеру, що 

може стати ефективним заходом правово го 

впливу за певні види ПСПВ, є безоплатне ви-

лучення прибутку (доходу), що був одержаний 

унаслідок порушення визначених законом 

правил поводження з відходами. Окрім назва-

них видів АГС, перспективними заходами 

організаційно-правового впливу на поведінку 

суб’єктів господарювання у сфері по водження 

з відходами є обмеження або зу пинення їхньої 

діяльності.

З метою підвищення ефективності право-

вого забезпечення поводження з відходами в 

Ук раїні викладені вище пропозиції повинні 

набути нормативно-правового вираження у 

За коні України «Про відходи». Для цього від-

повідний закон необхідно доповнити статтею 

42-1 «Адміністративно-господарські санкції за 

правопорушення у сфері поводження з від хо-

дами», де встановити перелік таких право по-

рушень, вид і міру санкції (санкцій) за їх вчи-

нення. У цій же статті доцільно зробити засте-

реження, що застосування до суб’єктів госпо-

дарювання АГС не звільняє від адміністратив-

ної відповідальності їхніх посадових осіб, че-

рез невиконання або неналежне виконання 

обо в’язків якими допущено порушення.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

САНКЦИИ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ: ПРЕДПОСЫЛКИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Исследована проблема административно-хозяйствен-

ных санкций за правонарушения в сфере обращения с 

отходами. Выявлено, что основные предпосылки приме-

нения санкций за указанные правонарушения кроются в 

посягательстве последних как на правовой экологиче-

ский, так и правовой хозяйственный порядок, а также 

упрощении правил ведения хозяйственной деятельности 

в сфере обращения с отходами, требующих пропорцио-

нального усиления охранительной функции права. Обо-

сновано, что наибольшие перспективы для соответству-

ющих правоотношений имеет применение адми ни стра-

тивно-хозяйственного штрафа, изъятие прибыли (дохода) 

как имущественные санкции и ограничение или прио-

становление деятельности субъекта хозяйствования как 

организационные санкции.

Ключевые слова: административно-хозяйственные санк-

ции, правонарушения в сфере обращения с отходами, 

правовой порядок, штраф, ограничение деятельности, 

приостановление деятельности.
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ADMINISTRATIVE-ECONOMIC 

SANCTIONS FOR THE OFFENCES IN SPHERE 

OF WASTE MANAGEMENT: PRECONDITIONS 

AND PROSPECTS OF APPLICATION

The present paper examines the problem of administrative-

economic sanctions for the offences in sphere of waste man-

agement. It is shown that the main preconditions of appli-

cations of such sanctions are the impingement of given of-

fences both — on legal environmental and legal economic 

order, as well as the simplification of requirements of doing 

economic activity in sphere of waste management that re-

quires a proportional gain of protective function of law. It is 

also grounded that the most promising for appropriate legal 

relationships is application of administrative-legal fine, sei-

zure of the profit (income) as pecuniary sanctions and restric-

tion or suspension of activity of economic entity as organiza-

tional sanctions. 

Keywords: administrative-legal sanctions, offences in sphere 

of waste management, legal order, fine, restriction of activi-

ty, suspension of activity.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ 
ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Викладено методику виконання наукового дослідження за темою «Економіко-

право ве забезпечення розвитку новоутворених територіальних громад». Визначено 

основну ідею, ціль і завдання дослідження, методи й інформаційну базу, структуру 

дослідження, практичний результат проведених досліджень, користувачів от-

риманих результатів. Розроблено структурно-логічну схему методики наукового 

дослідження за темою «Економіко-правове забезпечення розвитку но воутворених 

територіальних громад».

Актуальність. Ефективність реалізації державної регіональної полі-

тики у сучасній Україні залежить від спроможності об’єднаних те-

риторіальних громад (далі — ОТГ), що утворюються відповідно до 

законодавства України про децентралізацію влади. Тому на перше 

місце виходить створення спроможних громад у широкому, комп-

лексному розумінні цього поняття, яке включає ресурсний потенці-

ал та високі рівень і якість життя громадян, надання їм переважної 

більшості послуг як від органів місцевого самоврядування, так і від 

державної влади. Для утворення спроможних громад та консолідації 

їхніх ресурсів для вирішення місцевих проблем протягом першого 

періоду реформи було ухвалено ряд законів.

Закон України «Про співробітництво територіальних громад» [1] 

створив умови для запровадження в Україні п’яти юридичних форм 

співробітництва, що стало особливо актуальним для громад після 

початку реального процесу децентралізації, коли важливі повнова-

ження органів виконавчої влади передаються місцевому самовряду-

ванню за умови, що воно може реалізовувати ці повноваження.

Закон України «Про добровільне об’єднання громад» [2] став фак-

тично головним інструментом реформи, оскільки саме він закладає 

вимоги щодо порядку добровільного об’єднання громад. Завдяки 

Ключові слова: методика, ме-

та, методи, результати дос-

ліджень, економіко-пра во-

ве забезпечення, тери торі-

альна громада.
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цьому Закону сьогодні в Україні активно ство-

рюються об’єднані громади та призначаються 

місцеві вибори.

В Україні отримали розвиток юридичні пи-

тання, пов’язані з процедурою реорганізації 

ор ганів місцевого самоврядування після доб-

ровільного об’єднання територіальних гро мад, 

питання трудового законодавства, кад рової ро-

боти та проходження служби в органах місцево-

го самоврядування, питання у сфері бю джет-

ного процесу та бухгалтерського обліку, які 

постають перед ОТГ, питання щодо інвента-

ризації майна органів місцевого самовряду-

вання, що об’єднуються, питання, пов’язані зі 

здійсненням процедур державних закупівель 

у підпорядкованих підприємствах, уста но вах, 

організаціях. Проте питання розвитку новоут-

ворених територіальних громад потребують 

особливої уваги з боку науки і практики через 

сучасні виклики, що постають перед Ук раї-

ною та які зумовлюють необхідність еко но-

міко-правового забезпечення розвитку новоут-

ворених територіальних громад. Усі ці обста-

вини зумовлюють необхідність формування 

економіко-правового забезпечення розвитку 

новоутворених територіальних громад з ураху-

ванням європейського досвіду.

Аналіз останніх досліджень. Дослідження іс-

торії впровадження реформи місцевого само-

врядування в Польщі, досвіду реформ адмі ні-

стративно-територіального устрою і місцевого 

самоврядування у Данії та Швеції, форми учас ті 

громадян у місцевому самоврядуванні у Грузії 

дали змогу встановити, що кожна країна має 

свої особливості проведення реформ з децен-

тралізації та формування спроможної об’єд на-

ної територіальної громади. З цього приводу 

особливої уваги заслуговує методологія стра-

тегічного планування розвитку об’єднаних те-

риторіальних громад в Україні, яка була роз-

роблена експертами програми ЄС «Підтримка 

політики регіонального розвитку в Україні» [3]. 

Методологія інтегрує ключові аспекти жит тє-

діяльності і розвитку: економічні, соціальні та 

екологічні, підтримуючи їхню взаємодію. Ме-

тодологія сприяє активній участі усіх зацікав-

лених і компетентних осіб у процесі страте-

гічного планування та реалізації планів розвит-

ку відповідно до їхніх інтересів і можливостей.

Вітчизняні науковці та практики також об-

ґрунтовують необхідність виконувати наукові 

дослідження щодо формування економіко-

правового забезпечення розвитку новоутво-

рених територіальних громад, оскільки публі-

кації, у яких розглядаються питання теорії, 

методології та практики, підготовлено за учас-

ті міжнародних донорів [4, 5]. Однак питання 

економіко-правового забезпечення розвитку 

новоутворених територіальних громад не до-

сліджуються. Виходячи з викладеного вище у 

розробників цієї практичної науково-дослід-

ної теми є окреме поле для наукового пошуку і 

реалізації задуманого.

Колектив Луганської філії Інституту еко-

номіко-правових досліджень НАН України (да-

лі — ЛФ ІЕПД НАН України) має накопиче-

ний запас теоретичних і методичних напра-

цювань з розробки стратегії розвитку регіону. 

За останні роки науковцями ЛФ ІЕПД НАН 

України підготовлено ряд науково-методич них 

положень, покликаних певною мірою ство ри-

ти формування економіко-правового забезпе-

чення стратегічного розвитку територій. Серед 

них можна назвати такі: моніторинг та оцінка 

реалізації стратегії економічного та соціально-

го розвитку Луганського регіону до 2015 р., 

розробка Стратегії розвитку Луганської облас-

ті до 2020 р. тощо [6—10].

Метою статті є обґрунтування змістовного 

наповнення методики виконання науково го 

дослідження за темою «Економіко-правове за-

безпечення розвитку новоутворених територі-

альних громад».

Результати досліджень. Мета наукового до-

слідження — розробка економіко-правових ме-

ханізмів забезпечення розвитку новоутворе-

них територіальних громад. 

Об’єктом дослідження є новоутворені об’єд-

нані громади.

Предмет дослідження — економіко-право ве 

забезпечення розвитку новоутворених терито-

ріальних громад.

Для досягнення поставленої мети перед ба-

чається вирішення таких наукових завдань: уза-

гальнити чинне нормативно-правове за без пе-

чення розвитку новоутворених терито рі аль них 

громад; узагальнити європейський і сві товий 

досвід щодо створення та розвитку тери то рі-

альних громад; провести моніторинг ство рен-

ня та функціонування об’єднаних те ри то рі аль-

них громад у регіонах України (прі о ритет — 

Луганська область); дослідити ре зультати під-

тримки об’єднаних територіальних гро мад 

міжнародними донорами; розробити дорож-
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Структурно-логічна схема методики виконання наукового дослідження за темою: «Економіко-правове забезпечення 

розвитку новоутворених територіальних громад»

ню карту як механізм розвитку новоутворених 

територіальних громад з урахуванням парти-

сипативного підходу; визначити основні інди-

катори розвитку новоутворених територіаль-

них громад; підготувати методику розробки 

стратегії розвитку і стратегічного плану роз-

витку новоутворених територіальних громад 

у взаємозв’язку зі Стратегією розвитку регіо ну 

на період до 2020 р.; розробити макети стра-

тегії розвитку і стратегічного плану розвитку 

новоутворених територіальних громад у вза є-

мо зв’язку зі Стратегією розвитку регіону на 

період до 2020 р. як механізми розвитку ново-

утворених територіальних громад; розробити 

нормативно-правові акти локального харак-

теру щодо розвитку новоутворених територі-

альних громад у взаємозв’язку з реалізацією 

Стратегії розвитку регіону на період до 2020 р.

У процесі дослідження будуть використані 

загальні наукові та спеціальні методи: логіч-

ний, комплексний, структурний, динамічний, 

ситуаційний підходи; системний підхід, мето-

ди тактичного і стратегічного аналізу, ретро-

спективного, факторного, елімінування тощо. 

Інформаційну базу дослідження складають: 

статистична інформація Державного комітету 

статистики України, головних управлінь ста-

тистики в областях, аналітичні та наукові ма-

теріали організацій НАН України, наукові до-

робки вітчизняних та закордонних науковців, 

законодавчо-нормативні акти та постанови 

Кабінету Міністрів України та Верховної Ра-

ди України з питань створення та розвитку 

об’єднаних територіальних громад.

Виходячи з визначених вище позицій, до-

слідження за темою структурно складається із 

двох підтем: економічне забезпечення роз-

витку новоутворених територіальних громад; 

правове забезпечення розвитку новоутворе-

них територіальних громад (див. схему). 

Результатами науково-дослідної роботи ма-

ють стати пропозиції щодо удосконалення 
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чинного законодавства шляхом розробки від-

повідних положень, науково-методичні ре-

комендації щодо розвитку новоутворених те-

риторіальних громад. Результати дослідження 

будуть узагальнені у колективній монографії, 

наукових публікаціях, наукових доповідях і 

аналітичних записках, методичних рекомен-

даціях, які дадуть можливість органам управ-

ління різного рівня готувати та реалізовувати 

відповідні управлінські рішення щодо роз-

вит к у новоутворених територіальних громад, 

нор ма тивно-правові акти локального харак-

теру що до розвитку об’єднаних територіаль-

них гро мад у зв’язку з реалізацією Стратегії 

роз витку регіону на період до 2020 р. 

Вирішення таких наукових завдань і підго-

товка відповідних методичних матеріалів да-

дуть змогу здійснювати органами місцевого 

самоврядування ефективну управлінську ро-

боту щодо формування та розвитку новоутво-

рених територіальних громад.

Висновки. За запропонованою методикою бу-

дуть розроблені науково-практичні поло жен-

ня щодо економіко-правового забезпе чен ня 

розвитку новоутворених територіальних гро-

мад. Планується, що результати робіт за темою 

в цілому будуть використані: державними та 

регіональними органами влади; ор ганами міс-

цевого самоврядування; об’єд на ни ми тери-

торіальними громадами, науковими установа-

ми; підприємствами та установами регіонів. 

По завершенню теми буде розроб лено та на-

дано для використання на різних рівнях на-

ціональної економіки таку науково-технічну 

документацію: заключний звіт за темою; до-

рожня карта розвитку новоутворених терито-

ріальних громад з урахуванням партисипатив-

ного підходу; методичні рекомендації щодо 

розробки стратегії та стратегічного плану роз-

витку новоутворених територіальних громад у 

взаємозв’язку зі Стратегією розвитку регіону 

на період до 2020 року; локальні нор мативно-

правові акти щодо розвитку новоутворених 

територіальних громад.
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Представлена методика проведения научных исследо-

ва ний по теме «Экономико-правовое обеспечение раз-

вития объединенных территориальных общин». Оп ре-

де ле ны ос новная идея, цель и задачи исследования, 

методы и информационная база, структура исследова-

ния, практический результат исследований, поль зо ва-

тели полученных результатов. Разработана структур но-

логическая схема методики выполнения научных ис-

следований по теме «Экономико-правовое обеспечение 

развития объединённых территориальных общин».
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The article presents the methodology realization of scienti-

fic research on the topic «Economic and legal development 

of the newly formed territorial communities». The main idea, 

the purpose and objectives of the study, the methods and in-

formation base, the structure of the study, the practical result 

of the research, and the users of the results are determined. 
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ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО

Постановка проблеми. В умовах сучасної модернізації національної 

економіки потрібні нові підходи до удосконалення наявних форм і 

механізмів економічного співробітництва. Розвиток міжрегіональних 

економічних зв’язків у даній статті розглядається як пріоритетний 

напрям регіональної економічної політики. У сучасному ін фор ма ти-

зованому суспільстві досить відчутним є посилення міжрегіональної 

конкуренції, а також високого динамізму змін, що від буваються як 

у зовнішньому середовищі, так і усередині регіону. Тож регулювання 

міжрегіональної взаємодії, пошук шляхів його розвитку — це одна з 

умов підвищення темпів економічного розвитку регіонів, яка вима-

гає активізації процесу їхнього залучення в інформаційний простір, 

основним елементом якого — інформаційна інфраструктура.

У даній статті головним елементом дослідження є продовольчий 

ринок — відкрита система. Через це, вектор його роз витку у стра-

тегічному плані визначається оптимізацією міжрегіональних вза-

ємодій на основі формування ефективної інформаційної інфраструк-

тури та єдиного ринкового простору. Активізація міжрегіональних 

продовольчих і сировинних зв’язків сприяє підвищенню ефектив-

ності агропродовольчої сфери економіки.

Огляд останніх джерел досліджень і публікацій. Питаннями фор-

мування інформаційної інфраструктури регіону, розвитку інфор-

матизації в цілому займалися такі вчені: В.М. Андрієнко, О.С. Баба-
© О.В. КОЛОМИЦЕВА, 

     Н.В. ШЕВЧЕНКО, 2017

Ключові слова: інформацій-

на інфраструктура, продо-

воль чий ринок, міжрегіо-

нальне співробітництво, 

ін формаційно-кон сульта -

цій не забезпечення, єдиний 

ін формаційний портал.

Розглянуто сучасні проблеми розвитку інформаційної інфраструктури продоволь-

чо го ринку. Обґрунтовано доцільність активізації міжрегіонального співробітниц т ва в 

сфері АПК, обумовлену значним антикризовим потенціалом, здатним оп ти мі зу-

вати структуру міжрегіонального товарообміну. Визначено, що ключовим елемен-

том продуктивної міжрегіональної взаємодії є формування потужної інформаційної 

інфраструктури. Наведено основні напрями розвитку інформаційної інфраструк-

ту ри продовольчого ринку в сфері міжрегіонального співробітництва. Виділено ос-

новні цільові завдання розвитку інформаційної інфраструктури продовольчого рин-

ку з урахуванням сучасних проблем, перешкод і перспектив.

doi: https://doi.org/10.15407/———2017.00.00

УДК 332.143:338.439

О.В. КОЛОМИЦЕВА, д-р екон. наук, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингу

Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

Н.В. ШЕВЧЕНКО, старш. викладач кафедри економічної кібернетики та маркетингу

Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ В КОНТЕКСТІ 
МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА



75ISSN 1681-6277. Економіка та право. № 1 (46), 2017

Розвиток інформаційної інфраструктури продовольчого ринку в контексті міжрегіонального співробітництва

нін, Д. Белл, М. Дмитренко, Р.М. Кастельс, 

А.О. Маслов, У. Мартин, Л.Г. Мельник, 

С.О. Пиріг, Н.М. Потапова, І.О. Седікова, 

А. Соколов, В. Степанов, О. Тоффлер, Л.І. Фе-

дулова, М.П. Чайковська, А.А. Чухно, О.В. Ше-

пеленко, К. Ясперс та інші. Значимість роз вит-

ку інформаційної інфраструктури відзначено 

у Стратегії розвитку інформаційного суспіль-

ства в Україні від 15.05.2013 р., у Законі Украї-

ни «Про Концепцію Національної програми 

інформатизації» від 04.02.1998 р. № 75/98-ВР. 

Різні аспекти формування системи інфор-

маційного забезпечення аграрного ринку були 

роз глянуті у працях М.Ф. Безкровного, О.М. Бо-

родіної, М. Василівського, Т.П. Кальна-Ду бі нюк, 

М.Ф. Кропивка, Н.А. Муравйова, Г.І. Паль-

шиної, П.Т. Саблука та інших учених.

Проблемам інформаційного забезпечення 

між регіонального, транскордонного співробіт-

ництва присвячено праці таких науковців, як: 

Н. Карпчук, Є. Кіш, А. Митко, І.А. Попова, 

К.І. Сєрєбряк, Ю.М. Слюсарчук, С.А. Товка-

нець, Б. Юськів та інших.

Постановка завдання. Метою статті є об-

ґрун тування необхідності формування якіс-

ної інформаційної інфраструктури продо-

вольчого ринку в контексті міжрегіонального 

співробітництва, вивчення основних проб-

лем та перспектив розвитку інформаційної 

інфраструктури.

Основний матеріал і результати. Механізм 

функціонування продовольчого ринку — вза-

ємодія об’єктивних факторів, явищ і проце-

сів у сфері виробництва, розподілу, обміну та 

споживання продовольчих товарів. Функціо-

нування даного ринку визначається співвід-

ношенням потреб населення, внутрішніх ви-

робничих можливостей і розвиненістю міжре-

гіональних зв’язків.

Для розвитку міжрегіонального співробітни ц-

тва в агропродовольчій сфері необхідно ство-

рення потужної інформаційної інфраструкту-

ри шляхом спільних зусиль регіональних орга-

нів влади, бізнесу та науки, які полягають у 

підтримці міжрегіональних проектів; налаго-

дженні ділових контактів; створенні спеціалі-

зованих структур, відповідальних за розвиток і 

координацію міжрегіональних зв’язків; про-

ведення навчальних семінарів з питань міжре-

гіонального співробітництва і т. п. [1, с. 65].

Суб’єктами-споживачами інформаційної 

ін фраструктури продовольчого ринку є: під-

приємства, що виробляють сільськогоспо-

дарську продукцію; переробні підприємства; 

організації оптової торгівлі; підприємства з 

об слуговування населення та організації роз-

дрібної торгівлі; домогосподарства; фінансові 

та страхові установи; органи статистики; ус-

танови системи наукового обслуговування та 

навчання кадрів; місцеві та центральні органи 

управління, політичні організації, засоби ма-

сової інформації, інформаційно-аналітичні 

сис теми в мережі Інтернет. Цим споживачам 

притаманна специфіка як щодо характеру ін-

формаційних потреб, так і щодо форми вико-

ристання інформаційного продукту [2, с. 56].

Інформаційна інфраструктура продоволь-

чого ринку — це сукупність інформаційних 

центрів, підсистем, банків даних і знань, сис-

тем зв’язку, центрів управління, апаратно-

прог рамних засобів і технологій забезпечення 

збору, зберігання, обробки і передання ін фор-

ма ції в системі економічних відносин, що 

складаються в сфері виробництва, транспор-

тування, зберігання та реалізації продоволь-

ства. Сюди належать джерела і форми роз-

повсюдження інформації у середовищі стейк-

холдерів про довольчого ринку, включаючи 

спеціалізовані ЗМІ, маркетингові центри, ре-

кламні агентства, конференції, виставки, фо-

руми та інші заходи, що забезпечують інфор-

маційний обмін. Також до інформаційної інф-

раструктури входять різні бази даних (наукові 

розробки, патенти, інформація про ринки, 

кад ри, ресурси тощо).

Таким чином, розвиток інформаційної ін-

фраструктури забезпечить необхідні умови 

для міжрегіонального співробітництва та фор-

мування міжрегіональних ринків. Основними 

з них є наявність інформаційної бази, що міс-

тить дані про потенційних партнерів, їхні мож-

ливості і пропозиції; про потенціал вивезення 

та потреби у ввезенні; міжрегіональні угоди; 

інвестиційні програми та проекти у сфері про-

довольчого ринку; про економічне та фінан-

сове становище та ін. [3]. Напрямами розвитку 

інформаційної інфраструктури продовольчого 

ринку у сфері міжрегіонального співробітни-

цтва мають бути: 1) організація «круглих сто-

лів», семінарів, конференцій щодо розгляду 

найбільш актуальних тем із залученням від-

повідних міністерств і відомств, а також пред-

ставників некомерційних структур, зацікав-

лених у стимулюванні розвитку регіонального 
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продовольчого ринку; 2) розширення участі 

експортерів у міжрегіональних виставках, нау-

ково-практичних конференціях; організація і 

проведення таких заходів на території регіону; 

3) видання рекламних буклетів, які б вигідно 

представляли регіон; публікація необхідних ві-

домостей у пресі та каталогах, випуск періо-

дичних інформаційно-аналітичних бюлетенів; 

4) надання безпосередньої підтримки, кон-

сультаційної допомоги суб’єктам господарю-

вання та своєчасного інформування про про-

ведені заходи; цілеспрямована робота з кон-

кретними суб’єктами продовольчого ринку; 

5) повномасштабне використання потенціалу 

мережі Інтернет, насамперед, організація от-

римання у режимі он-лайн інформації за за-

питами про експортні можливості регіону; 

створення сайта та розміщення на ньому ін-

формації про регіон та його підприємства; парт-

нерство зі спеціалізованими веб-сайтами і т. п.

Потрібно зазначити, що великий обсяг ро-

боти зі збирання, аналізування, зберігання ін-

формації та документів, пов’язаних із міжре-

гіональною торгівлею, надання інформаційної 

продукції (довідники, буклети про експорт-

ний потенціал, мультимедійні презентації то-

що) повинен здійснюватися спеціалізованим 

департаментом регіонального розвитку.

Сучасний етап регіонального економічного 

розвитку ускладнюється процесом адаптації 

до нових економічних умов, спричинених по-

силенням глобальних і регіональних інтегра-

ційних процесів, системних перетворень у 

регіональній політиці, тяжким фінансовим 

становищем країни в цілому, розвитку інфор-

маційної інфраструктури перешкоджає низка 

об’єктивних проблем.

Дослідження розвитку інформатизації в аг-

ропромисловому комплексі України показа-

ло істотне відставання від передових країн 

майже за всіма основними напрямами: про-

грамне забезпечення, кількість персональних 

комп’ютерів, систем зв’язку, кількість наявних 

інформаційних систем, а головне — викорис-

товуються застарілі технології проектування, 

розробки і супроводу інформаційних систем. 

Згідно з опублікованою доповіддю Всесвіт-

нього економічного форуму «Глобальний звіт 

про розвиток інформаційних технологій 2015», 

за зведеним Індексом мережевої готовності 

2015 р., який характеризує рівень розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій, Ук-

раїна посідає 71 місце у переліку зі 143 дер-

жав [4]. За результатами міжнародної оцінки 

розвитку електронного урядування United Na-
tions E-Government Survey 2016. E-Government 
For The Future We Want, Україна посіла 62-ге 

місце серед 193 країн-членів Об’єднаних На-

цій [5]. Аналіз статистичних даних щодо ін-

форматизації підприємств окремих видів еко-

номічної діяльності України показав, що в 

2015 р. частка підприємств переробної про-

мисловості, які використовували у свої діяль-

ності комп’ютери, становила лише 24 % від 

загальної кількості підприємств України [6, 

с. 197]. І лише 25 % цих підприємств мають 

доступ до мережі Інтернет [6, с. 198].

В Україні існує низка чинників, які гальму-

ють процес інформатизації в сільській місце-

вості. Серед них потрібно виділити відносно 

високу вартість послуг Інтернет-про вай дерів, 

яка не відповідає рівню життя мешканців у 

сільських регіонах, слабку активність уряду 

щодо розвитку і поширення нових інформа-

ційних технологій у країні, відсутність відпо-

відної законодавчої бази в цій галузі, низький 

рівень забезпечення інформаційної безпеки, 

невисоку мотиваційну готовність населення до 

використання нових інформаційних техно-

логій, а також недооцінку важливості самого 

процесу інформатизації [7, с. 376].

