МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ МИСТЕЦТВ

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ»
УКРАЇНА І СВІТ:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ
У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
8–9 КВІТНЯ 2020 р.

Частина ІІ

КИЇВ 2020

УДК 327 (477+100)
ББК 66.4
Голова редколегії:
Поплавський Михайло Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв
України (Україна).
Заступники голови редколегії:
Білецька Оксана Олександрівна, кандидат культурології, доцент, Київський національний
університет культури і мистецтв (Україна); Костиря Інна Олександрівна, доктор політичних наук,
професор,
Київський
національний
університет
культури
і
мистецтв
(Україна);
Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний
університет культури і мистецтв (Україна).
Члени редколегії:
Аль Муваїл Aббас Фадель, доктор філософії з педагогічних наук, професор, Вищий інститут
театральних мистецтв в Кувейті, Кувейт; Безсмертний Роман Петрович, кандидат політичних
наук, Надзвичайний і Повноважний Посол України, Київський національний університет культури
і мистецтв (Україна); Бойко Людмила Павлівна, кандидат педагогічних наук, професор, Київський
національний університет культури і мистецтв (Україна); Важна Катерина Анатоліївна, кандидат
юридичних наук, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна);
Дем’яненко Борис Леонідович, доктор політичних наук, професор, Переяслав-Хмельницький ДПУ
ім. Григорія Сковороди (Україна); Димчик Рафал, доктор габілітований, доцент, Університет Адама
Міцкевича в Познані (Польща); Дікарєв Олександр Іванович, кандидат політичних наук, доцент,
Київський національний університет культури і мистецтв (Україна); Злобіна Олена Геннадіївна,
доктор соціологічних наук, професор, Інститут соціології НАНУ (Україна); Карасьова Наталія
Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, Київський національний університет культури
і мистецтв (Україна); Кофранкова Вацлава, доктор філософії, науковий співробітник Інституту
історії Академії наук Чеської Республіки (Чехія); Кочубей Лариса Олександрівна, доктор політичних
наук, професор, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАНУ
(Україна); Лікарчук Дар’я Сергіївна, кандидат політичних наук, Київський національний університет
культури і мистецтв (Україна); Міщенко Алла Борисівна, кандидат політичних наук, Київський
національний університет культури і мистецтв (Україна); Моравєць Норберт, доктор наук, доцент,
Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) Рибак Сергій Олександрович, кандидат економічних
наук, Заслужений економіст України, ДННУ «Академія фінансового управління» (Україна);
Синовець Олександра, доктор філософії в галузі соціології, доцент, Силезський технологічний
університет в Глівіце (Польща); Фуллер Себастіан, доктор наук, професор, академічний директор
Лондонської школи бізнесу Apsley, Лондон (Великобританія); Чарнецький Павел, доктор
габілітований, професор, МВА, Ректор Варшавської університету менеджменту “Collegium
Humanum”, Варшава (Польща); Шевель Інна Петрівна, кандидат соціологічних наук, доцент,
Київський національний університет культури і мистецтв (Україна).

«Молодий науковець».Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у
сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 8–9 квіт. 2020 р.
В 2 ч. Ч. 2. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.:
М. М. Поплавський (голова), Костиря І. О. (заст. голови) [та ін]. – Київ: Вид. центр КНУКіМ,
2020. – 242 с.
У журналі викладено матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин». Тематика збірника має розділи,
які стосуються історико-теоретичних питань міжнародних відносин; міжнародних відносин, зовнішньої
політики та дипломатії; міжнародне співробітництво у сфері охорони культурної спадщини та Україна;
сучасного міжнародного права; світового господарства та міжнародних економічних відносин; суспільних
комунікацій та лінгвістичного забезпечення міжнародної діяльності; соціології міжнародних відносини,
соціологічних досліджень в галузі міжнародних відносин; міжнародних медіакомунікацій та комунікативних
технологій.

© Київський національний університет культури і мистецтв, 2020

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020

ЗМІСТ
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Ващенко Елліна
МІЖНАРОДНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ СУД І СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

Діденко Вікторія
ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ:
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Єділєва Наталія
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА КІБЕРБЕЗПЕКА: АКТУАЛЬНІ
ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ
Завальнюк Любомир
ПРАВОВИЙ
ІНСТИТУТ
ШЛЮБНОГО
ДОГОВОРУ
ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ

ЗА

Калина Катерина
ВПЛИВ
МІЖНАРОДНОЇ
ПРАКТИКИ
ВИКОРИСТАННЯ
ДОГОВОРІВ АУТСОРСИНГУ ТА АУТСТАФІНГУ НА РОЗВИТОК
ЦІЄЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ
Мельникова Євгенія
МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ:
АКТУАЛЬНІ
МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

ЗАЛУЧЕННЯ
ПИТАННЯ

ІНОЗЕМНИХ
ПРАКТИКИ

Пйонтковська Діана
ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ
АСПЕКТИ
ПРЕДСТАВНИЦТВА
У ПРИВАТНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ТА ЗАКОРДОННИХ КРАЇН
Попова Юлія
ПРАВО НА ДИПЛОМАТИЧНИЙ
СУЧАСНІСТЬ

ЗАХИСТ:

3

ВИТОКИ

ТА

7

17

29

40

53

64

76

89

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
Прокопало Катерина
НЕВИЗНАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ІНТЕРВЕНЦІЇ ЯК РІЗНОВИДУ
АГРЕСІЇ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Романенко Кароліна
ЄВРОПЕЙСЬКЕ
ЗАКОНОДАВСТВО
ЗАХИСТУ
ПРАВА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ

98

109

Цісарук Ольга
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ У ГАЛУЗІ ЯДЕРНОЇ
БЕЗПЕКИ

121

Банцер Ірина
ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ
ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СТАНОВЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

131

РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

Ведмідь Віктор
ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ СІНГАПУРУ: ЕТАПИ ТА ФАКТОРИ
РОЗВИТКУ
Конюш Мар’ян
ФОРМУВАННЯ АВТОРИТАРНО-ОЛІГАРХІЧНОГО
РОСІЇ: СУПЕРПРЕЗИДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕЖИМУ

Корнєєва Вікторія
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ТЕРИТОРІЇ
КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Пульків Марія
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ
В УКРАЇНІ
Силюченко Геннадій
ІНТЕРЛОКАЛЬНІ
КОЛІЗІЇ
В
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

ПРАВОВІЙ

4

СИСТЕМІ

140

152

165

180

191

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
Хмара Віталій
ДОСВІД
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ
ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ДЛЯ
УКРАЇНИ
Ярмоленко Катерина
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ
МАТЕРИНСТВА В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

СУРОГАТНОГО

Яценко Тетяна
НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ І ПРИНЦИПІВ ЧИННОГО
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІЙНУ В КІБЕРПРОСТОРІ

5

204

218

230

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020

МІЖНАРОДНЕ
ПРАВО

INTERNATIONAL
LAW

6

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
УДК : 341

Ващенко Елліна,
студентка,
Київський національний університет культури і мистецтв,
м. Київ, Україна

МІЖНАРОДНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ СУД І СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

Розвиток міжнародних відносин сприяє розширенню системи
міжнародного права і в свою чергу утворенню нових галузей.
Так відбулося з Міжнародним Кримінальним Судом, який був створений
шляхом підписання 17 липня 1998 р. Римського статуту. Ця історична
подія знаменує вирішальний крок вперед у намаганнях міжнародної
спільноти припинити порушення міжнародного гуманітарного права.
Лише кілька років тому ідея створити постійний суд для судових
розслідувань порушень, вчинених фізичними особами, а не державами,
за жорстокі злочини, які вони вчинили, такі як геноцид, злочини агресії,
злочини проти людства та військові злочини. Однак сьогодні,
незважаючи на важливість прийняття Римського статуту, в діяльності
Міжнародного
кримінального
суду
вбачаються
прогалини,
які потребують подальшого дослідження задля вдосконалення відносин
між державами в сфері міжнародного кримінального судочинства.
Особливо гострою постає проблема ратифікації Римського статуту
Україною, зважаючи на сучасний період розвитку історії України.
Таким чином, в статті розглядається історія створення
Міжнародного кримінального суду, аналізуються причини недостатньої
ефективності Міжнародного Кримінального Суду у здійсненні
правосуддя за вчинення міжнародних злочинів, простежуються етапи
співпраці України і Міжнародного кримінального суду та висвітлюється
необхідність включення положень підписаного Україною Римського
статуту Міжнародного кримінального суду 1998 р. в національне
законодавство.
Ключові слова: Міжнародний кримінальний суд; Конституція
України; Римський статут; ратифікація.
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Arts, Kyiv, Ukraine
International Criminal Court and Situation in Ukraine
The development of international relations contributes to the
expansion of the system of the international law and, in turn, to the creation
of new industries. This was the case with the International Criminal Court,
which was created by the signing of the Rome Statute on 17 July 1998.
This historic event marks a decisive step forward in the international
community's efforts to end violations of international humanitarian law.
Only a few years ago, the idea was to create a permanent court to investigate
violations committed by individuals, not states, for the atrocities they
committed, such as genocide, crimes of aggression, crimes against humanity
and war crimes. However, despite the importance of adopting the Rome
Statute, gaps are emerging in the work of the International Criminal Court,
which requires further scrutiny to improve relations between States in the
field of international criminal justice. Particularly acute is the problem
of ratification of the Rome Statute by Ukraine, given the current period
of development of Ukrainian history.
Thus, the article examines the history of the International Criminal
Court, analyzes the causes of the International Criminal Court's inefficiency
in the administration of justice for international crimes, traces the stages of
cooperation between Ukraine and the International Criminal Court and
clarifies the need to include the provisions of the 1998 Rome Statute of the
International Criminal Code national legislation.
Key words: International Criminal Court; Constitution of Ukraine;
Roman Statute; ratification.
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Международный уголовный суд и ситуация в Украине
Развитие международных отношений способствует расширению
системы международного права и в свою очередь образованию новых
отраслей. Так произошло с Международным Уголовным Судом, который
был создан путем подписания 17 июля 1998 г. Римского статута.
Это историческое событие знаменует решающий шаг вперед в попытках
международного сообщества прекратить нарушение международного
гуманитарного права. Всего несколько лет назад идея создать
постоянный суд для судебных расследований нарушений, совершенных
физическими лицами, а не государствами, за жестокие преступления,
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которые они совершили, такие как геноцид, преступления агрессии,
преступления против человечества и военные преступления. Однако
сегодня, несмотря на важность принятия Римского статута,
в деятельности Международного уголовного суда усматриваются
пробелы,
которые
требуют
дальнейшего
исследования
для
совершенствования отношений между государствами в сфере
международного уголовного судопроизводства. Особенно острой встает
проблема ратификации Римского статута Украины, учитывая
современный период развития истории Украины.
Таким образом, в статье рассматривается история создания
Международного
уголовного
суда,
анализируются
причины
недостаточной эффективности Международного уголовного суда в
осуществлении
правосудия
за
совершение
международных
преступлений, прослеживаются этапы сотрудничества Украины и
Международного уголовного суда и освещается необходимость
включения положений подписанного Украиной Римского статута
Международного
уголовного
суда
1998 г.
в
национальное
законодательство.
Ключевые слова: Международный уголовный суд; Конституция
Украины; Римский статут; ратификация.

Вступ
У 1998 р. після 50 років переговорів та конференцій між
провідними державами світу ідея створення постійного судового органу
під юрисдикцію якого підпадали б більшість міжнародних злочинів була
втілена в життя – створено Міжнародний кримінальний суд (далі – Суд).
Правовою основою існування та діяльності Суду став Римський статут.
Цей судовий орган – фундамент міжнародного правосуддя, мета якого –
переслідування осіб, які вчинили військові злочини, злочини проти
людяності, злочини агресії та геноцид.
Створення Міжнародного Кримінального Суду ознаменувало
собою остаточне затвердження міжнародного кримінального права як
галузі сучасного міжнародного права. Юрисдикція МКС поширюється
лише
на
найсерйозніші
міжнародні
злочини.
Міжнародний
кримінальний суд було створено для того, щоб зняти з Ради Безпеки
ООН тягар контролю за розслідуванням порушень міжнародного
кримінального права та переслідуванням міжнародних злочинців. Однак
Суд часто критикують за його неефективність у розгляді кримінальних
справ та вважають надмірно дороговартісним.
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На сьогодні 122 країни є учасниками даного договору; Україна
підписала Римський статут 20 січня 2000 р. Ідея міжнародного
кримінального правосуддя після останніх подій у 2013 р. є дуже
популярною, яка пришвидшила питання щодо співпраці України
з Міжнародним кримінальним судом. Згідно із Конституцією України,
держава повинна інкорпорувати даний договір шляхом надання згоди
на його обов’язковість Верховною Радою України, тобто ратифікувати
даний статут. Саме тому вищезгадані питання потребують більш
детальнішого дослідження задля виділення основних аспектів
проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Питання недостатньої ефективності Міжнародного кримінального
суду та перспективи ратифікації Україною Римського статуту
досліджувалося,
зокрема,
наступними
українськими
вченими:
Н. А. Боднар, М. М. Гнатовський, О. В. Задорожній, У. З. Коруц, О. Б Кучер,
П. Д. Пилипенко, В. П. Попович, С. П. Кучевська, О.В. Сенаторова,
В. Є. Скоморохи.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми
Беручи до уваги важливість та подальшу можливість набуття
Україною статусу держави-учасниці й приєднання до Римського Статуту
та проблеми недостатньої ефективності розгляду справ Судом,
подальшого дослідження та аналізу потребують структура Суду,
процедура розгляду справ та основні перешкоди в імплементації
Римського статут в національне законодавство України.
Формулювання цілей статті
Виокремити основні періоди формування Міжнародного
кримінального суду; проаналізувати на основі Римського статуту
структуру та процедуру прийняття рішень у сфері кримінального
судочинства; зазначити ключові проблеми недостатньої ефективності
процедури розгляду справ; розглянути перспективи ратифікації
Україною Римського статуту.
Виклад основного матеріалу дослідження
Міжнародний кримінальний суд (далі – МКС) бере свій початок від
ХХ ст., хоча перша серйозна пропозиція щодо створення постійної
судової установи, під юрисдикцію якої підпадає розслідування
міжнародних злочинів, була зроблена понад 130 років тому Густавом
Моньє, одним із засновників Міжнародного комітету Червоного Хреста.
На засіданні Міжнародного комітету Червоного Хреста 3 січня
1872 р. Моньє подав пропозицію про створення міжнародного трибуналу
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на основі Женевської конвенції 1864 р. щодо поранених солдатів. Однак
цей проект, як і багато інших, не був здійсненим.
Поки Моньє не запропонував створити постійний міжнародний
трибунал, майже всі справи про порушення закону війни розглядалися
спеціальними трибуналами, а не звичайними судами. Однак ще
знадобилося чотири століття, перш ніж ідея Моньє про створення
постійного міжнародного кримінального суду знову була розглянута.
Наступний заклик створити Міжнародний кримінальний суд було
зроблено після Першої світової війни під час Версальської конференції
1919 р. Автори Версальського договору запропонували створити
спеціальний Міжнародний суд для розгляду злочинів кайзера та
німецьких військових злочинців.
Після Другої світової війни союзники створили суди в Нюрнберзі
та Токіо для розслідування військових злочинів, вчинених на території
воюючих держав. Конвенція ООН про запобігання та покарання злочину
геноциду 1948 р. вже передбачала юрисдикцію міжнародного трибуналу
щодо розгляду злочину геноциду. І хоча кількість випадків скоєння
цього злочину зростала, такого постійного міжнародного органу не було
створено.
Згодом після Нюрнберзького та Токійського військових
трибуналів було кілька спроб у створенні постійного міжнародного
судового органу. У 1950 та 1953 рр. Комісією міжнародного права ООН
було розроблено два проекти статутів. Все здавалося б готовим до
швидкої реалізації ідей, висловлених, зокрема, прокурором Нюрнберга
Доннедье де Вабресом на користь постійного Міжнародного
кримінального суду, однак Холодна війна стала на заваді реалізації даної
ідеї. Лише наприкінці цієї війни Комісією з міжнародного права ООН
почалася підготовча робота з розробки проекту міжнародної конвенції,
яка слугувала б правовою основою для створення Міжнародного
кримінального суду (Becheraoui, 2005).
У 1994 р. Комісія з міжнародного права ООН представила проект
статуту про створення Міжнародного кримінального суду. Тим часом
масштаби гуманітарних криз, особливо в колишній Югославії та Руанді
зростали і таким чином збільшувалося число порушень основних
цивільних прав людини, визначених міжнародним правом. Тому ООН,
і особливо Рада Безпеки, в силу своїх повноважень задля забезпечення
миру та міжнародної безпеки, створили двома резолюціями,
прийнятими на основі Глави VII Статуту Організації Об'єднаних Націй,
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два міжнародні трибунали ad hoc для розгляду міжнародних злочинів,
вчинених на території колишньої Югославії та Руанди.
Функція цих міжнародних трибуналів полягала в покаранні осіб,
винних в порушенні прав людини. Основною метою діяльності цих судів
вважалося припинення безкарності, яка дозволяє вчиняти найжахливіші
порушення прав людини для досягнення своїх політичних цілей. Однак,
під юрисдикцію цих судів підпадали злочини, вчинені в двох конкретних
регіонах і в конкретні часи, таким чином мета створення цих судів не
дозволила притягнути до відповідальності інших осіб, які вчинили
міжнародні злочини, що не підпадають під юрисдикцію судів ad hoc.
Ось чому на міжнародному рівні виникла потреба у створенні постійної
міжнародної судової установи, яка здійснювала б розслідування
міжнародних злочинів, вчинених в регіонах, де найчастіше порушується
міжнародне гуманітарне право. Таким чином, спеціальний комітет,
створений у 1995 р. Генеральною Асамблеєю ООН з метою вивчення
порядку створення Міжнародного кримінального суду, провів дві
двотижневі зустрічі в штаб-квартирі ООН. У грудні 1995 р. Генеральна
Асамблея Організації Об'єднаних Націй створила трирічну підготовчу
комісію з березня 1996 р. по квітень 1998 р. для створення проекту
основного тексту, який повинен бути представлений у вигляді конвенції,
що створювала такий суд. У січні 1997 р. Генеральна Асамблея закликала
провести дипломатичну конференцію ООН для створення Міжнародного
кримінального суду. Ця конференція, що відкрилася в Римі 15 червня
1998 р. та мала своїм результатом прийняття конвенції про створення
постійного Міжнародного кримінального суду – Римського статуту,
компетентного стосовно осіб, які скоїли найтяжчі злочини, а саме
злочини проти людства, геноцид, військові злочини та злочини агресії,
закріплені в ст. 5 Римського статуту (далі – Статут).
Статут Міжнародного кримінального суду визначає юрисдикцію
цього суду, його структуру та функції. Суд набрав чинності 1 липня
2002 р. та здійснює судочинство в Гаазі, Нідерланди. Згідно із ст. 34
Статуту до структури МКС належать Президія; Апеляційна палата;
Судова палата; Палата попереднього провадження; Канцелярія
прокурора; Секретаріат (Гнатовський, 2003).
Відповідно до ст. 36 Статуту судочинство здійснюють
вісімнадцять суддів, які обираються Асамблеєю держав-учасниць
і мають бути висококваліфікованими в галузях кримінального та
міжнародного права,мати високі моральні якості та виконувати свої
функції
незалежно
та
неупереджено.
Склад
Міжнародного
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кримінального суду повинен репрезентувати всі правові системи та
забезпечувати справедливе географічне представництво, а також
справедливе представництво між чоловіками та жінками.Однак багато
країн піддають критиці зміст Римського статуту через вплив певних
«могутніх держав», які розглядають Міжнародний кримінальний суд як
загрозу їх політичному та економічному суверенітету.
Відповідно до ст. 12 Статуту, Міжнародний кримінальний суд
уповноважений розглядати справи за наявності таких умов:
– звернення країни-учасниці, що ратифікувала Римський статут;
– звернення країни, яка підписала Римський статут, але не
ратифікувала і подала заяву на визнання юрисдикції суду щодо певної
ситуації;
– звернення до Прокурора МКС щодо розгляду ситуації Радою
Безпеки ООН;
– розгляд справи Прокурором суду з власної ініціативи.
Відповідно до принципу комплементарності, який зазначений
у ст. 17 Римського Статуту, міжнародні злочини розслідуються
національними судами держав-учасниць, але у випадку нездатності або
небажання національних судів виконувати свої обов’язки МКС може
здійснювати юрисдикцію над такими справами (Римський статут, 2002).
Ефективність Міжнародного кримінального суду в захисті та
реалізації норм міжнародного права багато в чому залежить від його
повноважень щодо ефективного здійснення юрисдикції, покладеної на
нього статутом. Ось чому питання про здійснення юрисдикції
Міжнародного кримінального суду було предметом найжвавіших
і напружених дискусій протягом останнього дня конференції в Римі.
Ці дискусії спричинили настільки глибокі компроміси, що сьогодні Суд
має юрисдикцію, яка не забезпечує повністю існування ефективного
міжнародного правосуддя. Як результат, юрисдикція Міжнародного
кримінального суду базується на принципі територіальної кримінальної
юрисдикції, а не на теорії універсальності кримінальної юрисдикції.
Як зазначає Ф. Латтанзі, таке рішення являє собою «незрозумілу тінь,
мабуть, найбільш незрозумілу, що висить над юрисдикцією Суду»
(Lattanzi, 1999).
Нині питання приєднання України до Римського статуту
Міжнародного кримінального суду є надзвичайно актуальним
в контексті розвитку практичного здійснення правосуддя в Україні.
Слід зазначити, що Україна брала активну участь у підготовці цього
статуту і підписала його ще 20 січня 2000 р., зробивши перший крок до
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затвердження, приєднання чи ратифікації. Президент України, після
підписання статуту, звернувся з клопотанням до Конституційного суду
щодо відповідності Римського статуту національному законодавству
України. Конституційний Суд України, проаналізувавши Римський
статут, дійшов висновку про те, що більшість з положень не суперечать
Конституції України, окрім частини, що стосується положень абзацу
десятого преамбули та ст. 1 Статуту, за якими міжнародний
кримінальний суд доповнює національні органи кримінальної юстиції
(Висновок Конституційного Суду України, 2001).
Оскільки таке «доповнення» суперечить Основному Закону,
Конституційний суд України вирішив, що після внесення відповідних
змін до Конституції, Україна зможе ратифікувати даний статут
(Конституція України, 2004).
Збройний конфлікт між Україною і Росією, втрата цивільного
і також військового населення, військова окупація, масові заворушення –
все це сталося з нашою країною за останні майже 6 років. Такі обставини
вивели питання міжнародно-правового захисту інтересів України
на новий рівень. Визнання Україною юрисдикції Міжнародного
кримінального суду є гострою проблемою сьогодення. Всі ці обставини
повернули дискусії ратифікації Статуту знову. Звичайно, внести зміни до
Конституції і ратифікувати міжнародний договір дуже швидко
і нагально неможливо, тому Україна скористалася дуже зручним
засобом, який вказаний в у п. 3 ст. 12 Римського статуту – визнання
юрисдикції
Міжнародного
кримінального
суду
країною,
яка не ратифікувала даний статут і співпрацює з судом без будь-яких
затримок і винятків. Україна передала Секретарю МКС 2 декларації щодо
конкретних подій, що мали місце на території України від імені
Верховної Ради України про визнання юрисдикції суду:
1) Перша декларація від 25 лютого 2014 р., опублікована лише
через три дні після втечі екс-президента Віктора Януковича до Росії,
охоплювала період з 21 листопада 2013 р. до 22 лютого 2014 р.
З посиланням на можливе вчинення злочинів проти людства,
які відбулися під час протестів на Майдані Незалежності в Києві.
2) Друга декларація від 4 лютого 2015 р., подана до МКС 8 вересня
2015 р., дає можливість перевірити злочини проти людства та військові
злочини, які, як вважаються, були вчинені з 20 лютого 2014 р. (без дати
закриття) на всій території України – особливо окремі райони Донецької
та Луганської областей та Автономної Республіки Крим. Незважаючи на
той факт, що Російська Федерація не ратифікувала Римський статут,
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не означає припинення розслідувань усіх злочинів на території України і
притягнення до відповідальності винних осіб.
25 квітня 2014 р. прокурор Міжнародного кримінального суду
розпочав попереднє вивчення ситуації в Україні. За останні п’ять років
сотні потерпілих та свідків за підтримки громадянського суспільства
представили достовірні свідчення про військові злочини та злочини
проти людства.
Прокурор зобов’язаний розпочати повне розслідування за умови
наявності переконливих підстав вважати, що злочини, що підпадають
під юрисдикцію Суду, були вчиненими і така справа була б допустимою.
Відповідно до ст. 53 Статуту Римського статуту «розумно достовірні»
звинувачення, які були б прийнятними перед Судом, повинні бути
ретельно розслідувані, залучаючи значно більші ресурси та
повноваження щодо розслідування. Однак у прокурора немає
встановленого законом строку прийняття рішення. Наприклад, у Грузії
цей процес зайняв майже вісім років.
За останні шість років українськими та міжнародними слідчими
було зібрано сотні заяв від свідків та жертв, відео- та фото доказів,
супутникових зображень, Інтернет-матеріалів, було проведено десятки
балістичних аналізів та видано кілька томів результатів медичних
експертизи.
Судді МКС нагадали прокурору, що попередній розгляд справи
повинен бути завершеним протягом розумного строку, яким би
складним він не був. Перш за все затримка розгляду неминуче
перешкоджає ефективності розслідувань, оскільки з часом спогади
свідків можуть змінитися, свідки можуть загинути, а докази погіршитися
чи перестати існувати. Таким чином, це зменшує перспективи
ефективного розслідування.
Узагальнюючи вищенаведене, можна зазначити, що міжнародне
кримінальне судочинство – це спосіб вдосконалення національної
судової системи України. Безперечно, зусилля щодо притягнення до
відповідальності винних у найжахливіших злочинах, які мали місце на
українській території з лютого 2014 р., є важливими, насамперед, для
жертв таких порушень. Тим не менш, участь МКС в Україні слід розуміти
ширше як механізм реформування національної судової системи
і розвиток галузі кримінального права України.
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Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого
розвитку
З огляду на вищевикладене слід визнати, що на сьогоднішній день
необхідність прямого співробітництва України з Міжнародним
кримінальним судом на постійній основі є надзвичайно важливою
і нагальною. Визнання спеціальної юрисдикції, безумовно, є значним
кроком вперед в вищевказаному контексті.
МКС здатний сприяти розвитку національної системи кожної
держави, спрямованої на боротьбу проти безкарності найтяжчих
злочинів людства. Українські суди досі не мали шансу розібратися
з такою тяжкістю злочинів, тому участь МКС необхідна. У той же час
співпраця між судом та українськими органами влади може покращити
фактичну спроможність національних органів.
Міжнародний кримінальний суд виступає важливим елементом
конфліктного та пост-конфліктного сценарію в Україні. Таким чином,
прийняття Верховною Радою України юрисдикції МКС є позитивним
кроком, який здійснює українська влада. Тим не менш, участь
у переслідуванні та покаранні винних у вчиненні військових злочинів на
Донбасі, досі залишається питанням часу.
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ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ:
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

У науковій статті розглянуто характерні для сучасної епохи
інноваційних технологій види правопорушень авторських прав в мережі
Інтернет. З’ясовано основні проблеми, котрі сприяють вчиненню
правопорушень авторських прав в мережі Інтернет. Зокрема, серед
основних
виділено
наступні:
анонімність
користування,
транскордонний, інтерактивний та віртуальний принцип діяльності
мережі, складність встановлення типів соціальних зв’язків і видів
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правовідносин,
точного
часу
користування
мережею
та
правосуб’єктності її користувачів, відсутність спеціалізованої судової
системи. Досліджено кримінальну, адміністративну і цивільну
відповідальність, яка передбачена українським законодавством за
подібні діяння. Особлива увага приділена новому, передбаченому ст. 52-1
Закону України «Про авторське право та суміжні право» порядку
припинення порушень авторського права з використанням мережі
Інтернет, його недоліки та перспективи їх вирішення з урахуванням
міжнародного досвіду.
Ключові слова: авторське право; порушення авторських прав;
захист авторського права; власник веб-сайту; копірайт; мережа Інтернет.

Didenko Victoria, Student, Kyiv National University of Culture and
Arts, Kyiv, Ukraine
Copyright Violations on the Internet: Current Realities, Problems
and Methods for Solving Them.
The scientific article deals with the characteristic types of the Internet
copyright offenses of the innovative technologies. The basic issues that
contribute to copyright infringement on the Internet have been identified.
In particular, the following ones are highlighted: anonymity of use, crossborder, interactive and virtual principle of network activity, complexity
of establishing types of social relations and types of relationships, exact time
of use of the network and legal personality of its users, lack of specialized
judicial system. The criminal, administrative and civil liability, which is
provided by the Ukrainian legislation for such actions, is investigated.
Particular attention is paid to the new art. 52-1 of the Law of Ukraine
“On Copyright and Related Rights” of the order of termination of copyright
infringements using the Internet, its shortcomings and prospects of their
solution in the light of international experience.
Key words: copyright; copyright infringement; copyright protection;
website owner; copyright; Internet.
Диденко Виктория, студентка, Киевский национальный
университет культуры и искусств, г. Киев, Украина
Нарушениях авторских прав в сети интернет: современные
реалии, проблемы и способы их решение.
В научной статье рассмотрены характерные для современной
эпохи инновационных технологий виды правонарушений авторских
прав в сети Интернет. Выяснены основные проблемы, которые
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способствуют совершению правонарушений авторских прав в сети
Интернет. В частности, среди основных выделено следующие:
анонимность пользования, трансграничный, интерактивный и
виртуальный принцип деятельности сети, сложность установления
типов социальных связей и видов правоотношений, точного времени
пользования сетью и правосубъектности пользователей, отсутствие
специализированной судебной системы. Исследовано уголовную,
административную
и
гражданскую
ответственность,
которая
предусмотрена украинским законодательством за подобные деяния.
Особое внимание уделено новому, предусмотренном ст. 52-1 Закона
Украины «Об авторском праве и смежных право» порядку прекращения
нарушений авторского права с использованием сети Интернет, его
недостатки и перспективы их решения с учетом международного опыта.
Ключевые слова: авторское право; нарушение авторских прав;
защита авторских прав; владелец веб-сайта; копирайт; сеть Интернет.

Вступ
Сучасний стрімкий розвиток інформаційно-технологічної епохи
спричиняє нові та ефективні способи для підвищення соціальноекономічного рівня життя людства. В першу чергу це пов’язано
із розвитком інтернаціональної мережі Інтернет, яка завдала поштовх
для масової інформатизації та інтелектуалізації життя сучасного
суспільства. Окрім новаторських позитивних змін, наслідком
використання мережі Інтернет є глобальні проблеми, викликані
недосконалістю правових механізмів захисту проти неправомірних дій
у мережі, а також складністю самого явища кіберпростору, котрий є
глобальним інформаційним середовищем, що надає можливість
використання, створення та поширення будь-яких видів інформації
(котра не є матеріально визначеною, є невичерпною та неспоживчою)
та який не обмережено державними кордонами.
Захист права інтелектуальної власності – це проблема, вирішення
якої правовласники намагаються знайти з моменту популяризації
мережі Інтернет в широких масах. Інтернет вже давно увійшов в наше
життя як зручне джерело знань і розваг. Але користувачі рідко
замислюються над тим, що існують законні правила використання
інформації, яку отримуємо через мережу. Адже інформація, будь вона
текстова, аудіо-, відео-, графічна (фото або малюнки), програмна або яканебудь ще, – плід людського інтелекту, творчості, а, отже, на ці об’єкти
поширюється дія загальних правил щодо охорони авторського права.
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Надзвичайна поширеність в Україні порушень авторських прав
мережі Інтернет спонукає державу до пошуку нових ефективних
способів захисту авторських прав. Так, 23 березня 2017 р. набули
чинності зміни до Закону України «Про авторське право і суміжні права»
та до Кодексу України про адміністративні правопорушення, внесені
Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».
Зокрема, Закон України «Про авторське право і суміжні права» був
доповнений низкою нових термінів («Веб-сайт», «веб-сторінка»,
«власник веб-сайту», «власник веб-сторінки», «гіперпосилання»,
«електронна (цифрова) інформація», «обліковий запис», «постачальник
послуг хостингу») та статтями, якими врегульовано порядок
припинення порушень авторського права з використанням мережі
Інтернет. А в Кодексі України про адміністративні правопорушення
з’явилася нова стаття, якою передбачена відповідальність за порушення
умов і правил, які визначають порядок припинення порушень
авторського і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет.
Вищезазначене обумовлює необхідність дослідження сучасних
проблем у сфері порушень авторських прав в мережі Інтернет та
визначення ефективності нових способів захисту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Дослідженням та вивченням порушеної у статті тематики
займалися такі науковці як: Ф. Ф. Гайсин, В. О. Жаров, К. О. Зеров,
О. С. Кочина, А. С. Штефан та ін. Зроблено великий внесок щодо
удосконалення існуючих правових процедур і засобів захисту об’єктів
авторського права у мережі Інтернет, однак важливо врахувати правові
особливості здійснення такого захисту у відповідності до існуючої
у державі правової системи, а також диференціацію підходів до
вирішення існуючих проблем, що спричиняють неможливість уніфікації
лише одного механізму захисту та охорони авторських прав на
охоронювані законом об’єкти у Інтернет просторі для світової спільноти.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми
Реалії сьогодення задають вагомого значення правовій думці
провідних вчених-правознавців, позаяк збільшення наукових праць,
присвячених даній проблематиці, дають змогу найбільш точно і всебічно
сформувати дієвий та максимально релевантний сучасним обставинам
механізм захисту та охорони авторських прав у мережі Інтернет.
Формулювання цілей статті
Метою даної статті є дослідження проблематики захисту та
охорони об’єктів авторського права, розміщених у всесвітній мережі
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Інтернет, в умовах сьогодення, визначення причини вчинення
правопорушень у даній сфері та з’ясування найбільш практичних
та дієвих механізмів захисту продуктів авторського права у мережі
Інтернет.
Виклад основного матеріалу дослідження
З часу створення мережа Інтернет розвинулась не лише як
найбільш розважальний, інформаційний засіб комунікації, але й стала
найбільшою загрозою для авторських прав. Інтернет мережа –
невід’ємна складова повсякденного життя людства. Організація
Об`єднаних Націй визнала право на доступ до Інтернет одним із базових
прав людини, прийнявши 3 червня 2011 р. відповідну резолюцію.
Спеціальний доповідач з питань сприяння та захисту права на свободу
думки та вираження поглядів Франк ля Рю на 17-ій сесії Ради ООН
зазначив: «враховуючи, що Інтернет став незамінним інструментом для
реалізації прав людини, боротьби з нерівністю та прискоренням
розвитку, прогресу людини, забезпечення загального доступу до
Інтернету має бути пріоритетом для всіх держав. Кожна держава
повинна розробити конкретну та ефективну політику для того,
щоб зробити Інтернет доступним для всіх верств населення». Доповідач
також вважає, що відсторонення користувачів від доступу до Інтернету
незалежно від наданого обґрунтування, в тому числі з мотивів
порушення
закону
про
права
інтелектуальної
власності,
є непропорційним і таким, що порушує п. 3 ст. 19 Міжнародного пакту
про громадянські та політичні права (United Nations..., 2011).
За останніми дослідженнями Міжнародного союзу електрозв’язку
при ООН станом на 2019 р. всесвітньою мережею Інтернет користуються
більше 4 млрд люд., а кількість інтернет-користувачів щороку
збільшується на 10 % починаючи з 2005 р., що у своїй відповідності
вказує на те, що мережі Інтернет збільшує зростання ринку прав авторів
на об’єкти інтелектуальної власності (Понад половину населення…,
2019).
Інтернет є глобальною і унікальну децентралізовану структуру,
тому будь-яка спроба правового регулювання мережі стикається з
необхідністю врахування її екстериторіального характеру. Ця обставина
змушує розробляти спеціальні підходи до правового регулювання
відносин у глобальній мережі, включаючи і питання інтелектуального
права.
Ф. Ф. Гайсин вказує, що сьогодні ні в одній державі світу немає
законів про регулювання правовідносин в Глобальній мережі,
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що забезпечує досить широкі можливості користувачам для
безконтрольного відтворення, копіювання та подальшого поширення
об'єктів права. Інтернет практично неможливо обмежити рамками
закону: спочатку думок про регулювання діяльності в мережі,
що самостійно розвивається, ні у кого просто не було (Гайсин, 2017,
с. 51).
В умовах сучасних ринкових відносин, коли інформація стає все
більш вагомим об'єктом цивільного обороту, актуальність детального
розгляду всіх проблем, пов'язаних з охороною всього, що розміщено
в інтернеті, очевидна. Найпоширеніша проблема порушення авторських
прав в інтернеті – це плагіат.
Під таким ми розуміємо навмисне присвоювання авторства того
чи іншого твору науки, літератури чи мистецтва, відео- або аудіо
матеріалів, фото або навіть програмного забезпечення, що належить
третій особі.
Варто погодитися з О. С. Кочиною, яка зазначає, що останнім часом
безкоштовне скачування музики, відео, користування неліцензійними
комп’ютерними програмами – це настільки звичайні і розповсюджені
явища, що не викликають ніякої підозри серед звичайних користувачів.
Для декого може здатися, що така незаконна діяльність – це злочин без
жертв, де ніхто не страждає від продукції, отриманої безкоштовно або за
набагато нижчими цінами, ніж фірмовий продукт. Тим не менше,
світ піратства зачіпає майже всю Інтернет-мережу і часто призводить
до значної шкоди не тільки для виробника та економіки країни, а і для
споживачів, адже не завжди підроблений, піратський товар є якісним
і безпечним (Кочина, 2015, с. 80).
Набагато простіше скопіювати чужий контент, ніж самому
створювати щось оригінальне і привабливе для споживача. Тому часто
на різних ресурсах можна зустріти однаковий або дуже схожий продукт,
а встановити, хто ж справжній творець даного інтернет-продукту, досить
проблематично.
Іншою проблемою є розміщення чужих матеріалів в мережі
і надання до них відкритого доступу без згоди власника авторських
прав. Багато хто думає, що розміщення матеріалів відбувається
безкоштовно, отже, ніякого порушення авторських прав немає.
Багато недобросовісних власників інтернет-магазинів, сайтів
хостингів спокійно використовують фотографії, відео і різні матеріали
інтелектуальної власності, «запозичені» у своїх конкурентів. У людей
склалася помилкова думка, що ця інтелектуальна власність – «нічия»,
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але хтось же все це написав, сфотографував. В останні роки «піратство»
набуває масового характеру. Електронні документи, книги, статті
копіюються, часто змінюються без згоди автора, а іноді їх видають
за власну творчість.
Отже, основними проблемами, котрі сприяють вчиненню
правопорушень авторських прав в мережі Інтернет справедливо можна
вважати: анонімність користування,котра ускладнює встановлення
особи порушника; транскордонний, інтерактивний та віртуальний
принцип діяльності мережі,у відповідності до яких постає
проблематичність здійснення заходів державного реагування з метою
припинення
порушення
і
притягнення
винних
до
відповідальності;складність встановлення типів соціальних зв’язків
і видів правовідносин, яка впливає на правильну правову кваліфікацію
протиправних діянь користувачів мережі;встановлення точного часу
користування мережею та правосуб’єктності її користувачів.
Крім того, маємо звернути увагу на ще одну проблему в Україні –
відсутність спеціалізованої судової системи. У нашій країні немає судів,
які працюють в вузьконаправленій сфері інтелектуальної власності,
і розглядають апеляції, пов'язані з випадками порушень авторських
і суміжних прав. Зокрема, у вересні 2017 р. була розпочата робота над
створенням єдиного спеціалізованого судового органу – Вищого суду
з питань інтелектуальної власності, що покликаний покращити
ефективність системи захисту прав. Подібні спеціалізовані суди
функціонують у Японії (Вищий суд з інтелектуальної власності),
Німеччині (Федеральний патентний суд), та низці інших країн світу.
Проте робота зазначеного вище суду в Україні ще не розпочалась.
Першопочатково, вищенаведені проблеми, котрі сприяють
вчиненню правопорушень у мережі,були закладені як підвалини для
незалежного, на однакових умовах для всіх, демократичного, доступного
користування мережею Інтернет, однак їх спільною ознакою стало те,
що у разі нехтування принципом добросовісності вони стають загрозою
для авторських прав на інтелектуальні об’єкти, розміщені у всесвітньому
павутинні. Саме сповідники принципу, що отримав назву копілефт,
знаходять виправдання своїй неправомірній поведінці у мережі
виходячи із принципу вседоступності кіберпростору, наслідуючи
правило користування«можна все,на що немає прямої заборони».
Як зазначає у своїй праці В. Жаров: «…ті, хто підтримує принципи
копілефту («copyleft»), стверджують, що Інтернет замислювався
як вільне
середовище,
яке
ґрунтується
на
положеннях
23

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
загальнодоступності й відкритості інформації, а тому не може
підкорятися тим чи іншим законам, особливо тим, які не здатні його
регулювати. Його розвиток повинен бути саморегульованим на основі
внутрішніх правил. На інших позиція стоять ті, хто підтримує принципи
копірайта («copyright»)… глобальна мережа Інтернет як техногенне
явище створене людиною, розвивається за законами, які діють в інших
сферах людського життя. А отже, і регулюватись воно має тими самими
законами» (Жаров, 2005, с. 39).
Виходячи
з
принципу
копірайту,
розміщення
творів
інтелектуальної власності у мережі Інтернет не змінює основного
правила щодо їх невід’ємної правової охорони незалежно від середовища
їхнього розміщення, а тому, будь які, об’єкти інтелектуальної діяльності,
що знаходяться на теренах «мережі мереж» обов’язково підлягають
охороні і захисту.
Варто відзначити, що авторські права сьогодні охороняються
законом, а їх порушення загрожує серйозними санкціями. Сучасна судова
система України, на жаль, не може похвалитися великою кількістю
прикладів притягнення до відповідальності осіб, які порушили авторські
права. Однак відповідальність за подібні діяння законом передбачено:
1. Кримінальний кодекс (далі – КК) України в ст. 176 встановлює
відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав, якщо
таке діяння заподіяло матеріальну шкоду у значному розмірі (у двадцять
і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян),
у вигляді штрафу від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або
позбавлення волі на той самий строк (Кримінальний кодекс України…,
2001).
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі –
КУпАП), як вже зазначалося, у 2017 році було доповнено новою
ст. 164-17, якою передбачено відповідальність за порушення умов
і правил, що визначають порядок припинення порушень авторського
права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет, у вигляді
штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (Кодекс України про…, 1984).
3. Цивільним
кодексом
передбачено
цивільно-правову
відповідальність за порушення авторських прав, в тому числі в мережі
Інтернет. Особливе значення має норма ст. 52-1 Закону України
«Про авторське право та суміжні право» (далі – Закон), якою в 2017 році
вперше на законодавчому рівні встановлено порядок припинення
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порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням
мережі Інтернет (Про авторське…, 1994).
Таким чином, при порушенні авторських прав в мережі Інтернет
спочатку необхідно спробувати звернутися до власника сайту
(одночасно направити копію заяви постачальнику послуг хостингу),
з вимогою припинити дії, що порушують авторські права. Протягом
48 годин з моменту отримання такої заяви власник ресурсу зобов'язаний
унеможливити доступ до інформації, в тій частині, в якій вона порушує
авторські права, а також надати заявнику і постачальнику послуг
хостингу інформацію про вжиті заходи. В іншому випадку власник
веб-сайту та постачальник послуг хостингу будуть нести
адміністративну відповідальність.
Але зазначений порядок захисту авторських прав не позбавлений
недоліків. Так, А. С. Штефан та К. О. Зеров звертають увагу на наступні
моменти застосування ст. 52-1 Закону:
– аналіз п. в ч. 2 даної статті дає підстави вважати, що даний
порядок застосовується лише при порушенні майнових прав. Але варто
звернути увагу, що одночасно можуть також порушуватись особисті
немайнові права автора при розміщені відповідного об’єкта в мережі
Інтернет;
– даний порядок захисту не носить обов’язкового характеру, тобто
звернення до власника веб-сайту та/або веб-сторінки є правом суб’єкта
авторського права, яке може використовуватися поряд з іншими
методами та прийомами самозахисту;
– заявник має можливість звертатися із заявою про припинення
порушення виключно за представництвом (посередництвом) адвоката.
Крім того, надсилаючи відповідну заяву власнику сайту, адвокат
повинен підтвердити факт наявності у суб’єкта авторських прав,
надавши відповідні документі. Це положення напряму не відповідає
принципу автоматичної охорони твору, оскільки вимагає наявність
у автора документів, отримання яких, відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону,
не вимагається;
– даний порядок буде мати дієвий характер лише при зверненні до
власника сайту, який підпадає під юрисдикцію України, в силу існування
можливості застосування судової заборони (веб-блокування). Але по
відношенню ж до іноземних елементів можливе лише направлення
заяви про припинення порушення без перспективи застосування щодо
них положень українського порядку (Штефан, Зеров, 2017, с. 19-20).
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Варто зазначити, що розглянута вище процедура захисту
авторських прав, порушених в мережі Інтернет, була запозичена у США,
а саме з Закону про авторське право в цифрову епоху (DMCA –Digital
Millennium Copyright Act). Пов’язано це з тим, що саме США вважається
найпрогресивнішою країною у боротьбі з порушеннями інтелектуальних
прав, тому їх законодавство дуже часто слугує основою для розробки
механізмів захисту авторських прав в інших країнах.
Одним із основних принципів DMCA є забезпечення так званої
«безпечної гавані» для постачальників онлайн-послуг. Безпечна гавань
(«safe harbors») – це чітко змальований набір обставин чи дій в рамках
конкретного закону, який звільняє від відповідальності. Тобто закон
передбачає можливість власникам авторських прав відправляти онлайнпровайдерам «DMCA takedowns», в якому вони можуть вимагати
видалити розміщений з порушенням авторських прав контент. Якщо
постачальник онлайн-послуг відповідає на повідомлення про демонтаж
в найкоротший термін, то він звільняється від відповідальності за
розміщення інформації з порушенням авторських прав (Klemchyk, 2018).
Таким чином DMCA забезпечує підвищений захист власників
матеріалів, захищених авторським правом, одночасно обмежуючи
відповідальність постачальників онлайн-послуг. Аналогічна принцип
знайшов втілення і в ст. 52-1 Закону України «Про авторське право
і суміжні права» (ч. 15), що, на нашу думку, є беззаперечно позитивним
моментом.
Незважаючи на прогресивність даної процедури захисту
авторських прав, основною проблемою, яка виникає на практиці,
є питання визначення норми права, якої країни мають бути застосовані,
коли веб-сайт зареєстрований на території іншої держави. З цього
приводу судова практика США дає однозначну відповідь: національні
норми щодо захисту авторських прав не можуть бути застосованими
закордоном, адже це становитиме посягання на суверенітет іншої
держави. Але практика вітчизняних судів щодо захисту авторських прав,
порушених у мережі, досить неоднозначна. Так, наприклад, рішенням
Білоцерківський міськрайонний суд Київської області від 11 травня
2016 р. у справі 357/5236/16-ц за позовом до Edgar Mompo Porta, який
опублікував на своєму каналі YouTube відео з використанням звукової
доріжки позивача без відповідного дозволу, було відмовлено у зв’язку
з тим, що суд не визнав за собою юрисдикції у розгляді цієї справи
і повернув заяву позивачу (Рішення…, 2016).
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На нашу думку, при порушенні авторських прав в мережі Інтернет
застосовуються різні підходи залежно від того здійснюється судове чи
досудове врегулювання спору. Так, якщо особа, авторські права якої
порушено на веб-сайті, компанія провайдер якого зареєстрована в іншій
країні, та вона подає відповідну заяву про припинення порушення,
підпорядковуючись правопорядку іншої держави. У переважній
більшості випадків країною розташування компанії провайдера виступає
США, тому при розгляді скарги застосовується DMCA. В тому ж випадку,
якщо особа звертається безпосередньо до українського суду за захистом
своїх авторських прав, останній має, посилаючись на Закон України
«Про міжнародне приватне право», застосовувати законодавство
України незалежно від того, чи перебуває відповідач на території іншої
держави, чи ні.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого
розвитку
Отже, прийняття окремої статті в Законі України «Про авторське
право та суміжні права», якою регламентовано порядок припинення
порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням
мережі Інтернет (ст. 52-1), та встановлення адміністративної
відповідальності за порушення умов і правил, що визначають порядок
припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав
з використанням мережі Інтернет (ст. 164-17 КУпАП), є надзвичайно
важливим кроком вперед на шляху до подолання проблеми порушення
авторських прав в мережі Інтернет. Даний порядок захисту авторських
прав не позбавлений недоліків, але практика його застосування
з урахуванням міжнародного досвіду повинна позитивним чином
вплинути на подальші шляхи його удосконалення. У зв’язку з цим
наукові дослідження проблем захисту авторського права у мережі
Інтернет залишаються безспірно актуальними.
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА КІБЕРБЕЗПЕКА:
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ

«Інформаційна епоха», як зараз називають XXI ст., – цілком
природна стадія в процесі еволюції суспільства, де головними
джерелами існування є знання та інформація, які грають особливу роль
в нашому житті завдяки стрімкому розвитку інформаційного
суспільства. Ніякі явища та процеси не можуть бути реалізовані без
інформації та її використання.
Ефективне функціонування інформаційної сфери як правового
простору є необхідним для регулювання інформаційних відносин,
що свідчить про високий рівень інформаційного суспільства як такого.
Таким чином, створення засад функціонування інформаційного права
є ціллю теперішньої правової науки, що стане фундаментом для
процвітання інформаційного суспільства в Україні. Тож поглиблений
аналіз інформаційної сфери допоможе покращити правове забезпечення
в сфері інформаційних технологій.
Дана стаття присвячена висвітленню актуальних проблем захисту
інформації в сфері інформаційних технологій, які потребують вирішення
на законодавчому рівні, а також основним принципам забезпечення
інформаційної безпеки та кібербезпеки.
Ключові слова: кіберпростір; кіберзлочинність; кіберполіція;
кібербезпека; інформаційна безпека.
Yedilieva Nataliia, Student, Kyiv National University of Culture and
Arts, Kyiv, Ukraine
Information Security and Cybersecurity: Cyberсrime Countermeasures
The XXIst century is known now as the “information age”.
It is a completely natural stage in the evolution of the society, where the main
sources of existence are knowledge and information, which play a special role
in our lives due to the rapid development of the information society.
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No phenomena and processes can be realized without information and using
of the last one.
The effective functioning of the information sphere as a legal space is
necessary for the regulation of information relations, which shows the high
level of the information society. Thus, creating the foundations for the
functioning of information law is the goal of current legal science, which will
become the base for the prosperity of the information society in Ukraine.
Therefore, an in-depth analysis of the information field will help to improve
the legal support for information technology.
This article focuses on the current issues of information security in the
field of information technology, that need to be solved at the legislative level,
and also on the basic principles of information security and cybersecurity.
Key words: cyberspace; cybercrime; cyberpolice; cybersecurity;
information security.
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Информационная
безопасность
и
кибербезопасность:
актуальные вопросы противодействия киберпреступности
«Информационная эпоха», как сейчас называют XXI век, – вполне
естественная стадия в процессе эволюции общества, где главными
источниками существования являются знания и информация, которые
играют особую роль в нашей жизни благодаря стремительному
развитию информационного общества. Никакие явления и процессы
не могут быть реализованы без информации и её использования.
Эффективное функционирование информационной сферы как
правового
пространства
необходимо
для
регулирования
информационных отношений, что свидетельствует о высоком уровне
информационного общества как такового. Таким образом, создание
основ функционирования информационного права является целью
нынешней правовой науки, что станет фундаментом для процветания
информационного общества в Украине. Поэтому углубленный анализ
информационной сферы поможет улучшить правовое обеспечение в
сфере информационных технологий.
Данная статья посвящена актуальным проблемам защиты
информации в сфере информационных технологий, требующих решения
на законодательном уровне, а также основным принципам обеспечения
информационной безопасности и кибербезопасности.
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Вступ
«Хто володіє інформацією – той володіє світом». Даному
висловлюванню вже більше двох століть, проте воно не втрачає своєї
актуальності. Науково-технічна революція стала причиною суттєвих
світових змін. Ніякі явища та процеси не можуть бути реалізовані без
інформації та її використання. Через стрімкий розвиток інформаційних
технологій, з’явились такі поняття як інформаційне суспільство та
інформаційний простір. Це вже звичний ступінь розвитку для всіх
країн – так зване «інформаційне століття». Як наслідок, людство стало
підвладним інформації, а тому її вивчення та дослідження є необхідним.
Але, незважаючи на всю користь сучасних технологій і на те, як
вони полегшили людське життя, вони також призвели до великої
кількості проблем. Наразі комп’ютерні технології розвиваються ще
швидше, тож електронна інформація потребує дедалі більшого захисту
від несанкціонованого доступу, оскільки розвиток інформаційного
суспільства ще й є одним з напрямів сучасної державної політики. Таким
чином, кібербезпека та інформаційна безпека стають одними з
найважливіших потреб цієї інформаційної ери.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Під час дослідження даної теми було використано роботи таких
фахівців як С. В. Демедюк, І. М. Рассолов, В. Л. Бурячок, В. Б. Толубко,
В. О. Хорошко, С. В. Толюпа, О. В. Орлов, В. П. Шеломенцев та ін. науковці,
предметом
вивчення
яких
були
основні
засади
протидії
кіберзлочинності. Інформаційною базою дослідження також стали
нормативно-правові акти, різноманітні публікації вітчизняних та
зарубіжних науковців з досліджуваної тематики, опубліковані
у періодичних виданнях та у мережі Інтернет.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми
Так як законодавці та вчені не мають єдиного підходу до протидії
кіберзлочинності, ця проблема потребує нових наукових досліджень.
Значущість і цінність отриманих результатів полягають у тому,
що поглиблений аналіз інформаційної сфери допоможе покращити
правове забезпечення в сфері інформаційних технологій. Таким чином,
створення засад функціонування інформаційного права є ціллю
теперішньої правової науки, що стане фундаментом для процвітання
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інформаційного суспільства в Україні. Очевидно, що наразі, при стрімкій
глобалізації всіх сфер суспільства, і інформаційної також, цей фундамент
має формуватися шляхом створення відповідного законодавства,
адаптованого до міжнародних вимог і стандартів і до міжнародного
права.
Формулювання цілей статті
Метою даної статті є дослідити стан захисту сучасного
інформаційного забезпечення від кібер втручань, стан інформаційного
законодавства, висвітлити напрями вдосконалення правового
забезпечення даної сфери.
Виклад основного матеріалу дослідження
Цілком очевидно, що інформація має особливе значення
у функціонуванні суспільства та людства загалом. Вона бере участь у всіх
процесах, які відбуваються. Підтвердженням того, що значення
інформації постійно стає все вищим і вищим може стати результат
конференції Dell EMC World, яка проводиться щорічно. Під час однієї
з них, а саме 18 травня 2009 р. у США, підтвердились прогнози науковців
щодо росту обсягів інформації кожні 18 місяців у 2 рази. Крім того, було
оголошено, що у 2012 р. слід очікувати в 5 разів більше цифрової
інформації (As the Economy Contracts). Наразі, можна припустити,
що ці обсяги зросли ще у кілька разів.
За останній час наша країна, як і багато інших, впевнено йде до
становлення інформаційного суспільства,
розвитку правового
забезпечення в ІТ-сфері та до боротьби із кіберзлочинністю. Високий
стан захищеності даних є запорукою безпеки найважливіших інтересів
суспільства. Кібератаки стали звичайною практикою серед хакерських
угрупувань. Державні установи, великі компанії, приватні особи – всі
вони уразливі до цих кібер втручань, що зумовлює необхідність
створення передових систем захисту.
Взагалі термін «кіберпростір» вперше було вжито в Окінавській
хартії глобального інформаційного суспільства. Це один з перших
міжнародно-правових документів, прийнятий Великою сімкою в якому
висвітлені головні принципи функціонування інформаційного
суспільства. Також термін «кіберпростір» згадувався в Конвенції про
злочинність у сфері комп’ютерної інформації від 23 листопада 2001 р.
Наразі кіберпростір має багато визначень. Одні з них :
– це віртуальний простір, в якому циркулюють електронні дані
світових персональних комп’ютерів (ПК);

32

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
– це всі форми мережної, цифрової активності, що включають
у себе контент та дії, здійснювані через цифрові мережі;
– простір,
сформований
інформаційно-комунікаційними
системами, в якому відбуваються процеси перетворення (створення,
зберігання, обміну, обробки та знищення) інформації, поданої у вигляді
електронних комп’ютерних даних.
Кібербезпеку визначають як стан захищеності кіберпростору
держави в цілому або окремих об’єктів її інфраструктури від ризику
стороннього кібер впливу, за якого забезпечується їх сталий розвиток,
а також своєчасне виявлення, запобігання й нейтралізація реальних
і потенційних викликів, кібернетичних втручань і загроз особистим,
корпоративним і/або національним інтересам (Бурячок, 2015, с. 26).
Також слід розуміти різницю понять кібербезпека та
інформаційна безпека. Кібербезпека – це поняття похідне від
інформаційної безпеки, що стосується саме діджитал-сфери.
Кібербезпека охоплює не лише захист інформації, а й захист всієї
системи в інформаційній сфері. Тобто кібербезпека – це безпека ІТ
систем (комп’ютерних програм та систем), в той час як інформаційна
безпека – це безпека інформації, в тому числі і в ІТ системах.
Нині кібератаки розвиваються так швидко, що випереджають
решту видів злочинності. Проте єдиного визначення цьому терміну
не існує. Деякі вчені вважають це заходами, які здійснюють для підриву
безпеки систем чи реалізації загрози характеристикам безпеки ресурсам
ІС через використання їх вразливості. Д. Дубов і М. Ожеван визначають
кібератаки як цілеспрямовані дії, що реалізуються в кібербезпеці
і призводять до досягнення несанкціонованих цілей (Бурячок, 2015,
с. 43).
Тож як вже було згадано, кількість кібератак набирає розвитку.
Здійснюються вони в більшості випадків у мережі Інтернет, оскільки,
як стверджують експерти, саме інтернет є ідеальним середовищем для
даної діяльності, адже доступ до нього надзвичайно легкий. Таким
чином, сформувалось також таке поняття як «кібертероризм». Його
визначають як навмисні політично вмотивовані атаки на інформаційні
та комп’ютерні системи, комп’ютерні програми й дані, що полягають
у застосуванні насильства. Директор Центру захисту національної
інфраструктури ФБР США Рональд Дік у своїй доповіді стверджує:
«У світі постала нова форма тероризму – кібертероризм, який
використовує комп’ютер і мережі зв’язку для руйнування частин
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національної інфраструктури та досягнення власних цілей» (Сокуренко,
2018).
Варто наголосити, що тепер захисту потребує не лише особиста
інформація та інформація про банківські картки та рахунки, а й цілі
державні комп’ютерні системи, секретні бази даних. Директор ЦРУ США
Джордж Тенет стверджував, що кібертероризм набирає настільки
великих масштабів, що стає дійсною загрозою для національної безпеки
будь-якої країни (Сокуренко, 2018). І з цим важко не погодитись.
Вчені вважають, що задля успішної протидії кіберзлочинності
в країні має бути належна нормативно-правова база, а також відповідні
державні структури, які мають ресурси та кваліфікацію для боротьби із
кіберзлочинністю. Нормативно-правовою базою у досліджуваних сферах
є:
– Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність, ратифікована
Законом України від 7.09.2005 року;
– Закони України «Про інформацію», «Про основи національної
безпеки України», «Про телекомунікації», «Про доступ до публічної
інформації»;
– Укази Президента України, зокрема про Доктрину інформаційної
безпеки, Стратегію національної безпеки України та Воєнну доктрину
України ;
– окремі положення Кримінального кодексу України, окремі
постанови Кабінету Міністрів та рішення РНБОУ.
Не менш важливими є : Закон України «Про захист інформації
в інформаційно-телекомунікаційних системах», який регулює відносини
у сфері захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та
ІТ-системах; Закон України «Про Основні засади розвитку
інформаційного суспільства України на 2007–2015 рр.», до якого
пропонують зміни щодо необхідності створення національної системи
кібербезпеки, а також запропонований Міністерством внутрішніх справ
законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про основи
національної безпеки України» щодо кібернетичної безпеки України»,
в якому пропонували терміни, пов’язані з кібербезпекою.
Успішними
етапами
щодо
імплементації
вищезгаданих
нормативно-правових документів є запровадження у 2007 році при
Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України
Центру реагування на комп’ютерні інциденти. Відповідно до ст. 35
Конвенції про кіберзлочинність у червні 2009 р. у складі Служби безпеки
України на основі особливого підрозділу для боротьби з кіберзагрозами
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створено Національний контактний пункт з приводу реагування та
обміну необхідною інформацією про вчинені кіберзлочини (Конвенція
про кіберзлочинність, 2001). Також, Указом Президента України
«Про виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році» від
10 грудня 2010 р. № 1119/2010 було затверджено утворення Єдиної
загальнодержавної системи протидії кіберзлочинності (Про виклики та
загрози…,
2010).
Крім
того,
було
створено
Департамент
контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної
безпеки Указом Президента України «Про внесення змін до деяких
законів України про структуру і порядок обліку кадрів Служби безпеки
України» від 25 січня 2012 р. В липні 2010 р. на основі Департаменту
боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, утворено
новий
структурний
підрозділ
–
Департамент
боротьби
з
кіберзлочинністю і торгівлею людьми.
Деякі українські науковці вважають, що доцільно було б створити
Кодекс про інформацію. В цілому, питання систематизації українського
інформаційного законодавства ще не досить вмотивоване, адже чітко не
сформульовані стратегії та принципи кодифікації.
Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом, ратифікованою Законом України від 16 вересня 2014 р., сторони
Угоди ведуть співробітництво у попередженні та боротьбі з
кримінальною та незаконно організованою чи іншою діяльністю (Угода
про асоціацію…, 2014). Стратегія Національної безпеки України має такі
цілі щодо забезпечення інформаційної безпеки :
– розквіт інформаційної системи країни;
– створення системи забезпечення кібербезпеки;
– вчасне виявлення кіберзагроз, їх запобігання та нейтралізація;
– оновлення системи охорони державної таємниці;
– підготовка фахівців у сфері кібербезпеки;
– розвиток міжнародної співпраці у сфері кібербезпеки, посилення
співпраці України та НАТО, зокрема в межах Трастового фонду НАТО для
кращих перспектив України у сфері кібербезпеки.
Попередженням, виявленням, розкриттям та припиненням
кіберзлочинів,
розслідуванням
кібератак
щодо
державних
інформаційних ресурсів, забезпеченням прав і свобод людини
і громадянина, інтересів держави та суспільства від злочинних посягань
у кіберпросторі займаються Служба безпеки України та Національна
поліція України. Основними завданнями Департаменту кіберполіції
Національної поліції України є :
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1. втілення державної політики у сфері боротьби з
кіберзлочинністю;
2. інформування населення про виникнення нових кіберзлочинів;
3. створення програмного забезпечення для систематизації кібер
інцидентів;
4. реагування на запити зарубіжних колег;
5. організація необхідних заходів щодо виявлення передумов
виникнення кіберзагроз;
6. попередження та протидія кіберзлочинності тощо.
Загалом у 2015 р. Національна поліція України розпочала роботу зі
створення патрульної поліції та кіберполіції. У 2018 р. працівники
кіберполіції розслідували злочини, вчинені у сфері високих
ІТ-технологій. Впродовж року працівники Департаменту кіберполіції
розслідували більше 11 тис. кримінальних проваджень та виявили 6 тис.
злочинів, викрили більше 800 злочинців (Кіберполіція України).
Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки
України» сприяв створенню даних показників. Таким чином,
ефективніше боротися із кіберзлочинністю допоможе удосконалене
законодавство. Вищеназваний закон спрямований на інформаційну
безпеку держави, розвиток сфери інформаційних технологій. Загалом
створення інформаційного законодавства є запорукою розвитку безпеки
інформаційного суспільства. Розвиток цифрових технології є одним
з напрямів політики сучасної України, адже це важливий фактор для
входження в європейський інформаційний простір. Закон України
«Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» врешті решт
закріпив в собі такі поняття як кібератака, кібербезпека, кіберзагроза,
кіберпростір, кіберзлочин, тощо. Проте закон викликав і невдоволення
серед ряду науковців, оскільки ще багато питань залишились
неврегульованими. Наприклад, які саме державні структури
займатимуться державною політикою з забезпечення кібербезпеки
нашої країни.
Кримінальна відповідальність та покарання злочинців також є
важливим чинником у боротьбі з кіберзлочинністю. У Кримінальному
Кодексі наявні кілька статей про правопорушення у даній сфері, проте
нині цього вже замало. На мою думку, необхідно посилити
відповідальність злочинців, адже вони можуть надавати державі
колосальних втрат (Косиця, 2017). Згадати хоча б хакерські атаки
в Україні в 2017 р., в результаті яких було вчинено напади на українські
підприємства, установи, банки, медіа і так далі. Як наслідок діяльність
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таких установ як аеропорт «Бориспіль», «Укрпошта», «Укрзалізниця»,
«Ощадбанк» і багато інших було заблоковано. Також було атаковано
багато сайтів, у тому числі сайт Кабінету Міністрів України. В той час це
розглядалось як удар по економіці України, її дестабілізація.
Також важливу роль у боротьбі із кіберзлочинністю грає доказова
база. У сфері кіберзлочинності вона має бути цифровою у тому числі.
Оскільки тепер злочинці здатні використовувати так звані електроннообчислювальні машини для реалізації злочинних дій, необхідним є
створення сучасних підходів у пошуку слідів таких злочинів. Основними
складнощами розслідувань кіберзлочинів є : відсутність державних
кордонів у кіберпросторі, складність визначення місця злочину, а також
відсутність будь-якого фізичного контакту з постраждалим. Нині
кіберполіція України займається розвитком та реалізацією методів
виявлення електронних доказів. Вже внесено зміни до багатьох кодексів
із запровадженням електронних доказів. Це позитивний сигнал у
боротьбі з кіберзлочинами, тож варто докладати всіх зусиль аби такі
докази мали місце.
Так як більшість кібератак часто проводяться з територій інших
країн, тобто вони мають транснаціональний характер, виникає
необхідність тісної міжнародної співпраці в даній сфері. Країни мають
спільно вживати заходи як задля запобігання таким злочинам, так і
задля їх розслідування. Прикладом є відкриття Інтерполом в Сінгапурі
центру інновацій з пошуку злочинців в Інтернеті та захисту
інформаційного простору, де велика кількість фахівців з різноманітних
куточків земної кулі будуть здійснювати свою роботу (Сокуренко, 2018).
Крім удосконалення законодавства та створення захисного
програмного забезпечення задля боротьби з кіберзлочинністю, слід
підвищити обізнаність людей щодо можливих дій в інтернеті та
соціальних мережах. Відповідно до досліджень, які провели
«Майкрософт Україна» більшість українців мало знають про
кіберзагрози. Зараз шахраям дуже просто дізнатись паролі від облікових
записів, електронної пошти. Також шахраям легко змусити людей
надати особисту інформацію останніх. Лише невелика частка людей
знають як захистити себе від фішингу (вид шахрайства, коли хакери
змушують користувачів надати власну конфіденційну інформацію,
наприклад паролі ). До речі давно відомо, що також за допомогою
соціальної інженерії кіберзлочинці неправомірно здобувають потрібну
їм інформацію. Щоб захиститися від вищеназваних загроз було б
доцільно запровадити правове виховання користувачів.
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Крім того, важливим є правове забезпечення інформаційного
простору. Указом Президента від 15 березня 2016 р. № 96/2016 була
затверджена «Стратегія кібербезпеки України», спрямована на безпеку
кіберпростору. У даному документі звертається увага на те,
що кіберпростір стає таким простором як і Земля», «Повітря», «Море» та
«Космос» (Про рішення Ради національної безпеки і оборони…, 2016).
Доцільним також є посилення захисту комп’ютерних систем від
кібератак. Так, відповідно до вищенаведеного Указу було створено
Національний координаційний центр кібербезпеки. Таким чином,
є потреба максимально інвестувати в кібербезпеку аби мати належні
технології захисту.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого
розвитку
Разом із стрімким розвитком інформаційного суспільства та
широким використанням інформації виникають проблеми правового
забезпечення інформаційної сфери. Аби забезпечити безпеку
в інформаційній сфері необхідно докласти чимало зусиль. Враховуючи
все вищесказане, існує потреба підвищити захист інформаційного
простору від кіберзлочинів. При цьому, необхідно запозичувати досвід
передових країн та їх ІТ-фахівців. Тож необхідна чітка, злагоджена та
якісна співпраця всіх зацікавлених в цьому суб’єктів. Крім того,
невід’ємним
є
удосконалення
нормативно-правових
актів
у досліджуваній сфері, створення новітніх технологій, зокрема в органах
досудового
розслідування
задля
ефективного
розслідування
кіберзлочинів, підготовка фахівців та підвищення кваліфікації фахівців
по боротьбі з кіберзлочинністю. Не можна забувати і про зусилля
міжнародного співтовариства – має бути запроваджена спільна протидія
кіберзлочинності.
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ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ

Договірне регулювання правовідносин широко поширене у різних
сферах нашого життя. Доволі знайомою є практика використання
подружжям шлюбного договору для захисту своїх прав та інтересів
не тільки під час спільного проживання в шлюбі, а й на випадок його
розірвання. Попри те, що даний інститут в Україні законодавчо
закріплений з 1992 р., на практиці часто застосовуватись він почав
тільки з недавнього часу. Більш багатий досвід такого регулювання
відносин подружжя мають країни Європи, а також США. Помітною
є «недопрацьованість» цього інституту в українському законодавстві,
що тягне за собою необхідність пошуку можливих варіантів його
вдосконалення для ефективного використання в сучасних умовах.
З огляду на це, у статті розглянуто зарубіжний досвід регулювання
шлюбно-сімейних правовідносин, особливості правового інституту
шлюбного договору за законодавством окремо взятих держав, а також
вимоги, за яких він вважається укладеним, та аналізується,
як в іноземних правопорядках регламентуються майнові права та
обов’язки подружжя. Проведений аналіз дає можливість виявити
тенденції правового регулювання сімейних відносин, напрями розвитку
для українського законодавства.
Ключові слова: шлюб; подружжя; майнові відносини; шлюбний
договір; правове регулювання; міжнародне право.

Zavalniuk Liubomyr, Student, Kyiv National University of Culture and
Arts, Kyiv, Ukraine
The Legal Institute of a Marriage Contract under the Law
of Foreign States
Contractual regulation of legal relationships is widespread in various
areas of our lives. It is a fairly familiar practice for spouses to use a marriage
contract to protect their rights and interests not only during cohabitation,
but also in the event of termination. Despite the fact that this institute
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in Ukraine has been legally established since 1992, in practice it has often
been applied only recently. Europe and the United States have a richer
experience in regulating spouses. The “shortcomings” of this institute in the
Ukrainian legislation are noticeable, which entails the necessity of finding
possible options for its improvement for effective use in modern conditions.
Taking this into account, the article examines the foreign experience of
regulating marriage and family relations, the peculiarities of the legal
institution of the marriage contract under the legislation of the individual
states, as well as the requirements under which it is considered a prisoner,
and analyzes how property rights and obligations are regulated in foreign
legal orders. The analysis makes it possible to identify the tendencies of legal
regulation of family relations, directions of development for Ukrainian
legislation.
Key words: marriage; marriage; property relations; marriage contract;
legal regulation; international law.
Завальнюк Любомир, студент, Киевский национальный
университет культуры и искусств, Киев, Украина
Правовой институт брачного договора по законодательству
зарубежных государств
Договорное
регулирование
правоотношений
широко
распространено в разных сферах нашей жизни. Довольно знакомой
практика использования супругами брачного договора для защиты
своих прав и интересов не только во время совместного проживания
в браке, но и в случае его расторжения. Несмотря на то, что данный
институт в Украине законодательно закреплен с 1992 г., на практике
часто применяться он начал только с недавнего времени. Более богатый
опыт такого регулирования отношений супругов имеют страны Европы,
а также США. Заметна «недоработка» этого института в украинском
законодательстве, что влечет за собой необходимость поиска
возможных вариантов его совершенствования для эффективного
использования в современных условиях. Учитывая это, в статье
рассмотрен зарубежный опыт регулирования брачно-семейных
правоотношений, особенности правового института брачного договора
по законодательству отдельно взятых государств, а также требования,
при которых он считается заключенным, и анализируется, как
в иностранных правопорядках регламентируются имущественные права
и обязанности супругов. Проведенный анализ дает возможность
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выявить тенденции правового регулирования семейных отношений,
направления развития для украинского законодательства.
Ключевые слова: брак; супруги; имущественные отношения;
брачный договор; правовое регулирование; международное право.