Упроваджуючи інформаційні системи, ор-

гани управління АПК стикаються з безліччю 

проблем. Умовно ми їх розділили на проблеми, 

пов’язані із забезпеченням функціону ван ня 

системи, управлінські і організаційні пробле-

ми. У цілому, до проблем, які перешкоджають 

безперебійному функціонуванню систе ми, від-

носяться такі: проблеми недостатнього опра-

цювання функціоналу системи та її кількіс-

ного опису, зручного інтерфейсу для роботи 

фахівців; проблеми відсутності спеціалізова-

них сервісів і програм автоматичного збору 

первинної інформації для подальшого ухва-

лення управлінських рішень. Інформація роз-

різнена за формами надання (письмова, усна, 

електронною поштою тощо), на її обробку і 

введення в систему необхідна велика кількість 

часу. Також існує кадрова проблема: управлін-

ський персонал у своїй роботі не використовує 

сучасні програми, які допомагають ухвалити 

рішення, оскільки не вміє ними користувати-

ся, наприклад для проведення польових дос-

ліджень на основі інформаційних технологій.
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На сьогодні суб’єкти господарювання, які 

функціонують на продовольчому ринку, знач-

ну частку яких становлять середні і малі під-

приємства, не мають можливості само стійно 

виконувати повноцінне дослідження ринку. 

Відсутність необхідної та достовірної ін фор-

мації про стан ринку не дає змоги су б’єктам 

ухвалювати рішення, що забезпечують підви-

щення їхньої конкурентоспроможності. Для 

зміни такого становища необхідно удоско-

налення інформаційної інфраструктури про-

довольчого ринку, і в першу чергу — його ста-

тистичної складової.

Зміни статистичної системи вимагають 

уп ровадження нових методів статистичних 

досліджень, удосконалення управління ста-

тистичною системою, підготовки персоналу 

та переоснащення обчислювального облад-

нання, ефективного зберігання, обміну і по-

ширення інформації в інтересах користува-

чів, які формують міжрегіональні зв’язки. 

Значне розширення кола користувачів ін-

формацією, виникнення нових форм госпо-

дарювання, різноманіття форм власності обу-

мовлюють необхідність істотних змін у вико-

ристовуваних методологіях і розробки нових 

з використанням сучасних методів. У свою 

чергу, удосконалення статистичної системи 

на рівні регіону та держави в цілому можли-

ве лише за наявності високотехнологічної 

кор поративної ін фор ма ційно-обчис люваль-

ної системи, що включає сучасні інформа-

ційні технології, програмно-технологічні за-

соби та засоби телекомунікацій, які забезпе-

чують можливість формування статистичного 

інформаційного ресурсу та оперативного до-

ступу до нього.

Основними напрямами удосконалення ста-

тистичної інформаційної системи збору даних 

мають стати: модернізація наявного програм-

ного забезпечення; упровадження методів і 

засобів збору даних в електронній формі без-

посередньо з підприємств; використання за-

собів автоматизованого уведення даних шля-

хом ска нування; розробка спеціалізованих за-

собів уведення даних під час моніторингу 

ринку продовольчих товарів [8]. Удосконален-

ня системи обміну та поширення інформації 

також передбачає ряд заходів: модернізацію 

техно логії використання обмінних масивів да-

них; удосконалення промислових засобів об-

міну повідомленнями та ін.

Враховуючи, що розвиток ринку продоволь-

чих товарів багато в чому залежить від між-

ре гіональних зв’язків, доцільно створити від-

повідні статистичні територіальні органи, до 

компетенції яких входило б збирання, оброб-

ка та надання інформації про стан і тенденції 

розвитку відповідного ринку на суміжних те-

риторіях. При цьому, враховуючи, що продо-

вольчий ринок має також свої особливості в 

межах регіону на кожній окремій території, 

необхідна якісна статистика його розвитку 

по районах.

На жаль, на сучасному етапі показники, що 

надаються офіційною статистикою, не дають 

змоги виконувати повноцінне та адекватне 

аналізування стану і тенденцій розвитку ринку 

продовольчих товарів. Використовуваний на-

бір показників у статистиці продовольчого 

ринку вимагає серйозних оновлень. Для пов-

н оцінного аналізу регіонального ринку про-

довольчих товарів у структуру показників ба-

жано внести дані щодо змін місткості ринку за 

окремими товарними групами, а також про 

зміни частки ринку, яку займають різні фірми. 

Удосконалення інформаційного забезпечення 

ринку продовольчих товарів пов’язано з уп ро-

вадженням нових науково обґрунтованих ме-

тодів прогнозування платоспроможного спо-

живчого попиту, вивчення його динаміки та 

просторово-часових характеристик.

Відставання розвитку інформатизації ре-

гіонального продовольчого ринку зумовлює 

необхідність формування у рамках розвитку 

інформаційної інфраструктури ефективної сис-

теми інформаційно-консультаційного забез-

печення суб’єктів господарювання агропро-

мислового комплексу. Практика показала, що 

у сучасних умовах розвиток системи сільсько-

господарського консультування стає особливо 

актуальним, оскільки інформаційно-кон суль-

та ційні служби є тією необхідною посеред-

ницькою структурою, яка в умовах низького 

інформаційного забезпечення здатна підви-

щи ти рівень ефективності аграрного вироб-

ниц тва на основі його інноваційного розвитку. 

У рамках інформаційного напряму такі ін-

формаційно-консультаційні служби є відкри-

тою структурою загального доступу, що має 

інформаційно-довідкову систему з поповнен-

ням банків даних інформаційними ресурса-

ми, отримуваними від наукових організацій, 

органів управління АПК, консультаційних 
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служб, товаровиробників та інших джерел 

інформації.

У перспективі на базі структурних підроз-

ділів, які надають функції інформаційного 

консультування суб’єктам господарювання 

АПК, доцільним буде створення єдиного ін-

формаційного порталу аграрних знань, що ін-

тегрує тематичні ресурси різних міністерств, 

відомств, розробників інноваційних про дук-

тів, завданням якого є надання консультацій 

замовникам у режимі віддаленого доступу. Цей 

інформаційний портал повинен виконувати 

такі функції: архів нормативної та нор матив-

но-правової інформації; створення «соціаль-

ного замовлення» на приклад  ні розробки та 

ін новаційні проекти; надання доступу до 

електронних бібліотек публікацій; ко ор дина-

ція, роз повсюдження й оновлення приклад-

них програм і баз даних; дистанційне навчан-

ня; електронна торговельна площадка; вір-

туальна біржа праці; бібліотеки посилань на 

тематичні сайти міністерств, які описують 

спектр державних послуг, що надаються то ва-

ровиробникам розглянутої нами предметної 

галузі в електронному вигляді; надання «зво-

ротного зв’язку» користувачам порталу тощо.

Підсумовуючи, можна виділити основні ці-

льові завдання розвитку інформаційної ін-

фраструктури продовольчого ринку: 

1. Визначення шляхів розвитку інформаційної інфра-

структури на основі створення потужної інформаційної 

бази з метою активізації міжрегіональної співпраці, від-

критого діалогу регіональних органів (Управління аг-

ропромислового розвитку обласної державної адміні-

страції), регіональних агропромислових формувань 

(асоціацій, агропромислових підприємств та агрофірм), 

науково-дослідної мережі продуктивності АПК та ін-

ших зацікавлених інституцій.

Формування єдиного інформаційного простору карди-

нально трансформує не тільки систему організаційно-еко-

номічних зв’язків, але й інституційно-господарське середови-

ще агроекономіки, активізує генерацію нових суб’єктів — 

міжрегіональних інтегрованих структур, які у процесі 

свого функціонування сприятимуть концентрації профіль-

них активів аграрної сфери, модернізують систему ор га ні-

заційно-економічних відносин в АПК мезорівня, сприя ти-

муть забезпеченню еквівалентності відносин обміну і роз-

поділу, скорочення трансакційних витрат. Міжрегіональне 

співробітництво суб’єктів АПК суміжних аграрних ре-

гіонів сприятиме не тільки оптимізації структури між-

регіонального товарообігу, але й стабілізації фінансового 

стану багатьох суб’єктів агробізнесу, підвищенню конку-

рентоспроможності продовольчих товарів.

2. Формування механізму розвитку інформаційних сис-

тем і технологій, що забезпечують ефективність функ-

ціонування продовольчого ринку завдяки широкому 

застосуванню сучасних наукових методів програмно-

цільового управління продукційними процесами, техно-

логію упровадження яких необхідно реалізовувати під 

час розробки відповідних проектів зростання виробниц-

тва сільськогосподарської продукції.

Першочерговими завданнями впровадження сучасних 

інформаційних технологій є: 1) підвищення ефективності 

використання сільськогосподарських угідь, ферм, матері-

альних і трудових ресурсів; 2) прогнозування кількісних і 

економічних показників продовольчого забезпечення на ос-

нові впровадження економіко-математичних методів і мо-

делей; 3) формування баз даних інформації щодо успішності 

виконання проектів продовольчого забезпечення; 4) освоєн-

ня нових більш інтенсивних технологій виробництва зерна, 

молока, м’яса; 5) упровадження ефективних методів за-

хисту тварин і рослин; 6) підвищення рівня селекційних ро-

біт у рослинництві і тваринництві.

3. Розробка й адаптація прикладного програмного 

забезпечення.

Прикладні програми можна розділити на три групи: 

1) для вирішення нескладних задач управління (для пос-

тійного застосування); 2) для вирішення оптимізаційних 

завдань (для періодичного застосування); 3) для розробки 

програм соціально-економічного розвитку і вибору напрямів 

модернізації продовольчого комплексу на перспективу на 

основі застосування економіко-математичних моделей.

4. Розробка організаційно-правових заходів сприяння 

переходу до застосування автоматизованих технологій 

оперативного управління реалізацією державних та ре-

гіональних програм розвитку сільського господарства та 

політики продовольчого забезпечення.

Організація розробки зазначених заходів повинна вихо-

дити з необхідності виявлення та усунення наявних недолі-

ків у розвитку інформаційних систем і технологій управ-

ління регіональними програмами.

5. Формування ефективної системи інформаційно-

консультаційного забезпечення.

Консультаційний напрям включає в себе структури 

консультаційного обслуговування галузі та підприємств 

АПК з економічного аналізу, організації та економіки ви-

робниц тва, управління, технології, бізнес-планування, мар-

кетингу тощо.

Перше зазначене цільове завдання полягає 

у створенні ефективної трирівневої інфор-

маційної системи, початковим етапом розвит-

ку якої повинно бути визначення основних 

завдань і показників планування та виконан-

ня виробничих процесів і функцій діяльності 

керівників і спеціалістів агропромислового 

розвитку регіонів. Для повного розуміння та 

виконання таких функцій агропромислові фор-

мування повинні детально вивчити усі пи тан-

ня, що виникають у процесі господарсько-фі-

нансової діяльності, дати оцінку ефективності 

використання наявних ресурсів; мати обґрун-

тований прогноз цін на ресурси і реалізовану 
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продукцію; мати надійну інформаційну сис-

тему оперативного управління; обґрунтовува-

ти і замовляти проектну документацію на про-

ведення машинно-технологічної модернізації 

та ліквідацію «вузьких місць» у виробництві 

сільськогосподарської продукції з подальшою 

реалізацією зазначених проектів і оцінкою їх-

ньої економічної ефективності.

Для вирішення другого поставленого зав дан-

ня необхідно здійснити заходи щодо підви щен-

ня ролі фахівців в освоєнні та упровадженні 

інформаційних технологій і методики розра-

хунку та вибору оптимальних варіантів вико-

нання графіків робіт з управління продукцій-

ними процесами, виходячи з їхньго ресурсно-

го забезпечення, погодних умов і термінів.

Розробка прикладного програмного забез-

печення для вирішення техніко-економічних, 

технологічних та міжгалузевих завдань мож-

лива тільки у разі детального вивчення кож-

ної компоненти виконуваних технологічних 

операцій або виробничого процесу. Найбільш 

складними завданнями створення єдиного прог-

рамного забезпечення сільськогосподарських 

підприємств є завдання з реалізації та пере-

робки сільгосппродукції, оптимальному вирі-

шенню яких перешкоджають фактори обме-

ження. Щоб усунути ці обмеження потрібно 

вирішення нових завдань і ухвалення нових 

управлінських рішень, для чого розробникам 

програмних продуктів необхідно вивчити ве-

лику кількість проблемних питань, що вклю-

чають законодавчі або інші нормативно-пра во-

ві акти і документи, та підготувати пропозиції 

щодо їхнього доопрацювання або скасування, 

якщо їхні норми чи рішення не забезпечують 

нормальну діяльність сільгосптоваровироб-

ників. Проте ці пропозиції повинні бути під-

тверджені відповідними дослідженнями, про-

веденими авторитетними організаціями.

Четверте цільове завдання — розробка ор-

ганізаційно-правових заходів, спрямовано на: 

визначення цілей, завдань і функцій кожного 

структурного підрозділу, керівника і спеціа-

ліста для виконання ними етапів і завдань; 

формування оптимальної системи управлін-

ських структур регіональних органів АПК; 

єдність та інтеграція управлінських дій як дер-

жавних, так і регіональних органів АПК; ав-

томатизовану обробку даних і проведення 

аналізу техніко-економічних показників ви-

конання виробничих завдань та ін; визначен-

ня переліку інформаційних технологій, які є 

інструментарієм і засобом інформаційної під-

тримки ухвалення управлінських рішень, що 

входять у категорію державних послуг; забез-

печення прогнозування кількісних і техніко-

економічних показників виконання регіональ-

них програм і даних щодо можливості появи 

ризиків та шляхів їхньго зменшення; форму-

вання баз даних агрегованої інформації про 

виконання програми; встановлення ор га ні за-

ційно-технічної взаємодії системи з корис ту-

вачами на основі відкритого доступу до регіо-

нальних інформаційних ресурсів з метою от ри-

мання послуг щодо автоматизованої обробки 

даних, проведення розрахунків і техні ко-

економічного аналізу показників виконання 

програми, моделювання виробництва основ-

них видів сільськогосподарської продукції та 

інших послуг на договірних умовах.

Формування ефективної системи інфор -

ма ційно-консультаційного забезпечення по-

вин но гармонізувати спільні зусилля всіх су-

б’єктів продовольчого ринку з метою макси-

мально якісного продовольчого забезпечення 

регіону.

Висновки. Створення інформаційної інф ра-

структури продовольчого ринку у сфері між-

регіональної економічної співпраці ґрунтуєть-

ся на використанні різноманітних форм, що 

включають: проведення консультацій для спе-

ціалістів; створення торгових і рекламних пред-

ставництв у регіонах; сприяння фірмам з боку 

зацікавлених державних структур у підборі 

тор гових посередників у регіонах на основі 

сформованої бази даних; організацію інфор-

маційних та навчальних центрів, виставок, 

семінарів, конкурсів; розвиток інфраструк ту-

ри міжрегіональної торгівлі, комп’ютери за цію 

засобів комунікації. Отже, у цілому у практиці 

формування та регулювання інформаційної 

інфраструктури продовольчого ринку у сфері 

міжрегіональної взаємодії необхідно викорис-

товувати широкий арсенал інструментів і ме-

тодів, які б дали змогу досягти поставленої 

мети і водночас доповнювали б один одного.

Удосконалення інформаційної інфраструк-

тури буде сприяти реалізації головної ме ти — 

підвищення ефективності економіки регіону 

внаслідок забезпечення суб’єктів інформа-

цією, необхідною для ухвалення обґрунтова-

них і ефективних управлінських рішень, а та-

кож розвитку інформаційного суспільства.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

РЫНКА В КОНТЕКСТЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА

Рассмотрены современные проблемы развития инфор-

мационной инфраструктуры продовольственного рынка. 

Обоснована целесообразность активизации межрегио-

нального сотрудничества в сфере АПК, обусловленная 

значительным антикризисным потенциалом, способным 

оптимизировать структуру межрегионального товарооб-

мена. Определено, что ключевой элемент эффективного 

межрегионального взаимодействия — формирование 

мощной информационной инфраструктуры. Приведены 

основные направления развития информационной ин-

фраструктуры продовольственного рынка в сфере меж-

регионального сотрудничества. Выделены основные це-

левые задачи развития информационной ин фраструкту-

ры продовольственного рынка с учетом современных 

проблем, барьеров и перспектив.
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THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION 

INFRASTRUCTURE OF THE FOOD MARKET 

IN THE CONTEXT OF INTERREGIONAL 

COOPERATION

The article considers modern problems of development of in-

formation infrastructure of the food market. The expediency 

of activization of inter-regional cooperation in the field of ag-

riculture, due to the significant anti-crisis potential to op ti-

mize the structure of interregional trade. Determined that a 

key element of the productive inter-regional cooperation is 

the formation of a powerful information infrastructure. The 

main directions of development of information infrastructure 

of the food market in the field of interregional cooperation. 

Main tasks of the development of the information infrastruc-

ture of the food market, given the current problems, barriers 

and prospects.

Keywords: information infrastructure, food market, interre-

gional cooperation, information-consulting maintenance, in-

te grated information portal.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 
ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ В УКРАЇНІ

Досліджено сутність поняття «організаційно-економічний механізм». Розкрито 

теоретичну основу оновленого організаційно-економічного механізму управління ін-

новаційним розвитком регіонів. Встановлено, що організаційно-економічні меха ніз-

ми управління інноваційним розвитком регіонів можна розділити на групи. За зна-

чено, що реалізація організаційно-економічного механізму управління інноваційним 

розвитком регіонів в Україні передбачає використання сукупності ресурсів і пов ’я-

зана з певним ризиками у зв’язку зі зміною факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовища. Надано результати експертної оцінки економічних, соціальних, тех-

нологічних і організаційних ризиків.

Вступ. Реалізація реформи децентралізації влади в Україні і переда-

ча частини повноважень на рівень місцевих органів вимагає пере-

формування складових організаційно-економічного механізму уп-

равління регіоном. Функції і важелі управління на регіональному та 

місцевому рівнях досить широкі: від безпосередньої участі в розви-

тку інфраструктури регіону шляхом прямого бюджетного фінансу-

вання або створення і використання з цією метою позабюджетних 

асигнувань до встановлення пільгового оподаткування підприєм-

ствам, які наповнюють внутрішній ринок. Крім того, це вирішення 

питань соціального розвитку регіону, у тому числі організації інфор-

маційних центрів, що забезпечують населення інформацією про на-

явність вакансій, створення навчальних центрів перекваліфікації та 

підтримки малого бізнесу, створення і фінансування регіонального 

фонду перепідготовки кадрів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у форму-

вання складових організаційно-економічного механізму управління 

інноваційним розвитком регіонів в Україні належить таким вченим: 

О. Кузьмін, О. Лапко, В. Мальцев, А. Мерзляк, А. Поручник, Б. Твісс, 

А. Череп, Й. Шумпетер та ін. Проте деякі теоретичні аспекти потре-

бують додаткового дослідження та уточнення складових орга ні за-

ційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком 

регіонів в Україні.

Ключові слова: органі за цій-

но-економічний механізм, 

інноваційний розвиток, ре-

гіон, управління, ризики.
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Визначення поняття організаційно економіч-

ного механізму у своїх роботах досліджували 

багато вчених-економістів. Зокрема, А. Куль-

ман стверджує, що «... організаційно-еко но-

міч ний механізм є певною сукупністю або по-

слідовністю економічних явищ» [1]. Б. Міль-

нер, О. Кочетков та Д. Левчук, а також Д. Сім кін 

[2, 3] розширили поняття орга нізацій но-еко-

номічного механізму, доповнивши його еле-

мен тами організації процесу ухвалення рішень, 

системою розподілу і забезпечення ресурса-

ми, основними способами впливу на об’єкт 

управління, що включають різні методи, на-

прик лад, адміністративно-організаційні та еко-

номічні. Ці автори вважають, що «орга ні за цій-

но-економічний механізм управління повинен 

виконувати такі головні завдання: забезпечен-

ня необхідної відповідальності за досягнення 

конкретних результатів, узгодження цілей, сти-

мулювання і мотивацію учасників діяльності, 

розподіл та забезпечення ресурсами» [2].

О. Федорович [4] розглядає визначення ор-

ганізаційно-економічного механізму з точки 

зору системного підходу і розкриває його зміст 

як взаємозалежну сукупність елементів, ор-

ганізаційно, економічно, а іноді і технологіч-

но, пов’язаних між собою у підсистемах ниж-

чого рівня.

Найбільш близьке до умов і змісту регіональ-

ного управління визначення організа цій но-

економічного механізму сформулював Б. Райз-

берг. Він розуміє під організаційно-еко но міч-

ним механізмом сукупність організаційних 

структур і конкретних форм та методів управ-

ління, а також правових форм, за допомогою 

яких реалізуються економічні закони і про-

цеси відтворення, що мають місце за певних 

обставин [5].

Узагальнюючи розглянуті визначення, мож-

на стверджувати, що з точки зору структур-

но го підходу організаційно-економічний ме-

ханізм управління повинен містити перелік 

су б’єк тів управління, функції управління, 

об’єк ти управління. Склад і характеристику 

визначають наявні взаємозв’язки й методи уп-

равління, що враховують відповідну ієрархію, 

мету і завдання управління.

Метою статті є дослідження та визначення 

теоретичних аспектів формування складових 

організаційно-економічного механізму уп-

равління інноваційним розвитком регіонів 

України.

Результати дослідження. Значимість ор га ні-

заційно-економічного механізму розуміють 

як певний результат, досягнення якого плану-

ється за умови реалізації його економічних та 

організаційних складових, що деталізуються у 

завданнях, перелік та послідовність яких може 

змінюватися залежно від умов, що склалися в 

економіці країни та регіонів. Деталізація за-

вдань дозволяє послідовно визначити заходи 

для реалізації, які вимагають конкретного ви-

значення термінів, виконавців, ресурсів і ме-

тодів реалізації.

Оновлений організаційно-економічний ме-

ханізм управління інноваційним розвитком 

ре гіонів має виходити із чіткого розмежування 

владних функцій і правової компетенції між 

усіма рівнями територіальної системи на осно-

ві: децентралізації та демократизації системи 

управління; досягнення компромісу між за-

гальнодержавними і регіональними інтереса-

ми; розширення самостійності і підвищення 

відповідальності кожної управлінської ланки; 

реалізації територіальної реформи в економіці 

України на основі дотримання регіональних 

економічних інтересів; посилення економіч-

них взаємозв’язків між ланками регіонального 

комплексу та ресурсними можливостями їх-

нього розвитку; реалізації норм раціонального 

природокористування та нормалізації еколо-

гічної безпеки; досягнення компромісу між 

економічною ефективністю виробництва і со-

ціальною справедливістю. Досягнення остан-

нього можливо виключно завдяки інновацій-

ному розвитку, який має дві основні складові: 

реалізацію інноваційних проектів і розвиток 

інноваційного потенціалу.

Під інноваційним розвитком треба розумі-

ти, перш за все, послідовність реалізованих 

нововведень, саме ж нововведення, тобто на-

укова, науково-технологічна або технічна роз-

робка, винахід, стає інновацією, як правило, у 

вигляді товару, послуги або методу. Нововве-

дення успішніше, якщо охоплює не одну сфе-

ру економічної діяльності, а включає такі сфе-

ри: управління, маркетинг, навчання, фінан-

си, комунікації тощо. Отже, інноваційний 

розвиток має бути комплексним, бо включає 

не тільки інноваційний процес, а й розвиток 

системи факторів і умов, необхідних для його 

здійснення.

Ефективне управління інноваційним роз-

витком вимагає глибокого теоретичного об-
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ґрунтування та системного вивчення. А роз-

робка ефективних інструментів управління 

ін новаційним розвитком потребує викорис-

тання різних підходів — структурного, функ-

ціонального, процесного та їхнє узагальнення 

задля формування організаційно-еко номіч-

но го механізму управління інноваційним роз-

вит ком регіонів України.

Формування організаційно-економічного 

ме ханізму управління інноваційним розвит-

ком регіонів в Україні передбачає дослідження 

змісту поняття «механізм» у його більш загаль-

ному сенсі. Так, в економічному словнику по-

няття «механізм» розглядається як послідов-

ність станів або процесів, що визначають яку-

небудь дію, явище, або як система, що визначає 

порядок будь-якого виду діяльності [2]. А ор га-

нізаційно-економічні механізми мають певні 

відмітні характеристики, а саме: вихідне яви-

ще — причина, яка запускає економічний ме-

ханізм, іноді легко встановлюється, а іноді — 

невідома; поки механізм не почне діяти, не-

можливо вказати учасників та виконавців ме-

ханізму, ними може бути будь-яка зі сторін 

господарських відносин, або вони по черзі мо-

жуть виконувати різні ролі; фактори впливу, 

які діють на перебіг механізму й часто не під-

даються кількісній оцінці; реалізація механіз-

му може наштовхнутися на опір з боку його 

потенційних учасників і виконавців, міру яко-

го заздалегідь неможливо передбачити. При-

чому, чим нижче у соціально-економічній іє-

рархії знаходиться учасник механізму, тим 

важче змусити його змінити свою поведінку за 

допомогою заходів державного регулювання.

Враховуючи ступінь впливу держави, орга-

нізаційно-економічні механізми управління 

інноваційним розвитком регіонів можна роз-

ділити на такі групи: 1) механізми, засновані 

на використанні важелів саморегулювання, 

коли головна функція держави полягає в тому, 

щоб визначити економіко-правові умови ді-

яльності для всіх суб’єктів ринкових відносин, 

а самі відносини регулюються ринком; 2) ме-

ханізми державного регулювання, що значно 

розширюють функції держави і передбачають 

участь у всіх фазах процесу відтворення; 3) ме-

ханізми стихійного регулювання, які характе-

ризуються пасивною роллю держави і відсут-

ністю передумов для використання важелів 

управління. Такий механізм може призвести 

до поглиблення економічної кризи, подаль-

шого розбалансування ринкового механізму і 

гіперінфляції.