Вступ
З давніх часів розвиток людства супроводжувався існуванням
такої соціальної одиниці, як сім’я. У сучасному світі процеси виникнення,
зміни чи припинення деяких сімейних правовідносин можна
спостерігати на території різних держав. Така їх динамічність викликає
потребу розглядати правовідносини подружжя, їх теоретичний
і практичний аспекти, не тільки на внутрішньонаціональному рівні,
а й враховуючи міжнародні стандарти. Слід розуміти, що значний вплив
на регулювання сімейних відносин у державі здійснюють такі фактори,
як релігія, національні особливості, культура і традиції. У зв’язку з цим
різні правові системи по-різному регулюють правовідносини між
подружжям.
У силу своєї актуальності за реалій сьогодення шлюбний договір
з кожним роком стає все більш важливим інститутом, йому приділяється
увага не тільки в національному, а і в іноземному законодавстві,
міжнародному приватному праві. Переважно ним врегульовуються
майнові права та обов’язки подружжя, порядок розподілу майна,
яке подружжя набуло під час шлюбу, а також взаємне утримання один
одного. Іноді шлюбний договір може визначати особисті відносини між
подружжям, якщо такі його положення не заборонені законодавством
держави. Це не стосується України, тут «шлюбний договір не може
регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини
між ними та дітьми» (Сімейний кодекс України, 2002, ст. 93). Важливо
розуміти, що сімейно-шлюбні правові відносини можуть виникнути
тільки за умови, якщо шлюб оформлений так, як цього вимагає
національне законодавство. Тільки тоді чоловік та жінка набувають прав
і обов’язків подружжя, а також отримують відповідний статус.
Зараз Україна знаходиться на шляху великих змін,
які відбуваються з метою виконання норм та принципів укладеної Угоди
про асоціацію, в тому числі на рівні національного законодавства.
Ця обставина також обумовлює важливість дослідження того,
як шлюбним договором у теорії та на практиці регулюються сімейні
відносини, що виникають між подружжям.
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Перелічені вище аргументи обґрунтовують необхідність
розглянути зарубіжний досвід регулювання шлюбно-сімейних
правовідносин, особливості правового інституту шлюбного договору за
законодавством окремо взятих держав, а також вимоги, за яких він
вважається укладеним, та проаналізувати, як в іноземних правопорядках
регламентуються майнові права та обов’язки подружжя.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Дослідженням наведених питань займалися представники різних
галузей юридичної науки, такі, як О. В. Дзера, В. І. Кисіль, А. С. Довгерт та
ін. науковці. Результати досліджень саме проблематики шлюбного
договору висвітлені у наукових роботах А. С. Лалетіної (Латетина, 2005),
О. С. Олійник (Олійник, 2009) та ін. учених. У них автори описують
законодавчі положення зарубіжних держав, призначені для
регламентації шлюбного договору, а також порівняти їх між собою.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми
Проте, увага зазначених науковців мало зосереджена на розгляді
шляхів вдосконалення законодавства України щодо регулювання
шлюбно-сімейних правовідносин.
Формулювання цілей статті
Основною ціллю статті є дослідження інституту шлюбного
договору за законодавством окремих зарубіжних держав, їх зіставлення,
а також виокремлення положень, доцільних для запозичення
національним законодавством.
Виклад основного матеріалу дослідження
Ввідними при розгляді запропонованої проблематики є два
моменти. Перший із них – поділ сучасного світу на чималу кількість
правових систем та віднесеність цих систем до певної правової сім’ї.
Існує загальноприйнятий поділ цих сімей, який складають:
1) англосаксонська (англо-американська); 2) континентальна (романогерманська); 3 релігійно-традиційна. Другий момент – існування
договірного та легального правового режиму майна, вибір якого
надається подружжю. Виокремлення цих режимів здійснено виходячи
з того, що є джерелом правового регулювання майнових відносин.
Договірний режим передбачає застосування договору як основного
засобу, за допомогою якого подружжя встановлює майнові права та
обов’язки (Новохатська, 2006, с. 33–34). Особливістю даного правового
режиму є те, що його використання дає можливість прослідковувати
динаміку сімейно-шлюбних правовідносин. Легальний (законний)
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правовий режим передбачає регулювання, яке випливає зі змісту
нормативно-правових актів держави. Він буває трьох видів: режим
роздільності, режим спільності майна подружжя та режим відкладеної
спільності (Новохатська, 2006, c. 36).
Цікавими для порівняння є саме законодавства Федеративної
Республіки Німеччина (далі – ФРН), Сполучених Штатів Америки (далі –
США) та Франції, оскільки вони являють собою три різні підходи до
розуміння того, як мають регулюватися сімейні правовідносини.
Характерною для Франції є можливість укладення шлюбного договору
для осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. У ФРН, наприклад,
підходи регулювання сімейних відносин є досить схожими з тими,
що характерні сімейному праву України. Там шлюбний договір
відноситься до системи цивільно-правових договорів, а правом його
укладення наділяються особи, над якими встановлено піклування,
та особи, дієздатність яких обмежена. Для законодавства США
вирізняючим є поділ на законодавства різних штатів та регулювання
шлюбним договором не тільки майнових відносин, а й особистих
немайнових.
Більш детальний аналіз зарубіжного законодавства слід почати
саме із французького законодавства, так як це одна з перших країн, яка
законодавчо закріпила інститут шлюбного договору. Регулюванню
сімейних правовідносин там присвячені Титул V та Титул VI
Французького цивільного кодексу (далі – ФЦК) (Гаспарян и Атрохова,
2004, с. 89–90). Там акцентується увага на правовому режимі майнових
відносин подружжя та шлюбному договорі. Зокрема, у кодексі міститься
його визначення, відповідно до якого «шлюбним договором називається
укладений у нотаріальній формі договір, який визначає режим майнових
відносин подружжя» (Гаспарян и Атрохова, 2004, с. 91).
Загалом, ФЦК визначено багато важливих аспектів: шлюбний вік
для жінок і чоловіків (15 і 18 років відповідно), а також те,
що з досягненням 21 року особа вважається повнолітньою, наведені
вимоги, яким має відповідати шлюбний договір та порядок його
укладення. Оскільки одностатеві шлюби у Франції є дозволеними,
це дає змогу особами однієї статі бути сторонами шлюбного договору.
Окрім цього, ФЦК передбачає свободу договору. Згідно ст. 1387
подружжя може домовитись про правовий режим спільного життя, при
цьому не порушуючи добрих звичаїв. Згаданий вище загальний поділ
правового режиму майна законодавство Франції доповнює кількома
типами договірних режимів, потреба у яких найчастіше виникає
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(Олійник, 2009, с. 90). Ними є режим спільності майна та режим
роздільного володіння, що «повністю виключає поняття спільного
володіння чи користування ним, залишаючи кожному з подружжя ті
права на майно, якими вони володіли до одруження» (Олійник, 2009,
с. 57).
У випадку, якщо один з подружжя помирає, то за законодавством
Франції його частка у майні, набутому за час шлюбу, та особисте майно
переходить до спадкоємця, причому другий з подружжя не вважається
спадкоємцем. Для уникнення такого результату застосовують шлюбний
договір, встановлюючи в ньому необхідні майнові відносини. Варто
погодитись з В. В. Васильченком, який стверджує, що «укладаючи
шлюбний договір у формі спадкового договору, згідно зі ст. 1094 ФЦК
подружжя отримує навіть своєрідні переваги, порівняно з іншими
видами договорів про майно подружжя: безпосередньо за ним подружжя
може передати одне одному як право власності (у тому разі, коли
не залишать після себе дітей), так і узуфрукт (право користування у разі,
коли залишилися діти або інші низхідні родичі) щодо майна,
на яке поширюється режим законної частки» (Васильченко, 2003, с. 138).
Важливою при укладенні будь-якого договору, пов’язаного
з майновими відносинами, є присутність нотаріуса, сторін та їх
представників (Олійник, 2009, с. 91). Окрім цього, відповідно до ФЦК,
якщо подружжя уклало шлюбний договір, це має бути зазначено
у свідоцтві про реєстрацію шлюбу. Цікавими є міркування А. С. Лалетіної
з цього приводу. Вона стверджує, що «така вимога зумовлена потребою
охорони різних підприємницьких відносин. Проте відсутність у свідоцтві
про шлюб відмітки про шлюбний договір не є перешкодою для
подружжя заявити про існування шлюбного договору і тим самим
висловити ті чи інші правовідносини, які виникли на основі
домовленості зі спільного законного режиму, і підпорядкувати
їх режиму, що передбачений шлюбним договором. Хоча у разі, якщо не
буде достатніх доказів укладення шлюбного договору, всі відносини
подружжя з третіми особами будуть будуватися на основі законного
режиму щодо їх майнових відносин» (Лалатина, 2005, с. 60). Слід
звернути увагу, що у разі, якщо відмітки про договір немає у свідоцтві
про шлюб, майно буде вважатися таким, на яке діє режим законної
спільності, проте ця норма не діє, коли про існування шлюбного
договору буде сказано у договорі подружжя і третіх осіб (Лалетина, 2005,
с. 98).
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Законодавством Франції визначено, що правочини щодо майнових
відносин подружжя має укладати до укладення шлюбу, правові наслідки
при цьому породжуються з для його реєстрації (Цивільний кодекс
(Кодекс Наполеона), 1804, ст. 1395). Для того, щоб внести зміни
в договор, потрібно звернутися до суду. Це можна зробити, якщо:
1) подружжя спільно хоче, щоб змінився правовий режим, під дією якого
знаходиться майно; 2) у когось із учасників шлюбного союзу виникла
потреба захистити права або він (вона) бажає окремо володіти певним
майном. Проте звернутися до суду можна у разі, якщо подружжя
управляє майном та проживає разом два і більше років. Затверджені
судом зміни мають бути нотаріально посвідчені.
За законодавством Франції подружжя за спільної згоди може
включати до шлюбного договору різні положення. Зокрема, це можуть
бути положення про те, що: 1) доходи та рухоме майно складають
спільне майно подружжя; 2) приписи, що регулюють управління
спільним майном, не поширюються на спільність; 3) будь-яка зі сторін
може вилучити за відшкодування деякі речі, що складають спільність;
4 чоловік (дружина) до самого поділу майна може отримати певну
частину спільного майна; 5) різні за величиною частки для кожного
з подружжя; 6) для цих часток прописана спільна сумісна власність.
Варто зазначити той факт, що ФЦК не визначає умов, за яких
шлюбний договір може вважатися недійсним. Якщо виходити з правової
природи шлюбного договору, а вона є цивільно-правова, то можна
виділити його повну недійсність або часткову. Як правило, у випадку,
коли при укладенні договору не було дотримано визначеної
законодавством процедури, це тягне за собою його повну недійсність.
Також повну недійсність, як стверджує А. С. Лалетіна, визначають ряд
інших умов, зокрема: 1) коли договір було укладено без добровільної
згоди кожної із сторін; 2) якщо його укладенні не були присутні законні
представники, коли їх присутність є обов’язковою; 3) якщо датою
підписання шлюбного договору вказано більш пізню, ніж дата, коли був
укладений шлюб (Лалетина, 2005, с. 69).
У Франції жінка (чоловік) може укласти шлюбний договір з однією
особою, ще не розірвавши при цьому шлюбу з іншою, оскільки чинності
цей договір набуде з моменту укладення нового шлюбу, а також діє
принцип одношлюбності (Colomer, 1994, p. 141).
Варто також додати, що для законодавства Франції характерне
не тільки регулювання правовими нормами майнових відносин,
що виникають між подружжям, а й відносин з приводу майна осіб,
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які проживають разом, не уклавши при цьому шлюбу. Їм дозволено
укладати шлюбні договори або договори про майнову спільність,
які є аналогічними.
Отже, шлюбний договір регламентований французьким
законодавством тільки в загальних рисах, а недостатня деталізація умов
договору компенсується за рахунок багатолітньої практики його
застосування, що й забезпечує непохитність правового регулювання
шлюбних відносин у даній державі.
Що стосується Федеративної Республіки Німеччина, як і в Франції,
тут передбачені два правові режими майна: легальний та договірний.
Їх регулювання прописане нормами Німецького Цивільного Уложення
(далі – НЦУ) у главі шостій книги четвертої (Німецьке цивільне
Уложення, 1896).
Характерною рисою німецького законодавства є існування норми,
згідно якої майно дружини та чоловіка не вважається спільним майном
подружжя. Якщо між ними не укладено шлюбного договору, це означає,
що регулювання майнових відносин визначається режимом спільності
приросту майна (Beck, 1996, s. 346). Як висновок, шлюбний договір
відіграє важливу роль у регулюванні правовідносин подружжя.
Шлюбний договір законодавством віднесено до цивільноправових, тому варто згадати про цивільну дієздатність, яка закріплена
у законі. Для ФРН цей показник складає 18 років (як жінок та чоловіків);
цього ж віку особа вважається повнолітньою (Ануфриева, 2002,
с. 550–551). Якщо шлюбний договір мають намір укласти неповнолітні
особи, то для цього, як і за законодавством України, потрібна згода
батьків, опікунів або усиновлювачів. Оскільки положення договору
поширюються на цивільні правовідносини, його можна укласти через
представника (Luderits, 1999, s. 115). НЦУ не вимагає обов’язкової
присутності при укладенні договору сторін, оскільки замість них це
можуть зробити представники.
Укласти шлюбний договір можуть також особи, над якими
встановлено піклування, та особи, цивільна дієздатність яких обмежена
(звичайно, за згоди законного представника). У випадку, якщо це
піклувальник і опікун, згоду також має надати опікунський орган при
встановленні режиму спільності майна чи його відміні (Luderits, 1999,
s. 115). Як і для Франції, для ФРН характерна свобода шлюбного
договору, проте режим майна подружжя має відповідати діючому
національному праву (Beck, 1996, s. 355–356). Посилатися на іноземний
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закон можна, все ж таки, але тільки за наявності підстав, що прописані
в міжнародному приватному праві (Luderits, 1999, s. 116).
Шлюбні договори, за німецьким законодавством, можуть
різнитися між собою: функціями; обсягом; відноситися до регулювання
цілого правового режиму майна чи регламентувати лише деякі майнові
відносини. За О. С. Олійник, «майно, що є предметом шлюбного договору,
може включати речі, які були: 1) оголошені в шлюбному договорі як
окреме майно одного з подружжя; 2) успадковані одним із подружжя або
подаровані йому третьою особою, якщо спадкодавець у своєму
останньому волевиявленні чи третя особа при даруванні заявили,
що набуте має бути окремим майном; 3) придбані одним із подружжя
на основі свого права, що належать до окремого майна, чи замість
предмета, що належить до окремого майна, внаслідок його загибелі,
пошкодження чи вилучення, або на підставі угоди, пов’язаної
з розпорядженням окремим майном» (Олійник, 2009, с. 93).
При визначенні у договорі правового режиму майна подружжя
може також зазначити, хто буде спільним майном управляти. Ця особа:
1) може самостійно брати участь у спорах щодо спільного майна;
2) наділена правом розпоряджатися ним та приймати речі, що належать
до складу подружнього майна, у володіння; 3) маючи згоду другого
з подружжя, дарувати ті предмети, які складають спільне майно
(Залесский, 2004, с. 75–76).
Про управління спільним майно О. С. Олійник написала:
«Той із подружжя, хто управляє спільним майном, має належно
виконувати свої функції, інформувати другого з подружжя про
управління та на його вимогу надавати відомості про стан справ, а у разі
зменшення кількості спільного майна зобов’язаний передати до його
складу інше майно замість того, що вибуло, якщо зменшення сталося
з його вини чи внаслідок правочину, укладеного ним без згоди іншого
з подружжя. Особа, яка управляє спільним майном, відповідає
за зобов’язаннями іншого з подружжя щодо спільного майна
як солідарний боржник. Проте відповідальність виключається у разі
припинення встановленого законом режиму спільності майна,
якщо зобов’язання відповідно до відносин між подружжям переходять
до іншого з подружжя» (Олійник, 2009, с. 96).
Законодавством визначені випадки, у яких той, хто не здійснює
управління майном, може подати позов до суду, щоб скасувати режим
спільності, встановлений шлюбним договором. Чоловік (дружина) може
це зробити, якщо: 1) через зловживання того з подружжя, хто управляє
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майном, чи нездатність до такого управління існує ризик заподіяння
шкоди його (її) правам; 2) взяті на спільне майно зобов’язання настільки
обтяжують його боргами, що це може завдати йому (їй) значної майнової
шкоди; 3) той, хто управляє майном, порушив зобов’язання,
яке стосується утримання сім’ї; 4) обов’язок по управлінню закріплений
за піклувальником (опікуном) іншого з подружжя (Залесский, 2004,
с. 77).
Після того, як учасники шлюбного договору дійшли згоди щодо
його умов та засвідчили договір у нотаріуса, вони мають внести
відповідний запис до так званого «реєстру майнових прав подружжя
відповідного територіального суду (місцевого суду округу)» (Слепакова,
2005, с. 318). Це робиться для того, щоб у майбутньому захистити третіх
осіб, з якими чоловік (дружина) укладають правочин, пов’язаний
з майном.
Отже, в силу свого важливого правового значення інститут
шлюбного договору доволі грунтовно регламентований законодавством
ФРН.
У Сполучених Штатах Америки, на відміну від двох попередніх
держав, шлюбний договір застосовується, як інструмент регулювання як
особистих немайнових, так і майнових правовідносин подружжя.
Головна особливістю законодавства США – розгалуження
на законодавства багатьох штатів. При цьому норми сімейного права
розроблені у відповідності до «принципу захисту прав громадян
у сімейних
відносинах»,
який
визначений
Конституцією.
Щоб врегулювати основи сімейних відносин, застосовують уніфікаційні
(однорідні) закони, які кожен штат ухвалює та включає до свого
законодавства. До таких належать наступні закони: «Про шлюб
і розлучення» (1970 р.); «Про цивільну відповідальність за ненадання
підтримки» (ухилення від аліментів)» (1988 р.); «Про шлюбний договір»
(1983 р.). При цьому норми загального права, які застосовують для
регулювання сімейних відносин, доповнюють норми уніфікованих
законів, а законодавці, орієнтуючись на них, ухвалюють закони окремих
штатів. Більш помітно цей вплив простежується при аналізі правового
регулювання майнових відносин.
За О. С. Олійник, «як і в континентальній системі права,
законодавство США надає подружжю вибір між законним та договірним
режимами правового регулювання майнових відносин подружжя,
встановлюючи презумпцію: якщо подружжя не уклало шлюбного
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договору, то застосовується правовий режим майна подружжя,
«встановлений нормами закону штату, де проживає сім’я» (Олійник,
2009, с. 101).
Законний режим майна подружжя може мати два напрями. Згідно
першого із них, усе майно з моменту укладення шлюбу стає спільним,
навіть те, яке було подароване чи успадковане. Після смерті одного
з подружжя воно переходить у власність другого. Інший напрям
передбачає поділ майна подружжя на спільне й роздільне.
За зобов’язаннями, що виникли з метою забезпечення інтересів сім’ї,
борг буде стягуватися, відповідно, зверненнями на спільне майно
(Семенюк, 2015, c. 52–53).
У американському законодавстві немає визначення шлюбного
договору, на його позначення використовують термін «дошлюбна
угода». Слепакова А. В. зазначає, що за Цивільним кодексом Луїзіани
шлюбний договір розуміється, як «домовленість, за якою
встановлюється система принципів і правил, що врегульовують
управління і розпорядження майном подружжя» (Слепакова, 2005,
с. 277). Важливо, що шлюбний договір сторони мають укласти до того, як
вступати в шлюб, а його умови можуть бути змінені подружжям після
того, як шлюб було укладено. Також законодавець наголошує на тому,
щоб учасники дотримувались процедури укладення, а також форми
шлюбного договору з метою уникнення негативних наслідків, таких як
визнання його нікчемним.
Як і для Франції та ФРН, для США характерним є визнання
цивільно-правової правової природи шлюбного договору. При цьому
шлюбний договір особа не може укласти за довіреністю або через
представника (Чефранова, 1996, с. 63).
Зміст договору не закріплений законами штатів, проте зрозуміло,
що він не може суперечити цивільним правам та свободам,
які гарантовані й визначені на конституційному рівні, а також не мають
порушуватися вимоги щодо дійсності правочинів (Олійник, 2009, с. 102).
Говорячи про свободу шлюбного договору в США, варто
зазначити, що вона доволі широка, оскільки шлюбний договір
вважається своєрідною домовленістю подружжя про те, на яких умовах
воно буде спільно проживати. Сам договір при цьому може мати різну
сутність: як майнову, так і немайнову.
Що стосується розуміння самої категорії «майно», О. С. Олійник
з цього зазначає так: «Суди різних штатів по-різному можуть його
трактувати, включаючи до нього диплом про освіту (справа Мосс проти
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Мосс, штат Нью-Джерсі, 1982 р.); так зване «нетрадиційне майно»
(вартість репутації комерційного підприємства) тощо. Проте ділову
репутації професіоналів (лікарів, адвокатів), на відміну від репутації
підприємницьких товариств, американські суди не вважають майном,
оскільки вона не є доходом від бізнесу і не може належати нікому, крім
відповідного спеціаліста, а тому не може бути продана чи відчужена»
(Олійник, 2009, с. 103).
Таким чином, судова практика США та однорідні (уніфікаційні)
закони справляють значний вплив на регулювання сімейних відносин
шлюбним договором. Свобода договору, порівняно з Францією та ФРН,
які є представниками континентальної правової сім’ї, є значно ширшою.
Спільних для цих трьох держав є визначення природи шлюбного
договору цивільно-правовою.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого
розвитку
Для іноземних правопорядків більш поширеним є регулювання
саме майнових відносин подружжя за допомогою шлюбного договору.
На основі проведеного аналізу можна виокремити певні правові норми,
які не завадило було б імплементувати у вітчизняне законодавство.
Зокрема, позитивним може виявитися для України досвід ФРН,
де реєстрація шлюбного договору дозволяє захистити у майбутньому
інтереси третіх осіб, оскільки це виключає можливість зловживання
з боку подружжя. Крім цього, потребує вдосконалення правове
регулювання майнових відносин осіб, які проживають разом, не уклавши
шлюбу. У цьому може допомогти запозичення підходів, закріплених
законодавством Франції.
Як показує практика, традиційні сімейні відносини часто зазнають
змін, тому дослідження і використання зарубіжного досвіду за умов
сучасного розвитку надзвичайно актуальне.
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ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ ДОГОВОРІВ
АУТСОРСИНГУ ТА АУТСТАФІНГУ НА РОЗВИТОК ЦІЄЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Прискорений розвиток світового бізнесу, а також глобалізація та
діджиталізація усіх сфер життя суспільства диктують свої правила на
ринку. За даними дослідження Deloitte Global Human Capital Trends,
опублікованими в 2019 р., 35 % персоналу буде залучено через
альтернативні трудовим формам договорів. А отже, постає питання чи
буде Україна відповідати даним трендам і оперативно відреагує на
практику міжнародного ринку, або так і залишиться з регулюванням
минулого сторіччя. У статті розглянуто та здійснено аналіз міжнародної
практики із застосування договорів аутсорсингу та аутстафінгу, яка має
позитивний вплив на підвищення конкурентоспроможності компаній на
світовому ринку та забезпечення зайнятості населення. Саме з цих
причин питання впровадження та використання відносин аутсорсингу
та аутстафінгу в українських компаніях є актуальним. Метою
дослідження є висвітлення позитивного міжнародного досвіду
використання договорів, вплив міжнародної практики на український
ринок, висвітлення проблем впровадження в Україні.
Ключові слова: договір аутсорсингу; договір аутстафінгу; бізнесстратегія; міжнародна практика.
Kalyna Katerina, student, Kyiv National University of Culture and Arts,
Kyiv Ukraine
Influence of International Practice of Using Outsourcing and
Outstaffing Contracts on This Sphere in Ukraine
The urgency of the topic is due to the accelerated development of world
business, as well as the globalization and digitization of all spheres of society
that dictate their rules in the market. In addition, according to a Deloitte
Global Human Capital Trends study published in 2019, 35 % of staff will be
recruited through alternative employment forms. So, the question is whether
Ukraine will respond to these trends and will respond promptly to the practice
of the international market, or will remain with the regulation of the last
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century. The article reviews and analyzes the international practice of
outsourcing and outstaffing, which has a positive impact on improving the
competitiveness of companies in the global market and providing employment
for the population. For these reasons, the issue of implementation and use of
outsourcing and outsourcing relationships in Ukrainian companies is urgent.
The purpose of the study is to highlight the positive international experience
in the use of treaties, the impact of international practice on the Ukrainian
market, to highlight the problems of implementation in Ukraine.
Key words: outsourcing agreement; outsourcing agreement; business
strategy; international practice.

Калина Екатерина, студентка, Киевский национальный
университет культуры и искусств, г. Киев, Украина
Влияние международной практики использования договоров
аутсорсинга и аутстаффинга на развитие этой сферы в Украине
Быстрое развитие мирового бизнеса, а также глобализация и
диджитализация всех сфер жизни общества диктуют свои правила на
рынке. По данным исследования Deloitte Global Human Capital Trends,
опубликованным в 2019 г., 35 % персонала будут привлечены через
альтернативные трудовым формам договоров. Следовательно,
возникает вопрос будет ли Украина соответствовать данным трендам и
оперативно отреагирует на практику международного рынка, или так и
останется с регулировкой прошлого столетия. В статье рассмотрено и
осуществлено анализ международной практики использования
договоров аутсорсинга и аутстаффинга, которая имеет позитивное
влияние на повышение конкурентоспособности компаний на мировом
рынке и обеспечения занятости населения. Именно по этим причинам
вопрос внедрения и использования отношений аутсорсинга и
аутстаффинга в украинских компаний является актуальным. Цель
исследования – изложение позитивного международного опыта
использования договоров, влияние международной практики на
украинский рынок, освещение проблем внедрения аутсорсинга в
Украине.
Ключевые слова: договор аутсорсинга; договор аутстаффинга;
бизнес-стратегия; международная практика.

Вступ
Ідея використовувати договори аутсорсингу та аутстафінгу не є
новою. Ще в 1700-х рр. виробники почали переводити виробничі
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потужності своїх товарів у країни з дешевою робочою силою під час
промислової революції, дотримуючись приписів Адама Сміта,
що представлені в його книзі «Багатство народів» 1776 р. Однак, як
бізнес-стратегія аутсорсинг та аутстафінг були визначені лише у 1989 р.
Умовами для цих нововведень стали пришвидшена глобалізація,
підвищення конкуренції на ринку та вже у наші часи – діджиталізація.
Отже, постало питання про збереження конкурентоспроможності та
значне зниження витрат на другорядні процеси, які не є головною метою
компанії та зосередження на основних бізнес-процесах. Вирішенням
даного гострого питання і стала практика використання договорів
аутсорсингу та аутстафінгу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Перспективи впровадження міжнародного аутсорсингу та
аутстафінгу в Україні у свої працях досліджували В. В. Дергачова,
О. І. Микало, О. Б. Маленко, С. Д. Супрун, В. В. Хачатрян, А. А. Сігайов,
І. Квеліашвілі, Н. М. Матвійчук, В. В. Ржепішевська, С. А. Головко. Аналіз
робіт даних авторів засвідчує, що специфіка використання та укладання
договорів аутсорсингу та аутстафінгу в Україні потребує подальшого
доопрацювання та систематизації використання міжнародної практики.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми
Попри наявні дослідження, питання формування єдиного
розуміння відносин аутсорсингу та аутстафінгу під впливом
міжнародної практики та за умови відсутності нормативно-правового
регулювання залишається актуальним.
Формулювання цілей статті
У зв’язку з цим, завданням цієї публікації є дослідження впливу
міжнародної практики укладання договорів аутсорсингу та аутстафінгу
на розвиток українських цивільно-правових та господарсько-правових
відносин, встановлення основних проблем, які виникають при укладанні
зазначених договорів в Україні та напрацювання напрямів їх подолання.
Виклад основного матеріалу дослідження
Аутсорсинг націлений на виконання певних другорядних функцій
або робіт, в основному технічних, які стосуються обслуговування
підприємства або компанії, також це може бути надання певної послуги,
шляхом залучення осіб на договірних умовах. Аутстафінг має на меті
залучення конкретної особи-фахівця для виконання робіт певного
профілю. У світі аутсорсинг та аутстафінг використовують для
модернізації роботи багатьох сфер, таких як ІТ, логістика, маркетинг,
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бухгалтерський облік, рекрутування персоналу, систематизація
документознавства, підтримка споживачів через соціальні та інші
мережі, окремих юридичних функцій, а також багато інших
адміністративних послуг. Аутсорсинг та аутстафінг є досить
поширеними на даний момент у світі, основними замовниками є країни
Європи, США та Японія, а країнами-виконавцями, з точки зору
доступності, економічності та достатності навичок у персоналу, є Індія,
Китай, Індонезія, Бразилія. Вже згадане вище дослідження The Deloitte
Global Outsourcing Survey 2018, яке було проведено Deloitte Consulting LLP
дає нам змогу дійти наступних висновків, що традиційні відносини
аутсорсингу та аутстафінгу, які передбачають передання на виконання
іншим компаніям другорядних, технічних функцій і робіт поступово
трансформується у більш проривне, широке розуміння та використання
даних бізнес-моделей. Було опитано понад 500 керівників провідних
компаній, які зійшлися на думці, що розвиток бізнесу та його
діджиталізація, автоматизація та перехід на хмарні технології стали
поштовхом для трансформації традиційного аутсорсингу та аутстафінгу
в нову його форму (Deloitte, 2018).
Відносини аутсорсингу та аутстафінгу є договірними, відповідно,
договір становить правову основу таких відносин. Договір аутсорсингу –
це домовленість двох сторін, у якій замовник доручає виконавцю
(компанії-аутсорсеру) виконати певну роботу, завдання або надати
послугу, а виконавець повинен виконати поставлені завдання та
передати результати замовнику, який в свою чергу зобов’язується
оплатити послуги виконавця. Договір аутстафінгу – це домовленість
двох сторін, про залучення певної особи або осіб, які відносяться до
штату виконавця, для виконання робіт певного профілю, а замовник
зобов’язується оплатити надані послуги.
Причиною популярності аутсорсингу та аутстафінгу є ряд переваг,
які вони дають бізнесу. Але, як і будь-які нові віяння у бізнесі, відносини
аутсорсингу та аутстафінгу мають як низку переваг так і ряд недоліків,
що можуть стати вирішальними при виникненні питання потрібно про
доцільність укладення таких договорів. Аналіз міжнародних та
вітчизняних наукових досліджень та практики, наступні дає змогу
виділити такі їх переваги:
1) оптимізація витрат підприємства (податковим агентом
виступає компанія-аутсорсер, яка відповідає за оформлення пільг та
страхування)
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2) підвищення гнучкості та швидка адаптація підприємства до
змін та світових тенденцій;
3) доступ до кваліфікованих спеціалістів по всьому світі,
що сприяє більш ефективному здійсненню поставлених завдань;
4) покращення якості продукції та послуг, які надається
підприємством;
5) зосередження на основних видах діяльності підприємства,
що впливає на збільшення конкурентоспроможності підприємства
(Дергачова, 2017; Дідух, 2013; Forte Group, 2017).
Приблизно 59 % компаній здійснюють аутсорсинг для зниження
або контролю витрат; 57 % роблять це, щоб зосередитись на бізнесцілях; 47 % для вирішення питань з потенціалом; 31 % для підвищення
якості обслуговування; 28 %, щоб скористатися допомогою талановитих
професіоналів (Your Team in India, 2019).
Однак, не дивлячись на низку значних переваг відносин
аутсорсингу та аутстафінгу, існує цілий ряд ризиків. Зокрема, зазначені
відносини мають бути взаємовигідними для обох компаній, як для
замовника, так і для виконавця-аутсорсера, тому що ключовим
принципом бізнесу є отримання прибутку. При укладанні та
використанні договорів аутсорсингу та аутстафінгу можуть виникнути
ряд ризиків, серед яких доцільно виділити такі:
1) загроза витоку конфіденційної інформації;
2) виникнення додаткових витрат, які не були передбачені
договором;
3) втрата контролю над підрозділами та бізнес-процесом;
4) недостатня кваліфікація спеціалістів, яких надає компаніяаутстафер;
5) значна кількість часу витрачається на планування проекту
із залучення спеціалістів за договорами аутсорсингу і аутстафінгу, а
також на обговорення та постановку завдання;
6) ризик визнання таких відносин трудовими з урахуванням
відсутності чіткого їх регулювання в Україні (Дергачова, 2017; Дідух,
2013; Forte Group, 2017).
З вищезазначеного можна зробити висновок, що список переваг
значно більший, ніж недоліків, однак вони є значними і можуть грати
ключову роль при вирішенні питання про залучення бізнес-моделі
аутсорсингу та аутстафінгу до процесів підприємства. Компанія повинна
вирішити чи є змога передбачити та уникнути всіх ризиків і яку роль
може в майбутньому відіграти їх виникнення.
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Одними із перших у міжнародній практиці бізнес-модель
аутсорсингу та аутстафінгу у світі стали використовувати у сфері
транспортного машинобудування, а саме компанія General Motors
у 1970-х рр. У сучасному бізнесі безліч прикладів успішного
використання бізнес-моделі аутсорсингу та аутстафінгу компаніями
мульти-мільйонерами. Сьогодні китайський Alibaba.com – це найбільший
світовий ринок у світі, який входить до однієї з найбільших груп
компаній Alibaba Group з інтернет торгівлі у світі. У 2014 р. первинна
публічна пропозиція акцій (IPO) компанії залучила 21,8 млрд дол.,
щостало на той час найбільшим ІРО у світі. Про практику
використовування аутсорсингу та аутстафінгу компанією можна
дізнатися з праці Джека Ма «Alibaba: історія всередині». В свої перші
роки засновник Джек Ма передав аутсорсинг розробки веб-сайтів на
американську фірму. У той час талантів розвитку в Китаї бракувало, тоді
як розробники в США мали навички, які Alibaba шукав і потребував.
В даний час компанія все ще покладається на партнерів з аутсорсингу
виробництва, але вони розташовані в основному в Китаї.
Skype один із найбільш проривних продуктів, які були створені на
початку 2000-х рр. Нікласом Зеннстрьомом та Янусом Фріїсом. Однак,
світ міг і не побачити цієї розробки, якби до процесу створення не
долучилися б естонські розробники, які створили для Skype бекенд, що є
програмно-апаратною частиною сервісу. Тут важливо наголосити на
тому, що завдяки аутсорсинговим розробникам, які згодом стали
партнерами, Skype змогла не тільки вийти на ринок, але й стати широко
розповсюдженим інструментом серед компаній усіх розмірів. З 2011 р.
Skype входить до складу Microsoft, який придбав її за 8,5 млрд дол.
Відносини аутсорсингу та аутстафінгу своєму позитивному
розвитку без перешкод, а також широкому застосуванню завдячують
саме законодавства створенню ефективної законодавчої бази у цій сфері
у різних країнах. У 1997 р. у Європейському Союзі була прийнята
Конвенція про приватні агентства зайнятості N 181, яка в Україні,
на жаль, не була ратифікована. У цій Конвенції закріпили поняття та
правовий статус приватних агентств зайнятості, тобто компанійаутсорсерів, правовий статус та права працівника такого агентства.
Однією із цілей цієї Конвенції є дозвіл на діяльність приватних агентств
зайнятості, а також захист працівників, що користуються їхніми
послугами, в межах, передбачених положеннями Конвенції (Конвенція,
1997).
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Як уже вище зазначалося, відносини аутсорсингу та аутстафінгу –
договірні. Виходячи з того, що договір – це домовленість двох сторін,
а метою господарських відносин є отримання прибутку, виникає
питання які умови мають бути погоджені в договорі, щоб кожна сторона
мірі мала рівний обсяг прав та обов’язків. З огляду на наукові праці та
практику можна виокремити такі умови договору: термін дії угоди;
перелік послуг, що надаються (сфера дії угоди); порядок оплати наданих
послуг; розподіл прав на інтелектуальну власність; власність та
конфіденційність даних та комерційних таємниць; делегування
обов’язків; гарантії та відшкодування збитків; відмова від
відповідальності (виконавець не несе відповідальності за будь-які
непрямі або випадкові збитки, які виникають внаслідок використання
послуг або виникають через нездатність замовника виконати його
зобов’язання за договором); форс-мажор; вибір закону та юрисдикції;
застереження про припинення (Sion Kim).
З огляду на вищевикладене, хочу зазначити, що позитивна
міжнародна практика та досвід країн, таких як США, Японія, Китай,
а також країн ЄС дають можливість зрозуміти, що існує необхідність
модернізації ведення українського бізнесу. Одним із рішень щодо
покращення бізнес-процесів у компаніях цих країн стало застосування
договорів аутсорсингу та аутстафінгу. Однак, не дивлячись на цілий ряд
позитивних прикладів та переваг, існує низка недоліків та ризиків.
Головна проблема впровадження використанні договорів аутсорсингу та
аутстафінгу в українських реаліях – це відсутність чіткого законодавчого
регулювання укладання цих договорів.
На українському ринку представлені не тільки вітчизняні
компанії, а й міжнародні, які впроваджують свої розробки. Головне ще те,
що Україна повинна слідувати світовим трендам, для того, щоб
не випадати з міжнародного ринку. Одним із таких трендів є
альтернативні види залучення ресурсів на договірній основі, тобто
аутсорсинг та аутстафінг. Українські компанії залучають спеціалістів на
основі договорів аутсорсингу та аутстафінгу, а також багато
міжнародних компаній залучають українських професіоналів. У 2017 р.
згідно дослідження IT Outsourcing News в Україні є понад 90 тис. ІТфахівців, що робить Україну однією із головних у Європі за кількістю
технологічних талантів (IT Outsourcing News, 2017). А у 2016 р. 100 тис.
українських ІТ-спеціалістів було залучено на аутсорсинг та аутстафінг на
світовому ринку (IT Outsourcing News, 2016). Україна займає 20 місце в
ТОП-25 глобального рейтингу Global Services Location Index 2019 р.,
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рейтинг складають 50 країн з огляду на їх потенціал та готовність
надавати ділові послуги світовим компаніям (KEARNEY, 2019). Ці дані
вказують на наявність в Україні висококваліфікованих кадрів, яких
залучають міжнародні компанії.
Головними проблемами в Україні по впровадженню позитивної
міжнародної практики є відсутність чіткого розуміння, що таке
відносини аутсорсингу та аутстафінгу, а також відсутність
їх нормативно-правового регулювання, що випливають один із одного.
Кожен науковець бачить проблеми та особливості застосування
договорів аутсорсингу та аутстафінгу по-своєму, така сама ситуація
із розумінням сутності аутсорсингу та аутстафінгу. Частіше в працях
науковців аутсорсинг та аутстафінг виділяються не як договірні
відносини між замовником та постачальником, а як інструмент,
стратегія управління підприємством, тобто певне економічне явище.
У статтях в основному робиться акцент на договірних відносинах
аутсорсингу, інколи навіть не відділяючи їх від відносин аутстафінгу.
З іншої сторони існує чітке розмежування одного договору від іншого.
Ситуація ускладнюється тим, що використання договорів на практиці
компаніями в окремих випадках кардинально відрізняється від позиції
науковців. В багатьох ситуаціях укладається основний договір
зкомпанією на надання і послуг аутсорсингу, та послуг аутстафінгу.
Коли у замовника виникає потреба у виконанні завдання або
в конкретному фахівці укладається додаткова угода, де зазначаються
необхідні послуги.
Проблема відсутності чітко сформованої доктрини регулювання
укладання договорів аутсорсингу та аутстафінгу тісно пов’язана
звідсутністю нормативно-правового регулювання. Через таку
величезну сіру зону в законодавстві потерпає розвиток українського
бізнесу. Компанії намагаються впровадити такий альтернативний вид
залучення ресурсів, однак стикаються з проблемою, що саме через
відсутність законодавчого регулювання існує ризик великої кількості
перевірок від державних органів, які в подальшому переростають
у накладення чималих штрафів та оспорювання їх у суді, що також
вартує компаніям великих коштів та дорогоцінного часу.
Яскравим прикладом є резонансна справа, яка мала місце в 2018 р.
Українська прокуратура звинуватила міжнародні дочірні компанії
у виводі грошей закордон та ухилення від сплати податків. Фігурантами
провадження стали такі компанії, як «Хуавей Україна», «Самсунг
Електронікс Україна Компанії», «Київстар» та «Нова пошта», які мали
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господарські відносини з компаніями «Промоушн Аутсорсинг» та
«Промоушн Стафф». За експертним висновком Товариства з обмеженою
відповідальністю
«Дослідницький
інформаційно-консультаційний
центр» держава не отримала податків більше ніж на 955 млн грн.
Компанії, які були втягнуті у цей скандал, апелювали до регулярного
проведення аудиту, що виключає можливість ухилення від сплати
податків, до міжнародної практики використання договорів аутсорсингу
та аутстафінгу, а також законності своєї діяльності (Delo.ua, 2018).
З
вищевикладеної
ситуації
можна
зробити
висновок,
що український бізнес незахищений у цій сфері взагалі, і що такі
резонанси виникають саме через відсутність нормативно-правового
регулювання. У зоні ризику знаходяться як компанії, які надають
послуги аутстафінгу та аутсорсингу, так і компанії, які користуються
послугами перших.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого
розвитку
Отже, завдяки діджиталізації та глобалізації всіх сфер життя
суспільства стираються кордони у звичному їх розумінні для ведення
бізнесу, не обов’язково щоб замовник і виконавець-аутсорсер
знаходились в одній країні. Відбувається залучення спеціалістів з усього
світу, які є більш підготовленими та можуть давати свої професійні
поради. У міжнародному бізнесі альтернативні форми залучення
ресурсів, насамперед людських, є поширеною практикою, яка знайшла
своє відображення у законодавстві багатьох країн, та показала себе
з позитивної точки зору для бізнесу. Основними перевагами відносин
аутсорсингу та аутстафінгу є скорочення витрат виробництва, а також
залучення спеціалістів з усього світу, що надає можливість підвищити
якість послуг та пришвидшити окремі бізнес-процеси. Позитивному
розвитку договірних відносин аутсорсингу та аутстафінгу сприяло
формування нормативно-правової бази в країнах, де ця сфера набула
найбільшого поширення. Законодавче регулювання не тільки охоплює
поняття та істотні умови договорів, а й врегульовує правові статуси,
права та обов’язки сторін цих відносин. Це виключає можливість
неправильного розуміння та трактування відносин аутсорсингу
та аутстафінгу, що призводить до зменшення перевірок та заплямування
ділової репутації компаній. Міжнародні компанії у великій кількості
представлені на українському ринку, тож для розвитку сприятливих
умов у бізнес-середовищі України треба слідувати світовим трендам.
Як вже було зазначено вище, договірні відносини аутсорсингу та
61

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
аутстафінгу глибоко проникли у міжнародну практику. Український
бізнес намагається наслідувати світовий позитивний досвід, однак
стикається з проблемами, що роблять використання договорів
ризикованим. Сіра зона у законодавстві призводить до абсолютної
незахищеності компаній у даній сфері, а також саме через відсутність
нормативно-правового регулювання немає однозначно сформованої
думки науковців та практиків щодо того, який вигляд повинні мати
договори аутсорсингу та аутстафінгу та який порядок їх укладання.
Це зумовлює
необхідність
подальших
досліджень
означеної
проблематики, зокрема, систематизації з метою використання
міжнародної практики щодо укладання договорів аутсорсингу та
аутстафінгу.
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МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ
ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ:
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАКТИКИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Визначено поняття механізму регулювання залучення іноземних
інвестицій. Приведена класифікація інвестицій, визначена різниця між
прямими та портфельними інвестиціями, як інструментами вкладення
іноземного капіталу в економіку приймаючої країни. Проведено аналіз
основних структурних елементів механізмів регулювання залучення
іноземних інвестицій в країнах Європейського Союзу, Японії,
Великобританії, Китаю, Індії та інших успішних країн по залученню
іноземних інвестицій. Визначені теоретичні та практичні засади для
формування ефективних механізмів регулювання залучення іноземних
інвестицій. Підкреслена та визначена необхідність всебічної зміни
політики держави задля покращення інвестиційного клімату.
Ключові слова: механізми регулювання; іноземні інвестиції;
державне регулювання; інвестиційні стимули; податкові пільги;
нормативно-правова база; пріоритетні галузі; інвестиційний клімат.
Melnykova Yevheniia, Student, Kyiv National University of Culture
and Arts, Kyiv, Ukraine
Mechanisms of Regulation of Foreign Investment Attractions:
Current Issues of International Law Practice
The concept of the mechanism of regulation of attracting foreign
investments is defined. The classification of investments is given,
the difference between foreign direct investment and portfolio investments
as instruments of foreign capital investment in the economy of the host
country is defined. The analysis of the main structural elements of
the mechanisms of regulation of attracting foreign investments in
the countries of the European Union, Japan, Great Britain, China, India and
other successful countries on attraction of foreign investments. Theoretical
and practical principles for the formation of effective mechanisms for
regulating the attraction of foreign investments have been determined.
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The need for comprehensive state policy change to improve the investment
climate was emphasized and identified.
Key words: regulatory mechanisms; foreign investment; government
regulation; investment incentives; tax breaks; regulatory framework; priority
sectors; investment climate.
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Механизмы
регулирования
привлечения
иностранных
инвестиций: актуальные вопросы практики международного права
Определено понятие механизма регулирования привлечения
иностранных инвестиций. Приведенная классификация инвестиций,
определена разница между прямыми и портфельными инвестициями,
как инструментами вложения иностранного капитала в экономику
принимающей страны. Проведен анализ основных структурных
элементов механизмов регулирования привлечения иностранных
инвестиций в странах Европейского Союза, Японии, Великобритании,
Китая, Индии и других успешных стран по привлечению иностранных
инвестиций. Определены теоретические и практические основы для
формирования эффективных механизмов регулирования привлечения
иностранных инвестиций. Подчеркнута и определена необходимость
всесторонних изменения политики государства для улучшения
инвестиционного климата.
Ключевые слова: механизмы регулирования; иностранные
инвестиции;
государственное
регулирование;
инвестиционные
стимулы; налоговые льготы; нормативно-правовая база; приоритетные
отрасли; инвестиционный климат.

Вступ
Актуальність дослідження проблем ефективності механізмів
регулювання залучення іноземних інвестицій зумовлена тим, що саме
ці інструменти безпосередньо впливають на стабільність економіки
країни. Вдосконалення державного регулювання залучення іноземних
інвестицій є ефективним способом для активізації економічних процесів
у державі.
Інвестиційні ресурси забезпечують сталий соціально-економічний
розвиток країни. Через нестачу власних фінансових ресурсів
та відсутність бюджетного фінансування виникає потреба у пошуку
нових напрямів залучення капіталу, у тому числі й іноземних інвестицій.
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Формування ефективного механізму регулювання залучення іноземних
інвестицій та вдосконалення системи й принципів правового
регулювання іноземного інвестування є чинниками для підвищення
рівня інвестиційної привабливості країн, які цього потребують.
Іноземні інвестиції поліпшують стан та ефективність
національного господарства, створюють нові робочі місця, поліпшують
якість продуктів харчування вітчизняного виробництва, збільшують
експортний потенціал, сприяють розвитку інноваційних технологій,
налагоджують економічні зв’язки між господарюючими суб’єктами.
Аналіз основних досліджень і публікацій
Питання, пов’язані з проблемами інвестиційного забезпечення та
формуванням
ефективної
інвестиційної
політики
держави
розглядаються в роботах таких науковців, як О. Д. Данилов,
Д. Е. Федорчук, В. В. Поєдинок, І. А. Бланк, Г. М. Костюнина, Г. О. Федоров
та ін. Дані науковці розглядають як окремі питання функціонування
складових механізму регулювання залучення іноземних інвестицій,
так і основні наслідки та проблеми залучення іноземних інвестицій,
шляхи їх вирішення.Суть механізмів залучення іноземних інвестицій
розкриває К. С. Солонінко. Р. Дупай досліджує особливості світового
досвіду використання інструментарію регулювання і стимулювання
притоку іноземних інвестицій.
Виділення невирішених раніше частин загальних проблем
Ефективність функціонування механізмів регулювання залучення
іноземних інвестицій є важливим аспектом стабільної та процвітаючої
економіки. За допомогою проведення аналізу та порівняння різних
систем стимулювання залучення іноземного капіталу в економіку
необхідно виокремити найуспішніші та найбільш універсальні
в застосуванні для більшості країн світу.
Формулювання цілей статті
Мета даної публікації полягає в дослідженні на основі
закордонного та українського досвіду науково обґрунтованих,
теоретичних, методичних та практичних положень по удосконаленню
механізму регулювання інвестиційного забезпечення економіки з метою
створення умов для стійкого росту та розвитку економічної системи
країни.
Виклад основного матеріалу дослідження
Механізми регулювання залучення іноземних інвестицій –
це багатогранне поняття, яке включає в себе розробку ефективного
законодавства та прийняття відповідних нормативно-правових актів на
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загальнодержавному рівні, використання організаційно-економічних
важелів
регулювання
інвестиційної
діяльності,
розвиток
інфраструктурної складової, який забезпечує успішну організацію та
реалізацію всіх складових інвестиційного процесу.
Правова інвестиційна політика держави є складовою її загальної
правової політики та водночас – інвестиційної політики і призначена
забезпечити реалізацію економічних завдань останньої за допомогою
формування
відповідного
нормативно-правового
середовища
інвестиційної діяльності шляхом організації правотворчого процесу
з визначенням пріоритетів спрямованості правового регулювання та
системи основних його правових засобів, механізмів та режимів з метою
встановлення оптимального правового інвестиційного порядку
(Задихайло, Пашков, 2012).
Форми державного регулювання поділяються на чотири групи.
До першої відносяться: формування сприятливих економічних умов
через застосування податкової політики з метою розвитку інвестування;
створення суб’єктам інвестиційної діяльності умов для формування
власних грошових фондів розвитку та розвитку фінансового лізингу.
Друга група включає: пряму участь органів державної влади
в інвестиційній діяльності; державні
гарантії
за проектами,
які фінансуються з державного або місцевого бюджету; надання
облігаційних позик. До третьої групи відносяться: непрямі форми
державного регулювання,
які
знаходять своє
відображення
у регулюванні фондових ринків, бюджетної та грошово-кредитної
політики. Четверта група вміщує у собі форми регулювання
інвестиційної діяльності шляхом захисту прав, інтересів та надання
гарантій суб’єктам інвестиційної діяльності (Федоров, 2019, с. 37).
Самі інвестиції мають розгалужену класифікацію. О. М. Вінник
виділяє: залежно від форми цінностей – інвестиції у формі тілесного
майна та інвестиції у формі безтілесного майна; залежно від джерел
походження інвестицій та суб’єктів інвестування – внутрішні, іноземні,
спільні, зовнішні; за методами господарювання – реальні, фінансові,
реінвестиції; залежно від періоду інвестування – короткострокові,
середньострокові, довгострокові; залежно від форм власності – приватні,
державні, комунальні, змішані інвестиції (Вінник, 2009, с. 10–12).
За міжнародно-правовою традицією Д.Е. Федорук поділяє інвестиції на
прямі та портфельні, що залежить від наявності управлінського
контролю інвестора над об’єктом інвестування (Федорчук, 2003, с. 38).
На думку Поєдинка В. В., всеохопна та внутрішньо несуперечлива
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класифікація інвестицій повинна складатися з двох частин: класифікація
інвестицій як майнових цінностей і як операцій, пов’язаних з рухом
капіталу (Поєдинок, 2013, с. 38).
Зазначені класифікації інвестицій зустрічаються у різних
вітчизняних та закордонних нормативно – правових актах, але в даних
видах класифікації дуже важливим є розуміння понять прямих та
портфельних інвестицій, адже саме за допомогою цих механізмів
інвестор вкладає свої кошти у економіку іншої держави. Головним
міжнародно-правовим актом, що визначає прямі та портфельні
інвестиції є Керівництво з платіжного балансу та міжнародної
інвестиційної позиції МВФ та Стандартне визначення прямих інвестицій
ОЕРС.
Поняття прямої інвестиції відображає мету резидента однієї
країни набути тривалий інтерес у підприємстві – резиденті іншої країни.
Характерною рисою прямих інвестиції є суттєвий вплив, який надає
інвестору реальний голос в управлінні підприємством(OECD Benchmark
Definition of Foreign Direct Investment, 2008, с. 17). Це відрізняє їх від
портфельних, основною метою яких є отримання прибутку без
забезпечення прямого контролю господарської діяльності об’єкта
капіталовкладення.
В країнах зі слабкою правовою системою популярним є пряме
інвестування, тому що захистити результати такого інвестування легше
шляхом приватних засобів. При портфельному інвестуванні інвестори
покладаються на публічну інформацію та захист високого рівня, якого
бракує зазначеним країнам.
Правові норми, які регулюють прямі іноземні інвестиції в різних
країнах, відрізняють великою різноманітністю. Це пов’язано зі значною
різницею в політиці таких держав стосовно іноземного капіталу та мети
проведення інвестиційної політики пропорційно національним
інтересам.
Привабливість країни для прямих іноземних інвестицій залежить
від ряду факторів, які повинні враховуватись при розробці політики
залучення іноземних інвестицій. Метою використання інвестиційних
стимулів, як державного інструмента, є вплив на прийняття рішення
інвестора та залучення додаткового капіталу в економіку держави
у вигляді прямих іноземних інвестицій. Традиційно розрізняють
податкові та фінансові інвестиційні стимули.
У таких країнах як Німеччина, Гонконг, Франція використовують
територіальну систему оподаткування, в якій відсутній податок на
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прибуток компаній-нерезидентів. В США, Японії, Великобританії
надають податкові кредити для компаній-резидентів. Бразилія, Китай,
Індія, Сінгапур надають податкові пільги для інвестицій в науководослідні та дослідно-конструкторські роботи (Шемякіна, Похилько, 2018,
с. 156).
До фінансових стимулів відносять державні субсидії, субсидії на
розвиток інфраструктури. Данія, Ірландія, Нідерланди надають кредити
на технічний розвиток компаній для стимуляції науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт (Шемякіна, Похилько, 2018, с. 156).
Країни, які розвиваються, для залучення іноземного капіталу
роблять зони експортного виробництва, в яких дозволяється безмитний
імпорт матеріалів для виробництва товарів на експорт.
Багато країн активно конкурують за залучення прямих іноземних
інвестицій з використанням пільг та субсидій. В розвинутих країнах,
наприклад Великобританії, податкові канікули можуть бути до двох
років (NESTA, 2012). В деяких регіонах Індії та Китаю законодавством
передбачені податкові канікули терміном понад 10 років та безмитний
імпорт обладнання для підприємств з іноземними інвестиціями,
які діють у високотехнологічних галузях з високою часткою експорту.
Водночас для деяких галузей, таких, як харчова та легка промисловість,
дані пільги не використовуються (Rajana, Rongalab, Ghoshc, 2008).
У Польщі функціонує Програма з підтримки інвестицій, які мають
велике значення для польської економіки на 2011–2020 рр., що була
прийнята Радою міністрів Республіки Польща 5 липня 2011 р. зі змінами
2014 р. (Ministry of Economy of the Republic of Poland, 2011).
Законодавство Польщі не встановлює межі та не дискримінує внутрішніх
та міжнародних інвесторів, а також дозволяє іноземним інвесторам
здійснювати свій бізнес ефективно. Польський уряд надає привабливі
стимули для інвесторів, які інвестують у сфери безробіття. Нині рівень
допомоги, який польський уряд надає інвесторам для інвестицій в
райони, де високий рівень безробіття, становить 50 %. Для малого та
середнього бізнесу передбачається ставка допомоги в розмірі 65 %.
Польський уряд також пропонує заохочення для інвестування у науководослідний сектор, які досягають навіть 100 % субсидій (European
Economic Development Investment magazine, 2020).
Чеська Республіка є членом Багатостороннього агентства
з гарантування інвестиційних вкладів – міжнародної організації із
захисту інвестицій, яка є частиною групи Світового банку та
Міжнародного валютного фонду (Multilateral Investment Guarantee
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Agency, 2020). Чеська Республіка також надає однакову законодавчу
підтримку як внутрішнім, так і іноземним інвесторам, які є
рівноправними суб’єктами чеських податкових законів (Дупай, 2014).
Уряд Чеської Республіки пропонує інвесторам фінансову підтримку, яка
полягає у покритті 60 % витрат, пов’язаних з інвестиційними проектами.
Допомога надається згідно з національною схемою інвестиційних
стимулів. До форм інвестиційних стимулів у Чеській Республіці
відносяться: податкові пільги; фінансова допомога для навчання та
перепідготовки фахівців; фінансова підтримка на створення нових
робочих місць; грошові гранти на стратегічні інвестиції в промисловості
та технологічній галузі (Czechinvest, 2018).
Угорщина розробила Національну програму розвитку для
підтримки європейських траншів та розробки програм із заохочення
іноземних інвестицій, спрямована на сприяння інвестиційним
вкладенням у розвиток ключових територій країни, особливо у найменш
розвинені. Державне агентство з інвестицій та розвитку торгівлі (ITD)
Угорщини надає повну підтримку інвестиційним проектам з високою
доданою вартістю. Дане агентство надає послуги «єдиного вікна», що
включає VIP-ставлення до таких інвестицій, надаючи детальну
інформацію про наявні субсидії на такі проекти (European Economic
Development Investment magazine, 2020). Для угорського уряду залучення
іноземних інвестицій є пріоритетом. У складі активів підприємств
дозволяється до 100 % іноземного капіталу, крім деяких галузях,
пов'язаних з обороною. Іноземці, які інвестують у фінансові установи та
страхування,
повинні
офіційно
повідомити
про
це
уряд,
але не потребують попереднього дозволу. В даний час іноземні фірми
контролюють 2/3 виробництва, 90 % телекомунікацій та 60 %
енергетичного сектору. В останні роки в Угорщині змінився напрямок
прямих іноземних інвестицій від малоцінного текстильного та харчового
секторів до гуртової, роздрібної торгівлі та ремонту транспортних
засобів, що позитивно позначилось на економіці країни. Система
стимулювання в Угорщині відповідає регламентам ЄС щодо конкуренції
та державної допомоги, а також керується Угорським агентством
торгівлі та інвестицій спільно з Міністерством розвитку та економіки.
Розмір субсидій коливається від 35 % до 50 % залежно від регіону
(Santander, 2020).
Австрія створила Австрійську бізнес-агенцію (АБА). АБА – це
основна організація, що супроводжує іноземні інвестиції в країні. Вона
функціонує під егідою Федерального міністерства економіки та праці
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Австрії (ABA, 2020).Австрійська правова система майже не обмежує
іноземних інвестицій. Певні обмеження можуть застосовуватись лише у
сфері громадської безпеки та порядку. Крім того, австрійське
законодавство про товари не розмежовує австрійські підприємства та
підприємства з іноземним капіталом. Також, хоча існують певні
обмеження щодо іноземців, які купують землю, для іноземців,
які укладають договори оренди, немає жодних обмежень.
При здійсненні інвестиційної діяльності в Австрії для іноземних
інвесторів найбільш привабливими є податкові привілеї за доходами,
які були отримані в результаті участі в діяльності іншої компанії.
За національним
законодавством
Австрії,
якщо
австрійське
підприємство отримує дивіденди від іноземної компанії, то такий
прибуток не оподатковується при дотриманні таких вимог:
організаційно-правова
форма
іноземної
компанії
відповідає
австрійським аналогам; австрійське підприємство має безпосередню або
опосередковану участь; інвестиції повинні бути вкладені протягом
12 місяців (DrMartinBrodey, LL.M. DrVeitÖhlberger, M.Jur, 2012). Базуючись
на
новітній
системі
економічно-правових
положень
про
капіталовкладення,
Австрія
розробила
ефективний
механізм
регулювання залучення іноземних інвестицій в національну економіку.
Що стосується залучення коштів в інфраструктурні об’єкти,
то цікавим є досвід Туреччини. Туреччина займає 18-те місце в рейтингу
економік світу (Україна в шостому десятку). Економічний ривок у цій
країні стався з прийняттям у 2003 р. закону про прямі іноземні
інвестиції. Його основним інструментом стали спеціальні інвестиційні
зони (СІЗ), в яких діють особливі податкові режими і пільгові умови для
ведення бізнесу. Таких зон у Туреччині близько 200, і поділяються вони
на три види: технопарки, організовані промислові зони і вільні зони.
Основна частина їх сконцентрована в історично сформованих
індустріальних та наукових центрах. Ще одним інструментом
стимулювання інвестицій стало створення Асоціації іноземних
інвесторів, яка представляє інтереси іноземних інвесторів у турецькому
уряді, стежить за виконанням законів та інших нормативних актів,
що регулюють інвестиційну діяльність. На сьогодні у Туреччині
зареєстровано близько 30 тис. іноземних компаній. Заможним туркам
нема чого ховати гроші в офшорах, адже їх кошти можуть спокійно
працювати всередині країни (Беззуб, 2017).
Щодо ситуації з портфельними інвестиціями, то понад 90 %
портфельних інвестицій здійснюються між розвинутими країнами, тому
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Сполучені Штати Америки та Європейський Союз залучені в глобальну
систему портфельних інвестицій більше, ніж будь-які інші регіону світу.
Серед причин концентрації портфельних інвестицій на внутрішніх
ринках розвинутих країн Європейського Союзу можна виокремити:
уніфіковане національне законодавство щодо регулювання ринку
цінних паперів; розвинуту інфраструктуру фондового ринку; гарантії
виконання контрактних зобов’язань; високу ліквідність національних
цінних паперів; високі витрати, пов'язані з укладанням міжнародних
угод з цінними паперами.
На інвестиційну привабливість країни для портфельного
інвестування впливають комплексні фактори, які вміщують: загальний
підприємницький клімат, стратегію інвестора та особливості економіки
приймаючої країни.
У Сполучених Штатах Америки ринок цінних паперів регулюється
федеральними та місцевими законами. Учасники ринку повинні
дотримуватись як федеральних законів, так і законів штату. За основу
в законодавстві США взято два підходи. При першому основний акцент
робиться на наданні повної документованої інформації, яка стосується
емітента та цінних паперів, що надходять в обіг. Такий підхід називають
«інформаційним». Другий підхід передбачає, що для вкладення коштів
необхідний певний діловий досвід, який вимагає регулярного аналізу
переваг та недоліків акцій. Органи, що регулюють операції з цінними
паперами, наділені правом забороняти продаж акцій, якщо цей продаж
несправедливий або недобросовісний. Такий підхід називається
«регулюванням на основі якості» (Ромашко, 2000, с. 63).
Цікавим та водночас незвичним для українського законодавства є
те, що у США відсутній єдиний федеральний закон про компанії.
Всі аспекти, пов’язані з акціями, їх видами, правами акціонерів мають
бути зазначені у статуті акціонерного товариства, реєстрацію якого
здійснюють спеціальні органи штатів – служби секретарів штатів.
Також у Сполучених Штатах Америки діють низка органів,
які регулюють діяльність, пов’язану з торгівлею цінними паперами.
Проте в основу федерального регулювання ринку цінних паперів
покладено принцип саморегулювання. Комісія з цінних паперів і бірж
передала свої повноваження по контролю за торгівлею зареєстрованими
цінними паперами фондовим біржам. Однак вона залишила за собою
право вносити зміни або доповнення до чинних правил та інструкцій.
Право здійснювати контроль на позабіржовому ринку було передано
Комісією NASD (Ромашко, 2000, с.65).
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Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого
розвитку
Проаналізувавши механізми регулювання залучення іноземних
інвестицій абсолютно різних країн, можна зробити висновок, що, перш
за все, на інвестиційний клімат та інвестиційну привабливість певної
держави впливає нормативно-правова база, яка регулює діяльність
інвестиційної сфери та функціонування органів державної влади
загалом, та стабільна політична ситуація, яка формується за допомогою
безумовного дотримання законодавства країни. Відсутність корупції,
високий рівень довіри до влади, ефективна робота правоохоронних та
судових органів забезпечують можливість надання та дотримання
гарантій іноземних інвесторів.
Щодо найоптимальнішої системи механізмів регулювання
залучення іноземних інвестицій. З однієї сторони, у зв’язку з відмінністю
у національному законодавстві та політиці держав, кожна з досліджених
країн має свої механізми, які подекуди різняться, та для країн, які хочуть
покращити свій інвестиційний клімат досить складно обрати якусь одну
стратегію та діяти по ній, адже кожна держава знаходиться на своєму
рівні розвитку, має певні ментальні особливості. Разом з тим, можна
виокремити спільні риси та покладатися на загальну теорію,
які в більшій чи в меншій мірі використовували та продовжують
використовувати країни, що мають успішний досвід у залученні прямих
та портфельних іноземних інвестицій. Отже, до теоретичних засад,
на яких ґрунтуються інвестиційна політика та законодавство держав
зі сприятливим інвестиційним кліматом можна віднести:
– використання інвестиційних стимулів: податкові та фінансові;
– застосування економічно-правових механізмів;
– використання у сукупності традиційних форм державного
регулювання.
З практичної точки зору дані країни використовують наступні
принципи, за допомогою яких формують привабливий інвестиційний
клімат для іноземних інвесторів, а саме:
– рівні умови для здійснення інвестиційної діяльності для
внутрішніх та іноземних інвесторів;
– надання гарантій іноземним інвесторам з безумовним їх
виконанням;
– використання принципу саморегулювання.
Отже, хоча досить малоймовірно винайти універсальну систему
для всіх країн щодо покращення інвестиційної привабливості,
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використання вищезазначених теоретичних та практичних засад при
формуванні механізмів регулювання залучення іноземних інвестицій
неодмінно сприятимуть покращенню інвестиційного клімату в країні.
Також потрібно застосовувати комплексний підхід до вирішення
питань з іноземним інвестуванням, адже при наявності ефективних
механізмів регулювання залучення іноземних інвестицій, які успішно
працюють в інших країнах, при цьому без реформування внутрішньої
політики держави, успіх неможливий.
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ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРЕДСТАВНИЦТВА
У ПРИВАТНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ТА ЗАКОРДОННИХ КРАЇН