Реалізацію організаційно-економічного ме-

ханізму управління інноваційним розвитком 

регіонів в Україні забезпечують його учасни-

ки. До них належать інститути влади, які ух-

валюють рішення, учасники, які визначають 

ці лі та завдання механізму, а також методи і 

інструменти їхньої реалізації, або суб’єкти уп-

равління як основний елемент керуючої сис-

теми, що забезпечує взаємодію інших елемен-

тів. Реалізація організаційно-економічного ме-

ханізму управління інноваційним розвитком 

регіонів в Україні передбачає використання 

сукупності ресурсів — матеріальних, фінансо-

вих, трудових та інформаційних. 

Своєчасність і повноту реалізації орга ні за-

ційно-економічного механізму управління ін-

новаційним розвитком регіонів в Україні за-

безпечує система контролю, ефективність функ-

ціонування якої вимагає визначення термінів, 

видів контролю і контрольованих параметрів. 

Нормативно-правове забезпечення орга ніза-

ційно-економічного механізму управління ін-

новаційним розвитком регіонів в Україні пе-

редбачає використання методів та інструмен-

тів, закріплених у чинному законодавстві і в 

угодах між учасниками.

Формування і реалізація організаційно-еко-

номічного механізму управління інновацій-

ною діяльністю в регіоні пов’язана із певним 

ризиком порушення його функціонування у 

зв’язку зі зміною факторів зовнішнього та вну-

трішнього середовища. Для зручності оцінки 

ризиків доцільно розділити їх на чотири гру-

пи: економічні, соціальні, технологічні та ор-

ганізаційні [5]. Вплив ризиків можна оцінити 

за допомогою використання методу експерт-

них оцінок, а обробку результатів здійснюва-

ти за допомогою методу парних порівнянь на 

ос нові багатомірного шкалювання. У резуль-

таті можна отримати низку ризиків, які мають 

пріоритетне значення та визначають результа-

тивність організаційно-економічного меха ніз-

му управління інноваційною діяльністю ре-

гіону у поточному періоді.

Емпіричне оцінювання ризиків експертами 

дало змогу визначити, що найбільш впливо-

вими є технологічні (32,5 %). З них вирішаль-

не значення мають невивченість інноваційних 

технологій як найбільш впливовий за рангом 

ризик, що дорівнює 16,2 %, а також швидкість 
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оновлення світових технологій (7,9 %). У той 

же час, найнижчу оцінку у цій групі отримала 

схильність інноваційних процесів до впливу 

зовнішніх факторів, — 2,3 %. Вірогідність змі-

ни інноваційних пріоритетів становила 6,1 %.

Група соціальних ризиків визнана другою за 

значимістю, вона становить 26,5 %, причому 

найвагоміший ризик у цій групі — низька 

куль тура поводження з ресурсами, необхідни-

ми для реалізації інновації (13,3 %). Супротив 

нововведенням становив 7 %, низька кваліфі-

кація виконавців — 5,1, недбалість осіб, що 

відповідають за реалізацію проектів, — 1,1 %.

Групи економічних і організаційних ризиків 

отримали відповідно 20,4 і 20,6 %. Найваго-

мішим економічним ризиком є низька інвес-

тиційна привабливість регіонів (9,8 %), потім 

йдуть ризики, пов’язані із нестачею власних 

коштів і неможливістю використання креди-

тів (4,5 %), найменше значення у цій групі має 

оцінка ризику відсутності державної підтрим-

ки — 1,6 %. Група організаційних ризиків от-

римала такі оцінки: помилкове визначення 

потреби у ресурсах — 10,9, неефективне пла-

нування — 5,7, недосяжність ринку ресурсів — 

2,4, можливість корегування етапів реалізації 

інноваційного проекту — 1,6 %.

Висновки. Проведене дослідження теоретич-

них аспектів формування складових орга ні-

заційно-економічного механізму управління 

інноваційним розвитком регіонів підтвердити 

гіпотезу, що оновлений орга ні за ційно-еко но-

мічний механізм управління ре гіоном має ви-

ходити із чіткого розмежування владних функ-

цій і правової компетенції між усіма рівнями 

територіальної системи. А реалізацію ор га ні-

заційно-економічного механізму управління 

інноваційним розвитком регіонів в Україні 

забезпечують його учасники завдяки ефектив-

ному використанню сукупності ресурсів: ма-

теріальних, фінансових, трудових та інформа-

ційних. Встановлено, що формуван ня та реа-

лізація організаційно-еко номіч но го механізму 

управління інноваційною діяльністю в регіоні 

пов’язана з певними ризиками, які поділено 

на чотири групи: економічні, соціальні, техно-

логічні та організаційні.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ 

РАЗВИТИЕМ РЕГИОНОВ В УКРАИНЕ

Исследовано понятие «организационно-экономиче-

ский механизм». Раскрыта теоретическая основа обнов-

ленного организационно-экономического механизма уп-

равления инновационным развитием регионов. Уста-

новлено, что организационно-экономические механиз-

мы управления инновационным развитием регионов 

можно разделить на группы. Отмечено, что реализация 

организационно-экономического механизма управле-

ния инновационным развитием регионов в Украине 

предусматривает использование совокупности ресурсов 

и связана с определенными рисками в связи с изменени-

ем факторов внешней и внутренней среды. Представле-

ны результаты экспертной оценки экономических, со-

циальных, технологических и организационных рисков.

Ключевые слова: организационно-экономический ме-

ханизм, инновационное развитие, регион, управление, 

риски.
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THEORETICAL ASPECTS OF COMPONENTS 

OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM 

FOR MANAGING INNOVATIVE DEVELOPMENT 

OF REGIONS IN UKRAINE

The essence of the concept organizational-economic me-

chanism is investigated in the article. The theoretical basis of 

the renewed organizational and economic mechanism for 

managing innovation development in the region is disclosed. 

It is established that the organizational and economic mecha-

nisms for managing the innovative development of the regions 

can be divided into groups. It is noted that the implementa-

tion of the organizational and economic mechanism for man-

aging the innovative development of regions in Ukraine in-

volves the use of a set of resources and is associated with cer-

tain risks due to changes in external and internal factors. The 

results of expert evaluation of economic, social, technological 

and organizational risks are presented.

Keywords: organizational and economic mechanism, inno-

vative development, region, management, risks.
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ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО

Вступ. Сучасний стан соціально-трудових відносин характеризуєть-

ся кризовими явищами на усіх рівнях — від індивідуального до ма-

кроекономічного. Негативні прояви спостерігаються у відносинах 

щодо відтворення робочої сили працівників, зокрема використання, 

оплати їхньої праці та забезпечення високої якості життя, організації 

безпечних умов праці, захисту інтересів сторін соціально-трудових 

відносин. Серед причин недостатньої уваги до здійснення змін у со-

ціально-трудових відносинах є недооцінка важливості їхнього впли-

ву на державну бюджетну політику, зростання навантаження на ви-

даткову частину бюджету соціальними трансфертами; скорочення 

сукупного внутрішнього попиту та відповідно уповільнення темпів 

економічного зростання; активізацію міграційних процесів та відтік 

з України інтелектуального капіталу; на створення правових та ор-

ганізаційних засад модернізації системи соціального страхування та 

реалізації стратегії подолання бідності.

Необхідність здійснення заходів для реформування сфери трудо-

вих відносин також визначено як один з пріоритетів Стратегії стало-

го розвитку «Україна — 2020» [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням окремих на-

прямів становлення та реформування соціально-трудових відносин в 

Україні присвітили свої праці такі вчені: О.А. Атаєва, П.Ю. Буряк, 

Л.В. Головко, Л.О. Городецька, М.Л. Григор’єва, О.А. Грішнова, Н.І. Єсі-

нова, О.Л. Єськов, Л.І. Жук, Г.Т. Завіновська, Т.А. Заяць, В.П. Зво-

нар, А.В. Калина, Б.А. Карпинський, О.І. Карпіщенко, В.М. Ковальов, 

А.М. Колот, Е.М. Лібанова, В.С. Рижиков, В.Г. Сумцов, І.В. Терон, 

О.М. Уманський, І.Д. Фаріон, І.М. Черненко та ін. Водночас питан-

ня їхньої модернізації натепер стоїть досить гостро і вимагає при-

вернення уваги представників виконавчої влади до цього питання 
© Л.О. ЗГАЛАТ-ЛОЗИНСЬКА,    

     2017

Ключові слова: соціально-

трудові відносини, мі ні маль-

на заробітна плата, доб ро-

вільне соціальне страху ван-

ня, системна криза.

Обґрунтовано необхідність удосконалення системи соціально-трудових відносин в 

Україні. Проаналізовано проблеми сучасного стану соціально-трудових відносин та 

визначено основні фактори, що впливають на їхню системну кризу. Запропоновано 

напрями та конкретні організаційно-правові заходи для покращення соціально-тру-

дових відносин, які мають бути реалізовані на загальнодержавному рівні.

doi: https://doi.org/10.15407/———2017.00.00
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задля зменшення соціальної напруги рівня со-

ціально-економічної нестабільності в державі. 

Широкомасштабність цих заходів потребує 

визначення першочергових напрямів, відтер-

мінування реалізації яких загрожує економіч-

ній безпеці України.

Метою статті є аналіз сучасного стану со-

ціально-трудових відносин та визначення прі-

оритетних заходів подолання кризових явищ, 

що виникають у процесі їхнього формування 

в Україні. 

Результати дослідження. Формування со ці-

аль но-трудових відносин відбувається на ос-

нові формального практично спотвореного 

ме ханізму взаємодії між найманими праців-

никами та роботодавцями за посередництвом 

державних органів законодавчої і виконавчої 

влади. Такий механізм передбачено реалізову-

вати для встановлення мінімальних соціаль-

них гарантій у сфері праці, надання безпечних 

умов праці. Розглядаючи наявну систему ви-

значення мінімальних гарантій у сфері оплати 

праці, відзначимо занадто низький її розмір, 

що щороку затверджується Кабінетом Міні-

стрів та закладається до Бюджету України. Ви-

значення розміру мінімальної заробітної пла-

ти має встановлюватися під час формування 

Генеральної тарифної угоди після тристорон-

ніх переговорів між представниками об’єд на-

них профспілок та представниками об’єднаних 

роботодавців, що контролюється з боку дер-

жавних органів влади із недопущенням неви-

конання заробітною платою відтворювальної 

функції. Національна тристороння соціально-

економічна рада не реалізує функції соціаль-

ного діалогу, у результаті чого мінімальна за-

робітна плата «за звичкою» прирівнюється до 

прожиткового мінімуму на працездатну особу. 

Останній визначається вартістю мінімального 

споживчого кошика, та забезпечує просте від-

творення робочої сили. Потрібно відзначити, 

що розрахована Міністерством соціальної по-

літики вартість товарів споживчого кошика є 

фактично заниженою через обмеженість мож-

ливості придбання українцями товарів безпо-

середньо у виробника за заявленими цінами, а 

на споживчому ринку представлені імпортні 

товари, низька якість яких часто не дає змоги 

використовувати їх у зазначені в постанові тер-

міни [2]. Вартість мінімальної заробітної пла-

ти не диференціюється в регіональному роз-

різі незважаючи на значну розбіжність цін.

Також наявна система оподаткування перед-

бачає вирахування із мінімальної заробітної 

плати податку на доходи з фізичних осіб, спла-

ти внесків у фонд загальнообов’язкового стра-

хування та пенсійний фонд, військового збору, 

таким чином мінімальна заробітна плата апріорі 

не може виконати відтворювальної функції.

Особи, що вимушені виживати на мінімаль-

ну заробітну плату, повинні замінювати до-

рожчі товари дешевими, наприклад, ялови чи-

ну субпродуктами чи домашньою птицею, від-

мовлятися від свіжих фруктів та овочів, що 

зменшує поживність і калорійність раціону та 

негативно впливає на стан здоров’я населен-

ня. Здоровий глузд вимагає зміни структури й 

параметрів споживчого кошика, адже у ньому 

навіть не передбачено споживання вершково-

го масла, а до переліку ліків входять засоби, 

що часто не відповідають клінічним прото-

колам, затвердженим Міністерством охорони 

здоров’я. Зважаючи на високий рівень захво-

рюваності населення на серцево-судинні, ві-

русні (гепатит, ВІЛ/СНІД, туберкульоз), он-

кологічні захворювання, перелік ліків є зовсім 

не реальним. Унаслідок низьких бюджетних 

витрат на охорону здоров’я, затримки запро-

вадження нової системи медичного страху-

вання, яка є складовою системи соціально-

трудових відносин відтворення людського ка-

піталу, знижується рівень доступності надання 

медичних послуг. За даними Держкомстату, в 

Україні зафіксовано 29 % домогосподарств, 

у яких хто-небудь із членів протягом останніх 

12 місяців за потреби не зміг отримати медич-

ну допомогу, придбати ліки та медичне при-

ладдя [3, c. 58]. Погіршується якісна складова 

трудового капіталу — лише 50 % міського на-

селення та 49,3 % сільського населення оці-

нює стан свого здоров’я як добрий, у той час 

як задовільний — 41,0 та 39,7 % та поганий — 

9,0 та 11 % відповідно [3, c. 16].

Таким чином, Мінсоцполітики необхідно за-

безпечити перегляд наборів товарів у структурі 

мінімального споживчого кошика, їхню адек-

ватну грошову оцінку вартості (ринкову ціну), 

а також врахувати податки на оплату праці.

Треба відзначити порушення Закону України 

«Про оплату праці»: під час формування штат-

них розписів установ та організацій держав-

ної форми власності (у держадміністра ціях, 

пенсій них фондах, фондах соціального захисту, 

загально освітніх закладах та організаціях охо-
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рони здо ров’я та ін.) фахівцям, службовцям 

призначається оклад, розмір якого дорівнює 

мі  німальній заробітній платі. Зокрема, у ст. 3 

Закону України «Про оплату праці» зазначено, 

що «мінімальна заробітна плата — це законо-

давчо встановлений розмір заробітної плати за 

просту, некваліфіковану працю, нижче якого 

не може провадитися оплата за виконану пра-

цівником місячну, а також погодинну норму 

праці» [4]. Водночас працю службовців та фа-

хівців не можна класифікувати як просту чи 

некваліфіковану. Реалізуючи норми даного 

За кону, Верховна Рада повинна була б затвер-

джувати не лише мінімальну за місяць, але і мі-

німальну годинну заробітну плату. От же, якщо 

мінімальна заробітна плата становить 1450 грн 

(травень—листопад 2016 р.) [5, с. 21], то відпо-

відно мінімальна годинна заробітна плата ста-

новитиме 7,55 грн, що практично в 26 разів 

менше, ніж в економічно роз винених країнах, 

зокрема в США. Встановивши таким чином мі-

німальну годинну оплату праці (з урахуванням 

оподаткування), що забезпечуватиме достой-

ний рівень життя, можна спростити процедуру 

контролю органами податкового нагляду та 

проконтролювати дотримання даного норма-

тиву кожною органі зацією, використовуючи 

наявну статистичну звітність. Прийняття та-

кого закону вигідно усім сторонам соціаль-

но-трудових відносин: з точки зору держави це 

зумовить більше напов нення державного бю-

джету, для працівників це дасть змогу вста нов-

лювати обґрунтований гідний рівень оплати 

праці, а для роботодавців, вітчизняних товаро-

виробників стане визначальним фактором ак-

тивізації їхньої подальшої діяльності. 

Виникає слушне питання: якщо це вигідно 

усім, то чому ж досі це не здійснено? Відпо-

відь криється в лобіюванні депутатами Вер-

ховної Ради інтересів певних олігархічних кла-

нів і представників бізнес-структур [6], яким 

не вигідним є збільшення видатків на оплату 

праці, та відповідно нарахувань до держбюд-

жету. Працівники, які практично зневірились 

у системі загальнообов’язкового державного 

страхування, також не зацікавлені в легалізації 

заробітної плати, адже це призведе до її падін-

ня. Логіку працівників зрозуміти не важко. 

Зважаючи на те, що середня очікувана трива-

лість життя чоловіків при народженні стано-

вить 66,4 роки [7, с. 43], то і пенсію вони бу-

дуть отримувати шість років за умови як мі-

німум 25-річної трудової діяльності. Низький 

розмір пенсій за віком, відсутність індексації 

нарахованих пенсій упродовж останніх чоти-

рьох років зумовили втрату їхньої купівельної 

спроможності практично на 2/3. Поступове ж 

підвищення пенсійного віку, яке неоднора-

зово анонсувалося Урядом, може призвести 

до того, що чоловіки взагалі не встигнуть ви-

йти на пенсію. Щодо форм соціального захис-

ту працюючого населення, то соціальне стра-

хування на випадок втрати працездатності 

більшою мірою перекладено на плечі робото-

давців, лікування здійснюється переважно за 

кошти пацієнтів, а розмір допомоги по без-

робіттю не дає змоги розглядати його як під-

ставу для легальної зайнятості.

Низький рівень оплати праці зумовлює роз-

виток корупції, зниження рівня відповідаль-

ності за виконувану роботу, порушення трудо-

вої дисципліни через незадовільну мотивацію 

та поєднання зайнятості на первинному та 

вторинному ринках праці. Знайти нове робоче 

місце для цих працівників доволі складно. Так, 

навантаження на одне вільне робоче місце 

працівників вищих державних органів, служ-

бовців, керівників, менеджерів становить 22 

особи, фахівців — 13, технічних службовців — 

20 осіб [7, с. 61]. У той же час у структурі за-

реєстрованих безробітних працівники най-

простіших професій складають лише 14,6 %. 

Таким чином, незайняті громадяни, маючи 

вищу або професійно-технічну освіту, відчу-

вають себе не реалізованими на ринку праці 

та вимушені шукати робоче місце за межами 

своєї професійної групи або за межами Ук-

раїни. Отже, становлення заниженої ставки 

оплати праці для кваліфікованих працівників 

є головним фактором, що зумовлює відтік най-

більш активного людського капіталу з Украї-

ни. Для встановлення мінімальної зарплати 

найважливішим моментом має бути передба-

чення такої суми грошей, яка б була достатня 

для утримання і виховання необхідної для сус-

пільства кількості дітей.

Зволікання з реалізацією пенсійної рефор-

ми, низький рівень пенсійного забезпечення 

негативно впливає на структуру зайнятості у 

розрізі вікових груп. Так, у 2013 р. питома ва-

га осіб старше працездатного віку складала 

6,8 % економічно активного населення. Хоча у 

2014—2015 рр. її величина скоротилася майже 

удвічі — до 3,9 % [7, с. 48], ці зміни не можна 
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вважати позитивними, адже це спричинено 

запровадженням нових умов нарахування спе-

ціальних пенсій та податку на пенсії пенсіо-

нерів, що працюють. У результаті цього ті за-

йняті громадяни старше працездатного віку, 

які займали низькооплачувані робочі місця, 

втратили сенс працювати і звільнились. Особ-

ливо це ускладнило роботу науково-дослідних, 

навчальних, лікувально-профілактичних закла-

дів, які вимушені були терміново вирішувати 

проблему наповнення фонду оплати праці та 

переводити працівників на неповний робочий 

тиждень. Потрібно відзначити, що криза галу-

зей з високим рівнем інтелектуального капіта-

лу й досі не подолана, а скорочення їхньго 

державного фінансування продов жується.

На нашу думку, витіснення осіб старше пра-

цездатного віку повинно було б здійснюватися 

не через жорстку державну політику, а еволю-

ційним шляхом, зокрема за рахунок збільшен-

ня розмірів пенсій, запровадження обмежень 

на виплату заробітної плати, коли сукупний 

дохід (пенсія та заробітна плата) перевищують 

10 прожиткових мінімумів. Необхідно вжива-

ти заходи для збільшення кількості новоство-

рених робочих місць не за рахунок утиску со-

ціально вразливих верств населення, таких як 

пенсіонери, а за рахунок розвитку підпри-

ємництва, державно-приватного партнерства, 

за лучення інвестицій у розвиток підприємств.

Головним чинником розвитку підприємств, 

що працюють на задоволення попиту на внут-

рішньому ринку, є зростання реальної заробіт-

ної плати українців. Підтвердженням цього є 

те, що у структурі витрат домогосподарств 

частка статті «придбання товарів та послуг» 

становить 90,1 % [5, с. 20]. Отже, якщо закла-

дати у бюджет збільшення соціальних стан-

дартів, щоквартально на 5—10 % перевищую-

чи індекс цін споживача, то можна довести 

рівень реальної середньої заробітної плати 

хоча б до рівня 2013 р. Різке зростання реаль-

ної заробітної плати практично удвічі, як це 

передбачено урядом на 2016 р., може приз-

вести не до зростання внутрішнього вироб-

ництва, а, навпаки, до розкручування інфля-

ційної спіралі, коли не підкріплена товарами 

грошова маса буде збільшувати тиск на курс 

гривні. Йдеться про такі темпи зростання до-

ходів працюючих, які відповідають темпам 

зростання обігових коштів підприємств-ре-

зи дентів, що працюють на внутрішньому рин-

ку. Правильним у даному контексті може бути 

урядова політика щодо скорочення оподатку-

вання фонду оплати праці, що вже у 2016 р. 

призвела до зростання середньомісячної ре-

альної заробітної плати на 9,1 % [5, с. 20].

Саме державним органам має належати про-

відна роль у становленні системи соціально-

трудових відносин. На теперішній час лише 

6343,3 тис. працівників охоплено колектив ни-

ми договорами, а це практично третина еконо-

мічно активного населення [7, с. 72]. Не обхідно 

реалізувати нормативні акти для набуття проф-

спілками реальних прав відсто ювати інтереси 

та права працівників, забезпечити реалізацію 

норм чинного законодавства щодо захисту прав 

працюючих [8, с. 117], зокрема Закону «Про ін-

дексацію доходів гро мадян», без урахування 

поправок, що спотворюють його зміст.

Висновки. Можна визначити основні на-

прями реформування соціально-трудових від-

носин в Україні:

• у сучасних умовах першочерговими за хо-

дами є модернізація соціально-трудових від-

носин, пов’язаних з оплатою праці і забезпе-

ченням повної та продуктивної зайнятості, 

відтворення людського капіталу;

• необхідно забезпечити виконання від тво-

рювальної функції мінімальною заробітною 

платою, розмір якої забезпечував би не лише 

просте, а й розширене відтворення трудового 

потенціалу, з урахуванням поточної ставки 

оподаткування та складу сім’ї;

• за умов обмеження залучення закордон-

них інвестицій саме поступове зростання ре-

альної заробітної плати, відновлення індекса-

ції доходів населення, у тому числі і пенсій, 

стипендій, має стати джерелом пожвавлення 

економічної активності суб’єктів господарю-

вання в Україні та економічного зростання; 

• запровадження пенсійного та медичного 

стра хування посилить рівень громадського 

контролю та поступово призведе до детініза-

ції оплати праці;

• першочерговим джерелом підвищення рів-

ня життя населення, інструментом скорочен-

ня рівня безробіття продовжує залишатися 

вітчизняне виробництво товарів народного 

споживання, тому підтримка його, у тому чис-

лі і за рахунок зростання внутрішнього попи-

ту, є важливою складовою частиною політики 

держави та удосконалення соціально-трудових 

від носин зайнятості.
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Зазначені вище заходи визначають лише ос-

новні напрями реформування соціально-тру-

дових відносин, реалізація яких неодмінно по зи-

тивно впливатиме на соціальну політику, ринок 

праці, економічний розвиток України у цілому.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Про Стратегію сталого розвитку «Україна — 2020» : 

Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://

zakon3. rada.gov.ua/laws/show/5/2015

2. Про затвердження наборів продуктів харчування, на-

борів непродовольчих товарів та наборів послуг для 

основних соціальних і демографічних груп  населення : 

постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2000 

№ 656 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// 

zakon5.rada.gov.ua/laws/show/656-2000-%D0%BF

3. Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня до-

ступності окремих видів медичної допомоги у 2015 

році : стат. збірник / Державна служба статистики 

України. — К., 2016. — 149 с. 

4. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 

№ 108/ 95-ВР [Електронний ресурс]. — Режим досту-

пу : http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%

B2% D1%80

5. Соціально-економічний розвиток України за січень—

вересень 2016 року : Державна служба статистики 

України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

http: //www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/so_ek_r_u/ 

soekru_u/arh_soekru_16.htm.

6. Жартовська М. Як Порошенко та олігархи допомогли 

Яценюку лишитися на посаді / М. Жартовська, Р. Кра-

вець, Д. Ларін // Українська правда. — 17 лютого 2016 р. 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http: //www.

pravda.com.ua/

7. Статистичний щорічник України за 2015 рік / Дер-

жавна служба статистики України / за ред. І.М. Жук. — 

К., 2016. — 575 с.

8. Заяць Т.А. Трансформаційні зміни соціально-трудових 

відносин у контексті формування соціального капіта-

лу / Т.А. Заяць, О.І. Дяконенко // Економіка регіону. — 

2012. — № 1. — С. 111—117.

REFERENCES

1. The President of Ukraine (2015), Pro Strategiyu stalogo 

rozvytku «Ukrayina — 2020» : Ukaz [On the strategy of 

sustainable development «Ukraine — 2020»: Decree], 

available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

2. The Cabinet of Ministers of Ukraine (2000), Pro zat verd-

zhennya naboriv produktiv xarchuvannya, naboriv nepro do-

volchyx tovariv ta naboriv poslug dlya osnovnyx socialnyx i 

demografichnyx grup  naselennya : Postanova [On approval 

of kits of food, non-food products and sets of sets services 

for major social and demographic groups : Decision], 

available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/656-

2000-%D0%BF

3. The State Statistics Service of Ukraine (2016), Samoocinka 

naselennyam stanu zdorov’ya ta rivnya dostupnosti okremyx 

vydiv medychnoyi dopomogy u 2015 roci : Statystychnyj zbir nyk 

[Self population health status and availability of certain types 

of medical care in 2015 : Statistical Yearbook], Kiev, Ukraine.