У статті проаналізовано історію виникнення представництва,
яке перш за все, виступало як засіб захисту прав та інтересів
недієздатних осіб та його подальшу трансформацію в інститут
приватного права. Розглянуто шлях формування доктринальних
поглядів стосовно представництва як специфічного правового явища.
Досліджено чинні у сучасній цивілістиці підходи до визначення поняття
представництва та його суті, що використовуються у романогерманській та англосаксонській правових системах. Окремо
розглядаються концепції «дії» та «правовідносин» сформовані
вітчизняними науковцями. Висловлено власне бачення сутності
представництва та неможливість всебічного розуміння цього правового
явища використовуючи лише одну з теорій, що є чинними на сьогодні.
Здійснено аналіз законодавства та виокремлено спільні ознаки категорії
представництва у закордонному та вітчизняному праві. Також у статті
розглянуто основні класифікації видів представництва, зокрема,
договірне та законне представництво. Здійснивши аналіз положень
законодавства, обґрунтовано думку стосовно поділу законного виду
представництва на підвиди: обов'язкове та факультативне.
Ключові слова: Представництво; визначення представництва;
правова природа; концепції «дії»; «правовідносин»; теорії «сепарації»;
«ідентичності»; види представництва; договірне представництво;
законне представництво; історія виникнення.
Pіontkovska Diana, Student, Kyiv National University of Culture and
Arts, Kyiv, Ukraine
General-Theoretical Aspects of the Representative Institute
in the Private Law of Ukraine and Foreign Countries
The article analyzes the history of the representation, which primarily
acted as a means of protecting the rights and interests of incapacitated
persons and its subsequent transformation into an institution of private law.
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The way of forming doctrinal views regarding representation as a specific
legal phenomenon is considered. The approaches to defining the notion of
representation and its essence, which are used in the Romano-Germanic and
Anglo-Saxon legal systems, are investigated in modern civilistics.The concepts
of “actions” and “legal relations” formed by domestic scientists are considered
separately. We have expressed our own vision of the essence of representation
and the impossibility of a comprehensive understanding of this legal
phenomenon using only one of the theories currently in force. Legislation was
analyzed and common features of the category of representation in foreign
and domestic law were distinguished. The article also discusses the main
classifications of types of representation, including contractual and legal
representation. After analyzing the provisions of the legislation, the opinion on
the division of the legal form of representation into subtypes is justified:
compulsory and optional.
Key words: Representation; definition representation; legal nature;
concept of “action”; “relationship”; the theory of “separation”; “identity”; types
of representation; contractual representation; legal representation; history of
origin.
Пйонтковская Диана, студентка, Киевский национальный
университет культуры и искусств, г. Киев, Украина
Общетеоретические аспекты представительства в частном
праве Украины и зарубежных стран
В
статье
проанализирована
история
возникновения
представительства, которое прежде всего, выступало как средство
защиты прав и интересов недееспособных лиц и их дальнейшую
трансформацию в институт частного права. Рассмотрены путь
формирования
доктринальных
взглядов
относительно
представительства
как
специфического
правового
явления.
Исследованы действующие в современной цивилистике подходы
к определению понятия представительства и его сути, используемых
в романо-германской и англосаксонской правовых системах. Отдельно
рассматриваются концепции «действия» и «правоотношений»
сформулированы отечественными учеными. Высказано собственное
видение сущности представительства и невозможность всестороннего
понимания этого правового явления используя только одну из теорий,
которые действуют на сегодня. Осуществлен анализ законодательства и
выделены общие признаки категории представительства в зарубежном
и отечественном праве. Также в статье рассмотрены основные
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классификации видов представительства, в частности, договорное
и законное представительство. Осуществив анализ положений
законодательства, обоснованно мнение относительно разделения
законного вида представительства на подвиды: обязательное
и факультативное.
Ключевые
слова:
Представительство;
определение
представительства; правовая природа; концепции «действия»;
«правоотношений»; теории «сепарации»; «идентичности»; виды
представительства;
договорное
представительство;
законное
представительство; история возникновения.

Вступ
Зростання інтересу до інституту представництва пов’язане у тому
ж числі із зобов’язаннями України перед європейською спільнотою,
що стосується реалізації та захисту прав людини та вимогою здійснення
реформ у вітчизняному законодавстві відповідно до права
Європейського Союзу. У зв’язку з вищевказаним, розуміємо,
до дослідження теми представництва є актуальним, адже будь які
реформи, зокрема у частині внесення змін до українського
законодавства, повинні спиратися на закордонний досвід регулювання
представницьких правовідносин.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Науково-теоретичною основою дослідження стали праці вченихцивілістів: В. Цюри, І. А. Павлунника, Е. О. Харитонова, Д. П. Ватмана,
І. Я. Вереса, О. В. Дзери, П. М. Крупка, Є. Г. Дріжчаної, В. І. Кисіля,
А. О. Овчатова-Редько та ін. Серед захищених дисертацій з дослідження
інституту представництва можна назвати такі роботи: І. А. Павлуник
«Представництво в цивільному процесі України», С. А. Чванкін
«Добровільне представництво у цивільному процесі України»,
Г. З. Лазько «Правова природа процесуального представництва
у цивільному процесі», І. Ю. Доманова «Інститут добровільного
представництва в цивільному праві України», Д. В. Іванчулинець
«Законне представництво у цивільному процесі».
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми
Інститут представництва активно досліджувався закордонними
науковцями, на сьогодні ними було створено міцний фундамент,
єдине вчення про представництво, у контексті якого розглядається
низка питань, не властивих роботам вітчизняних вчених. Дискусійними
є питання правової природи, структури представницьких відносин та їх
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види. Вітчизняні науковці досліджували представництво лише
в окремих його проявах, що не дає можливості для комплексного
розуміння та єдиного для всіх формування суті представництва і його
різновидів. Також це викликає появу правових прогалин та колізій
у приватному праві України.
Формулювання цілей статті
Тому метою при написанні статті було:вивчення становлення
основних теорій представництва у межах романо-германської
та англосаксонської правових сімей та аналіз теорій сформованих
у вітчизняному праві.
Виклад основного матеріалу дослідження
Об’єктивно зрозуміти мету та сутність сучасного представництва,
як соціально – правового явища не можна без вивчення його історії
виникнення та становлення. Спочатку цивільне процесуальне
представництво виникло як особливий механізм захисту інтересів осіб
для реалізації їхніх прав та інтересів, які охороняються законом.
Зокрема, у Стародавньому Римі зустрічалися ситуації здійснення певних
дій одними особами для того аби дати можливість іншим особам,
що через неповну дієздатність, вік, стан здоров’я не могли самостійно
набувати прав та обов’язків та користуватись ними, брати участь
у цивільному обігу. Ще з часів Стародавньої Греції та Давнього Риму
людство користувалось соціальною правозаступницькою інституцією,
яка і переросла у сучасний інститут представництва. Така діяльність,
що з часом отримала найменування представництва, формувалась
на підставі припису закону, розпорядженні державних органів, родинних
зв’язків. Даний випадок описує нам такий вид представництва
як законне, тобто виникало воно в обов’язковому порядку, а не за
бажанням сторін. Спочатку суб’єктами представництва виступали
родичі, сусіди та інші люди. Ще у ті давні часи виникла потреба
правильного врегулювання представництва інтересів патриціїв, а потім
і плебеїв, у відносинах із державою, приміром із представниками
держави в особі збирачів податку. У Стародавньому Римі часу пізньої
Республіки і Принципату формується також і так зване вільне
(добровільне) представництво, яке здійснювалося на підставі договору
сторін. Вже офіційне закріплення представництва відбулось преторських
едиктах ІІ ст. Було визначено, що офіційним представником, який буде
виступати від імені дієздатних осіб стане cognitores. Правовідносини
довірителя на представника були наслідком домовленості між ними,
після чого представник повністю заміняв особу довірителя (Павлуник,
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2002, с. 13–14). В епоху Римської імперії виникло безліч термінів,
які означати представництво, серед них – agreeconditor, patrocinium,
defensor та ін. Через деякий час у судах дозволялась участь тільки
procurator та cognitor, які могли повністю замінити відсутню у суді
сторону через її хворобу або недієздатність тощо. У посткласичний
період advocatus сформували шановану кастову групу, яка існує до
сьогодні. Саме римське право стало першоджерелом для розвитку та
становлення представництва і подальшого його виділення у окремий
інститут.
Проаналізувавши значну кількість наукових робіт, що стосуються
вивчення інституту представництва, можна побачити, що існує досить
багато підходів до розуміння сутності та змісту представництва. З-поміж
існуючих на сьогодні концепцій хочеться виділити дослідження
Г. Гроція. Саме він був тим хто висловив першу узагальнену теорію
представництва, об’єднавши у ній головні його ознаки. Він характеризує
представництво як фікцію, у зв’язку з чим діяльність представника
це теж саме що і діяльність особи, яку він представляє. Ідею щодо
визначення представництва вирішили удосконалити німецькі науковці
Р. фон Ієрінг і П. Лабанд. Вони взялися за поділ представництва та
доручення на окремі поняття відповідно до їх властивостей. До моменту
поділу цих понять, представництвом вважались виключно відносини
між представником та довірителем. Таким чином воно прирівнювалось
лише до відносин, які наділяли представника повноваженнями. Завдяки
П. Лабанду у доктрині права з’являється теорія «сепарації», що розділяє
відносини представництва на внутрішні – пов'язані із дорученням
повноважень представнику та зовнішні – реалізацію цих повноважень
у відношенні до третіх осіб. Офіційно доктрина була озвучена при захисті
дисертаційного дослідження П. Лабанда у 1866 р. та її окремі положення
зустрічалися у працях інших науковців. Вищезазначену концепцію було
застосовано у цивільному законодавстві Швейцарії, Італії та України.
Остаточний вигляд концепція отримала після теоретичних досліджень
та кодифікацій у ХХ ст. Згідно неї саме діяльність представника
породжує правові наслідки для довірителя, коли виконуючи завдання
представництва вчиняє юридичні дії з обов’язковим повідомленням
третіх осіб про свої повноваження. Мова йде про пряме представництво,
коли лише довіритель виступає стороною зобов’язань, які виникають
через дії представника. Головними положеннями, що характеризують
представництво є: відносини, які складаються за договором доручення
(внутрішні) відрізняються від тих, що здійснюються при здійсненні
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повноважень (зовнішні); здійснення повноважень є одностороннім
актом у відношенні до третіх осіб; зовнішні відносини не залежать від
внутрішніх, тому підстава їх виникнення є не суттєвою; цікавою
є позиція стосовно повного захисту прав та інтересів третіх сторін при
вчиненні правочинів у випадках, коли вони знали про перевищення
повноважень представника. Своє відображення концепція «сепарації»
отримала у німецькому законодавстві, де судова практика внесла свої
корективи у частині абсолютного захисту третіх осіб. Було скасовано
відповідальність довірителя перед третіми особами у тих інцидентах,
коли останнім було відомо про відсутність або обмеження
правомочностей представника та попри на це було вчинено юридичні
дії, які вплинули на довірителя (Цюра, 2016, с. 129–130). Німецьке право
трактує представництво як механізм тристоронніх відносин:
довіритель – треті особи, представник – треті особи, довіритель –
представник. Чітко, як і у теорії«сепарації» розмежовані відносини
здійснення повноважень перед третіми особами на користь довірителя
та внутрішні відносини, які породжують такі повноваження. Цивільне
законодавство Німеччини здійснює регулювання тільки прямого
представництва, де дії вчиняються виключно від імені довірителя,
але в окремих судових випадках у порядку виключення із загального
правила визнається й непряме представництво (Цюра, 2016, с. 132).
Англосаксонська правова сім’я визначає суть представництва
через теорію «ідентичності», яка вперше зустрічається у роботі
видатного юриста XVI ст. Едварда Коука, вона має принцип
«Quifacitperaliumfacitperse» – той, хто діє через іншого, діє для себе. Тобто
представник та особа, від імені та в інтересах якої він виступає,
ототожнюються. Бачимо, що у даному контексті представництво
виступає наслідком доручення та його невіддільною частиною,
при якому представник повністю замінює довірителя та перебирає на
себе його повноваження у визначених межах, потрібних для вчинення
юридичних дій. Ознайомившись із головною ідеєю можна сказати,
що теорія «ідентичності» є антитезою теорії «сепарації». Як зауважив
К. М. Шмідтгоф, концепція «ідентичності» стала виразом ідеї,
коли представництво було наслідком доручення, і відповідно,
невід’ємним від нього. Ця думка існувала ще до Лабандівської теорії
в кодифікаціях Європи. Проте, незважаючи на активне використання
теорії «сепарації» у законодавствах країн Європи XVII та XIX ст., загальне
право все ж не виходило за рамки ідеї покликаної спростити
регулювання по суті одних і тих самих відносин, хоч і різними способами.
81