4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), Pro oplatu praci : 

Zakon Ukrayiny [On remuneration, The Law of Ukraine], 

available at:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-

%D0%B2%D1%80

5. The State Statistics Service of Ukraine (2016), Socialno-eko-

nomichnyj rozvytok Ukrayiny za sichen—veresen 2016 ro ku 

[Socio-economic development of Ukraine in Janua ry-Sep-

tember 2016],  available at:  http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ 

operativ2016/so_ek_r_u/soekru_u/arh_soekru_ 16.htm.

6. Zhartovska M., Kravecz R. and Larin D. (2016), Yak Po ro-

shenko ta oligarxy dopomogly Yacenyuku lyshytysya na 

posa di [As Poroshenko and Yatsenyuk oligarchs helped to 

remain in office], Ukrayinska Pravda, available at: http://

www.pravda.com.ua/

7. The State Statistics Service of Ukraine (2016), Statystychnyj 

shhorichnyk Ukrayiny za 2015 rik [Statistical Yearbook of 

Ukraine for 2015], I.M. Zhuk (ed), Kiev, Ukraine.

8.  Zayacz T.A. and Dyakonenko O.I. (2012), Transformacijni 

zminy socialno-trudovyx vidnosyn u konteksti formuvannya 

socialnogo kapitalu [Transformational changes in industrial 

relations in the context of social capital], Ekonomika 

regionu, pp. 111—117.

Надійшла 27.01.2017

Л.А. Згалат-Лозинская

ЧАО «Высшее учебное заведение «Межрегиональная 

академия управления персоналом», г. Киев

НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА 

СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ

Обоснована необходимость совершенствования сис-

темы социально-трудовых отношений в Украине. Про-

анализированы проблемы современного состояния со-

ци ально-трудовых отношений и определены основные 

факторы, которые влияют на их системный кризис. Пред-

ложены направления и конкретные организа цион но-

правовые меры для улучшения соци ально-трудовых от-

ношений, которые должны быть реализованы на обще-

государственном уровне.

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, мини-

мальная заработная плата, добровольное социальное 

стра хование, системный кризис.
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DIRECTIONS OF SOCIAL-LABOUR RELATIONS 

SYSTEM CRISIS OVER-COMING IN UKRAINE

In the article established the necessity of the system of social-

labour relations is for Ukraine updating. The problems of the 

modern state of social-labour relations are analysed and basic 

factors which influenced on their system crisis are certain. 

Directions and concrete organizational, legal actions which 

must be realized at national level for the improvement of 

social-labour relations are offered.

Keywords: social-labour relations, minimum wage, voluntarily 

social security, system crisis.
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ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО

© В.Е. ЛІР, 

     О.С. БИКОНЯ, 2017

Здійснено аналіз стану імплементації у національне правове поле європейських нор-

мативних актів у сфері енергетики та енергоефективності в рамках виконання 

положень Договору про заснування Енергетичного співтовариства та Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Визначені проблеми, пріори-

тетні напрями та етапи гармонізації інституційного середовища функціонування 

ринків енергоресурсів України та ЄС з урахуванням дотримання прийнятного рівня 

національної енергетичної безпеки. Представлені оцінка сучасного рівня імплемен-

тації міжнародних зобов’язань України та дорожня карта подальшого удоскона-

лення національного енергетичного законодавства.

Вступ. Приєднання України до Договору про заснування Енергетич-

ного Співтовариства у 2009 р. поставило завдання проведення в 

країні комплексних ринкових реформ в енергетиці, спрямованих на 

подальшу інтеграцію в європейський енергетичний простір. Акту-

альність та новий ракурс цієї проблематики обумовлені набуттям 

чинності економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС [1], яка надає нові можливості щодо умов торгівлі енергоресур-

сами (запровадження глибокої та всеохоплювальної зони вільної 

торгівлі), проте ставить і певні виклики для української енергетики. 
Під час розгляду питань щодо імплементації законодавства ЄС по-

стає проблема аналізу формування в Україні основних положень 

єдиного енергетичного ринку в країнах Європи. Отже, перш за все 

потрібно звернути увагу на пакети нормативно-правових актів у сфе-

рі енергетики, що регламентують внутрішній ринок природного газу 

та електроенергії в країнах ЄС, а також нормативне регулювання у 

сфері енергоефективності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує декілька досліджень 

та публікацій стосовно проблематики моніторингу виконання Ук-

раїною взятих зобов’язань в енергетичній сфері [2—5]. Зміст наве-

дених публікацій збігається у висновках про значне відставання у до-

триманні встановлених графіків імплементації в Україні директив 

та регламентів Другого та особливо Третього енергетичних пакетів 

ЄС. Хоча в роботі [6] достатньо обґрунтована необхідність неухиль-

ного дотримання підписаних Україною зобов’язань задля прогресу 

Ключові слова: енергетичні 

ринки, енергоефективність, 

енергетична безпека, дер жав-

не регулювання, інсти ту цій-

не забезпечення, до рож ня 

кар та, єв ро ін те грація, дирек-

тива, регла мент, ім пле мен-

тація. 

doi: https://doi.org/10.15407/———2017.0.00

УДК 339 924 : 620.9
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реформ в енергетичній сфері. Як зазначає ав-

тор, «необхідність виконання міжнародних зо-

бов’язань дає змогу також забезпечити послі-

довність перетворень, незважаючи на можли-

вий опір змінам з боку «існуючої» системи».

Натомість переважна більшість оприлюд не-

них матеріалів має інформаційно-пуб ліцис тич-

ний характер і не дає поглибленого уяв лення 

про наявні проблеми імплементації єв ро пей-

ського законодавства у сфері енергетики та 

енер гоефективності, акцентуючи увагу на чин-

никах виключно суб’єктивного характеру ук-

ра їн ських відповідальних посадових осіб. На-

прик лад, експерти громадської організації 

«Дік сі Груп» вказують на відсутність конкрет-

ного дер жавного інституту та посадової осо-

би, відпові дальних за реалізацію таких амбі-

ційних проек тів як реформування газового 

ринку та ринку електроенергетики відповідно 

до нормативно-правових актів ЄС. Також у 

вказаних публі каціях не наголошується на ва-

жливості паралельного ухвалення актів вто-

ринного права після ухвалення відповідних 

законів. Разом з тим доповіді із зазначеної 

проблематики, які обговорювалися на Комі-

тетських слуханнях Вер ховної Ради України, 

відомі лише вузькому колу зацікавлених фа-

хівців. Можна констатувати, що у науково-

прикладному аспекті ця проблема майже не 

знайшла свого комплексного відображення у 

про відних фахових виданнях, включаючи оцін-

ку подальшої перспективи економічного спів-

робітництва Ук раїни та ЄС у сфері енергетики 

в частині син хронізації відповідного нор ма-

тивно-правово го забезпечення.

Постановка завдання. Метою статті є визна-

чення проблем, пріоритетних напрямів та ета-

пів гармонізації інституційного середовища 

функ ціонування ринків енергоресурсів України 

та ЄС з урахуванням необхідності підвищення 

рівня національної енергетичної безпеки, а та-

кож оцінка сучасного рівня імплементації 

зобов’язань України в рамках Енер гетичного 

співтовариства та Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС.

Інституційна обумовленість енергетичного 
спів робітництва України та ЄС. Початком спів-

робітництва між Україною та ЄС в енергетич-

ній сфері можна вважати Меморандум про 

взаєморозуміння між Україною та ЄС щодо 

співробітництва у сфері енергетики [7], що був 

укладений 1 грудня 2005 р. Відповідно до дано-

го документа передбачалась реалізація дорож-

ніх карт за такими напрямами: ядерна безпека, 

інтеграція ринків електроенергії та природно-

го газу, підвищення безпеки енергопостачання і 

транзиту вуглеводнів, енергоефективність.

Подальшим кроком у співробітництві в да-

ному напрямі стали переговори наприкінці 

2008 р. стосовно набуття Україною членства в 

Енергетичному Співтоваристві. Відповідно до 

результатів переговорів та ухвалення рішень 

Радою Міністрів Енергетичного Співтоварис-

т ва, 24 жовтня 2010 р. був підписаний Прото-

кол про приєднання України до Договору про 

заснування Енергетичного Співтовариства [8]. 

Даний документ набрав чинності 1 лютого 

2011 р., і цей факт потрібно вважати початком 

підготовки для імплементації актів законо-

давства ЄС в енергетичній сфері. На виконан-

ня зобов’язань було ухвалено розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про затверджен-

ня плану заходів щодо виконання зобов’язань 

в рамках Договору про затвердження Енер-

гетичного Співтовариства» від 03.08.2011 

№ 733-р [9].

Приєднання України до Енергетичного Спів-

товариства передбачає впровадження законо-

давчих змін згідно з положеннями відповідного 

Договору [10] у таких сферах: газовий ринок; 

електроенергетика; нафта та видобуток вугле-

воднів; охорона навколишнього середовища; 

конкуренція, антимонопольна діяльність і дер-

жавна допомога; відновлювальні джерела енер-

гії; енергоефективність; статистика. Зокрема, 

для газового ринку необхідно впровадити три 

директиви та два регламенти, а для електро-

енергетики — дві директиви та три регламенти 

у рамках Третього енергетичного пакета.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС пе-

редбачає продовження співробітництва у сфе-

рі енергетики та енергоефективності. Енер-

гетичні реформи розглядаються у Розділі IV 

«Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» та 

в Розділі V «Економічне та галузеве співро-

бітництво» (глава 11 «Питання, пов’язані з 

торгівлею енергоносіями»). У вищезазначеній 

главі наведено поняття енергетичних товарів, 

визначені положення щодо їхнього транзиту і 

транспортування, співробітництва у сфері ви-

користання інфраструктури передачі та збе-

реження природного газу. Значну увагу приді-

лено принципам регулювання цін на енерго-

носії, уникнення подвійного ціноутворення. 
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Також встановлена заборона на митні збори та 

кількісне обмеження на імпорт та експорт 

енергетичних товарів. Особливу увагу варто 

звернути на те, що статті даної глави регла-

ментують діяльність національного регулятор-

ного органу у сфері енергетики.

З метою підвищення ефективності енерге-

тичного сектору та конкурентоспроможності 

економіки європейських країн було ухвалено 

три енергетичні пакети. Перший енергетич-

ний пакет ухвалено в 1990-х рр., другий — у 

2003 р., а третій — у 2009 р. Вони є основою 

для формування відповідної стратегії розвитку 

та співпраці з іншими країнами у сфері енер-

гетики та енергоефективності (рис. 1).

Перелік директив та регламентів, що зазна-

чені у Додатку XXVII Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, можна віднести до Другого 

енергетичного пакета. Однак виникає ситуа-

ція, коли країни ЄС використовують дирек-

тиви та регламенти Третього енергетичного 

пакета, метою впровадження якого є створен-

ня Єдиного енергетичного ринку ЄС. Статтею 

278 Угоди про Асоціацію встановлено, що у 

випадку виникнення розбіжностей між поло-

женнями Угоди та законодавства ЄС, положен-

ня Енергетичного Співтовариства мають пе-

реважну силу. Тому в основу аналізу покладені 

останні версії директив і регламентів для впро-

вадження згідно з планом, визначеним Про-

токолом про приєднання України до Енерге-

тичного Співтовариства.

Для оцінки ступеня та проблем імплемента-

ції законодавства доцільним є аналізування зо-

бов’язань України, починаючи з 2014 р. Вра-

ховуючи визначені терміни наближення віт-

чизняного законодавства до вимог ЄС, можна 

вважати, що першочерговим завданням було 

виконання вимог стосовно імплементації ди-

ректив і регламентів, які регулюють діяльність 

на ринку електроенергії, природного газу та 

енергоефективності.

Нормативно-правова база ринку природного 
газу. Згідно з Додатком XXVII Угоди про асо-

ціацію між Україною та ЄС ринок газу пови-

нен регулюватися відповідно до вимог: 1) Ди-

рективи № 2003/55/ЄС стосовно спільних 

правил для внутрішнього ринку природного 

газу; 2) Директиви № 2004/67/ЄС стосовно за-

ходів щодо забезпечення безперервного по-

стачання природного газу; 3) Регламенту (ЄС) 

№ 1775/2005 про умови доступу до мереж га-

зопостачання.

У липні 2010 р. було ухвалено Закон України 

«Про засади функціонування ринку природно-

го газу» [11], яким визначені правові, еконо-

мічні та організаційні засади функціону вання 

ринку природного газу. Згідно з офіційним ви-

сновком експертів Європейської Ко місії, За-

кон України «Про засади функціонування рин-

ку природного газу» відповідає вимогам Ди-

рективи 2003/55/ЄС. У цьому законі закладено 

основи ринку природного газу в Україні, які 

відповідають принципам законодавства Єв-

Рис. 1. Інституційна обумовленість енергетичного співробітництва України та ЄС
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ропейського Союзу, зокрема: відкриття рин-

ку природного газу; відокремлення функцій 

транспортування, постачання, розподілу та збе-

рігання природного газу; створення незалеж-

ного регулятора на ринку газу. Законом запро-

ваджено ліцензування певних видів діяльності 

на ринку природного газу; передбачено забез-

печення надання рівних можливостей для до-

ступу третіх сторін до газотранспортної систе-

ми та підземних сховищ газу та інше. З 1 січня 

2012 р. мало відбутись повне відкриття ринку 

для комерційних споживачів, а з 1 січня 2015 р. 

для побутових, що передбачало надання по-

бутовим споживачам права вільного вибору 

постачальника.

Але, враховуючи зобов’язання перед Енер-

гетичним Співтовариством, ринок газу по-

винен був вже регулюватися відповідно до ви-

мог Третього енергетичного пакета ЄС: 1) Ди-

рективи № 2009/73/ЄС про спільні правила 

внутрішнього ринку природного газу; 2) Ди-

рективи № 2004/67/ЄС стосовно заходів щодо 

забезпечення безперервного постачання при-

родного газу; 3) Регламенту (ЄС) № 715/2009 

про умови доступу до мереж транспортування 

природного газу. Більшість статей Директиви 

2003/55/ЄС і Регламенту (ЄС) № 1775/2005 

суттєво розширено положеннями Директиви 

2009/73/ЄС та Регламенту (ЄС) № 715/2009. 

Директива 2009/73/ЄС встановлює базові прин-

ципи і правила функціонування ринку газу 

для держав-членів ЄС та членів Енергетично-

го Співтовариства, що ґрунтуються на прин-

ципі «забезпечення конкуренції там, де це є 

можливим». Передбачається, що запланова -

но  го результату необхідно досягти шляхом за-

безпечення юридичного розділення верти-

каль но  інтегрованих монополій, недискримі-

наційного доступу третіх сторін до систем 

транспортування та розподілу газу, забезпе-

чення права споживачам вільно обирати по-

стачальників та створення кращих стандартів 

захисту споживачів.

У вітчизняне законодавство положення Ди-

рективи 2009/73/ЄС мали бути запроваджені 

не пізніше 1 січня 2015 р. Однак положення 

статті 9 (1) щодо відокремлення власників 

від операторів передавальних систем (транс-

портування газу) мали бути запроваджені до 

1 червня 2016 р. Також до 1 січня 2017 р. перед-

бачалось упровадження положень, що зазна-

чені у статті 11 щодо механізму сертифікації 

власників систем транспортування газу (сис-

темних операторів), якщо вони походять із 

третіх країн.

Загальні норми Директиви 2009/73/ЄС 

уточнює Регламент (ЄС) № 715/2009, що ви-

значає правила доступу третіх сторін до систем 

транспортування та розподілу газу. Зокрема, 

законодавчо забезпечується, що треті сторони 

повинні мати право доступу до мереж тран-

спортування газу на вільній та недискримі-

наційній основі. Даний регламент також вста-

новлює правила організації цього ринку, такі 

як система розрахунків та звітування, правила 

балансування та накладення штрафів за ство-

рення дисбалансів, а також справедливий роз-

поділ пропускної спроможності та управління 

перевантаженнями (у тому числі через вторин-

ний ринок торгівлі потужностями).

Директива № 2004/67/ЄС передбачає реа-

гування на надзвичайні ситуації на ринку га зу 

та визначає категорію «вразливих спожива-

чів», а також забезпечення їм належного рів ня 

захисту. Положення директиви встановлюють 

мінімальні стандарти безпеки постачання газу 

для всіх гравців ринку, вимагають від ком пе-

тентних органів держави складати план над-

звичайних заходів на національному рівні. 

Вони мали бути імплементовані у законодав-

ство України ще 1 січня 2012 р.

Міненерговуглепром для вирішення питань 

реформування ринку природного газу та адап-

тації національного законодавства до вимог, 

що прописані у вищезазначених директивах 

і регламентах, розробив відповідний законо-

проект, який було ухвалено Верховною Радою 

України 9 квітня 2015 р. А вже 1 жовтня 2015 р. 

за винятком окремих положень вступив у силу 

Закон України «Про ринок природного газу» 

[12]. Даний факт можна вважати початком ре-

форм вітчизняного ринку природного газу в 

контексті виконання вимог ЄС. У процесі 

розробки та підготовки даного закону відбу-

валась взаємодія з експертами Енергетичного 

Співтовариства.

Наступним кроком у реформуванні рин-

ку газу можна вважати ухвалення двох зако-

нопроектів, які доповнюють Закон України 

«Про ринок природного газу». Так, наприкінці 

листопада 2015 р. прийнято Закон України 

№ 812-VIII [13], а на початку 2016 р. — Закон 

України № 994-VIII [14], якими узгоджено 

норми нового закону про ринок природного 
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газу з нормами Податкового та Митного ко-

дексів Ук раїни. Дані закони створили умови 

для функціонування нової моделі ринку при-

родного газу та забезпечення розрахунків під-

приємств енергетичної галузі. Серед нововве-

день важливими є порядок здійснення митного 

конт ролю та оформлення за операціями зуст-

річних потоків природного газу, балансуючих 

обсягів природного газу, встановлення правил 

виникнення податкових зобов’язань для плат-

ників податків, які постачають природний газ, 

надають послуги з його транспортування або 

розподілу у складі комунальних послуг.

Міненерговуглепром затвердив ряд важли-

вих документів вторинного права стосовно 

реформування газового ринку. Серед них важ-

ливими є: правила про безпеку постачання 

природного газу, що визначають стандарти 

по ведінки суб’єктів ринку; класифікація ос-

нов них ризиків щодо безпеки постачання при-

родного газу; заходи, необхідні для зменшення 

впливу виявлених ризиків; порядок зві тування 

суб’єктами ринку природного газу. Також про-

фільне міністерство затвердило Національний 

план дій щодо підготовки та реагування на 

кризову ситуацію з надходженням природно-

го газу, який визначає: рівні кри зової ситу а-

ції; систему заходів реагування; обо в’язки, 

завдання суб’єктів владних пов но ва же нь та су-

б’єктів ринку на кожному рівні кри зової си-

туації; механізми міжнародної співпраці.

Національна Комісія, що здійснює держав-

не регулювання у сферах енергетики та ко-

мунальних послуг, також зробила вагомий 

внесок у просування реформи газового ринку 

відповідно до вимог ЄС, розробивши пакет 

важливого вторинного законодавства. Це дало 

змогу запровадити у законодавстві ряд нових 

регуляторних процедур, що стосуються функ-

ціонування нової моделі ринку газу і прямо 

передбачені законодавством ЄС.

З метою повної адаптації до вимог ЄС та 

реалізації закону про ринок природного газу 

національне законодавство України потребує 

ухвалення значної кількості підзаконних нор-

мативно-правових актів, що мають регулюва-

ти різноманітні питання функціонування но-

вої конкретної моделі ринку. Відповідно це 

стало новим комплексом завдань для цен-

тральних органів виконавчої влади.

Нормативно-правова база ринку електрое-
нергії. Згідно з Додатком XXVII Угоди про асо-

ціацію між Україною та ЄС, ринок елект ричної 

енергії повинен бути реформованим від по від но 

до вимог: 1) Директиви № 2003/54/ЄС стосов-

но спільних правил для внутріш нього рин ку 

електроенергії; 2) Директиви № 2005/ 89/ЄС 

щодо заходів із забезпечення безпеки поста-

чання електроенергії та інвестицій в інфра-

структуру; 3) Регламенту (ЄС) № 1228/2003 

про умови доступу до мережі міжнародного 

обміну електроенергією.

На виконання положень вказаних норм ЄС 

ухвалено Закон України «Про засади функціо-

нування ринку електричної енергії України» 

[15], в якому враховані базові принципи єв-

ропейського законодавства в енергетичній га-

лузі. Подальша імплементація Другого енер-

гетичного пакета ЄС здійснюється шляхом 

розроблення законодавчих та нормативно-пра-

вових актів, передбачених прикінцевими по-

ложеннями Закону. Наказом Міненерговугле-

прому від 29.02. 2014 № 227 затверджено план 

заходів із реалізації положень Закону України 

«Про засади функціонування ринку електрич-

ної енергії України», яким узагальнені заходи, 

що спрямовані на реалізацію положень Зако-

ну. Постановою Кабінету Міністрів України 

від 23.09.2014 № 530 «Про утворення Коор-

динаційного центру із забезпечення впрова-

дження нової моделі ринку електричної енер-

гії» [16] (на виконання абзацу другого під-

пункту 1 пункту 2 розділу VI «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону) створено Ко-

ординаційний центр, який координує роботу 

всіх органів виконавчої влади щодо впрова-

дження нового ринку електричної енергії.

Водночас уже виникла проблема імпле мен-

тації Третього енергетичного пакета ЄС до яко-

го у сфері електроенергетики входять: Дирек-

тива 2009/72/ЄС та Регламент (ЄС) № 714/2009. 

Першочерговими завданнями реформ поста-

ли: гарантування незалежності та визначення 

повноважень Національної ко місії, що здій-

снює державне регулювання у сферах енерге-

тики та комунальних послуг (НКРЕКП); зміна 

правил функціонування ринків електроенер-

гії, зокрема дерегуляція цін на електроенергію; 

створення незалежних структур для передачі 

та розподілу електроенергії (розмежування 

видів економічної діяльності).

Відповідно до вимог Енергетичного Співто-

вариства, положення Директиви 2009/72/ЄС 

та Регламенту (ЄС) № 714/2009 застосовують-
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ся щодо України з 1 січня 2015 р. Більшість 

положень Директиви 2009/72/ЄС за своїм 

змістом аналогічні положенням Директиви 

2003/54/ЄС. У той же час Директива 2009/72/ЄС 

містить посилені вимоги щодо відокремлення 

операторів системи передач у рамках вер ти-

кально-інтегрованої господарської організа-

ції; включено положення щодо захисту прав 

споживачів; посилено та деталізовано функції 

та повноваження органів регулювання. На за-

конодавчому рівні в Україні були вже частково 

реалізовані положення Директиви 2009/72/ЄС 

та Регламенту (ЄС) № 714/2009. Однак Регла-

мент (ЄС) № 714/2009, у порівнянні з попере-

днім Регламентом (ЄС) № 1228/2003, містить 

додаткові положення щодо сертифікації опе-

ратора системи передачі, запровадження ме-

режевих кодексів, оприлюднення інформації 

системним оператором.

У результаті проведення реформ повинні 

бути створені конкурентні умови на внутріш-

ньому ринку електричної енергії України на-

дання реальних нових можливостей для усіх 

споживачів, будь то громадяни чи підприємст-

ва, для розвитку бізнесу та збільшення тран-

скордонної торгівлі електричною енергією, 

задля покращення якості обслуговування, а 

також для сприяння безпеці постачання і ста-

більності поставок електричної енергії (ство-

рення умов належного функціонування внут-

рішнього ринку).

На виконання розпорядження Кабінету Мі-

ністрів України від 04.03.2015 № 213-р «Про 

затвердження Плану заходів з виконання Про-

грами діяльності Кабінету Міністрів України 

та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020»» 

та розпорядження Кабінету Міністрів Украї-

ни від 08.04.2015 № 346-р «Про схвалення 

розроблених Міністерством енергетики та ву-

гільної промисловості планів імплементації 

деяких актів законодавства ЄС в енергетичній 

сфері» Міненерговуглепромом у тісній спів-

пра ці з представниками Секретаріату Енер ге-

тичного Співтовариства розроблено проект За-

кону України «Про ринок електричної енергії 

України». Зокрема, законопроектом передба-

чено юридичне та організаційне відокремлен-

ня діяльності з розподілу та передання елек-

троенергії (відокремлення має пройти у вигля-

ді виділення операторів систем розподілу та 

передачі в окремі компанії) від інших видів 

діяльності, що є головною умовою для запро-

вадження конкуренції між постачальниками 

електроенергії стосовно споживачів та перехо-

ду від регульованих до ринкових цін на елек-

троенергію для різних категорій споживачів.

Варто зазначити, що процес переходу на 

нову модель ринку електроенергії буде трива-

лим (у країнах ЄС на це знадобилося приблиз-

но 10 років), а в останній версії законопроекту 

передбачено, що він буде здійснюватися по-

ступово, виходячи з такої схеми:

• усі сегменти нового ринку електричної 

енер гії, а саме ринок на «добу наперед» та внут-

рішньодобовий ринок, балансуючий ринок та 

ринок допоміжних послуг, ринок двосторон-

ніх договорів повинні бути запроваджені не 

пізніше ніж протягом двох років із дня набуття 

чинності новим Законом;

• рішення про точну дату введення ринку 

буде ухвалювати Уряд, виходячи з міри готов-

ності ринку до початку роботи в нових умовах 

(створення оператора ринку, закупівля ново го 

програмного забезпечення, його тестування 

для окремих сегментів ринку, здійснення захо-

дів з відокремлення операторів систем розпо-

ділу та постачальників електроенергії тощо).

Важливо, що законопроектом передбачено 

перехідний період, тривалість якого — з дати 

початку дії нового ринку до 1 січня 2019 р.

22 вересня 2016 р. Верховна Рада України 

підтримала у першому читанні законопроект 

про ринок електричної енергії України. Зако-

но проект поєднує та вирішує три найважли ві-

ші завдання: 1) удосконалює державну політи-

ку в електроенергетиці; 2) імплементує вимоги 

Третього енергетичного пакета ЄС; 3) удоско-

налює структуру та порядок функціонування 

ринку, передбаченого вже чинним законом. 

Проект закону передбачає організацію ринку 

електроенергії з таких складових: двосторонні 

договори; ринок «на добу наперед»; внутріш-

ньодобовий ринок; балансуючий ринок; ри-

нок допоміжних послуг. Крім того передбача-

ється доповнення переліку учасників ринку 

новим учасником — трейдером, яким може 

бути будь-який суб’єкт господарювання, що 

здійснює купівлю електроенергії з метою її пе-

репродажу. Проектом закону вводиться сис-

тема спеціальних обов’язків для забезпечення 

загальносуспільних інтересів у процесі функ-

ціонування ринку електроенергії, до яких від-

носяться: купівля електроенергії за «зеленим» 

тарифом; надання універсальних послуг; ви-
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конання функцій постачальника «останньої» 

надії; сплата компенсаційних платежів. Також 

передбачається повне виконання вимог Тре-

тього енергетичного пакета ЄС щодо юри дич-

ного та організаційного відокремлення діяль-

ності з розподілу та передачі електричної енер-

гії від інших видів діяльності, що є умовою для 

запровадження економічної конкуренції на 

ринку електроенергії. Крім того, передбача-

ється запровадження певного періоду (до 24 

місяців з дати набуття чинності цим зако ном), 

упродовж якого мають бути створені необхід ні 

технічні, організаційні, економічні та нор ма-

тивно-правові передумови для зап ровадження 

та злагодженого функціонування ринку елек-

троенергії України.

Законопроект враховує окремі норми За-

кону України «Про засади функціонування 

ринку електричної енергії України» та Закону 

України «Про електроенергетику», разом з тим 

істотно змінює структуру та доповнює чинне 

законодавство, яким регламентується функ ціо-

нування ринку електричної енергії з метою 

повнішої імплементації Третього енер ге тич-

но го пакета ЄС.

Одночасно з ухваленням законопроекту про 

ринок електроенергії Верховна Рада України 

22 вересня 2016 р. проголосувала у другому 

читанні за законопроект «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання 

у сфері енергетики і комунальних послуг» 

№ 2966-д, який набув чинності 26 листопада 

2016 р. Основна мета нового Закону — забез-

печити реальну незалежність національного 

регулятора. Законом встановлюється, що 

НКРЕКП — незалежний державний колегі-

альний орган, метою діяльності якого є дер-

жавне регулювання, моніторинг та контроль 

за діяльністю суб’єктів господарювання у сфе-

рах енергетики та комунальних послуг. Зокре-

ма, у сфері енергетики НКРЕКП здійснює мо-

ніторинг діяльності з виробництва, передачі, 

розподілу, постачання електроенергії; діяль-

ності з транспортування, розподілу, зберіган-

ня, надання послуг установки LNG, постачан-

ня газу; діяльності з транспортування нафти, 

нафтопродуктів та інших речовин трубопро-

відним транспортом.

Нормативно-правове регулювання у сфері 
енер гоефективності. Ситуація з оцінкою за-

провадження в Україні норм ЄС у сфері енер-

гоефективності є унаочненням протиріччя між 

положеннями Угоди про Асоціацію та чинни-

ми вимогами Енергетичного Співтовариства 

(що мають переважну дію), оскільки за час 

після підписання Угоди і дотепер пройшло 

оновлення відповідних європейських дирек-

тив, найточніший графік виконання яких те-

пер міститься на сайті Енергетичного Спів-

товариства.

Пріоритетним сектором підвищення вимог 

у сфері енергоефективності на даний час ЄС 

вважає житлово-комунальне господарство. 

Проб лема високого енергоспоживання у жит-

ловому секторі досить актуальна навіть на рів-

ні ЄС, оскільки близько 35 % житлового фон-

ду ЄС має вік від 50 років і більше, і при цьому 

будівлі споживають понад 40 % від загального 

обсягу спожитої енергії в ЄС. Для України ця 

проблема стоїть ще гостріше, оскільки енерго-

споживання у житловому секторі країни май-

же утричі перевищує середньоєвропейське. 

Так, середній рівень споживання енергії будів-

лями в ЄС становить від 50 до 80 кВт·год/м2, 

тоді як в Україні — від 150 до 250 кВт·год/м2.

Директива № 2010/31/ЄС «Про енергетич ні 

характеристики будівель» має на меті за ко н о-

давче визначення мінімальних рівнів енер го-

споживання для нових будівель або будівель, 

що проходять реновацію з метою зниження вит-

рат енергії у житловому секторі. Наприк лад, 

усі нові будівлі після 31 грудня 2020 р. мають 

відповідати стандарту нульового рівня енер-

госпоживання (тобто власна генерація енергії 

будинком має покривати його енерговитрати). 

Для нових громадських будівель цей строк має 

настати ще раніше — до 31 грудня 2018 р.

Також у руслі виконання цих завдань Украї-

на має встановити мінімальні вимоги до енер-

госпоживання під час: будівництва нових бу-

дівель; суттєвої реконструкції старих будівель 

або у випадку заміни (модернізації) головних 

конструктивних елементів будинку. Допоміж-

ними заходами мають бути: налагодження 

системи інспекцій для оцінки стану систем 

опалення / охолодження будівель, випуск сер-

тифікатів енергоспоживання, а також розроб-

ка фінансових стимулів для власників у разі 

покращення енергоефективності будівель.

За логікою законодавства ЄС, регулювання 

енергоефективності має бути комплексним, то-

му адаптація законодавства України у сфері 

енергоефективності житлових будівель повин-

на відбуватись шляхом одночасного перенесен-



99ISSN 1681-6277. Економіка та право. № 1 (46), 2017

Інституційне забезпечення євроінтеграції України у сфері енергетики та енергоефективності

Р
ис

. 2
. Д

о
р

о
ж

н
я

 к
а

р
т
а

 і
м

п
л

е
м

е
н

т
а

ц
ії

 в
 У

к
р

а
їн

і 
є

в
р

о
п

е
й

с
ь

к
и

х
 е

н
е
р

ге
т
и

ч
н

и
х

 п
а

к
е
т
ів

 н
а

 р
ів

н
я

х
 п

е
р

в
и

н
н

о
го

 т
а

 в
т
о

р
и

н
н

о
го

 п
р

а
в

а



100 ISSN 1681-6277. Економіка та право. № 1 (46), 2017

В.Е. ЛІР, О.С. БИКОНЯ

ня норм Директив 2012/27/ЄС та 2010/31/ЄС. 

Так, Директива 2012/27/ЄС, окрім загальних 

цілей країни з енергоефективності, містить 

також цільові показники щодо розміру пло-

щі громадських будівель, яка має бути мо-

дернізована, а також вимоги до організації 

системи ЕСКО (енергосервісних компаній), 

стандартів енергоаудиту та енергоменедж мен-

ту тощо.

Нормативні зміни у цій сфері в Україні по-

чалися з точністю до навпаки. Рамкові зако-

нопроекти, покликані адаптувати вітчизняне 

законодавство до вимог вищезгаданих дирек-

тив, досі не ухвалені. Мова йде про законо-

проект «Про енергоефективність» (який досі 

перебуває на етапі розробки), законопроект 

«Про енергетичну ефективність будівель» [17], 

а також законопроект «Про комерційний об-

лік комунальних послуг» [18]. Натомість було 

ухвалено низку законодавчих актів із так зва-

ного вторинного законодавства, що регулює 

детальні процедури у сфері енергомодерніза-

ції. Зокрема, було ухвалено три закони, два з 

яких мали на меті запуск механізму енергосер-

вісних контрактів (ЕСКО) — Закон України 

«Про енергосервісні компанії» [19] та Закон 

України «Про ОСББ» [20]. Останній започат-

кував реформу власності у секторі багатоквар-

тирних житлових будинків, яка має дати мож-

ливість ОСББ проводити енергоефективні за-

ходи. Однак для повноцінного запуску цих 

механізмів потрібне ухвалення згаданих рам-

кових законів. 

Оцінка прогресу удосконалення енергетичного 
законодавства. Отже, процес імплементації в 

Україні європейських директив та регламентів 

можна представити у вигляді вже пройденого 

шляху на відповідній дорожній карті (рис. 2).

Основними проблемами, що гальмують 

встановлені темпи імплементації в Україні єв-

ропейського законодавства у сфері енергети-

ки та енергоефективності, є такі:

• значний технологічний розрив в енер-

гетичному секторі України та ЄС (різна архі-

тектура мереж і структура генерувальних по-

тужностей, дефіцит маневрової потужності в 

Україні, різний рівень надійності і якості га зо- 

та електропостачання, кількісний та якісний 

склад суміжних послуг);

• законодавче забезпечення за таких умов є 

необхідною, але недостатньою умовою до сяг-

нення поставлених цілей. Натомість угоди не 

гарантують та у них не прописано чіткі форми 

співробітництва у сфері розвитку техно логій, 

наприклад механізму участі України в євро-

пейських технологічних платформах та спіль-

них наукових програмах;

• неможливість імплементації законодавст-

ва ЄС, що регулює інституційні засади ринків 

через механізм простого копіювання (перекла-

ду) директив та регламентів, як це поширено 

відбувається у сфері технічного регулювання;

• відсутність відповідальності та санкцій за 

виконання положень регламентів і директив, 

імплементованих у національне законодавст во;

• низький рівень прозорості, достовірності і 

співставності даних енергетичної статистики;

• нечітка відповідність віднесення поло-

жень регламентів (актів прямої дії для всіх 

країн-членів ЄС) та директив (норм, рекомен-

дованих для обов’язкового ухвалення у рамках 

національного законодавства країн) до юрисдик-

ції первинного та вторинного права в умовах 

України, що призводить до перекладання сфе-

ри відповідальності за підготовку відпо відних 

документів між органами державної влади.

Отже, названі чинники призвели до знач-

ного відставання у виконанні графіка імпле-

ментації в Україні рамкового законодавства 

ЄС в енергетичній сфері (рис. 3) [21].

Серед основних проблемних питань, що в 

майбутньому можуть негативно позначитись 

на результатах виконання Угоди про Асо ціа-

цію, потрібно виділити те, що текст Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС узгоджувався ще 

у 2012 р., а деякі директиви, зазначені в Угоді 

про Асоціацію, на сьогодні вже втратили чин-

ність та були замінені іншими. Це викликає 

певні непорозуміння щодо того, який саме 

документ треба імплементувати. У зв’язку з 

Рис. 3. Оцінка прогресу імплементації у сферах енергети-

ки, енергоефективності та довкілля на початок 2017 р. 

(бальна оцінка)
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цим має бути проведена двостороння про-

цедура погодження вже нових актів, які необ-

хідно імплементувати з офіційним закріплен-

ням переліку усіх нормативних документів по 

кожній сфері.

Найближчим часом Україна має ліквідува ти 

відставання та здійснити деякі кроки щодо 

імплементації європейського енергетичного за-

конодавства (рис. 4).

Висновки. У цілому можна відзначити, що 

найбільший прогрес в адаптації законодавства 

України до норм ЄС та їхньої імплементації на 

практиці відбувся у секторі газу, тоді як зміни у 

секторах електроенергетики та енерго ефек-

тив ності є фрагментарними і значно відстають 

від графіка, визначеного зобо в’язаннями Ук-

раїни перед Енергетичним Співтовариством.

Так, національне законодавство, що регу-

лює ринок газу, майже адаптовано до вимог 

Третього енергетичного пакета ЄС після ух-

валення та вступу в дію рамкового Закону 

України «Про ринок природного газу», ухва-

лення переважної більшості актів вторинного 

законодавства, яке є необхідним для прове-

дення реальної реформи газового сектору в 

Україні. Також варто відзначити, що зміни у 

нормативно-правовому полі, яке регулює ро-

боту газового ринку, ініціювали перші кроки з 

імплементації нових норм у практику роботи 

ринку газу, зокрема щодо реформи ціноутво-

рення, організації реверсу газу з ЄС за євро-

пейськими правилами та започаткування роз-

ділення вертикально-інтегрованих монополій 

у сегментах транспортування, постачання та 

дистрибуції природного газу. Водночас про 

повну імплементацію європейських норм мож-

на буде говорити лише після ухвалення зако-

нодавства, що регулюватиме право власності у 

сегменті газорозподільних мереж, та завер-

шен ня реорганізації НАК «Нафтогаз».

Регулювання ринку електроенергії досі від-

бувається за старою моделлю, яка допускає знач-

ні викривлення ринкового механізму і несу-

місна з рамковим законодавством ЄС. Наразі 

процес переходу ринку електроенергії в Ук-

раїні на правила Третього енергетичного па-

кета ЄС тривалий час знаходиться на етапі 

обго ворення рамкового проекту Закону Ук-

раїни «Про ринок електричної енергії Ук-

раїни», який має привести українське законо-

давство у відповідність до останніх норм ЄС, 

що фактично відтерміновує його ухвалення та 

початок реформи вітчизняного ринку електро-

енергії (зокрема ухвалення важливого вторин-

ного законодавства — Кодексу електричних 

мереж).

Адаптація законодавства до норм ЄС у сфе-

рі енергоефективності розпочалась у зворот-

ному порядку: була ухвалена низка законодав-

чих актів вторинного законодавства на фоні 

відсутності базового рамкового законодавства. 

Так, один із таких законопроектів «Про енер-

гоефективність» досі не може вийти зі стадії 

розробки у Кабінеті Міністрів України, а ін-

ший — «Про енергетичну ефективність буді-

вель» — більше року перебуває на розгляді у 

Верховній Раді України. Треба відзначити, що 

Уряд і Парламент зробили важливі кроки для 

Рис. 4. Графік імплементації європейського енергетичного законодавства
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запуску процесу енергомодернізації у секторі 

житлових будинків, розробивши і ухваливши 

законодавство, що регулює організацію рин-

ку енергосервісних послуг та порядок прове-

дення енергоефективних заходів з боку ОСББ, 

а також стосовно процедур технічного регу-

лювання з питань енергоаудиту та енергоме-

неджменту.
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ИНСТИТУЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЕВРОИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ В СФЕРЕ 

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Осуществлен анализ имплементации в национальное 

правовое поле европейских нормативных актов в сфере 

энергетики и энергоэффективности в рамках выполне-

ния положений Договора об учреждении Энергетиче-

ского сообщества и Соглашения об ассоциации между 

Украиной и Европейским Союзом. Определены проб-

лемы, приоритетные направления и этапы гармониза-

ции институциональной среды функционирования рын-

ков энергоресурсов Украины и ЕС с учетом соблюдения 

приемлемого уровня национальной энергетической без-

опасности. Представлены оценка современного уровня 

имплементации международных обязательств Украины 

и дорожная карта дальнейшего совершенствования на-

ционального энергетического законодательства.
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тив ность, энергетическая безопасность, государствен-
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интеграция, директива, регламент, имплементация, до-

рожная карта.

V.E. Lir, O.S. Bykonia

State Organization «Institute for Economics 

and Forecasting, Ukrainian National Academy 

of Sciences», Kyiv

INSTITUTIONAL PROVISION OF EUROPEAN 

INTEGRATION OF UKRAINE IN THE FIELD 

OF ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY

The analysis of the state of implementation of the national le-

gal framework of European legislation in the field of energy 

and energy efficiency in the implementation of the Treaty es-

tablishing the Energy Community and Association Agreement 

between Ukraine and the European Union. The problems, 

priorities and stages of harmonization of the institutional en-

vironment functioning energy markets Ukraine and the EU 

subject to the acceptable level of national energy security. This 

assessment the current level of implementation of interna-

tional obligations Ukraine and a roadmap to further improve 

national energy legislation.
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ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО

Вступ. Відновлення вітчизняної економіки після тривалої кризи 

вимагає рішучих дій щодо створення сприятливого середовища для 

вільного розвитку підприємництва, розкриття потенціалу регіонів, 

підвищення їхньої інвестиційної привабливості та конкурентоспро-

можності. Досвід провідних країн світу доводить доцільність ви ко-

ристання просторових форм організації бізнесу (ПФОБ) (наукових, 

технологічних, галузевих парків, вільних економічних зон, класте-

рів, бізнес-інкубаторів тощо) як «драйверів» економічного зрос тання 

в регіонах. Натомість вітчизняний досвід функціонування ПФОБ не 

став таким успішним, що насамперед обумовлено незадовільним ін-

ституційним забезпеченням. Наприклад, Україна у світі за станом 

розвитку кластерів посідає 113 місце серед 141 досліджуваної країни 

[1]. З огляду на це виникає актуальна необхідність у ґрунтовному 

вивченні особливостей нормативно-правового регулювання діяль-

ності ПФОБ в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблема ти-

ки інституційного забезпечення розвитку бізнесу крізь призму про-

сторової організації присвячено праці учених та практиків. Зокрема, 

економіко-правові аспекти розвитку окремих форм просторового 

розвитку регулярно вивчаються в Національному інституті страте-

гічних досліджень (А. Павлюк, О. Єгорова, К. Маркевич, Ю. Мако-

гон та ін. [2]). Концептуальні засади господарсько-правового режи-

му технопарків і технополісів обґрунтовано в дослідженні М. Васи-

ленка [3]. Особливості правового статусу технологічних парків як 

суб’єктів інноваційної діяльності розкрито Ю. Атамановою [4]. На-

томість практичний аспект діяльності наукових парків в Україні, у 

тому числі правового регулювання, дослідив директор наукового 

парку В. Чернюк [5]. 

Ключові слова: просторові 

форми організації бізнесу, 

інституційне забезпечення, 

законодавча база, спеціальні 

економічні зони, технопар-

ки, індустріальні парки, 

клас тери.

Представлено результати дослідження інституційного середовища розвитку про-

сторових форм організації бізнесу в Україні. Виділено ключові проблеми норматив-

но-правового регулювання діяльності спеціальних (вільних) економічних зон, науко-

вих, технологічних, індустріальних парків, кластерів. Запропоновано рекомендації 

щодо вдосконалення державного регулювання їхньої діяльності.
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Більшість досліджень науковців та практи-

ків присвячені розкриттю правового аспекту 

діяльності окремих форм просторової органі-

зації бізнесу. Натомість доцільним є застосу-

вання комплексного підходу щодо розгляду 

особливостей інституційного забезпечення 

усіх видів ПФОБ, які представлені в Україні.

Метою статті є встановлення особливостей 

та проблем нормативно-правового регулюван-

ня діяльності просторових форм організації 

бізнесу в Україні та розробка практичних ре-

комендацій щодо його вдосконалення.

Результати дослідження. Законодавча база 

регулювання наявних ПФОБ в Україні є дово-

лі громіздкою. Її основу становлять: Консти-

туція України, Господарський, Земельний, 

Податковий, Митний та Цивільний кодекси 

України, закони України «Про загальні засади 

створення і функціонування спеціальних 

(вільних) економічних зон», «Про спеціаль-

ний режим інноваційної діяльності техноло-

гічних парків», «Про наукові парки», «Про ін-

дустріальні парки», «Про вищу освіту», «Про 

інвестиційну діяльність», «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», «Про іннова-

ційну діяльність», «Про державне регулюван-

ня діяльності у сфері трансферу технологій» та 

інші законодавчі акти України, а також міжна-

родні договори України. 

На основі аналізу історії формування та су-

часного стану основних форм ПОБ в Україні 

визначено ключові особливості їхнього ста-

новлення та розвитку (таблиця). Так, в Україні 

у 1990-х рр. першою законодавчо закріпленою 

спробою створення ПФОБ стали спеціальні 
(вільні) економічні зони (СЕЗ) та території пріо-
ритетного розвитку зі спеціальним режимом 
інвестиційної діяльності (ТПР). 

Упродовж 1998—2003 рр. були створені на 

термін дії від 15 до 30 років дев’ять ТПР в АР 

Особливості становлення та розвитку основних форм ПОБ в Україні

Форма

ПОБ

Перша поява 

в Україні, рік
Особливості Сучасний стан

Спеціальна 

економічна 

зона

1996 Певна частина території України, на якій встанов-

люються і діють спеціальний правовий режим еко-

номічної діяльності та порядок застосування і дії 

законодавства України. Податкові пільги скасова-

ні у 2005 р.

Загальна кількість — 11. Повніс-

тю завершено, припинено або не 

здійснювалася реалізація інвес-

тиційних проектів у трьох СЕЗ, 

ліквідовано дві СЕЗ. Фактично 

режим СЕЗ в Україні не діє

Технопарк 1998 Юр. особа або група юр. осіб, що діють відповідно 

до договору про спільну діяльність без створення 

юр.  особи та без об’єднання вкладів з метою ство-

рення організаційних засад виконання проектів 

технопарку з виробничого впровадження науко-

ємних розробок, високих технологій та забезпе-

чення пром. випуску конкурентоспроможної на 

світовому ринку продукції

Зареєстровано 16 технопарків, од-

нак лише в половині з них відбу-

вається реалізація проектів. Ви-

ключно віртуальний характер ді-

яльності технопарків не за без  пе-

чує відповідного економічного 

ефекту для регіонів

Кластер 1998 Мережа взаємозалежних виробників, постачаль-

ників, споживачів, наукових (освітніх) установ, 

громадських організацій та органів місцевої влади, 

які взаємодоповнюють і посилюють конкурентні 

переваги один одного

Загальна кількість — понад 50. 

Відсутнє нормативно-правове рег-

ламентування особливостей ство-

рення і функціонування кластерів

Науковий парк 2007 Юр. особа, що створюється з ініціативи вищого 

навч. закладу та / або наукової установи шляхом 

об’єднання внесків засновників для організації, 

координації, контролю процесу розроблення і ви-

конання проектів НП

Загальна кількість — 19. Мережа 

в Україні є вузько локалізованою, 

порпи наявність сильних науко-

вих осередків в інших регіонах 

України 

Індустріальний 

парк

2012 Облаштована відповідною інфраструктурою тери-

торія, у межах якої її учасники можуть здійснюва-

ти господарську діяльність у сфері промислового ви-

робництва, а також науково-дослідну діяльність, 

діяльність у сфері інформації і телекомунікацій

Загальна кількість — 26. Внесені 

до Реєстру індустріальні парки 

(20) зараз лише на етапі облашту-

вання та забезпечення доступу до 

інженерної інфраструктури

Джерело: побудовано автором на основі даних [6—12].
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Крим, семи областях та м. Харкові. Спеціаль-

ний режим інвестиційної діяльності вводився 

з метою створення нових робочих місць за по-

данням відповідного органу місцевого само-

вря дування в межах міста, району території, на 

якій склалися несприятливі соціально-еко-

но мічні умови [12]. Створення ТПР закріп лю-

ва лося окремими законами України, які ви-

значили порядок запровадження та функціо-

нування спеціального режиму інвестиційної 

діяльності на таких територіях.

Законом України «Про загальні засади ство-

рення і функціонування спеціальних (вільних) 

економічних зон» від 13.10.1992 № 2673-XII 

пе редбачено порядок створення і ліквідації та 

механізм функціонування спеціальних еко-

номічних зон (СЕЗ) на території України, за-

гальні правові і економічні основи їхнього

 статусу, а також загальні правила регулюван ня 

відносин суб’єктів економічної діяльності цих 

зон з державними органами влади [6]. Окрім 

того, вітчизняним законодавством передба-

чено різні функціональні типи СЕЗ: вільні 

митні зони і порти, експортні, транзитні зони, 

митні склади, технологічні парки, технополі-

си, комплексні виробничі зони, туристично-

рек ре а цій ні, стра хові, банківські тощо.

До 2001 року було створено 11 СЕЗ («Азов», 

«Донецьк», «Закарпаття», «Інтерпорт Ковель», 

«Курортополіс Трускавець», «Миколаїв», «Пор то- 

франко», «Порт Крим», «Рені», «Славутич», 

«Яворів») терміном на 20—60 років. Їхня ді-

яльність регулюється окремими законами. 

Однак Законом України «Про внесення змін 

до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2005 рік» від 25.03.2005 № 2505-IV 

для суб’єктів підприємницької діяльності під 

час реалізації ними інвестиційних проектів у 

СЕЗ і на ТПР було скасовано пільги, передба-

чені відповідними законами, що фактично оз-

начало ліквідацію усіх преференцій [12]. Унаслі-

док цього кількість суб’єктів господарювання 

у СЕЗ України за 2005—2015 рр. скоротилася 

більш ніж удвічі (з 161 до 80), як і кількість ін-

вестиційних проектів (з 168 до 82) [13].

Загалом, не зважаючи на позитивні резуль-

тати (поліпшення працевлаштування населен-

ня (створено понад 21 тис. нових робочих 

місць станом на 2015 р.), надходження інвес-

тицій (1 млрд дол. США), наповнення бюдже-

тів різних рівнів та державних цільових фондів 

(понад 1,2 млрд дол. США)), функціонування 

вітчизняних СЕЗ не дало очікуваних резуль-

татів. У 2004 році, ко ли ще діяли пільги, су-

б’єктами СЕЗ і ТПР було реалізовано 5,7 % 

промислової продукції України, проте спла-

чено до бюджетів 1,2 млрд грн, а надано пільг 

на 4,7 млрд грн. Рівень інноваційної активнос-

ті підприємств не зріс. Іноземні інвестиції у 

СЕЗ становили лише 10—30 %. Обсяги залуче-

них інвестицій були низькими. Зокрема, у се-

редньому по СЕЗ коефіцієнт бюджетної від-

дачі залучених інвестицій (відношення обсягу 

платежів до бюджетів та державних цільових 

фондів до обсягу інвестицій) за 1998—2013 рр. 

становив 1,1 [13]. 