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
Міцне становище концепції «ідентичності» забезпечене в основному
практичністю застосування. Позаяк, цей підхід був більш виправданим
для цивільного та торгового обороту ніж абстрактний підхід «сепарації».
Але це положення завдало шкоди комерційним відносинам: треті особи
знаходилися в стані невизначеності щодо наявності у представника
повноважень на укладання правочинів. Вирішення цієї проблеми було
знайдене шляхом введення поняття «презюмуючого повноваження»,
відповідно до якого наділення повноваженнями може випливати
з поведінки сторін, а також із ситуації, у якій вони знаходяться. Без згоди
принципала не може бути представництва, але ця згода може бути як
виражена прямо, так і виражена мовчазним способом (Цюра, 2016,
с. 130). Безумовно, обидві теорії за своєю суттю містять фікцію,
адже з точки зору юридичних наслідків ситуація, коли одна особа
виступає в інтересах іншої, на боці захисту інтересів довірителя,
бо діяльність
представника
без
повноважень
не
породжує
представницьких правовідносин. Розглянуті концепції значно вплинули
на вітчизняних науковців, які, надихнувшись роботами закордонних
колег, взялись за формування власних концепцій.
У вітчизняному праві було сформоване власне бачення змісту та
суті представництва і відповідно, створення концепцій «дії» та
«правовідносин».Концепція «правовідносин» базується на баченні
представництва як правових відносин, які виникають між
представником та особою яку він представлятиме. Саме ці
правовідносини є підставою для вчинення представником юридичних
дій, які будуть безпосередньо створювати, змінювати або припиняти
цивільні права та обов’язки для цієї особи. Прихильниками даного
підходу виступають такі науковці як Л. Ф. Лесницька, В. В.Комаров,
М. С. Шакарян та інші. Вони звертають нашу увагу на той факт,
що спочатку між представником та особою, яка делегує йому
повноваження, повинно виникати правовідношення, яке слугує
підставою для набуття представником права вчиняти певні юридичні дії.
Прибічники концепції
«дії»,
яку обґрунтував В. О. Рясенцев,
дотримуються іншої думки стосовно суті представництва. Ця концепція
тлумачить представництво саме як діяльність, тобто вчинення певних
юридичних дій однією особою (що іменується представником) і діє у
рамках лише наданих йому повноважень та від імені особи,
яку представляє. Саме ця думка набула значної популярності
у радянській цивілістичній науці та як наслідок, стала теоретичною
основою офіційної дефініції представництва. При першому ознайомленні
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із даними концепціями може здатися, що вони абсолютно різні та при
детальному вивченні ми виявляємо, що у них є і спільні риси. Дискусія
між науковцями виникає, перш за все, стосовно питання про те, з чого
саме слугує початком відносин представництва. Концепція діяльності
наполягає на тому, що правовідносини можуть вважатися
представницькими з моменту вчинення представником дій зі здійснення
наданих йому повноважень. Прихильники теорії правовідношення
вважають навпаки, першим виникає правовідношення представництва, а
потім ведеться інша представницька діяльність. Найголовніша спільна
риса, а саме сутність представництва, яка зустрічається у двох теоріях
залишається незмінною – реалізація представником делегованих
повноважень. Обґрунтовуючи концепцію «дії», В. О. Рясенцев зауважує,
що утвердження думки, що представництво – система правовідносин, –
двоїсте, адже визнати правовідносинами зв’язок, утворений між третьою
особою і представником у процесі досягнення мети представництва
викликає сумніви. Питання постає стосовно ідентифікації зв’язку між
представником та третьою особою «зовнішнє правовідношення», адже
взаємних зобов’язань у них не має, тому доцільніше, напевно, вважати,
що їхній зв’язок виникає у рамках особливої юридичної форми –
юридичної діяльності. Автор вважає, що «внутрішнє правовідношення»
належить до частини передумов представництва, яке зумовлює появу у
представника повноважень, але до складу представництва воно не
входить (Рясенцев, 1975 с. 230–232). Ця ідея вказує, що тільки
«внутрішні» правовідносини не можуть самостійно утворювати
правових наслідків представництва. Для настання таких наслідків
представник повинен вчинити юридичні дії. Якщо аналізувати
представництво в контексті правовідношення то можна сказати, що
передумова його виникнення означає теж саме що і представництво.
Прихильники концепції «дії» заперечують реальність правовідношення
представництва, упускаючи той факт, що діяльність представника від
імені особи, яку представляють, уже включає правовий зв’язок в рамках
якого відносини представництва з’являються та реалізуються.
За відсутності такого зв’язку дії представника не створювали б ніяких
правових наслідків для особи, яку він представляє. Про представництво
можна говорити як про дію, тільки за умови, що дія здійснюється
в межах правовідношення представництва (Невзгодина, 1978, с. 119).
Визнання правильною лише однієї з існуючих теорії, що описують
правову природу представництва є абсолютно недоцільним, адже кожен
підхід висвітлює різні але однаково важливі складові представницьких
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відносин. Досить доречною, як на мене, є позиція Є. О. Харитонова, який
взагалі вважає за доцільне синтезувати обидві концепції («дії» або
«правовідношення») і охарактеризувати представництво як правові
відносини, у межах яких виникають та реалізуються делеговані
повноваження. Враховуючи вищезазначене, він означає суть
представництва як діяльність особи представника від імені та
в інтересах особи, яку представляють, яка вчиняється в рамках
внутрішніх правових відносин, наслідком чого стає виникнення прав та
обов’язків лише в особи, яку представляють (Харитонов, 2001,
с. 176–177).
Виходячи із аналізу усіх концепцій ми можемо зробити
однозначний висновок про те, що вітчизняні концепції, які описують
зміст і суть представництва є абсолютно тотожними до концепцій
розроблених закордонними авторами. Таким чином, теорія «сепарації»
П. Лабанда та теорія «дії», яку обґрунтував В. О. Рясанцев своєю
головною ідеєю визначають, що тільки внутрішні відносини, які
виникають між довірителем і представником, не можна визначати
представницькими, для цього потрібно вчинити дії для яких було
уповноважено
представника.
Концепції
«ідентичності»
та
«правовідношення»
засновані
на
принциповій
антитезі
до
вищезгаданих, вони передбачають правовідносини у яких представник
повністю замінює довірителя та перебирає на себе його повноваження і
вчиняє юридичні дії у межах цих правовідносин, тобто поділ
правовідносин на внутрішні ті зовнішні не відбувається. Отже,
представництво ми розуміємо як специфічний вид правовідносин,
у якому одна сторона наділена повноваженнями для здійснення певних
дій в інтересах та від імені іншої особи, при цьому повідомляючи про
характер таких дій третіх осіб, у стосунку яких і будуть вчинятися дії.
Услід за римськими традиціями, пов’язаними із регулюванням
договору доручення та інших відносин представництва, законодавство
Франції, Іспанії, Австрії пішли шляхом ототожнення доручення
та представництва, не поділяючи правовідносини на внутрішні та
зовнішні. На сьогодні у французькому законодавстві існує поділ
представництва на законне та договірне. Основною підставою
класифікації виступає спосіб надання повноважень, аналогічний поділ
використовується і у нашому законодавстві. Договірна природа
цивільного представництва пов’язується із договором доручення.
Предметом такого договору може бути ведення усіх або окремих справ
довірителя, що прямо зазначається у договорі. Договірне
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представництво є найбільш розповсюдженим видом представництва
в основі якого є договір між представником та особою, яку він
представлятиме, він регулює внутрішні відносини. Зазвичай, таке
представництво виникає за бажанням дієздатної особи, що звертається
до представника за допомогою у вчиненні правочинів. Науковці
висловлюють різне бачення того як саме виникають договірні
правовідносини, це відбувається лише з волі довірителя, чи для
виникнення відносин потрібна й згода представника. Одним
із прихильників думки про взаємне волевиявлення є О. Л. Невзгодіна.
Яка описує договірне представництво як таке, що не може виникнули
лише із волевиявлення особи, яку представлятимуть. Очевидним є той
факт, що без згоди представника прийняти на себе довірені
повноваження, договір між сторонами виникнути не може. Протилежну
думку висловлює Ю. О. Заіка, яка наполягає, що вказаний вид
представництва з’являється в результаті домовленості між особами
і видачі довіреності, яка виступає підтвердженням повноважень
представника (Заіка, 2014, с. 510). Особливістю даного виду є те,
що доручити ведення справи може безпосередньо особа, права та
інтереси якої порушено, а також її законний представник. У цивільному
процесі зустрічається поняття «співпредставництво», яке і означає, що
законний представник має можливість доручити ведення справи у суді
іншій особі, яка буде здійснювати договірне представництво.
Характерним для договірного представництва є необхідність
підтвердження у суді належно оформлених повноважень представника
сторони та інших учасників справи. Документи, що підтверджують
повноваження визначені у статті 62 ЦПК України, ними є свідоцтво про
народження
дитини,рішення
про
призначення
опікуном,
піклувальником, охоронцем майна та довіреність фізичної або
юридичної особи. Весь обсяг повноважень повинен бути прописаним
у договорі між представником та особою, яку представлятимуть.
На основі договору представнику видається довіреність, яка дає йому
можливість вступати у відносини із третіми особами від імені
довірителя, а сам договір спрямований на встановлення та регулювання
«внутрішніх»
відносин
між
представником
та
особою,
яку представляють (Доманова, 2006, с. 222).
Законним представництвом називається таке правовідношення,
яке породжене на підставі норм закону, юридичних фактів, рішення суду.
Саме цей вид представництва використовується за наявності обставин
при яких особа самостійно брати участь у цивільному процесі не може.
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Представниками у даному виді представництва виступають батьки,
піклувальники та інші особи визначені українським законодавством
законом.Законне представництво зустрічається і у положеннях ФЦК
і зводиться переважно до представництва малолітніх, неповнолітніх та
повнолітніх осіб з дефектами дієздатності. Так, повнолітні особи
знаходяться під опікою, якщо вони потребують постійного
представництва своїх інтересів у цивільних відносинах внаслідок
розумових та фізіологічних розладів, щодо яких наявні відповідні
медичні висновки. При цьому встановлення опіки відбувається
в судовому порядку з тим, однак, що лікар, який здійснює обстеження
та формулює лікарський висновок щодо впливу розладу на здатність
особи від свого імені брати участь у цивільному обороті, може визначити
перелік угод, які підопічний може укладати самостійно або за згодою
опікуна чи особи, яка його заміщує (ст. 440–443 ФЦК). Угоди, вчинені
особою, щодо якої встановлено опіку, є недійсними за винятком угод,
щодо яких встановлено дозвіл на їх вчинення особисто особою,
яка знаходиться під такою опікою (ст. 464–465 ФЦК). Коли йде мова про
законне представництво то ми повинні розуміти що йдеться про осіб, які
не в змозі самостійно відстоювати власні інтереси у суді. Є достатньо
підстав аби поділяти законне представництво на обов’язкове та
факультативне за рівнем обов’язковості участі законного представника
для вирішення цивільної справи. Деякі науковці наполягають на
однозначному визначенні законного представництва обов’язковим.
Потрібно уточнити що обов’язкове представництво – це такий вид
представництва, що не потребує згоди особи, в інтересах якої діє
представник у суді. Так, традиційно у цивільному процесі сформувалась
думка про те що законне представництво і є обов’язковим, а договірне –
факультативним. Тут треба зважати на положення ст. 47 ЦПК України,
що присвячена цивільній процесуальній дієздатності, у якій зазначено,
що неповнолітні особи, а також особи, цивільна дієздатність яких
обмежена, можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні права та
виконувати свої обов’язки в суді у справах, що виникають з відносин,
у яких вони особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом.
Так, неповнолітні мають право самостійно виступати в суді по спорах,
що пов'язані із вчиненням дрібних побутових правочинів або виникають
із трудових правовідносин, по спорах, пов'язаних зі здійсненням прав на
результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняється
законом (авторських та винахідницьких прав на свої твори, винаходи,
раціоналізаторські пропозиції і промислові зразки, прав на свої
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відкриття), у спорах по розпорядженню заробітком, стипендією або
іншими доходами тощо. Утім, суд має право залучити до участі
законного представника неповнолітньої особи або особи, цивільна
дієздатність якої обмежена, врахувавши конкретні обставини справи та
готовність особи самотужки захищати свої інтереси та права.
Ознайомившись із розглянутим положенням можна зрозуміти, що у двох
випадках, коли участь у цивільній справі, де предметом є матеріальні
відносини, беруть особи обмежені у дієздатності та неповнолітні, суд,
враховуючи рівень дієздатності вищезазначених осіб, має право
залучити до розгляду справи законного представника. Нашу увагу тут
привертає словосполучення «має право», тому ні про яке зобов’язання
залучення законного представника стверджувати не можна. Також
потрібно врахувати і той факт що самостійне представництво
неповнолітньої особи, особи, дієздатність якої обмежена не має
суперечити інтересам вищезазначених осіб. Адже ці особи не мають
спеціальної підготовки та можуть розгубитися, панікувати під час
судового розгляду, наслідком чого стане винесення невигідного
рішення. Отже, при визначенні повноважень у законному
факультативному представництві головним чинником повинен бути
«інтерес особи». Тому зважаючи на всі деталі, доречним буде довірити
суддям, як досвідченим професіоналам, вирішення питання про
залучення законного представника у таких справах. Отож, у теорії
цивільного процесу наявні усі потрібні нам підстави для поділу
законного представництва, за ступенем обов’язковості участі законного
представника у справі, на обов’язкове та факультативне. При цьому,
обов’язкове законне представництво головною ознакою має обов'язкову
участь законного представника у цивільній справі, а факультативне –
участь законного представника у справі за розсудом суду. Дана
класифікація законного представництва допоможе впорядкувати
теоретичні знання про види представництва, а також розв'язувати
окремі питання їх застосування на практиці.
Розглянувши явище представництва ми можемо виділити його
спільні для різних законодавств ознаки: цивільні права та обов’язки
належать певній особі, але виконуються безпосередньо іншою;
представник виконує лише ряд юридичних дій, вчинення тільки
фактичних дій у повноваження не входять; представник виступає не від
свого імені, а від імені особи, що наділила його рядом повноважень; дії
представника обмежені колом делегованих повноважень; правові
наслідки наступають безпосередньо для особи, яку представляють.
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Тобто, якщо договір укладений представником завдав збитків для
контрагента, зобов’язаною стороною буде особа, яка делегувала
представнику свої права; представництво можливе тільки стосовно
суб’єкта права, а це означає, що тим, кого представляють, може
виступати лише особа, що володіє хоча б правоздатністю (Новицький,
1996, с. 124).
Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого
розвитку
Проведене дослідження інституту представництва у приватному
праві України та закордонних країн дає можливість зробити наступні
висновки: 1) представництво ми розуміємо як специфічний вид
правовідносин, у якому одна сторона наділена повноваженнями для
здійснення певних дій в інтересах та від імені іншої особи, при цьому
повідомляючи про характер таких дій третіх осіб, у стосунку яких
і будуть вчинятися дії; 2) викладено думку про неможливість
визначення суті представництва користуючись лише однією зі
сформованих у науці концепцій. Висловлено нове бачення правової
природи представництва, яке полягає у синтезуванні існуючих поглядів
та формуванні єдиного, цілісного підходу, що поєднує в собі юридичні
факти, об’єднані ціллю представництва: право уповноважую чого,
правопороджуючого, правоздійснюючого. 3 найпоширенішою є
класифікація видів представництва за підставою виникнення на законне
та договірне. Також обґрунтована думка стосовно поділу законного
представництва на обов’язкове та факультативне, це дасть змогу
правильно структурувати знання для їх подальшого використання.
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ПРАВО НА ДИПЛОМАТИЧНИЙ ЗАХИСТ: ВИТОКИ ТА СУЧАСНІСТЬ

Нині правові дії держави на захист суб'єкта не кваліфікується
в міжнародному праві (МП) як
обов’язок держави-суверена,
а розглядається як його право. На розсуд держави передано можливість
вибору: вдатися до дипломатичного захисту чи ні. Підкреслюється,
що клаузула міжнародного права про вичерпання місцевих засобів
захисту не була принесена згодом, а органічно увійшла в доктрину
дипломатичного захисту як невід'ємним компонентом, «балансиром»,
«віддушиною» (saving clause) при розгляді конфліктів інтересів
правовідносин суб'єктів (держави – територіальні суверени, іноземні
особи (фізичні чи юридичні)) в зв'язку з їх дією або бездіяльністю.
Така концептуалізація вимагає поглибленого аналізу дискурсу
проблематики сучасного міжнародного права по дипломатичному
правовому захисту в державі перебування, механізмів реалізації
принципу, наслідків невиконання даної вимоги як для держав (держави
перебування і держави громадянства або національності), так і для
особи, яким завдано збитків.
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держава перебування; держава порушник.
Popova Yuliia, Student, Kyiv National University of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine
The Right to Diplomatic Defence: Origin and Modernity
Currently, a State's legal action to protect a subject does not qualify for
international sovereignty as a duty of a sovereign state, but is regarded as its
right. At the discretion of the state, the choice was made whether to resort
to diplomatic protection or not. It is emphasized that the clause of
international law on the exhaustion of local remedies was not introduced
subsequently, but organically entered into the doctrine of diplomatic
protection as an integral component, “balancer”, “saving clause” in the
consideration of conflicts of interests of legal relations of subjects (territorial
sovereigns, foreign persons (natural or legal)) in connection with their action
or omission. Such conceptualization requires an in-depth analysis of
the discourse of contemporary international law on diplomatic remedies
in the host country, the mechanisms of implementation of the principle,
the consequences of non-compliance with this requirement, both for the states
(host and nationality or nationality) and for the person affected.
Key words: diplomatic protection; legal remedies; host state; state
violator.
Попова Юлия, студент, Киевский национальный университет
культуры и искусств, г. Киев, Украина
Право дипломатической защиты: истоки и современность
Сейчас правовые действия государства на защиту субъекта
не квалифицируется в международном праве (МП) как обязанность
государства-суверена, а рассматривается как его право. На усмотрение
государства передано возможность выбора: пойти на дипломатической
защиты или нет. Подчеркивается, что клаузула международного права
об исчерпании местных средств защиты не была привнесена позже,
а органично вошла в доктрину дипломатической защиты как
неотъемлемый компонент, «балансир», «отдушина» (saving clause) при
рассмотрении конфликтов интересов правоотношений субъектов
(государства – территориальные суверены, иностранные лица
(физические или юридические)) в связи с их действием или
бездействием. Такая концептуализация требует углубленного анализа
дискурса
проблематики
современного международного права
по дипломатической правовой защите в государстве пребывания,
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механизмов реализации принципа, последствий невыполнения данного
требования как для государств (страны пребывания и государства
гражданства или национальности), так и для лица, которым нанесен
ущерб.
Ключевые слова: дипломатическая защита; средства правовой
защиты; государство пребывания; государство нарушитель,

Вступ
Дипломатичний захист являє собою найдавнішу доктрину
і практику забезпечення прав індивіда. Процеси інтеграції та
глобалізації XXI ст. вносять певні корективи в практику прав індивіда на
території іноземних держав, що актуалізує цей процес. Проте необхідно
зауважити, що правознавці завжди приділяли увагу дипломатичному
захисту. Зокрема в XVII ст. були висунуті концепти: Ф. Суарец про
можливість озброєного захисту права своїх підданих (Лупандин, 2010,
с. 23); Е. Д. Ваттель про обов'язок держави відшкодувати збиток
громадянину іншої держави (Дурденевский, 2010, с. 556).
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Корисними для аналізу були праці С. Амерасінгха (C. Amerasinghe),
Е. Борчарда (E Borchard), І. Веделя, А. Вермеєр-Кюнцлі (A. VermeerKünzli), Д. Гвоздецького, В. Єпіфанова, І. Лукашука, О. Попкової,
Ш. Содікова та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми
Вищезгадані дослідження носять традиційний характер та
ситуативну практичну направленість й вимагають більш комплексної
інтерпретації.
Формулювання цілей статті
Отже, метою нашого дослідження є: поглиблення аналізу
наукового дискурсу дипломатичного захисту; комплексне позиціювання
та концептуалізація механізмів реалізації даного принципу та наслідків
невиконання даної вимоги як для держави, так і для особи, якій завдано
збитків; міжнародно-правові доктрини та судова практика; розкриття
змісту міжнародно-правових положень про вичерпання місцевих
(внутрішніх) засобів правового захисту, про тлумачення та практиці
їх застосування в МП.
Виклад основного матеріалу дослідження
Відповідно до Проекту статей Комісії міжнародного права ООН
(КМП) від 2006 р., дипломатичній захист представляє собою звернення
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держави по дипломатичних каналах щодо мирного врегулювання згідно
норм іншої держави за шкоду фізичній або юридичній особі, що має
громадянство (національність) першої держави, з метою реалізації такої
відповідальності»
(ст. 1).
Дослідник
О. М. Сіваш
стверджує,
що «під дипломатичним захистом слід розуміти право однієї держави за
допомогою дипломатичних засобів або інших засобів мирного
вирішення спорів піднімати питання про відповідальність іншої держави
за шкоду, заподіяну її міжнародно-протиправним діянням, громадянину
або юридичній особі першої держави» (Сіваш, 2015, с. 177). Однак,
на нашу думку, це визначення вимагає певного уточнення, оскільки
дипломатична захист – це не «право» діяти, а саме дія держави,
врегульована МП. Саме на це спрямовано практику держав і рішення
Міжнародного Суду ООН (МС). Дипломатичний захист виглядає як
процедура державних інститутів по захисту інтересів своїх громадян в
країнах їх перебування і отримання відшкодування за порушення
міжнародного права, вчинені проти них в цих країнах (Ковалев, 2006,
с. 55).
Дослідниця А. А. Нагієва стверджує, що такий захист «відповідно
до МП по дипломатичних каналах держава надає своїм громадянам
з метою забезпечення або відновлення їх прав і інтересів, порушених
іноземною державою», а суть такого захисту – «у виконанні процедур,
що мають на меті реалізацію відповідальності держави за шкоду,
завдану іноземному громадянину, і забезпечення або відновлення його
права» (Нагієва, 2015, с. 64). Необхідно зауважити, що спроба
сформулювати універсального визначення дипломатичного захисту
міститься в ряді актів МП. Зокрема: в ст. 4 Конвенції, що регулює деякі
питання, пов'язані з колізією законів про громадянство 1930 р.; ст. 127
Версальського договору; ст. 27 Вашингтонської Конвенції 1965 р. про
порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними
особами; в Постійній палаті міжнародного правосуддя у справі
«Мавромматиса» було зазначено, що елементарним принципом МП
виражається в тому, що державі надано право здійснювати захист своїх
підданих, коли їм завдається шкода діями іншої держави, що суперечать
нормам МП і від яких ці піддані не змогли отримати задоволення
звичайними засобами (Barcelona Traction). Надаючи захист одному
зі своїх співвітчизників і вдаючись до дипломатичних дій або
до міжнародного судочинства від свого імені, перша держава в дійсності
здійснює своє власне право – право забезпечити дотримання норм МП;
текст Статей про відповідальність держав, прийнятий КМК ООН
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(ILC Articles on State Responsibility), згідно з яким передбачено, як умови
залучення держави до міжнародної відповідальності, виконання
відповідною державою норми про вичерпання наявних місцевих засобів
захисту (ст. 44). Інший документ КМП – цитований вище проект Статей
про дипломатичний захист – передбачає, в ст. 14: держава не може
пред’являти міжнародні вимоги у зв'язку з заподіянням шкоди особі,
яка має його громадянство чи національність, або іншій особі, зазначеної
в проекті ст. 8 (апатриду або біженцю), до того, як особа, якій завдано
шкоди, з урахуванням проекту ст. 15, вичерпує всі внутрішні засоби
правового захисту. При цьому під останніми розуміються засоби
правового захисту, доступні особам, яким заподіяно шкоду, у судових або
адміністративних установах або органах, чи то звичайних або
спеціальних, держава, імовірно несе відповідальність за заподіяння
шкоди. Коректне з'ясування змісту цитованих положень МП неминуче
припускає дослідження насамперед тих норм про вичерпання місцевих
(або внутрішніх) засобів захисту, які містяться в чинних договорах МП.
Так, ст. 41 п. 1 Міжнародного пакту про громадянські і політичні правах,
1966 р. передбачено, умови розгляду переданого міжнародно-правового
питання, що відповідно загальновизнаним принципам МП всі доступні
внутрішні засоби було випробувано і вичерпано. У схожих юридичних
формулюваннях, ст. 11 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм
расової дискримінації, 1965 р. передбачено, що до міжнародно-правової
експертизи
питання
має
спочатку
встановити,
відповідно
загальновизнаним принципам МП, що всі доступні внутрішні засоби
правового захисту було випробувано і вичерпано по даній справі.
Близько за юридичним змістом клаузули про вичерпання місцевих
засобів захисту передбачених ст. 35 Європейської конвенції про права
людини; в ст. 46 Міжамериканської конвенції про права людини.
Ще більш переконливе підтвердження затребуваності клаузули про
вичерпання місцевих засобів правового захисту надає міжнародне
морське право (ММП). Ст. 295 Конвенції ООН з ММП 1982 р. стверджує,
що необхідність вичерпати місцеві засоби правового захисту передбачає,
що будь-який спір між державами-учасниками даної конвенції щодо
її тлумачення чи застосування, може бути переданий на врегулювання за
встановленими процедурами тільки після того, як будуть вичерпані
місцеві засоби правового захисту, коли це потребує МП. Конвенція про
запобігання і покарання злочинів проти осіб, які користуються
міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів, 1973 р.
містить положення про те, що держава, на території якої або
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громадянином якої було скоєно злочин щодо осіб, які користуються
міжнародним захистом, встановлює свою юрисдикцію над злочином
(ст. 3). Тобто, держава, на території якої здійснено такий злочин, або
громадяни якої винні у вчиненні злочинних діянь, зобов'язується
належним
чином
розслідувати
обставини
та
притягнути
до відповідальності винних осіб. Порядок розслідування злочину, процес
судочинства та встановлення відповідальності здійснюються строго
відповідно до внутрішньодержавних норм відповідної держави. Даною
конвенцією передбачається також порядок видачі злочинців у випадку,
якщо держава, що вимагає видачі, є державою-громадянством
передбачуваного злочинця; або державою, на території якої здійснено
злочин; або будь-якою третьою державою, зацікавленою в процесі (ст. 6).
Однак, у разі відмови у видачі, держава зобов'язується сама належним
чином здійснити процес залучення до відповідальності винних осіб, за
допомогою дій компетентних державних органів. Таким чином, як ми
бачимо, за змістом даного документа основним механізмом захисту прав
осіб, які користуються міжнародної захистом, залишаються
внутрішньодержавні засоби.
У доктрині часто констатується, що правило про вичерпання
місцевих засобів захисту є нормою звичайного МП, а не тільки нормою
конкретних міжнародних договорів. В цілому така правова оцінка
підтверджується низкою рішень МС, а також міжнародних арбітражів.
Так, в арбітражній справі «Амбатіелос» (the Ambatielos case) у спорі між
Грецією і Великобританією арбітраж підтримав позицію Британії на тій
підставі, що не були повністю вичерпані наявні в англійських судах
засоби правового захисту.
У рішенні МС ООН у справі компанії «Інтерхандель» (звернення від
імені компанії «Інтерхандель» було направлено до Суду в 1957 р. урядом
Швейцарії) позиція США полягала в тому, що компанія «Інтерхандель»
не вичерпала всі доступні засоби правового захисту в національних
судах США. Суд підтримав позицію США, зазначивши, що норма про те,
що місцеві засоби захисту повинні бути вичерпані (must be exhausted) до
того, як може бути порушено міжнародне судочинство, є усталеним
принципом звичайного міжнародного права. Досить цитованим проявом
позиції МС ООН щодо правила про вичерпання місцевих засобів захисту
можна вважати рішення Суду у справі компанії ЕЛСІ, винесене в 1989 р.
Тут, навпаки, опонент США – Італія заявила, що США не вичерпали всі
доступні Італії засоби правового захисту, а тому вимога США не підлягає
задоволенню. США заперечували проти позиції у ряді підстав Італії,
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але ключове поняття полягало в тому, що відносини між США і Італією
в даній справі регулюються Договором про дружбу, торгівлю
та судноплавство, 1948 р. Що не передбачає вимог вичерпання місцевих
засобів захисту. МС, засідаючи у форматі камери Суду, однак,
не погодився визнати, що сторони мовчазно відмовилися від такого
важливого принципу звичайного МП, як правило, про вичерпання
місцевих засобів захисту; оскільки договір 1948 р. не містить явно
вираженого положення про інше (Генеральная Ассамблея ООН, 2006,
c. 498).
Необхідно зазначити, що не можна стверджувати, що міжнародноправова норма про вичерпання місцевих засобів захисту виникла
у дипломатичному праві, як частина інституту дипломатичного захисту.
Оскільки в 1758 р., коли ще не було кодифікаційних конвенцій
з дипломатичного права і відповідно, дипломатичне право не складала
галузь МП в сучасному значенні цього терміна. Тоді Е. де Ваттель
стверджував, що держава-суверен тієї особи, чиї права порушені іншою
державою, має вдатися до відплати і, якщо можливо, примусити
державу-порушника здійснити на користь такої особи повну
сатисфакцію або покарати державу-порушника (Ваттель, 1960, с. 213).
Треба, однак, відзначити, що таке категоричне розуміння суті
народженої норми про дипломатичний захист (в сенсі дипломатичного
захисту особи сувереном як обов'язки суверена) не було згодом
підтримано практикою держав.
Принцип суверенітету держави над її територією – не може бути
оскаржено; іноземець, навіть впливова іноземна компанія не може
диктувати державі, яке право вона повинно мати. І якщо іноземна особа
порушила національне право територіального суверена, вона несе
відповідальність за цим правом; захищаючи свою позицію
в національних судах – у відповідності з цим правом (Колодкин, 2007,
c. 111). Інститут дипломатичного захисту до такого випадку
не застосовується. Але якщо держава-територіальний суверен порушила
застосовано норму МП, внаслідок чого було завдано шкоди іноземній
особі, то в цьому випадку постанови МП про дипломатичний захист
стають застосовними. В юридичному відмежуванні першого випадку
(де не затребуваний міждержавний рівень взаємодії) від другого
(де такий рівень затребуваний – у формі дипломатичного захисту)
значну роль відіграють постанови МП про вичерпання місцевих засобів
захисту. Ще в 1927 р., коли був встановлений Адміністративний суд Ліги
Націй, правило про вичерпання місцевих засобів захисту пов'язувалось
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з міжнародним захистом (Содиков, 2011, c. 29). Такий підхід чітко
позначений Постійною палатою міжнародного правосуддя ще в 1924 р.
У справі про палестинські концесії Мавромматиса. Тоді було
декларовано, що початковий принцип МП полягає в тому, що держава
вправі захищати своїх осіб, постраждалих від суперечних МП дій іншої
держави, якого ці особи не можуть притягнути до відповідальності.
Вдаючись до дипломатичних дій або міжнародної судової процедури
в інтересах таких осіб, держава насправді захищає свої власні права –
право забезпечити повагу до норм МП. Цю позицію Постійна палата
міжнародного правосуддя послідовно відобразила і в 1938 р. Однак,
соціальні реаліях специфіки правової матерії країн світу вимагають, щоб
такий інститут МП, як дипломатичний захист в якості невід’ємного
компонента мав клаузулу вичерпання місцевих (внутрішніх) засобів
правового захисту. Про необхідність початкового вичерпання місцевих
засобів захисту як неодмінної вимоги до початку міждержавного
розгляду міжнародник Ч. А. Вішер зазначав, що така вимога в жодному
разі не є відмовою у правосудді, а, навпаки, умовою для належного
правосуддя (Visscher, 1955, с. 221). Разом з тим, важливо нагадати,
що в ст. 15 Проекту статей про КМП дипломатичного захисту 2006 р.
міститься ряд винятків із загального правила вичерпання внутрішніх
засобів правового захисту в ряді випадках: відсутність доступних
ефективних засобів правового захисту для забезпечення відшкодування
шкоди і відновлення порушених прав або внутрішні засоби правового
захисту не надають розумної можливості домогтися такого
відшкодування; відсутність зв'язку між потерпілою особою та, імовірно,
відповідальною державою на момент заподіяння шкоди; в разі явного
перешкоджання потерпілій особі у використанні національних засобів
правового захисту; ймовірно, відповідальна держава, що добровільно
відмовляється від вимоги про вичерпання внутрішніх засобів правового
захисту (Draft articles on Diplomatic Protection, 2006, c. 3–4). Винятки із
загального правила про вичерпання внутрішніх засобів правового
захисту знайшло відображення і в ряді судових і арбітражних рішень.
Посилаючись на рішення у справі про шведські теплоходи «Кронпринц
Густав Адольф» і «Пасифік» в 1932 р.: згідно з позицією арбітра Е. Бореля
для відмови від права або вимоги необхідно мати переконливі докази.
Далі, в рішенні спору між Францією і Норвегією про норвезькі позики
1957 р. МС ООН вказав, що відмова повинна бути чітко вираженою.
Арбітражний трибунал НАФТА також вказав на те, що відмова має бути
чіткою, явно вираженою та категоричною.
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Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого
розвитку
Вищесказане дозволяє стверджувати, що правова практики
показує актуальність подальшого опрацювання теоретичних питань
застосування клаузули про вичерпання місцевих засобів захисту,
насамперед – питання про правову природу цієї клаузули (за оцінкою
Міжнародного Суду ООН – «принципу звичайного МП»); Проект статей
КМП про дипломатичний захист 2006 р. передбачив ряд винятків
із загального правила про вичерпання внутрішніх засобів правового
захисту, і такі виключення слід кваліфікувати як значущу складову
зазначеного механізму МП.
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НЕВИЗНАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ІНТЕРВЕНЦІЇ ЯК РІЗНОВИДУ АГРЕСІЇ
В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Статтю
присвячено
аналізу
проблеми
одностороннього
застосування сили з гуманітарних мотивів у сучасних міжнародних
відносинах. Визначено сутність поняття «гуманітарна інтервенція»
та його основних ознак, а також критеріїв допустимості втручання
у внутрішні справи держави у випадку здійснення грубих
та систематичних порушень прав і свобод людини, окреслено основні
суперечності щодо легітимності застосування гуманітарної інтервенції,
а також проблеми співвідношення принципів поваги до народного
суверенітету та пріоритетності захисту прав людини. У результаті
дослідження визначається те, що що гуманітарна інтервенція є актом
використання військової, а не економічної чи політичної сили
у міжнародних відносинах; проводиться у вигляді збройного вторгнення
однієї держави чи їх групи на територію іншої держави;здійснюється
всупереч волі іншої держави з метою захисту фундаментальних прав
людини; здійснюється в умовах небажання місцевої влади держави