Як показала практика, ключовими недо-

ліками законодавчої бази регулювання діяль-

ності СЕЗ є: складна, непрозора і довготрива-

ла процедура створення СЕЗ із обов’язковим 

ухваленням відповідного закону у Верховній 

Раді України; наявність багаторівневої сис те-

ми управління та високий ступінь зарегульо-

ваності СЕЗ; непрозорий механізм надання 

пільг. Кардинальна зміна правових умов функ-

ціонування СЕЗ (скасування практично усіх 

пільг у 2005 р.) фактично нівелювала ознаки 

СЕЗ, порушувала гарантії інвесторів і призве-

ла до втрати їхньої довіри. 

Подібними до СЕЗ за організацією є наукові 

та технологічні парки. Правові, економічні, 

організаційні відносини, пов’язані зі ство-

ренням та функціонуванням наукових парків 

(НП) в Україні, затверджені Законом України 

«Про наукові парки» від 25.06.2009 № 1563-VI. 

Згідно з цим Законом, науковим парком є юри-

дична особа, що створюється з ініціативи 

вищого навчального закладу та / або наукової 

ус танови шляхом об’єднання внесків заснов-

ників для організації, координації, контролю 

процесу розроблення і виконання проектів 

НП [7].

Попри потужну вітчизняну освітню базу 

мережа наукових парків не є розвиненою. На 

даний час в Україні існує 19 НП, яким Мініс-

терство освіти і науки України погодило рі-

шення про створення [8].

Згідно із Законом України «Про наукові 

парки», ВНЗ та / або наукові установи мають 

більші права організаційного характеру, ніж 

інші засновники наукового парку, при цьому 

незалежно від розміру їхнього внеску в ста-

тутний капітал. Це обмежує коло можливих 

ініціаторів створення НП. У Господарському 



108 ISSN 1681-6277. Економіка та право. № 1 (46), 2017

C.М. ТКАЧ

кодексі України та Законі України «Про ін-

новаційну діяльність» відсутні правові заса-

ди НП як суб’єктів інноваційної діяльнос ті. 

Мережа НП в Україні є вузько локалізованою 

(близько 70 % НП України розташовані в м. 

Київ, Харків, Одеса), не зважаючи на наяв-

ність сильних наукових осередків в інших ре-

гіонах України. 

Правові засади функціонування технопарків 
в Україні встановлені Законом України «Про 

спеціальний режим інноваційної діяльності 

технологічних парків» 15.07.1999 № 991-XIV. 

Спеціальний режим інноваційної діяльності 

запроваджується для ТП строком на 15 років і 

діє за умови виконання проектів ТП. Необхід-

но зазначити, що, як і у випадку із СЕЗ, до ух-

валення Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про Державний бюджет Ук-

ра їни на 2005 рік», для ТП були передбачені 

ширші умови підтримки розвитку. Сьогодні 

державне сприяння інноваційній діяльності 

ТП здійснюється шляхом державної фінан-

сової підтримки та цільового субсидіювання 

проектів ТП [9].

Підставою для державної реєстрації ТП є 

включення його до переліку ТП, що наведений 

у преамбулі Закону України «Про спеціальний 

режим інноваційної діяльності технологічних 

парків». На сьогодні в Україні зареєстровано 

16 ТП «віртуального типу», однак лише по-

ловина з них реалізує проекти: три проекти 

«Інститут монокристалів» (м. Харків); по два 

у ТП: «Київська політехніка» і «Напівпро від-

никові технології і матеріали, оптоелектроніка 

та сенсорна техніка» (м. Київ); по одному у ТП: 

«Інститут електрозварювання імені Є.О. Па-

то на» (м. Київ), «Вуглемаш» (м. Донецьк), 

«Інститут технічної теплофізики» (м. Київ), 

«Текстиль» (м. Херсон) і «Яворів» (Львівська 

область).

Серед ключових проблем правового харак-

те ру, які заважають розвитку ТП в Україні, 

можна виокремити такі. Наявна правова ко-

лізія щодо сутності ТП як одного з підвидів 

СЕЗ і функціонування спеціального режиму 

на території технопарку. Так, згідно із Зако-

ном України «Про загальні засади створення і 

функціонування спеціальних (вільних) еко-

номічних зон», СЕЗ є частиною території, на 

якій встановлюються і діють спеціальний пра-

вовий режим економічної діяльності, у той час 

як Законом України «Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків» 

передбачено, що пільги надаються не на ін-

новаційну діяльність ТП, яка здійснюється на 

певній території, а лише на окремий іннова-

ційний проект, що пройшов державну реє-

страцію. Більше того, після внесення змін до 

останнього закону, якими було ліквідовано 

більшість пільг, про фактичне існування спе-

ціального режиму інноваційної діяльності ТП 

мови не йде. Скасування пільг для ТП пору-

шило ст. 3 Закону України «Про спеціальний 

режим інноваційної діяльності технологіч-

них парків» стосовно  дії спеціального режиму 

терміном на 15 років. Окрім того, до вагомих 

проблем правого регулювання діяльності ТП 

можна віднести складну, забюрократизовану 

процедуру експертизи та реєстрації проектів 

ТП, через що деякі із 16 наявних ТП в Украї-

ні довго не могли пройти державну реєстрацію 

у МОН України.

Винятково віртуальний характер діяльності 

ТП не забезпечує відповідного економічного 

ефекту для регіону. Відсутність поступального 

розвитку цієї просторової форми організації 

бізнесу в Україні вказує на значні організа-

ційні й правові прорахунки у регулюванні їх-

ньої діяльності. 

Територія індустріального парку (ІП) є ана-

логом СЕЗ. Згідно із Законом України «Про 

індустріальні парки» від 21.06.2012 № 5018-VI, 

ІП — визначена ініціатором його створення 

відповідно до містобудівної документації об-

лаштована відповідною інфраструктурою те-

ри торія, у межах якої учасники ІП можуть 

здійснювати господарську діяльність у сфері 

переробної промисловості, а також науково-

дослідну діяльність, діяльність у сфері інфор-

мації та телекомунікацій на умовах, визначе-

них цим Законом та договором про здійснення 

господарської діяльності у межах ІП [10]. Ок-

рім того, за останніми правками до цього за-

кону було дано визначення транскордонного 

індустріального парку, порядок створення і 

функціонування якого регулюється міжна-

родними договорами України.

Державна підтримка надається ініціаторам 

створення, керівним компаніям та учасникам 

ІП, внесеним до Реєстру індустріальних пар-

ків. Така підтримка облаштування ІП може 

здійснюватися за рахунок коштів державного і 

місцевих бюджетів та з інших джерел, не за-

боронених законодавством. Зокрема, держав-
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на підтримка створення і функціонування ІП 

передбачає: спрямування коштів Державно-

го фонду регіонального розвитку на фінансу-

вання проектів створення інфраструктури ІП 

за умови співфінансування з місцевих бюдже-

тів на рівні 10 % від їхньої кошторисної вар-

тості; звільнення від часткової участі у розвит-

ку місцевої інфраструктури у разі будівництва 

суб’єктами ІП об’єктів у межах відповідних 

ІП та від сплати ввізного мита у разі ввезення 

суб’єктами ІП обладнання та комплектуваль-

них до нього, матеріалів, що не виробляються 

в Україні, і ввозяться з метою облаштування 

ІП та здійснення в їхніх межах господарської 

діяльності.

Вітчизняним законодавством передбачено 

створення ІП терміном не менше ніж на 30 ро-

ків. На нинішній день на території України 

функціонує шість приватних ІП, які не внесе-

но до Реєстру ІП, і 20 ІП, які до нього включе-

ні, а також п’ять ІП, які запропоновано внести 

до Реєстру [11]. 

На нинішній день внесені до Реєстру ІП пе-

ребувають на етапі облаштування та забезпе-

чення доступу до інженерної інфраструкту-

ри — це тривалий етап. Ключовою причиною 

тривалості цього процесу є складнощі з оформ-

ленням документів і фінансування будівель-

них робіт, робіт із підключення до інженерних 

мереж (електро-, газо-, тепло-, водопостачан-

ня і водовідведення). Окрім того, є проблеми з 
неврегульованістю земельних питань, пов’я-

за ні зі складністю виділення земель державної 

чи комунальної власності для ІП, стягнення 

орендної плати за земельні ділянки, зміни ці-

льового призначення тощо.

Наукові парки, галузеві парки, технопарки 

та партнери формують кластери. В Україні 

були розроблені, але залишилися не затвер-

дженими «Концепція створення кластерів в 

Україні» (2008) і «Національна стратегія фор-

мування та розвитку транскордонних класте-

рів» (2009). Поняття «кластер» неодноразово 

трапляється в нормативно-правових актах 

Ук раїни (у понад 100 документах). У плані за-

ходів з реалізації Концепції реформування 

державної політики в інноваційній сфері на 

2015—2019 рр., затвердженого КМУ, на 2015 р. 

було закладено розроблення проектів актів 

щодо визначення засад створення та функціо-

нування технологічних платформ і кластерів. 

Однак на сьогодні в Україні це питання зали-

шається відкритим, попри те, що з кожним 

роком кількість цих ПФОБ зростає. На прак-

тиці кластерні утворення в Україні юридич-

но оформлюють здебільшого у формі асоціа-

цій комерційних і некомерційних організацій 

або у формі громадських неприбуткових ор-

ганізацій. 

У вітчизняному законодавстві донині від-

сутні визначення поняття «кластер», його вид и, 

нормативно-правове регламентування особ-

ли востей його створення і функціонування. Те 

ж саме стосується й інших форм просторової 

організації бізнесу (зони інтенсивного нау ко-

во-технічного розвитку (технополіси), соціо-

технополіси, он-лайн платформи та ін.). Від-

сутніми є заходи щодо державної підтримки 

їхнього розвитку.

З огляду на виявлені проблеми, для поліп-

шення нормативно-правового регулювання 

діяльності ПФОБ в Україні пропонуємо таке.

До Закону «Про наукові парки» (ст. 1, 13) 

необхідно додати положення щодо діяльності 

таких невід’ємних складових НП як спін-оф 

компанії та бізнес-інкубатори. Зокрема для 

уникнення подвійних трактувань визнання 

терміна «спін-оф компанія», можна подати 

йо го у редакції проекту Закону України «Про 

підтримку та розвиток інноваційної діяльнос-

ті». Необхідно закріпити загальний статус НП 

у Господарському кодексі України (доповнив-

ши положення статті 127), а також у Законі 

України «Про інноваційну діяльність» (до пов-

нивши п. 2 ст. 16). 

Окрім того, потребують подальшого комп-

лексного правового врегулювання питання, 

пов’язані із комерціалізацією та захистом інте-

лектуальної власності, її переданням і вико-

ристанням НП. 

Розробити новий закон «Про технологічні 

парки» або об’єднати в один закон «Про нау-

кові та технологічні парки» та скасувати Закон 

України «Про спеціальний режим інновацій-

ної діяльності технологічних парків», що дасть 

змогу позбутися нашарувань суперечливих або 

таких, що не діють, норм законодавства. 

З огляду на те, що фактично ТП в Україні не 

мають ознак СЕЗ, дискусійною виглядає не-

обхідність внесення новостворених ТП до пе-

реліку парків, наведеного у преамбулі Закону 

України «Про спеціальний режим інновацій-

ної діяльності технологічних парків» як під-

стави для їхньої державної реєстрації. Також 
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скасування цієї норми спростить сам процес 

і скоротить час реєстрації ТП.

Загалом регламентування процесу ство -

рен ня ТП в Україні потребує кардинальної 

редакції в напрямі спрощення і розширення 

можли востей для суб’єктів, які планують функ-

ціо ну вання ТП без отримання державної фі-

нансової допомоги. 

Пункти 1 і 2 ст. 6 Закону України «Про спе-

ціальний режим інноваційної діяльності тех-

нологічних парків» доцільно редагувати або 

підкріпити відповідними положеннями у Бюд-

жетному кодексі України, оскільки окремої 

бюджетної програми підтримки діяльності тех-

нопарків у Державному бюджеті України за 

ро ки існування цього закону не було перед ба-

чено. Фактично ця норма закону є деклара-

тивною і не відповідає дійсності. Окрім того, 

істотним недоліком п. 2 цієї статті є нечіткість 

формулювання різновидів фінансової під-

тримки (повне або часткове), оскільки ство-

рюються передумови для зловживань і ко руп-

ційних дій з боку державних органів, уповно-

важених виділяти державні кошти на фі нансову 

підтримку проектів ТП. 

Відійти від практики створення ТП лише 

віртуальної форми, сприяючи створенню ТП 

американської або західноєвропейської мо де-

лі (розміщення в одному чи декількох примі-

щеннях зі створенням інноваційного бізнес-

інкубатора або на одній території). Ці заходи 

неможливі без комплексної та системної під-

тримки з боку державних органів влади. Від-

повідно до цього доцільно сформувати бага-

торівневу систему державної підтримки ТП 

як на національному, так і місцевому рівні. 

Зокрема, здійснювати за рахунок державних 

коштів стартове фінансування високотехно-

логічних проектів ТП, розвивати інфраструк-

туру, надавати гранти й позики, передбачити 

«інкубаційний податковий період» для під-

приємств, які реалізують проекти в НП то-

що. Водночас механізм надання цих пільг має 

бути максимально прозорим і простим задля 

уникнення зловживань з обох сторін.

У ст. 127 Господарського кодексу України 

доповнити перелік форм об’єднання інтересів 

підприємств і навести визначення «кластер» у 

такій редакції: «це локально інтегрована ме-

режа взаємно зацікавлених у співпраці та ви-

користанні отриманих результатів суб’єктів, 

які взаємодоповнюють і посилюють конку-

рентні переваги один одного та кластера за-

галом». Положення ст. 1 Закону України «Про 

інноваційну діяльність» доповнити визначен-

ням «інноваційний кластер», а ст. 1 Закону Ук-

раїни «Про транскордонне співробітництво» 

доповнити визначенням поняття «транскор-

донний кластер».

Задля створення єдиної національної ме-

режі кластерів в Україні необхідно розробити 

Стратегію розвитку кластерів на 2018—2022 рр., 

якою буде передбачено створення національ-

них і регіональних кластерів. Національні 

кластери необхідно створювати насамперед у 

пріоритетних та перспективних сферах госпо-

дарювання (сфера інформаційних тех но логій, 

аерокосмічна, фармацевтична, виробництво 

електроніки та телекомунікаційного облад-

нання та виробництво медичної, високоточної 

та оптичної техніки), енергетичного та еколо-

гічно чистих секторів. Регіональні кластери 

мають створюватися виходячи з особливостей 

конкурентних переваг кожного регіону.

Також підтримка національних та ре гі о-

нальних кластерів повинна здійснюватися за 

допомогою реалізації кластерних програм, 

стимулювання системи науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт, посилення 

взаємодії між органами державної влади і 

місцевого самоврядування, бізнесом і нау ко-

во-ос вітніми установами із застосуванням 

принципів державно-приватного партнерства. 

Відповідно до цього має бути передбачена дер-

жавна підтримка у вигляді надання пільг на 

оренду земельних ділянок, виробничих площ і 

приміщень, увезення спеціалізованого облад-

нання, пільгових державних кредитів, надан-

ня цільових грантів. Для розбудови мережі 

кластерів в Україні доцільно залучати під-

тримку загально європейських програм, між-

народних організацій та фондів, проектів транс-

кордонного співробітництва.

Висновки. На основі отриманих результатів 

дослідження до ключових проблем нор ма тив-

но-правового регулювання діяльності ПФОБ 

можна віднести:

• незавершеність і відсутність системного 

підходу формування нормативно-правової 

бази регулювання діяльності ПФОБ;

• наявність правової колізії, що стосується 

суті ПФОБ та особливостей їхньої діяльності; 

• те, що процедура створення та державної 

реєстрації більшості форм просторової орга-
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нізації бізнесу є забюрократизована і доволі 

громіздкою;

• часту зміну умов функціонування ПФОБ;

• відсутність нормативно-правового регла-

ментування особливостей створення і функці-

онування таких форм просторової організації 

бізнесу як кластери, технополіси, соціотехно-

поліси, он-лайн платформи та ін.;

• те, що функціонування державних і не-

державних структур, діяльність яких повин-

на бути спрямована на підтримку розвитку 

ПФОБ, має формальний характер і не дає очі-

куваного потрібного результату. 

Вітчизняний досвід функціонування ПФОБ 

є доволі контраверсійним і потребує критич-

ного перегляду, насамперед у напрямі їх інсти-

туційного забезпечення. Усунення наведених 

проблем дасть змогу створити нові та роз-

ширити наявні мережі просторових форм ор-

ганізації бізнесу в регіонах України. Зокрема, 

формування нової державної політики щодо 

розбудови ПФОБ в Україні з подальшим удо-

сконаленням нормативно-правового забезпе-

чення їхньої діяльності, забезпеченням сис-

темності та комплексності дій щодо розроб-

лення національних і регіональних стратегій 

та програм розвитку ПФОБ. Трансформація та 

удосконалення вітчизняного законодавства в 

Україні щодо регулювання діяльності ПФОБ 

має відбуватися у напрямі розвитку таких 

форм просторової організації бізнесу як нау-

кові, технологічні, інноваційні парки, наукові 

та інноваційні центри, кластери, бізнес-ін ку-

батори тощо та базуватися на стратегічних ці-

лях розвитку регіонів та їх конкурентних пе ре-

вагах, забезпечувати реалізацію пріоритетних 

напрямів розвитку інноваційної діяльності, 

науки та техніки в Україні. 

До перспектив подальших досліджень нале-

жить вивчення вітчизняного та зарубіжного 

досвіду функціонування технопарків задля ви-

значення шляхів поліпшення механізму регу-

лювання їхньої діяльності в Україні.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА 

В УКРАИНЕ: КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Представлены результаты исследования институциональ-

ной среды развития пространственных форм организа-

ции бизнеса в Украине. Выделены ключевые проб лемы 

нормативно-правового регулирования деятельности спе-

циальных (свободных) экономических зон, научных, тех-

нологических, индустриальных парков, кластеров. Пред-

ложены рекомендации по совершенствованию государ-

ственного регулирования их деятельности.

Ключевые слова: пространственные формы организации 

бизнеса, институциональное обеспечение, законодатель-

ная база, специальные экономические зоны, технопар-

ки, индустриальные парки, кластеры.
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THE LEGAL REGULATION OF SPATIAL FORMS 

OF BUSINESS ORGANISATION IN UKRAINE: 

KEY PROBLEMS AND PERSPECTIVE  

OF DEVELOPMENT 

The article explores the institutional environment of spatial 

forms of business organization in Ukraine. Special attention is 

paid to the problems of the legal regulation of special (free) 

economic zones, scientific, technological, industrial parks, 

clusters. The recommendations for improving state regulation 

of their activities are suggested by the author.

Keywords: spatial forms of business organization, institutional 

environment, state support, legal base, special economic zo-

nes, technoparks, industrial parks, clusters. 



113ISSN 1681-6277. Економіка та право. № 1 (46), 2017
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Существуют два способа быть одураченным. 

Один — верить в то, что неверно; 

другой — отказываться поверить в то, что верно.

Серен КЬЕРКЕГОР (1813—1855)

Прежде чем задавать вопрос «Куда катится 

этот мир?» — вспомните, как вы воспитывали 

своих детей.

В современной литературе используется как штамп оборот «возме-

щение вреда, причиненного окружающей среде». Однако Э. Рязанов 

поэтической строкой: «У природы нет плохой погоды, всякая погода 

благодать» сформулировал главнейший философский постулат: 

«Природа не может претерпевать ущерб». Мы не охраняем сегодня 

природу как самостоятельный субъект права — это утопическая за-

дача. Если в силу каких-то космических катаклизмов на Земле, как 

на Марсе, исчезнет атмосфера, природа изменит свое качество, но 

останется природой. Пострадает человек, он может вообще исчез-

нуть как вид природы, поэтому стремится овладеть тайнами космоса 

и противостоять потенциальной опасности. Мы тысячелетия живем 

в ультрапрагматичном мире, когда человек любит, прежде всего, са-

мого себя. Природу он «любит» только в той мере, в какой она обе-

спечивает его благополучное существование. Вспомним, сняв идеа-

лизирующие очки, подсечное земледелие и даже такое, на первый 

взгляд, невинное начинание, как одомашнивание диких животных — 

это ведь начальный этап агрессии человека в своем естественном 

окружении. Этап, без которого не было бы современного человека. 

А распашка неисчислимых гектаров земли, отторжение ее на го род-

ское и промышленное строительство, строительство плотин, ак-

тивное уничтожение носителей инфекционных болезней, предот-

вращение наводнений, оползней, селей и многое-многое другое — 

Показано, что в отличие от других отраслей в теории экологического права поня-

тием субъекта, претерпевающего ущерб от противоправных действий человека, 

наделяют природу и ее отдельные объекты. Обосновано, что данный постулат не 

соответствует практике, где ущерб от нерационального природопользования взы-

скивается с физических и юридических лиц. Автор доказывает, что так назы-

ваемый экологический ущерб причиняется человеку, обществу. Для более точного 

определения целей и задач экологического права в таком качестве предлагается 

ввести понятие антропоэкологического права.

Ключевые слова: экологи-

ческое право, антропоэко-

логическое право, приро-

доохранительное право, 

объ ект права, субъект пра-

ва, природные объекты, ро-

боты, искусственный разум.
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мог бы без этого человек не в поэтическом 

ореоле, а на грешной земле чувствовать себя 

ныне человеком?

Право в первооснове было создано, и в та-

ком качестве существует по сей день, для охра-

ны человека, для сохранения его как социо-

биологического вида. В этом предназначении 

оно регулирует отношения в использовании 

природы как среды обитания. Реально мы ох-
раняем не природу, а человека в его природном 
окружении. Изначально человек не охранял при-
роду, а защищался от нее. В определенной мере 
эта тенденция сохраняется сейчас, в перспек-
тиве — возрастает. Экологическое право, под-
черкиваю — в сегодняшней интерпретации, бо-
лее точно следовало бы именовать не правом 
охраны окружающей среды (природоохранитель-
ным правом), а правом антропоэкологическим.

В США одно время были в моде иски типа: 

«Лоси против штата Мичиган».  Однако это бы-

ли лишь риторические приемы. В 1970 г. пред-

приятие Уолта Диснея получило разрешение 

на использование неосвоенной долины Мине-

рал Кинг Вэллей в горах Сьерра-Невады, что-

бы построить там оздоровительный центр, ос-

нащенный гостиничными заведениями, рест о-

ранами и т. д. Экологическая группа «Сьерра 

Клаб» предъявила иск против такого строи-

тельства, но Федеральный Суд отказал в иске, 

поскольку группа не обладала правомочиями 

предъявлять иск в суде для защиты интересов 

этой неосвоенной долины. Показательны ре-

зультаты голосования: решение принято голо-

сами четырех судей при трех против, разде-

лявших концепцию Стоуна: «Деревья имеют 

права», и двух воздержавшихся). А 15 марта 

2017 г. река Уонгануи в Новой Зеландии, тре-

тья по величине в стране, стала первым водое-

мом в мире, получившим те же юридические 

права, что и человек. Это решение было при-

нято по требованию народа маори, почитаю-

щего реку. Таким образом, причиненный ей 

вред приравнивается к ущербу, нанесенному 

племени. Уонгануи получила двух попечите-

лей, от правительства страны и от племени. 

Вслед за этим суд индийского штата Уттарк-

ханд признал реки Ямуна и Ганг живыми су-

ществами, наделив их юридическими права-

ми. Суд назначил представителей рек, которые 

займутся вопросом их очистки.

Однако по гражданскому, хозяйственному и 

другому законодательству Украины, иных ци-

вилизованных государств под возмещением 

вреда (ущерба, убытков) понимаются юриди-

ческие отношения между двумя субъектами, 

наделенными соответствующими правами и 

возможностью их реализации — потерпевшим 

и противостоящим ему причинителем вреда. 

С причинителем вреда относительно все ясно. 

Но кто (что) потерпевший — реки или народ 

маори и индусы? Воды этих рек используют-

ся для орошения и питья. За последние годы 

они значительно пострадали от загрязнения 

промышленными отходами. Реально постра-
дали интересы человека и законы, при всей по-
литической и этнической составляющих, при-
няты для их защиты. Отмечу, что Швейцария 

за последние годы стала страной с чистой во-

дой и воздухом без наделения природных объ-

ектов дополнительными правами.

Сегодня, при существующей трактовке, пра-

во должно быть прагматичным. Единствен-

ный критерий — цивилизованные интересы 

рядового человека. Реально он игнорируется 

практически во всех отраслях права, и прак-

тически все исследователи это обходят сторо-

ной. Экологическое право — уникальная от-

расль. Там во имя якобы интересов человека 

наплодили кучу иррациональных принципов 

и задач. Возьмите лозунг: «Нам и внукам!». 

Если бы его воплощали в жизнь, наши предки 

экономили бы слюду и мы по сей день за-

крывали ею окна. Экономь сколько угодно 

нефть и газ, но рано или поздно их запасы 

уменьшаться — их что, хватит внукам? Пока-

зательно, естественно, с оговорками: «Итак, 

не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтраш-

ний день сам будет заботиться о своем: до-

вольно для каждого дня своей заботы» (Биб-

лия, Матф. 6:34).

Биологическое разнообразие! На террито-

рии Эмиратов сотни поколений людей из оби-

тателей животного мира видели только вер-

блюдов и сусликов. То же с растительностью. 

Но жили и выжили, ныне дают фору «цивили-

зованным» народам. А в Южной Америке про-

должают находить племена, которые живут в 

окружении роскошной природы и ходят в на-

бедренных повязках.

О сбалансированности природы. Современ-

ный человек ведет себя как голодающий, до-

рвавшийся до бесплатной кормушки. Рано 

или поздно научится считать, во что ему это 

обходится. Да и природа не пассивна — при-



115ISSN 1681-6277. Економіка та право. № 1 (46), 2017

Право иметь право

спосабливается к нашим атакам. В ней проис-

ходит естественное обновление видов, из пер-

воначально существовавших животных не ос-

талось и десятка. Подвижна и земная твердь. 

Итальянские и швейцарские ученые состави-

ли подробную карту города Венеция. На ней 

можно увидеть то, какие части города тонут 

сильнее остальных и как на это влияют антро-

погенные и естественные факторы. Как ут вер-

ждают ученые, к 2100 году относительный уро-

вень города опустится примерно на 17—53 см.

Вред, ущерб причиняется не природе, не 

окружающей среде. Он причиняется человеку, 

обществу в результате нерационального ис-

пользования природных ресурсов самим чело-

веком, и должен иметь социально-эко но ми че-

скую оценку. Реально человек одновременно 

оказывается и потерпевшим, и причинителем 

вреда. Специфика ныне осуществляемой эко-

логической политики в том, что экономиче-

ский ущерб в масштабе планеты наступает как 

от нерационального использования природ-

ных ресурсов, так и от несостоятельных мер 

по излишней их охране. Неоправданно за-

вышенные затраты на охрану природы, как 

это имело место в США, влекут снижение 

уровня обеспечения благополучия граждан. 

Просчеты привели к тому, что на фоне доволь-

но высокого темпа роста вложений в охрану 

природной среды стало наблюдаться резкое 

ухудшение важнейших экономических пока-

зателей. О сдерживающем влиянии экологи-

че ского регулирования на экономический 

рост говорили и эконометрические расчеты, 

проведенные американскими специалистами. 

Для упорядочения экологической политики 

США были вынуждены ввести экономические 

экспертизы проводимых мероприятий по ох-

ране природы. В Агентстве по охране окружа-

ющей природной среды был создан спе ци аль-

ный отдел, в функции которого входит оценка 

влияния экологических программ на важней-

шие экономические показатели (индекс цен, 

занятость населения, производительность тру-

да и т. д.). Результаты экономических экспер-

тиз передаются в административно-бюджет-

ное управление, принимающее окончательные 

ре шения относительно экологических про-

грамм. Отмечу, что Президент США Дональд 

Трамп, будучи кандидатом на пост главы госу-

дарства, критиковал финансирование проек-

тов, нацеленных на исследования изменения 

климата. Он также обещал отменить Париж-

ское соглашение о климате в случае победы.

Однако попытки ограничить экономическое 

развитие под предлогом обеспечения эко ло ги-

ческого благополучия продолжаются. При ме-

ром может служить «Декларация Инициативы 

Общероссийского Гражданского Общества «Зе-

леный Шелковый путь». В ней обоснованно 

констатируется очевидность того, что корни 

текущего экологического кризиса лежат в 

несовершенстве глобальных механизмов раз-

ви тия, и эта проблема вряд ли решаема в гра-

ницах одной страны. Политика «зеленого раз-

вития» более развитых стран продолжит спо-

собствовать переносу «грязных», устаревших 

технологий в другие страны и созданию на их 

территории анклавов «вчерашней экономики» 

с большими экологическими и социальными 

издержками... Осуществление крупных проек-

тов все чаще сопровождается принудительным 

переселением людей, подавлением традицион-

ных прав местного населения, усилением дав-

ления на правозащитные и экологические ор-

ганизации и активистов, а также искусствен-

ным затруднением диалога между гражданским 

обществом и другими участниками процесса 

развития. Риторика благозвучна, но итог: «от-

каз от проектов в области добычи угля, неф-

ти, строительства АЭС, крупных плотинных 

ГЭС и т. д.» сегодня в комментарии не нужда-

ется. Примером наиболее масштабно ущерб-

ного природоохранного проекта служит Киот-

ский протокол, базирующийся на концепции 

антропогенной причины изменения климата.

В Украине, в отличие от США, экономи-

ческая оценка экологических программ про-

изводится не достаточно. Более того, за по-

следние десятилетия общегосударственная 

эко логическая программа с соответствующим 

обоснованием вообще не разрабатывалась. 

Представляется оправданным дополнить гла-

ву XV Хозяйственного кодекса Украины нор-

мами, регламентирующими обязательность 

про ведения экономической экспертизы эко-

логических проектов на уровне отдельных су бъ-

ектов хозяйствования, территорий и госу-

дарства в целом.

Необходимо признать: в мире не существует 

достоверных оценок влияния на человека всех 

видов техногенного загрязнения природных 

объектов, тем более множества вариантов их 

сочетания. Трудно учесть разный уровень не-
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гативного воздействия в зависимости от мате-

риального и психологического благополучия 

человека, социальных, бытовых условий его 

существования. Например, норматив пре дель-

но-допустимых выбросов загрязняющих ве-

ществ должен в иде але рассчитываться с уче-

том статуса фактического здоровья жителей 

конкретного города или поселка, а он, в свою 

оче редь, зависит от социально-демогра фич е-

ской структуры насе ления, уровня доходов, 

структуры питания, условий и напряженности 

труда, возможности полноценного отдыха, 

жилищных условий, величины транспортных 

нагрузок и многих дру гих факторов, значение 

которых в отдельности относительно извест-

но, но в совокупности пока еще слабо изуче-

но. В реальной действительности задача чрез-

вычайно усложняется необходимостью поиска 

социально-правового оптимума, учи тываю ще-

го экономические возможности Украины для 

ее решения. Поэтому становление экологиче-

ского права должно сопровождаться проведе-

нием масштабных комплексных на учных ис-

следований.

На постсоветском пространстве поныне 

применяются с некоторой модификацией ме-

тодики расчета ущерба, разработанные, как 

потом выяснилось, с существенной погреш-

ностью [1, 2]. Погрешности нормативной ба-

зы усугубляются ненадлежащей организацией 

природоохранной работы. В итоге, как при-

мер, на экологической карте Украины нет рек, 

которые можно было бы назвать чистыми. 

Реки теряют способность самовосстанавли-

ваться. По подсчетам ученых, поголовье рыб в 

Украине за последние десятилетия уменьши-

лось в 100 раз.

Ситуация усугубляется неадекватной сис-

темой ответственности за нарушение правил 

эксплуатации природных объектов. Существу-

ющие санкции рассчитываются по неопреде-

ленным критериям, не включают затраты на вос-

становление конкретного природного объекта. 

Взыскания, в том числе штрафные, концен-

трируются на уровне государства, собранные 

средства до организаций, способных и обя-

занных возместить причиненный ущерб, пре-

имущественно не доходят.

В условиях дефицита ресурсов необходимо 

внести уточнения в инструментарий эколо-

гического права. Например, в Украине, как и 

ранее в СССР, водоохранные мероприятия 

сводятся, в основном, к созданию очистных 

со оружений для сточных вод. Не говоря о 

чрез вычайно высокой стоимости, их эффек-

тивность крайне низка и в массе не позволяет 

достичь желаемых результатов. В США, где за-

траты на экологические цели несопоставимы 

с Украиной, тем не менее часть финансиро-

вания на охрану вод направляется на повы-

шения качества подготовки питьевой воды, 

что прямо ограждает человека от вредного воз-

действия загрязняющих веществ. 

Такая же политика проводится и в сфере 

поддержания качества атмосферного воздуха. 

Борьба за его чистоту не сводится к установ-

лению стандартов и озеленению улиц и пло-

щадей. На Западе если многоэтажка стоит в 

нескольких метрах от дороги, она снабжена 

малым набором очистительных приборов в 

кабинетах и жилых помещениях. Самые рас-

пространенные — модели кондиционеров со 

встроенными современными устройствами 

защиты здоровья — противопылевыми и про-

тивогазовыми фильтрами. 

В ряде зарубежных стран для борьбы с шу-

мом используются методы, которые в отли-

чие от «экологических» получили название 

«ур банистических». Например, в Голландии 

земли, прилегающие к шоссе, делятся на три 

класса в зависимости от уровня шума: I — 

зона, где запрещается жилищное, но поощря-

ется торговое и промышленное строительство; 

II — зона, где разрешается жилищное строи-

тельство при условии обеспечения домов хо-

рошей звукоизоляцией; III — зона, где возмож-

ны все виды землепользования. Естественно, 

что при таком подходе исключаются последу-

ющие затраты на борьбу с акустическим за-

грязнением в зоне жилой застройки и расходы 

на компенсацию вреда, причиняемого здоро-

вью граждан. Мы же, упорно исповедуя кон-

сервативную концепцию охраны природы, пре-

вращаем ее в экономически недо стижимую 

самоцель. Преодоление подобных тенденций — 

главная задача экологического права.

В экономико-экологическом праве тради-

ционно рассчитывается ущерб, причиняемый 

человеком в результате неэффективной экс-

плуатации природных ресурсов. Неоправдан-

но мало внимания уделяется расчету потенци-

ального ущерба, причиняемого стихийными 

природными явлениями, и затрат на его пре-

дотвращение. В СМИ периодически мелькает 
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информация о жертвах цунами, смерчей, 

снежных лавин. Однако есть и масштабные 

угрозы. Установлено, что в недрах Земли со-

держатся астрономические объемы углерод-

ных соединений. Объем углерода только в 

верхнем слое земной мантии может составлять 

до 100 трлн тонн. Это гораздо больше, чем 

считалось до сих пор. Для сравнения: глобаль-

ный выброс углерода в атмосферу был зафик-

сирован в 2011 г. и составил около 10 млрд 

тонн. В 1986 г. со дна кратерного озера Ньос 

в Африке поднялось смертельное облако, ко-

торое со скоростью 100 км/час спустилось в 

долину и уничтожило свыше 1700 человек. 

Целые деревни заполнились трупами людей и 

домашнего скота. На дне другого африкан-

ского озера Киву скрывается около 65 км3 ме-

тана и 256 км3 углекислого газа, которые в со-

вокупности способны вызвать глобальную ка-

тастрофу. Скопления метана и сероводорода 

зафиксированы в водах Черного моря.

Подобных объектов достаточно много, од-

нако программа по их нейтрализации в гло-

бальном масштабе отсутствует. Между тем, 

не исключено, что причиной гибели динозав-

ров и мамонтов был выброс углекислого газа. 

О мгно венной смерти некоторых мамонтов 

свидетельствует наличие в полости рта их за-

мороженных трупов сорванных для питания 

пуч ков травы. Есть о чем думать.

Высказанное утверждение о недопустимо-

сти признавать естественную природу субъек-

том правоотношений правомерно лишь при 

существовавшем уровне наших знаний и воз-

можностей. Предложения ликвидировать дан-

ное ограничение поступали на протяжении 

тысячелетий. Вспомним определение естест-

венного права стоицизма в том виде, как оно 

было передано римским юристом Ульпианом 

в Дигестах: «...естественное право — это то, 

которому природа научила все живое: ибо это 

право присуще не только человеческому роду, 

но и всем животным, которые рождаются на 

земле и в море, и птицам...». Бентам, ссылаясь 

на освобождение черных рабов во Франции, 

утверждал, что жи вотные имеют те же права, 

что и другие создания (включая человека) и 

что только обскурантизм не дает нам вклю-

чить юридическое освобождение животных в 

русло юридического освобождения чело века [3]. 

Современные философы в перспективах по-

зитивного решения проблемы занимают по-

лярные позиции [4, 5]. В частности, Деррида в 

эссе «А если животное ответит?» критикует 

Лакана, Декарта, Хайдеггера, Левинасома — 

философов, проводивших жирную раздели-

тельную черту между человеком и животными 

[6]. Однако все признают, что естественная 
живая природа и ее представители обладают 
специфическими формами сознания и языка, как 
средствами обмена информацией, в познании 
ко торых человек делает первые шаги. Не удив-

люсь, если со временем данная констатация 

распространится на остальные природные 

объекты. Образно это сформулировал лю-

бимый мной и многими Тютчев: «Не то, что 

мните вы, природа / Не слепок, не бездушный 

лик / В ней есть душа, в ней есть свобода / 

В ней есть любовь, в ней есть язык...».

Тем не менее, при всем гуманизме, в праве 

есть каноны, которые опровергнуть трудно. 

Азбука: стороны правовых отношений при 

наличии спора должны говорить на языке, по-

нятном им обоим и суду. В случае несоблю-

дения данного условия мы вернемся к бес-

смысленным средневековым «крысиным про-

цессам». При необходимости может быть 

привлечен переводчик. Заглядывая в буду щее, 

допустимо будет привлечение в качестве пере-

водчика специалиста, способного понять и 

передать язык природы и претензии отдель-

ных ее представителей. Предпосылки к тому 

есть. Если человек пока делает первые шаги в 

этом направлении, то все больше выясняется, 

что многие представители природы обладают 

способностью осознать и оценить намерения 

и действия человека в отношении их. Это — 

тема самостоятельного исследования, огра-

ничусь лишь некоторыми примерами.

При пересечении реки Хоргос, разграни-

чивающей территорию Казахстана и Китая, 

вас удивляет странный факт: на одной стороне 

полно птиц, на другой, китайской, — ни од-

ной. Когда во время культурной революции 

китайцы убивали воробьев, попадали замерт-

во множество и других видов птиц. До сих пор 

у птиц сохранилась историческая память: на 

ту сторону лететь нельзя, там убьют [7].

Мы еще не исследовали историю эволюции 

живого на планете, не знаем о том, имеет че-

ловек и все остальные виды свое самостоя-

тельное происхождение или они выделились 

из некоего единого биологического ядра. Нет 

объяснения, но неоспоримый факт: дикие 
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животные, не говоря уже о домашних, способны 

воспринимать эмоции человека. Дельфины 

неоднократно на большом расстоянии прини-

мали сигналы опасности человека, отнесен-

ного ветром на надувном матрасе далеко в 

море, и эскортировали его к берегу. Они же 

окружали кольцом упавшего с корабля, спасая 

его от кишащих акул. Сорокалетний житель 

Севастополя пять дней провел на необитае-

мом острове посреди реки Конка в Херсон-

ской области. Мужчина в составе рабочей 

бригады на баркасе приехал в с. Козачьи Ла-

геря. Был обеденный перерыв, на берегу все 

отдыхали. Исчезновение своего коллеги люди 

заметили только в 19:00. Поиски не увенча-

лись успехом. Лишь на пятый день его обнару-

жил проплывавший мимо рыбак. «Робинзон» 

рассказал, что из-за сильного алкогольного 

опьянения не помнит, почему пошел купаться 

и как оказался на острове. С его слов, все дни 

он страдал от жажды, голода, холода и укусов 

насекомых. Четыре дня подряд в том районе 

шли дожди. Укрытие он смастерил себе сам 

из веток и камыша. А согревали его косули, 

которые живут на острове. Эти необычайно 

пугливые животные позволяли укладывать се-

бя рядом с дрожащим человеком.

25-летнему Майкулу Акунье, заблудивше-

муся в Национальном парке Мадиди, распо-

ложенном в Боливии, в верховьях бассейна 

реки Амазонки, удалось выжить в джунглях. 

Турист, отбившийся от экскурсионной груп-

пы, скитался по тропическому лесу в течение 

девяти дней. Майкул признался, что своей 

жизнью обязан стае обезьян. Бродя по джун-

глям, турист наткнулся на животных и прим-

кнул к ним. По его словам, звери делились со 

своим «новым другом» водой и пищей (ин-

формация EG.ru).

В Индии в 1920 г. в джунглях нашли двух 

девочек. Их вырастила семья волков. Амале 

бы ло полтора года, старшей, Камале, восемь. 

В ХVIII в. охотники из городка Фрамаурк в 

Нижней Венгрии обнаружили в берлоге де-

вушку, воспитанную медведем. Еще одну мед-

вежью воспитанницу обнаружили в Турции. 

В Сьерра-Леоне (Западная Африка) нашли 

пятилетнюю девочку — члена стаи обезьян. 

Поразительные примеры известны о до-

машних животных. В моей коллекции зафик-

сированы случаи, когда защищали хозяина от 

преступника собаки, крыса и попугай. Свин-

ка, увидев потерявшую сознание хозяйку, что-

бы привлечь внимание прохожих, выбежала 

на улицу и легла на проезжей части дороги. 

Ни для кого не секрет, что животные чувст-

вуют приближение ураганов, землетрясений, 

прочих катаклизмов и нередко предупрежда-

ют об опасности людей.

Английский биолог Руперт Шелдрейк про-

вел специальное исследование, наблюдая при 

помощи телекамеры за поведением собак и 

кошек, ожидающих приход любимых хозяев. 

Выбирались дома, где хозяева возвращались 

домой в разное время. Было установлено, что 

во многих случаях собаки и кошки подходят к 

дверям и ждут, когда хозяева только прибли-

жаются к дому. Это происходило в разное вре-

мя, так что идея условного рефлекса исклю-

чалась. Животные не могли ни видеть, ни слы-

шать своих хозяев, но каким-то образом они 

чувствовали момент их прихода. Шелдрейк 

связывает это с биологическим полем, кото-

рое чувствуют животные [8].

Животные способны проявлять и взаимо-

выручку. В китайской провинции Цзянсу пес 

породы сибирский хаски сумел сбежать из 

клетки в ветеринарной лечебнице, после чего 

освободил других собак (об этом сообщило 

издание Daily Mirror).

Революцию в экологическом праве должен 

произвести установленный факт наличия со-

знания у представителей флоры. Им, как вы-

яснилось, обладают даже некоторые виды 

плесени. Так, растения умеют предупреждать 

друг друга о нависшей опасности и организо-

вывать отпор. У них, как у насекомых, су ще ст-

вует ионная сигнализация. Как только гу се-

ница, скажем, приступает к поеданию листика 

помидорного куста, другие листья и рядом 

расположенные растения получают сигнал 

опасности и начинают спешно вырабатывать 

протеиназу — вещество, которое связывает у 

гусениц пищеварительные ферменты, что за-

трудняет и даже делает невозможным усвое-

ние пищи. Кроме ионной сигнализации, рас-

тение одновременно начинает подавать и 

электрические сигналы. А они привлекают 

внимание птиц, питающихся этими самыми 

гусеницами. Еще более изощренно защищает-

ся хлопковое растение, подвергшееся нападе-

нию гусениц совки. Распробовав на вкус слю-

ну врага, его листья вырабатывают так назы-

ваемые терпены. Эти летучие ароматические 
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вещества служат приманкой для наездников-

браконид, которые откладывают свои яйца 

прямо в тела гусениц. Вылупившись, они уби-

вают «хозяина».

Ныне получила признание фитопсихология 

(от др.-греч. phyton — растение): дисциплина, 

изучающая поведенческие реакции растений и 

формы проявления этих реакций [9]. Че ло век 

начинает осваивать язык природных объектов 

и использовать его в своих целях. Издавна, на-

пример, существует обычай угрожать распра-

вой дереву, не приносящему плоды, закапывая 

под ствол топор. Один из авторов [9] прибег 

однажды к этому средству. Закапывать топор 

не потребовалось, достаточно было показать 

его яблоне с соответствующим вну ше нием. 

Помогло! Американский ученый, специалист 

по детекторам лжи Клив Бэкстер считается 

современным первооткрывателем первичной 

перцепции (восприятия) у растений. В фев-

рале 1966 г. он присоединил свое комнатное 

растение (драцену) через гальванометр к са-

мописцу, в результате получил регистрацию 

неких ритмичных сигналов. Бэкстер решил 

про верить, изменятся ли сигналы, если он сож-

жет один лист растения. Только подумал об 

этом, как самописец показал максимальное 

отклонение. Сенсация! Ведь экспериментатор 

не успел даже дотронуться до растения. Бэк-

стер продолжил опыты. По его поручению в 

комнате, где находилось растение филоден-

дрон, ассистент убивал цыплят и лягушек, 

бросал в кипяток живых рыбок. После чего 

Бэкстер проводил «очную ставку», подводя к 

растению-свидетелю разных людей. Растение 

безошибочно идентифицировало «живодера», 

выдавая импульс, соответствующий паниче-

скому страху! Этот опыт положил на чало но-

вому направлению в криминалистике и раз-

ведке, но дальнейшие опыты Бэкстера прово-

дились под грифом «секретно».

Способность растений опознавать убийцу 

была использована в США в следственной 

практике. В одном из помещений крупной 

библиотеки штата Иллинойс обнаружили труп 

задушенной девушки. Преступление относи-

лось к числу серийных, неустановленный убий-

ца получил кличку Книжный Червь, так как 

совершал преступления в библиотеках. По-

дозревать можно было каждого мужчину, ко-

торый в этот день посетил библиотеку. При-

гласили эксперта по детекторам лжи. Он ос-

мотрел место преступления, зачем-то снял со 

стены кашпо с цветком и установил его в 

одном из кабинетов библиотеки. Там объяс-

нил, что цветок — это единственный свиде-

тель преступления, и только он... сможет «опо-

знать» преступника! Эксперт присоединил к 

прикорневой части растения специальные 

датчики, подобные электродам детектора лжи. 

Секретарь библиотеки по телефону попросил 

всех читателей (а их оказалось несколько со-

тен) прийти для перерегистрации абонемента. 

Чтобы не спугнуть преступника, вызвали и 

мужчин, и женщин. Всех поочередно пригла-

шали в кабинет, где стоял цветок, и просили 

расписаться в документах. Эксперт постоянно 

снимал показания с цветка — следил за напря-

жением электрического поля. Вдруг на одного 

мужчину, преподавателя колледжа средних 

лет, растение среагировало: на экране мони-

тора синусоиды метались от минимальных ве-

личин к максимальным. Эксперт велел уста-

новить слежку именно за этим человеком. 

Прошел месяц. Преподаватель каждый день 

ходил в колледж, а вечером возвращался до-

мой. Лишь однажды после работы он отпра-

вился в библиотеку соседнего города. В чи-

тальном зале подсел к молоденькой студентке, 

заговорил... Мужчину арестовали, когда он 

остановил библиотечный лифт между этажа-

ми и набросил на шею девушки петлю. Дело 

Книжного Червя было успешно завершено. 

Впервые за последние тридцать лет полицей-

ские США открыто заявили в прессе об ис-

пользовании растений в качестве свидетелей 

преступлений. В Украине, к сожалению, такой 

практики нет.

Ограниченный размер статьи не позволяет 

развивать данную тему. Констатирую главное: 

все живое на планете, вероятно, способно вос-

принимать и соответствующим образом реа-

гировать на вред, причиняемый ему челове-

ком. Не исключено, существует защитная ре-

акция объектов естественной природы, в том 

числе причинение ответного вреда в каких-то 

формах. Известно, например, что жирафы по-

едают листья только одиноко стоящих акаций. 

Если деревья растут кучно, при поедании жи-

рафом листьев одной акации она подает сиг-

нал тревоги и другие деревья начинают вы-

делять в воздух большое количество ядовито-

го вещества, отпугивающего животное. Не по 

этой ли причине наблюдается высокий уро-



120 ISSN 1681-6277. Економіка та право. № 1 (46), 2017

Б.Г. РОЗОВСКИЙ

вень заболеваемости у лесозаготовителей? 

Мы до сих пор не поняли природу периодиче-

ски возникающих эпидемий человека и эпи-

зоотии некоторых домашних животных. Если 

задуматься, найдутся и другие зависимости.

При всей парадоксальности этой мысли, 

не исключено, что природа не терпит и чрез-

мерной заботы о ней. В Закарпатье почти 

тридцать лет существует оленья ферма. Олени 

вынашивают малышей около семи месяцев. 

В связи с происходящими ныне сменами се-

зонов погоды период гона начал смещаться, а 

если олененок родится позже принятого сро-

ка, он может не выжить при холоде. Но взять 

его на руки, чтобы согреть, нельзя: мать сразу 

же откажется от детеныша, и он погибнет. 

Власти Таиланда в прошлом году ужесточи ли 

ответственность за вмешательство в жизнь мо р-

ской флоры и фауны, так как многочисленные 

туристы буквально губили уникальную приро-

ду островов Андаманского моря. Как сообща-

ет издание Phuket Gazette, 53-лет няя туристка 

из России была задержана у тайского острова 

Рача (Racha Yai) за кормление рыб хлебом. На-

рушительнице грозит штраф в 100 тысяч бат 

(2845 долл. США) или год тюремного заклю-

чения, а, возможно, и то, и другое. Стоит по-

искать и другие, масштабные зависимости.

В. Солоухин в книге «Трава» пишет: «Че-

ловек чрезвычайно гордится своими огром-

ными знаниями. Но он скорее смахивает на 

механика, который знает, как починить ра-

диоприемник, но не имеет никакого понятия 

о природе и действии радиоволн; или на древ-

него человека, который разжигая огонь, не 

понимал процесса мгновенного окисления. 

Мы до сих пор расточительно пользуемся све-

том и теплом и даже не знаем, да и знать не хо-

тим, об их сущности». В подтверждение В. Со-

лоухин ссылается на профессора Московского 

государственного университета И. Забелина, 

который в своей статье «Опасные заблужде-

ния» писал: «Мы еще только начинаем позна-

вать язык природы, ее душу, ее разум. За се-

мьюдесятью семью печатями для нас «внут-

ренний мир» растений».

В полной мере упрек должны воспринять 

специалисты экологического права. Не боюсь 

быть пророком: не за горами время, когда че-

ловек в совершенстве познает общий язык 

природы, проникнет во внутренний мир рас-

тений, а затем и других природных объектов. 

В системе правового регулирования в качестве 

субъектов права займут законное место, как 

минимум, представители естественной живой 

природы, с которыми человек будет вынуж-

ден заключать своеобразные договорные от-

ношения по оптимизации вынужденно при-

чиняемого вреда каждой из сторон. Тогда эко-

логическое право получит законное основание 

именоваться правом охраны природной среды 

со всеми соответствующими изменениями в 

системе нормативного регулирования.

Идея трансформации природных объектов 

в субъекты права, оказалось, имеет аналог, 

сво его рода джина в бутылке. В сети появи-

лись высказывания: «Представьте, что мы в 

Древнем Риме. Там существует рабство. И вот 

во время заседания Сената один из патрициев 

говорит: «Уважаемые! Я считаю, что рабы то-

же люди, поэтому у них должны быть равные 

права с нами». Такая идея вряд ли была бы 

воспринята, а того, кто ее высказал, скорее 

всего, обвинили бы в государственном прес-

тупле нии и абсолютном непонимании обще-

ственных процессов и потребностей. Сегодня 

есть похожая проблема. Могут роботы полу-

чить права и нести ответственность? Какими 

будут преступления искусственных интел-

лектов и наказания за них? Как изменится ры-

нок труда? Какие виды работ можно доверять 

роботам, а какие (если будут существовать) 

останутся только человеческими? Каким бу-

дет образование роботов? Наконец главный 

вопрос: как обезопасить человечество?».

Понимая опасности неуправляемого раз-

вития искусственного интеллекта, некоторые 

ученые настаивают на запрете соответствую-

щих исследований и контроле за распростра-

нением технологий, настолько строгим, как в 

атомной энергетике. Другие говорят о невоз-

можности остановить развитие технологий. 

Настаивают на том, что технологии обязатель-

но будут найдены и распространены незави-

симо от нашего желания и отношения к ним. 

Не вызывает якобы сомнений, что на опреде-

ленном этапе развития технологий и ослож-

нения отношений в сфере робототехники, 

процесс принятия решения роботом, пусть и 

на основании программы, станет настолько 

сложным, что его можно будет рассматривать 

как акт поведения человека.

Существует мнение, что правовое регули-

рование социализации искусственного интел-
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лекта, скорее всего, пройдет путь от рассмот-

рения робота как объекта отношений к наде-

лению его правами и обязанностями. При 

этом критерием качества правового обеспе-

чения, очевидно, станет способность права 

стимулировать социально эффективное ис-

пользование технологий и минимизировать 

риски опасностей злоупотребления техноло-

гией. На пример, в конце 1980-х гг. Columbus-
America заявила права на имущество, нахо-

дившееся на затонувшем судне S.S. Central 
America. Особенность иска заключалась в том, 

признает ли суд, что судно и сокровища, ко-

торые были найдены с помощью дистанцион-

но управляемого устройства, относятся к най-

денным человеком (истцом). Суд не только 

признал права, но и сформулировал правила 

для дальнейшего решения подобных исков. 

Такое решение привело к взрывному развитию 

технологий подводных автономных устройств 

как в коммерческой, так и оборонной сфере.

Практически повсеместно озвучивается 

мысль о том, что человечество должно обес-

печить контроль за развитием технологий. 

Весьма вероятно появление роботов, специ-

ально предназначенных для совершения пре-

ступлений. При этом интеллектуальные и фи-

зические способности роботов на опреде-

ленном этапе могут превысить человеческие. 

Сохранение возможности контролировать об-

щественные процессы потребует от человече-

ства создания эффективной системы юстиции 

для роботов. Скорее всего, она будет создана 

опять же на основе роботов.

Позиция авторов подобных высказываний 

противоречива. Роботизация — это уже на-

стоящее, и, как минимум, ближайшее буду-

щее условий благоприятного существования 

человечества. Как констатируют исследова-

тели, она развивается на стыке прорывов в 

фундаментальных науках и многих мульти-

дисциплинарных знаний: нейробиологии со-

знания, нейротехнологий, нейроинжинирин-

га, интерфейсов мозговых машин, машин со-

знания и воли и др. Предполагается, что через 

10—15 лет наступит новейшая эра киборгиза-

ции и гибридизации как следующих этапов 

роботизации, когда роботы научатся сами при-

нимать решения и реагировать на изменяю-

щиеся условия среды, человек станет частью 

роботизированного, а в дальнейшем — гиб-

ридного мира [10].

Нетрадиционность новых средств произ-

водства, фантастические прогнозы их буду-

щего породили, естественно, попытки пра-

вового осмысления новации: Еврокомиссия 

проголосовала за создание первого в мире за-

кона о роботах. По словам депутата Европар-

ламента Мади Дельво-Стер, автора необыч-

ного законопроекта, его появление вызвано 

стремительным распространением роботов и 

искусственного интеллекта в повседневной 

жизни. Наиболее актуальным направлением, 

которому требуется юридическое регулирова-

ние, депутат назвала систему страхования для 

беспилотных и роботизированных автомоби-

лей. В планах депутатов Европарламента соз-

дание Европейского агентства по робототех-

нике и искусственному интеллекту. Данная 

организация, по мнению Мади Дельво-Стер, 

должна будет обеспечить техническую, эти-

ческую и нормативную экспертизу роботов в 

Евросоюзе. Парламентарий совершенно ис-

крен не заявила, что ее главная задача — со зда-

ние правового статуса «электронных граждан». 

Иначе как юридически урегулировать вопрос 

в случае нанесения ими ущерба людям?

Законодательные инициативы такого рода 

появились почти одновременно в нескольких 

промышленно развитых странах. В моем по-

нимании подача законо дательного замысла — 

чистейший блеф. Однажды при неудачном за-

пуске с космодрома «Байконур» ракета упала 

на территории Казахстана, что привело к об-

ширному загрязнению естественной природы. 

Никто к ракете никаких исков не предъявлял. 

Ущерб был возмещен российским космиче-

ским агентством и страховыми фирмами. Не 

та же ситуация с автономными роботами — 

беспилотниками, автомобилями? Причинен-

ный ими ущерб дол жны возмещать владель-

цы или лица, осуществляющие ненадлежащее 

управление машинами.

Апофеозом абсурда являются предложения 

наделить роботов — рабов, какими они только 

и должны быть, равными с человеком права-

ми. Не берусь судить насколько эта идея, с 

учетом истории, политически прагматична. 

Былые восстания рабов привели к формиро-

ванию цивилизованного общества. Но раб 

такой же человек, как и рабовладелец. Уни-

чтожение правовых статусов раба и рабовла-

дельца не изменило биологическую структуру 

единого общества. Авторы «революции», по 
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сути, планируют создание параллельно су-

ществующему обществу людей и, в случае 

признания правового статуса природных объ-

ектов, сообщ ности природы, третьего об ще-

ства — роботов — с самостоятельной системой 

юстиции.

Если называть вещи своими именами, то 

современный человек стремится уподобиться 

Богу и создать по своему образу и подобию 

электронных Адама и Еву. Но при этом забы-

вает, что ныне здравствующий человек по су-

ществу давно восстал против Бога: он, осваи-

вая горизонты науки, успешно ест «райские 

плоды» (Библейский Змей по праву может 

быть признан символом науки и прогресса), 

вопреки всем предписаниям и заповедям уби-

вает себе подобных, крадет, не только пре-

любодействует, но вступает в однополые бра-

ки, имеет внебрачных детей, постоянно гре-

шит во многом другом. И подобие Богу его не 

устраивает: биологи и медики работают над 

трансформацией генома в целях предупрежде-

ния и лечения заболеваний, в перспективе — 

устранения социальных отклонений, делают-

ся пересадки органов (готовится даже пе-

ресадка головы), в тело вживляются разного 

рода чипы. 

Не занимаясь фантастикой, осмелюсь пред-

положить, что былые восстания рабов могли 

завершиться их победой. В итоге это измени-

ло бы ход истории на данном этапе, но не ре-

зультат эволюции человеческого общества. 

Гарантировать тот же итог в случае восстания 

роботов вряд ли кто-либо возьмется. Сделаю 

оговорку: сторонники примирения религии с 

действительностью полагают, что нам неиз-

вестны конечные планы Создателя. Если бы Бог 

воспротивился существующей реальности, он 

мог бы реализовать угрозу Апокалипсиса. 

Не хочу, чтобы меня считали ретроградом. 

Технический прогресс остановить невозмож-

но, наверняка будут созданы роботы, превос-

ходящие человека по интеллекту и способно-

стям. Этими качествами они будут наделены 

человеком. Но робот должен действовать по 

заданию и под контролем создателя, с ним об-

суждать свои планы и ему показывать пред-

варительные результаты работы. Отношения 

между человеком и роботом не будут однос-

торонними, диалог объективно будет необ-

ходим. Робот вполне сможет ставить перед че-

ловеком задачи, без решения которых он не 

может максимально реализовать свои спо-

собности в исследовании сложных перспек-

тивных проблем, выдавать рекомендации по 

внедрению результатов своего творчества. Не 

сомневаюсь, человек будет использовать ро-

бота в программировании своего самосовер-

шенствования, которое неизбежно. Эксцессы 

возможны, и к ним надо готовиться. Наверня-

ка будут созданы коллегиальные органы для 

решения данной задачи.

Теперь о правовой стороне. Говоря о природ-
ных объектах как субъектах права, я не наде-
ляю их искусственно таким статусом. Как от-
мечал Н.Н. Алексеев, «юридическая норма не 
обладает способностью производить на свет 
жи вые существа» [11]. Напротив, природа за-
кладывает в них определенные права на право, 
а люди придают им социальную форму (прин-
цип социального натурализма А.Н. Костенко). 
В моей трактовке некоторые — не исключая 
остальные — природные образования объектив-
но обладают естественно присущими им пра-
вами. Человек, осознав это, признает объектив-
но существующую реальность, восстанавлива-
ет в своей системе права не признанные, но 
фактически скрытно существующие отноше-
ния с отдельными природными образованиями, 
законодательно их регламентирует. Иными сло-
вами, он признает то, что есть, что относи-
тельно извечно было, и что при отсутствии в 
грядущем катаклизмов продолжит быть.

Однако сегодня — это констатация воз-

можного, когда человек овладеет языком ес-

тест венных природных объектов и сможет ис-

пользовать его в общении с ними. При несо-

блюдении данного условия мы вернемся к 

«крысиным процессам» Средневековья, когда 

происходили суды над причинившими ущерб 

людям безмолвными крысами или саранчой 

с участием их адвокатов.

С роботами ситуация в корне отличная. 

Конструируя роботов, человек их наделяет, 

ус ловно пользуясь юридической терминоло-

гией, запрограммированными «обязанностя-

ми». Не влияет на эту констатацию приведен-

ное автором решение суда о применении ро-

ботов при поисках затонувших кладов — робот 

был бесправным продолжением руки и глаза 

человека. Прикрепляя, например, на автоза-

воде к шасси автомобиля колесо, робот вы-

полняет функцию раба. К его «правам» можно 

опять-таки условно отнести возможность по-
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лучать необходимой мощности электроэнер-

гию, техническое обслуживание, то есть ус-

ловия качественно выполнять обязанности. 

Ту же цель преследует сегодня человек, кон-

струируя роботов с искусственным интеллек-

том. Но если наделить раба равными с чело-

веком правами, не исключаю, что тот сочтет 

недостойной для него работу по установке ко-

лес на автомобиле и предложит выполнять ее 

самому человеку. В революционном 1917 году 

украинские газеты публиковали резолюции 

митингов кухарок, требовавших права поль-

зоваться гардеробами своих хозяек. От чего 

уходили, к тому с помощью правовых новато-

ров и придем.

Создание же юстиции для роботов, кото-

рые, наряду с позитивными качествами, могут 

совершать преступление, — идея, мягко го-

воря, не требующая комментария. Здесь одна 

аналогия: за действия голодного льва, выпу-

щенного на городскую улицу, в рамках суще-

ствующей системы правосудия должен нести 

ответственность тот, кто при любых побуж-

дениях открыл клетку. Автор книг на тему 

использования искусственного интеллекта и 

нанотехнологий в военном деле Л. Дел Монт 

говорит: «Сегодня нет законодательных ог-

раничений по поводу того, как много разума 

может иметь машина, как взаимосвязано это 

может быть. Если так будет продолжаться, по-

смотрите на экспоненциальный рост. Мы до-

стигнем сингулярности в то время, которое 

предсказывает большинство экспертов. С это-

го времени главными видами больше не бу-

дут люди, это будут машины» [12]. Этого ждут 

разработчики юстиции для роботов?

Большой Каньон в США пропастью раз-

рывает тело Земли, за миллионы лет прог-

рызая ее в глубину на сотни метров, и невоз-

можно поверить, что это работа тонкого ру-

чейка, текущего по дну каньона. Роботизация 

пока относительно маленький ручеек, но не за 

горами превращение ее в бурный поток, уп-

равляемость которого под сомнением. 

Проблема роботизации большинством ис-

следователей-технократов рассматривается од-

носторонне, весь негатив сводится к рискам 

выхода роботов из подчинения человеку. Па-

раллельно исследователи-гуманитарии выра-

жают беспокойство о грядущей глобальной 

безработице. Под «роботизацией» академика-

ми Карлом Фреем и Майклом Осборном (Carl 

Frey, Michael Osborne, Оксфордский Уни вер-

ситет) понимается «автоматизация системы 

или задачи такого уровня, когда исчезает не-

обходимость в труде человека, и он заменяется 

на его автоматизированную версию». Осно ва-

ния для беспокойства есть. Например, 35 тай-

ваньских компаний, работающих в Китае, вклю-

чая Foxconn, компанию-поставщика Apple, по-

тратили в 2015 г. 4 млрд юаней (около 610 млн 

долл. США) на внедрение промышленных 

роботов. Благодаря их использованию ко-

личество сотрудников сократили со 110 до 50 

тысяч человек. В сфере потенциальных угроз 

находятся и представители нашей профессии. 

В текущем году в Сбербанке появятся роботы-

юристы, которые будут самостоятельно со-

ставлять исковые заявления, что приведет к 

сокращению трех тысяч сотрудников банка. 

Специалисты предрекают: банк будущего дол-

жен перестать быть банком в типичном пред-

ставлении обывателя. Банк будущего — это 

IT-компания и максимально продвинутые циф-

ровые сервисы в каждом устройстве пользо-

вателя. Bank of America уже открывает отделе-

ния без сотрудников, где сервис абсолютно 

автоматизирован, и это ожидает всю отрасль.

Очередное направление сокращения заня-

тости в производстве — широкое внедрение 

3D-печати. Компания Ford планирует исполь-

зовать эту технологию в массовом производ-

стве комплектующих для серийных автомо-

билей. 3D-принтеры позволяют создавать из-

делия любой формы и длины, а упрощенное 

создание оснастки дает возможность быстро 

производить опытные образцы деталей, со об-

щает пресс-служба Ford. Концерн Daimler 

будет использовать технологию 3D-печати для 

изготовления запчастей из пластмассы для 

гру зовиков. Подобных примеров уже много. 

Космический 3D-принтер установлен даже на 

МКС. Устройство было разработано амери-

канской компанией Made in Space специально 

для Меж дународной космической станции. 

Сегодня в проблеме безработицы акцент де-

лается на экономике. Это важно. Но настало 

время осознать, что экономика — всего лишь 

оболочка явления, с которым столкнулось 

человечество. В основе должен находиться 

давно забытый тезис: «Труд создал человека!». 

«В поте лица снеси хлеб свой», — сказал Бог 

по изгнанию человека за непослушанье из 

рая, и с тех пор это стало заповедью человеку, 
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и кто уклоняется от труда, тот грешит пред 

Богом. Но означает ли отказ от необходимос ти 

трудиться возвращением в рай с его неизбеж-

ными соблазнами? Безусловно, автори тетное 

слово должны сказать соответствующие спе-

циалисты, однако есть все основания пола-

гать, что лишившись возможности трудиться, 

человек вернется в первоначальное состоя ние 

и превратится в говорящее животное. К со-

жалению, примеров тому мы имеем доста-

точно, даже владельцы больших состояний в 

массе не проводят жизнь на лазурных берегах. 

По мнению специалистов Института демогра-

фии и социальных исследований им. М.В. Пту-

хи НАН Украины, в украинцах генетически 

заложено стремление больше работать, чтобы 

лучше жить. Но именно по этой причине на-

селение страны с каждым годом сокращается, 

ведь чем выше уровень достатка семьи, тем 

меньше в ней детей.

Как полагает Илон Маск, «конкурировать с 

машинами человеку будет практически не воз-

можно, поскольку они способны выполнять 

любую работу, за несколькими исключения-

ми. В то же время человек сможет остаться 

полезен в том случае, если улучшит себя при 

помощи интерфейсов. Это путь, который мо-

жет принести дальнейшее благоденствие и 

раз витие». Легко сказать, но как сделать? Да-

леко не все способны заниматься высоко-

ин тел лектуальной деятельностью. Без особых 

проб лем можно будет наладить взаимодей-

ствие с роботом-кухаркой, но с роботом на 

про из вод ст ве можно «интерфейсить», только 

будучи участником этого производства. А эта 

возможность с каждым днем уже уподобляет-

ся шагреневой коже. Вопрос вопросов: в какой 
форме человек сможет реализовывать потреб-
ность в труде?

Перечень вопросов, требующих нестандарт-

ных ответов, можно множить и множить. Но 

при всей видимости глобальности, они отно-

сительно частные. Сам факт их возникнове-

ния заставляет подняться над научной суетой 

и задуматься: кто мы такие, что собой пред-

ставляет человек, действительно ли он венец 

природы, насколько обоснованно мы отно-

сим себя к существам разумным? Американ-

ский социальный психолог Стэнли Милгрэм в 

1960-е гг. провел эксперимент, суть которого 

такова: один из участников должен был запо-

минать пары слов, а испытуемому приказыва-

ли наказывать этого человека за допущенные 

ошибки ударами тока. На приборе была ука-

зана мощность от 15 до 450 В. Оказалось, что 

большинство участников эксперимента по-

шагово доводили напряжение до максимума, 

пока «нерадивый ученик» не переставал по-

давать признаки жизни. При этом последнему 

не помогали ни его крики, ни даже жалобы на 

больное сердце. Никакого тока в действитель-

ности, конечно, не было, а роль жертвы вы-

полнял актер. К идее провести такой экспери-

мент Милгрэма подтолкнула жестокость на-

цистов в концлагерях. В 2016 г. эксперимент 

провели в Польше. Результат тот же: даже пре-

ступный приказ обязателен для выполнения.

На протяжении тысячелетий мы не можем 

создать себе рациональное общественное ус-

тройство, имеем позорные страницы истории 

рабства, феодализма, дикого империализма, 

бесконечные войны, массовый голод, преступ-

ность. Рисовали радужные картины комму-

низма, побывали в неудачном социализме и 

вернулись в отнюдь не лучшее капиталистиче-

ское общество. Директор Всемирного банка в 

делах Украины, Беларуси и Молдовы Сату 

Кахконен в интервью газете «Зеркало неде-

ли» констатировала, что ежегодно в Украине 

из-за преждевременной смертности и инвалид-

ности «теряется» почти 6 млн лет продуктив-

ной жизни. Теперь заговорили о гибридном 

обществе. Это завершение позора: человек 

признает неспособность управлять не только 

общественными процессами, но и результата-

ми своего труда. Невольно начинаешь сомне-

ваться, неужели был прав знакомый бессмерт-

ного Швейка — трактирщик Паливец, мизан-

троп и грубиян, у которого все рассуждения 

сводились к умозаключению: «Человек-то ду-

мает, что он венец природы, а на самом деле 

он дерьмо»? Может действительно человек за-

служивает ухода из числа субъектов естест-

венной природы?

Возникла чрезвычайная задача: человек дол-
жен подтвердить свое право быть человеком. 
Ее надо решать уже сегодня. Завтра может 
быть поздно.
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ПРАВО МАТИ ПРАВО

Показано, що на відміну від інших галузей, в теорії еко-

логічного права поняттям суб’єкта, який зазнає збитків 

від протиправних дій людини, наділяють природу та її 

окремі об’єкти. Обґрунтовано, що цей постулат не від-

повідає практиці, де збитки за нераціональне приро до-

користування стягуються з фізичних та юридичних осіб. 

Автор доводить, що так званий екологічний збиток зав-

дається людині, суспільству. Для точнішого визначен ня 

цілей і завдань екологічного права запро поновано вве-

сти поняття антропо еколо  гіч ного пра ва.

Ключові слова: екологічне право, антропоекологічне пра-

во, природоохоронне право, об’єкт права, суб’єкт права, 

природні об’єкти, роботи, штучний розум.

B.G. Rozovskiy

Institute of Economic and Legal Researches 

of NAS of Ukraine, Кyiv

RIGHT TO HAVE THE LAW

The article shows that, unlike other industries, in the theory of 

environmental law, the concept of a subject that undergoes 

damage from illegal human actions is endowed with nature 

and its individual objects. It is substantiated that this postulate 

does not correspond to practice, where damage from irrational 

nature management is recovered from individuals and legal 

entities. The author proves that so-called environmental 

damage is caused to a person, to society. For a more precise 

definition of the goals and objectives of environmental law in 

this capacity, it is proposed to introduce the concept of an-

thropoecological law.

Keywords: еnvironmental law, anthropoecological law, un-

sustainable law, the object of law, the subject of law, natural 

objects, robots, artificial intelligence.
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Нещодавно друком вийшов навчальний посібник, у якому розкрито 

особливості правового регулювання функціональних видів госпо-

дарської діяльності та господарських відносин в деяких галузях еко-

номіки. Автором цієї неординарної роботи є фаховий освітянин, 

спеціаліст у галузі господарського права, доктор юридичних наук, 

професор Олександр Петрович Віхров.

Цінність підготовленої роботи полягає у тому, що її основні по-

ложення сприяють формуванню у студентської аудиторії систем-

ного погляду на сутність правового регулювання господарських від-

носин у певних сферах та галузях економіки. 

У навчальному посібнику «Правове регулювання господарських 

відносин в окремих сферах і галузях економіки» Олександром Пе-

тровичем Віхровим об’єднано, доповнено та оновлено матеріали під-

готовлених ним раніше навчальних видань «Господарське право. 

Спе ціальна частина» (Навчальний посібник. — Київ, : Слово, 2004. — 

344 с.) та «Правове регулювання функціональних видів господар-

ської діяльності» (Курс лекцій. — Чернігів : Чернігівські обереги, 

2006. — 172 с.). 

Навчальний посібник складається з двох частин, поділених на роз-

діли та підрозділи.

У першій частині розглянуто питання правового регулювання 

функціональних видів господарської діяльності — захисту еконо-

мічної конкуренції, господарського планування та ціноутворення, 

фінансової діяльності суб’єктів господарювання та ринків фінансо-

вих послуг, інвестиційної, інноваційної, зовнішньоекономічної та 

інших функціональних видів вказаної діяльності. Розглянуто пра-

вове регулювання відносин приватизації, оренди, лізингу, концесії. 

Окрема тема присвячена правовому регулюванню забезпечення за-

собами виробництва та реалізації продукції, зокрема питанням здій-

снення публічних закупівель.

У другій частині Олександр Петрович висвітлює особливості 

правового регулювання господарських відносин в окремих галузях 

економіки — у паливно-енергетичному комп лек сі (вугільна, нафто-

© Р.А. ДЖАБРАІЛОВ, 2017

 АКТУАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН 
В ОКРЕМИХ СФЕРАХ І ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ 1

Рецензії, відгуки, повідомлення

1 Рецензія на навчальний посібник: Правове регулювання господарських від-

носин в окремих сферах і галузях економіки : навч. посіб. / О.П. Віхров. — 

Київ : Юрінком Інтер, 2017. — 448 с.
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газова промисловість, електроенергетика), в 

агропромисловому комп лексі (аграрна галузь 

і харчова промисловість), у галузях будівни-

цтва, зв’язку і телекомунікацій, торгівлі, побу-

тового обслуговування та ко му нального гос-

по дарст ва. Тобто в тих ца ринах, що мають 

особливе народногосподарське, соціальне або 

інше значення чи певну специ фіку. Науковець 

розглядає особливості правового статусу су б’єк-

тів господарювання у названих галузях, поря-

док здійснення господарської діяльності, пи-

тання державного уп равління та регулювання. 

Певні питання функціонування окремих 

складових ринкової економіки в роботі пред-

ставлені в аспекті впливу держави на фор-

мування і розвиток ринкового середовища. 

Зокрема, проблеми функціонування ринку 

енергоносіїв, біржового ринку сіль сько гос по-

дар ської продукції, ринку зерна та інші аналі-

зуються із позицій господарсько-правового 

підходу – у поєднанні договірних відносин з 

організаційними відносинами. 

У цілому навчальний посібник О.П. Віхрова 

відрізняється новизною. Ряд питань в юридич-

ній літературі в ньому висвітлено вперше. Це 

стосується, наприклад, правового регу лю ван-

ня господарських відносин у сферах технічно-

го регулювання, науково-технічної та іннова-

ційної діяльності, правових питань господар-

ської діяльності у галузях зв’язку, управління i 

використання радіочастотного ресурсу, побу-

тового та житлово-комунального обслугову-

вання й інших. 

До кожного розділу посібника додаються 

питання для самоперевірки і контролю засво-

єння знань студентами, що має важливе нав-

чально-методичне значення. 

Загалом, навчальний посібник Олександра 

Петровича Віхрова «Правове регулювання гос-

подарських відносин в окремих сферах і га-

лузях економіки» написаний у доступній для 

сприйняття формі і буде вельми корисний для 

студентів як юридичних, так і економічних 

спеціальностей, сприятиме підвищенню рів-

ня підготовки майбутніх фахівців та їхній 

адап тованості до умов сучасної економіки. 

У той же час варто наголосити, що навчаль-

ний посібник містить положення, які можуть 

стати підґрунтям для здійснення подальших 

наукових пошуків шляхів удосконалення пра-

вового регулювання господарських відносин в 

окремих сферах і галузях економіки. 

Отже, представлена наукова праця може 

значно збагатити джерельну базу наукових до-

сліджень і стати платформою для активізації 

наукових розробок актуальних питань розвит-

ку науки господарського права.

Надійшла 27.02.2017 

Р.А. ДЖАБРАІЛОВ, 
д-р юридичних наук, доцент, 

заступник завідувача відділу проблем модернізації 
господарського права та законодавства

Інститут економіко-правових досліджень 
НАН України, м. Київ
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