98

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
самостійно забезпечити дотримання основних прав людини й запобігти
можливим порушення цих прав.
Ключові
слова:
гуманітарна
інтервенція;
легітимність;
державний суверенітет; захист прав людини; принцип невтручання;
ООН.
Prokopalo Kateryna, Student, Kyiv National University of Culture and
Arts, Kyiv, Ukraine
Non-Recognition of Humanitarian Intervention as a Form
of Aggression in Modern International Law
The article is devoted to the analysis of the problem of the unilateral
use of force for humanitarian reasons in modern international relations.
The essence of the concept of “humanitarian intervention” and its main
features, as well as the criteria for admissibility of interference in the internal
affairs of the state in the case of gross and systematic violations of human
rights and freedoms, is identified, the main contradictions regarding the
legitimacy of the application of humanitarian intervention, as well as the
problems of correlation of principles of respect for the people the sovereignty
and priority of protecting human rights. As a result of the study,
it is determined that humanitarian intervention is an act of using military,
and not economic or political force in international relations; carried out in the
form of an armed invasion of one state or their group into the territory of
another state, carried out against the will of another state in order to protect
fundamental human rights; It is carried out in conditions of unwillingness of
local authorities of the state to independently ensure the observance of
fundamental human rights and to prevent possible violations of these rights.
Key words: humanitarian intervention; legitimacy; state sovereignty;
protection of human rights; principle of non-intervention; the UN.

Прокопало Екатерина, студентка, Киевский национальный
университет культуры и искусств, г. Киев, Украина
Непризнание гуманитарной интервенции как разновидности
агрессии в современном международном праве
Статья посвящена анализу проблемы одностороннего применения
силы по гуманитарным мотивам в современных международных
отношениях.
Определена
сущность
понятия
«гуманитарная
интервенция» и его основных признаков, а также критериев
допустимости вмешательства во внутренние дела государства в случае
осуществления грубых и систематических нарушений прав и свобод
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человека,
обозначены
основные
противоречия
относительно
легитимности применения гуманитарной интервенции, а также
проблемы соотношения принципов уважения к народному суверенитету
и приоритетности защиты прав человека. В результате исследования
определяется то, что гуманитарная интервенция является актом
использования военной, а не экономической или политической силы в
международных отношениях; проводится в виде вооруженного
вторжения одного государства или их группы на территорию другого
государства, осуществляется вопреки воле другого государства с целью
защиты фундаментальных прав человека; осуществляется в условиях
нежелания местных властей государства самостоятельно обеспечить
соблюдение основных прав человека и предотвратить возможные
нарушения этих прав.
Ключевые слова: гуманитарная интервенция; легитимность;
государственный суверенитет; защита прав человека; принцип
невмешательства; ООН.

Вступ
Втручання у будь-який спосіб (дипломатичне, економічне,
військове) завжди являло собою складне явище в міжнародних
відносинах. Проте гуманітарне втручання було і є донині одним
з найбільш суперечливих питань у міжнародній політиці.
Кін. XX – поч. XXI ст. характеризуються об’єднанням міжнародних
спільнот задля захисту прав і свобод людини і громадянина, а також для
боротьби із різними глобальними загрозами. Приховування масштабних
порушень прав людини у будь-якій державі стало майже неможливим
внаслідок інформаційної революції та процесів глобалізації. Незважаючи
на заперечення низки держав в сучасному світі права людини
визначаються
по
відношенню
до
державного
суверенітету
пріоритетними. Але всупереч цьому, якщо держави мають право
на власний розсуд здійснювати одностороннє вторгнення це буде
не забезпечувати дотримання та повагу прав людини і громадянина,
а провокувати сваволю могутніх держав та суперечити принципам
міжнародного права. Силове гуманітарне втручання у міжнародній
системі входить до числа найгостріших проблем в політичній та
ідеологічній сферах, що не мають однозначного вирішення.
Дослідження показало, що, хоча ті, хто не вірить в гуманітарні
військові втручання, апелюють до суверенітету національної держави
як до абсолютно обов'язкової нормі, яка повинна регулювати
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міжнародні відносини відповідно до міжнародного права, деякі вчені
виступають проти цієї абсолютистської позиції, підтримуючи
суверенітет національної держави, поважати його за умови, що дана
держава здатна захистити своїх громадян від грубих порушень прав
людини та геноциду. Незважаючи на ці зусилля з припинення
гуманітарних військових втручань впливових країн в країнах,
що розвиваються, в дослідженні також стверджується, що прагнення
впливових країн до національних інтересів ставить етичні проблеми
щодо виправданості гуманітарних військових втручань. Дія може бути
етичною, тільки коли вона сприяє благополуччю іншої людини. Дія,
яка сприяє благополуччю іншого, зазвичай розглядається як
альтруїстична. У дослідженні стверджується, що, оскільки гуманітарні
військові інтервенції не засновані на альтруїстичних мотивах,
ці інтервенції не мають нічого спільного з мораллю, але переслідують
національні інтереси. У той час як переважання національних інтересів
домінує в гуманітарних військових діях таким чином, що підриває
існування етики в міжнародних відносинах, в дослідженні, крім іншого,
були зроблені наступні рекомендації:
– поведінка
гуманітарної
інтервенції
має
регулюватися
використанням регіональних організацій і незацікавлених сторін,
а ООН виступає в ролі верховного регулятора. З цим має бути пов'язано
створення узгодженого шаблону гуманітарної інтервенції для
регулювання поведінки країн-учасниць і їх обслуговуючого персоналу
з метою обмеження або скорочення зловживань;
– створення міжнародного фонду, який буде доступний
і використаний в гуманітарній інтервенції;
– спеціальна підготовка з питань поведінки персоналу та
цивільного персоналу. на цю рекомендацію вплинув той факт,
щоповедінка гуманітарної інтервенції відрізняється від звичайного
ведення війни;
– переслідування національних інтересів в співтоваристві націй
має здійснюватися тільки з санкції оон, якщо це сприятиме інтересам
всієї національної держави;
– встановлення правил та положень, які також дозволили
б залучити до відповідальності персонал, який скоїв військові злочини
і порушення прав людини під час проведення гуманітарної інтервенції.
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Формулювання цілей статті
Метою роботи є визначення сутності поняття «гуманітарна
інтервенція» та його основних ознак, а також критеріїв допустимості
втручання у внутрішні справи держави у випадку здійснення грубих та
систематичних порушень прав і свобод людини, окреслення основних
суперечностей щодо легітимності застосування гуманітарної інтервенції,
а також проблеми співвідношення принципів поваги до народного
суверенітету та пріоритетності захисту прав людини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Багато іноземних дослідників предметом своїх грунтовних
аналізів обрали гуманітарну інтервенцію, а саме її правовий статус та
питання її практичної реалізації : А. Хехіра, Р. Кеохана, Дж. Баджора,
Дж. Доннеллі, А. Ринікер, Д. Шеффера, М. Паппе, А. Берга та ін. Серед
російських авторів можна виділити праці П. Гусенова, Д. Вервея,
Р. Орешкіна, в яких аналізується інститут гуманітарної інтервенції.
Такі українські
науковці
як А. Федоров,
У. Демків, М. Неліпа,
О. Полтораков, В. Мотиля, О. Ганзенко, Н. Хомський, І. Богінськаї та ін.
аналізують законність проведення міжнародних миротворчих
військових операцій.
Однак, незважаючи на велику кількість вчених, які досліджували
дану тему, внаслідок неоднозначності їх поглядів та постійного
зростання проблем у відносинах між державами, питання визнання
легітимності гуманітарної інтервенції залишається актуальним
і потребує подальшого вивчення.
Виклад основного матеріалу дослідження
На сьогоднішній день відсутній єдиний погляд щодо змісту
поняття та ознак гуманітарної інтервенції. Поняття «збройне втручання
з метою захисту прав людини», або «гуманітарна інтервенція», вперше
застосували наприкінці 1980-х рр. науковець М. Беттаті і один із
засновників організації «Лікарі без кордонів» Б. Кушнер. Останній
наголошував, що заради захисту прав людини демократичні держави
мають право та навіть зобов'язані втручатися у внутрішні справи інших
держав, незважаючи на їх суверенітет (World, 1999).
Френсіс Кофі Абев у своїй книзі зробив спробу створити закону
основу для гуманітарної інтервенції. Відповідно до його праці існує три
фундаментальних питання: по-перше, чи існує в державі мінімальний
об’єм обов’язків, яких вона дотримується щодо захисту прав своїх
громадян, по-друге чи може бути порушення цих мінімальних обов’язків
державою підставою для виправданого гуманітарного втручання,
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по-третє, у який спосіб повинно бути застосоване ефективне втручання
(Francis Kofi Abiew, 1999, p. 17).
Широко визнано, що суверенні держави зобов'язані захищати
своїх громадян від загрози голоду, етнічних чисток, вбивств і т. д., і якщо
держави самі не хочуть або не можуть цього зробити, міжнародне
співтовариство має право здійснювати захист. «Якщо держави не хочуть
або не можуть захистити життя і свободи своїх громадян – якщо вони
перетворюються в анархію або тиранію, то обов'язок захищати ці права
покладається на міжнародне співтовариство» (Holzgrefe, 2003, p. 52).
Для того, щоб зрозуміти природу відносин між гуманітарним
втручанням і державним суверенітетом, а також протиріччя, які існують
у теорії міжнародних відносин про законність гуманітарних втручань,
ми повинні спочатку визначити сутність та значення гуманітарних
інтервенцій.
Термін «гуманітарне втручання» має два складові компоненти,
«втручання» і «гуманітарне», які розглядаються як несумісні один
з одним. Термін «гуманітарний» в понятті «гуманітарна інтервенція»
відкритий для всього спектру інтерпретацій (Pierre Hassner, 1998, p. 16).
Втручання перестає бути гуманітарним, якщо здійснюється
з урахуванням економічних, політичних і стратегічних інтересів іншої
країни. Тож спочатку необхідно визначити сутність терміну
«втручання», а потім об'єднати дві концепції, які формують поняття
«гуманітарного втручання».
У міжнародних відносинах концепція іноземного втручання
використовується в різних ситуаціях, але у більш вузькому сенсі воно
означає втручання у внутрішні справи держави. Слабкі держави ті,
які не можуть узаконити і популяризувати своє правління, держави,
які розриваються етнічними конфліктами і громадянськими війнами,
зазнають втручання з боку зовнішніх дійових осіб. Втручання
визначається як « спланована дія держави, групи держав, міжнародної
організації або будь-якого іншого міжнародного суб'єкта зі здійсненням
впливу на політичну систему іншої держави (включаючи структуру
влади, внутрішню політику і її політичних лідерів) проти її волі,
використовуючи різні засоби примусу (насильницькі або не примусового
характеру) для досягнення певних політичних цілей » (Deon Geldenhuys,
1998, p. 6).
Визначення гуманітарної інтервенції, яке було прийнято на
семінарі НАТО в листопаді 1999 р., виглядає наступним чином: «озброєна
інтервенція в іншій державі без згоди цієї держави для вирішення
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гуманітарної
катастрофи,
зокрема,
викликаної
серйозними
і великомасштабними порушеннями прав людини» (Ганзенко, 2011).
Гуманітарне втручання здійснюється «без згоди державиучасниці», тому суверенітет цієї держави порушується.
Вважається, що право чи обов'язок захищати права людини
і втручатися належить міжнародній спільноті. Односторонні втручання
однієї держави або союзних держав не мають легітимності, оскільки
вони можуть використовувати гуманітарні втручання в якості
інструменту для досягнення своїх політичних і економічних цілей. Отже,
одностороннє втручання держави у внутрішні справи іншої з метою
захисту прав людини є проблематичним питанням. Відповідно до
П. Б Мехта, рішення про втручання та право на захист прав людини
повинні прийматися міжнародними організаціями. Обов'язок захищати
права людини належить міжнародним організаціям, а не окремим
державам (Holzgrefe, p. 270–283).
Таким чином, реформа і зміцнення міжнародних інститутів є
найкращим способом захисту міжнародного миру і безпеки. Повинен
бути баланс між суверенітетом держав і захистом прав людини.
Збалансувати суверенітет із захистом прав людини – непросте завдання.
Деякі країни виступають за встановлення формальних критеріїв
гуманітарного втручання. Ось деякі з критеріїв: загроза повинна бути
серйозним і великомасштабним порушенням прав людини, застосування
сили має бути останнім засобом захисту, мета застосування сили
повинна бути обмежена припиненням порушень прав людини, повинна
бути висока ймовірність успіху і застосування сили повинно бути
пропорційне досягненню цих цілей. Втручання не повинно порушувати
незалежність держав, і все, що стосується мети і проведення втручання,
має бути ясним. Однак встановлення критеріїв для гуманітарного
втручання не означає, що воно буде повністю регулювати поведінку
(CSS Strategic Briefing Papers, 2000).
ООН вважається організацією, яка повинна запобігати
гуманітарним кризам. Відповідно до преамбули Статуту ООН, вона має
на меті «знову утвердити віру в основні права людини, в гідність
і цінність людської особистості». Документи на кшталт Міжнародного
пакту про громадянські та політичні права утверджують єдине
розуміння прав людини для всіх держав. При цьому створені ООН
контрольні органи, як то Комісія ООН з прав людини, не завжди здатні
забезпечити дотримання прав людини та запобігти масштабним їх
порушенням (Francis Kofi Abiew, 1999, p. 80).
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У більшості країн третього світу мали місце порушення прав
людини, репресії проти людей і громадянські війни. Громадяни цих
держав стали жертвами насильства з боку суверенних урядів. У цих
країнах уряди становлять загрозу безпеці свого населення,
а не є основними постачальниками безпеки. Ця ситуація створює
протиріччя між правами суверенітету і правами людини. В результаті
міжнародне співтовариство відреагувало на цей негативний режим
суверенітету кодифікацією прав людини в багатьох міжнародних
конвенціях. Міжнародне гуманітарне право формується проти
суверенних урядів, не захищають права людини. Оскільки уряди країн
третього світу «використовують свої суверенні права, щоб заперечувати
або навіть нехтувати правами людини», свобода дій уряду повинна бути
обмежена законами про права людини (Jackson, Robert, 2002, p. 45–49).
Суверенітет підривається глобалізацією і гуманітарними
втручаннями. Глобалізація означає інтенсифікацію взаємодії між
державами, громадянським суспільством, етнічними групами і людьми
в усьому світі. Глобалізація сприяє тому, щоб держави більше дбали про
те, що відбувається в різних частинах світу, про внутрішні проблеми
навіть віддалених країн. Конфлікти в цих країнах можуть мати значний
вплив на міжнародний мир і безпеку ( David Dickens & Guy Wilson Roberts,
2000).
Суверенітет стикається з глобалізацією і економічної
взаємозалежністю. «Держава більше не є єдиним або найбільш
важливим гравцем на міжнародній арені» (Dickens, David, and Guy Wilson
Roberts, 2000, p. 43).
В епоху глобалізації держави повинні співпрацювати, щоб мати
можливість вирішувати проблеми, які глобалізація створює і загострює.
Процес глобалізації розмив відмінність між внутрішніми і міжнародними
питаннями.
З прискоренням глобалізації зросла взаємозалежність між
державами, з'явилися недержавні суб'єкти, зросла поінформованість про
порушення прав людини в усьому світі, тому імунітет державного
суверенітету став піддаватися сумніву в нашому сучасному світі. Однак
це не означає повної відмови від державного суверенітету, оскільки
суверенітет як і раніше є одним з основних принципів світової політики.
Система ООН прийняла Вестфальську систему суверенітету. Однак
це скасувало прийняття завойовницьких воєн, особливо в так званому
нецивілізованому світі. Отже, вперше з'явився кодований міжнародний
інструмент, який скасував всі агресивні війни як неетичні в міжнародній
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системі. Він також заснував Загальну декларацію прав людини в 1948 р.
як частину норм, яким повинні слідувати суверенні держави щодо своїх
народів. Система ООН, на відміну від вестфальської системи, надавала
значення як державам, так і народам. Звідси і численні згадки «народів»
в Статуті ООН, а також терміна «права людини». Однак важливість, що
надається Хартії народам, не зменшує значення державного
суверенітету. Хартія не тільки зміцнює суверенітет, а й озирається назад
на основні цілі надання суверенітету з його філософських коренів.
Незважаючи на зміцнення державного суверенітету і прав
людини, завжди існували порушення цих концепцій з боку таких
могутніх держав, як США і Великобританія, під час вторгнення в Ірак
(2003), серед інших випадків, або з боку шахрайських лідерів, таких як
вторгнення Іді Аміна в Танзанії в 1979 р. Мали місце також серйозні
порушення прав людини, зокрема права на життя, такі як численні
випадки передбачуваного геноциду, як це було в Сребрениці, Руанді і
Дарфурі. Ці події та інші випадки військових злочинів привели до того,
що деякі вчені, такі як Ден і його співвітчизники в Інституті Брукінгса,
стали відстоювати реконцептуалізацію суверенітету держави. Ден і інші
стверджували, що суверенітет слід розглядати як обов'язок захищати
громадян. Суперечку очолювали деякі неоліберальні західні лідери,
такі як Білл Клінтон з США і Тоні Блер з Великобританії. Блер придумав
те, що він назвав доктриною міжнародного співтовариства,
яка стверджувала, що суверенітет в даний час обмежений
взаємозв'язком в світі.
Концепція відповідальності за захист як перевизначення або
переосмислення державного суверенітету означає, що кожна держава
несе відповідальність за захист прав своїх громадян через свій
внутрішній механізм. Коли внутрішні механізми виходять з ладу,
держава зобов'язана запросити міжнародну допомогу, відмова від якої
призведе до того, що міжнародне співтовариство морально візьме
на себе відповідальність за захист громадян в тяжкому становищі без
його згоди. Міжнародне співтовариство може виконувати цей
моральний обов'язок будь-якими способами, які в крайніх випадках
можуть бути застосуванням сили, після санкції РБ ООН.
Це перевизначення суверенітету, хоча і є морально привабливим,
має ряд проблем при його реалізації. Ця концепція може розглядатися як
зменшення суверенних прав слабких, в той же час даючи можливість
сильним розтоптати слабші держави, які тривалий час розглядали
концепцію державного суверенітету як щит. Не існує доведеного
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випадку, коли б держава не змогла захистити своїх слабких громадян,
в основному представників меншин, та інша держава або коаліція
держав, які змогли втрутитися. Отже, концепція відкрита для
зловживання з боку сильних держав в просуванні їх інтересів. Отже,
поняття суверенітету як відповідальності ще має довести його
практичний моральний і етичний вплив.
На жаль, більшість гуманітарних інтервенцій були зроблені
з певними мотивами, які зовсім не були повністю гуманітарними. Іноді
ідеологічні, економічні та політичні зобов'язання мотивували більшість
цих військових інтервенцій. Впливові країни втручалися в інші країни,
що розвиваються щоразу, коли вважали, що їх національні інтереси
поставлені на карту.
Інтерес до стратегічних ресурсів грав і продовжує грати критично
важливу роль у військових гуманітарних втручаннях. У наш час РБ ООН
прийняла багато резолюцій під приводом гуманітарного військового
втручання. Після цих гуманітарних втручань багато вчених усвідомили,
що впливові країни звертаються до мантри про гуманітарне військове
втручання, для того щоб мати доступ до таких ресурсів, як нафта і інші
дорогоцінні мінерали.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого
розвитку
Отже, можна констатувати, що гуманітарна інтервенція: є актом
використання військової, а не економічної чи політичної сили
у міжнародних відносинах; проводиться у вигляді збройного вторгнення
однієї держави чи їх групи на територію іншої держави;здійснюється
всупереч волі іншої держави з метою захисту фундаментальних прав
людини; здійснюється в умовах небажання місцевої влади держави
самостійно забезпечити дотримання основних прав людини й запобігти
можливим порушення цих прав. Приклади застосування міжнародних
інтервенцій свідчать про істотну зміну засад міжнародного права та
потребують їхньої чіткої регламентації. Гуманітарне втручання
є виправданим інструментом міжнародної політики у разі дотримання
усіх етапів його реалізації та стратегічного визначення ефективності та
за умови дотримання першочергових цілей концепції гуманітарної
інтервенції, а не реалізації геополітичних інтересів окремих держав.
Традиційний принцип невтручання більше не є абсолютним.
Рада Безпеки ООН тепер має більш широке тлумачення того, що являє
собою «загрозу міжнародному миру і справедливості». Тим не менш,
є побоювання, що це більш широке тлумачення призведе до збільшення
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числа військових втручання і втручання будуть намагатися
виправдатися під прикриттям «Загрози міжнародному миру і безпеки».
Деякі теоретики стверджують, що особливо з впливом глобалізації,
безпека людини отримала перевагу над державним суверенітетом.
Розширення порядку денного в галузі безпеки, яка зараз включає
безпеку людини і екологічну безпеку, робить поведінку гуманітарних
втручань легше, але це також робить втручання більш відкритими для
зловживання. Дискусія про законність гуманітарних втручань все ще
триває. Існують певні розбіжності серед вчених і практикуючих
міжнародного права. Проте, до початку XX ст., доктрина гуманітарної
інтервенції отримала широке визнання. Багато вчених відмовилися
визнати державний суверенітет як абсолютний і зрозуміли,
що міжнародна Громада має право втручатися, щоб відновити мир
і безпеку. Однак повинні бути встановлені об'єктивні критерії щодо
проведення гуманітарних заходів, тобто така загроза повинна бути
серйозним і великомасштабних порушенням прав людини, застосування
сили має бути останнім засобом впливу, мета застосування сили повинна
бути обмежена ціллю зупинити порушення прав людини, і застосування
сили має бути пропорційним досягненню цих цілей.
Очевидно, що гуманітарні втручання були застосовані деякими
державами в минулому у якості реалізації власних інтересів, і деякі
міжнародні теоретики і практики побоюються, що втручання на
гуманітарних підставах може використовуватися деякими державами
в якості щита для розкриття їх реальних стратегічних і політичних
мотивів військового втручання. Немає єдиної думки про легітимність
гуманітарного втручання і донині.
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ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЗАХИСТУ ПРАВА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ

В нашій країні питання захисту права інтелектуальної власності та
вдосконалення національного законодавства у цьому напрямку є
надзвичайно актуальним. Сучасна економіка базується на знаннях,
тому захист інтелектуальної власності важливий для сприяння
інновацій та творчості, розвитку зайнятості та підвищення
конкурентоспроможності.
У статті аналізуються переваги та недоліки захисту прав
інтелектуальної власності в Європейському Союзі. Розглядаються
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положення основних уніфікованих актів в цій сфері. Також у статті
проведено
аналіз
захисту
прав
інтелектуальної
власності
в Європейському Союзі з урахуванням положень Директиви
Європейського Союзу 2004 р. Робиться акцентна заходах, процедурах
і методах, які використовуються в процесі захисту прав інтелектуальної
власності. Окремими частинами виділяються питання патентування,
ліцензійної торгівлі та протидії контрафакту.Також у статті
наголошується, що основним напрямком в процесі розробки шляхів
удосконалення національного законодавства повинно бути вивчення
європейського досвіду та міжнародних стандартів у цій сфері.
Ключові слова: інтелектуальна власність; захист прав;
відповідальність за порушення прав; Європейський Союз.

Romanenko Karolina, Student, Kyiv National University of Culture
and Arts, Kyiv, Ukraine
European Intellectual Property Law Protection: Advantages and
Disadvantages
In our country the issue of protection of intellectual property rights and
improvement of national legislation in this area is extremely important.
In modern increasingly knowledge-based economies, the protection of
intellectual property is important for promoting innovation and creativity,
developing employment, and improving competitiveness
The article analyzes the advantages and disadvantages of protecting
intellectual property rights in the European Union. The provisions of the main
unified acts in this field are considered. The article analyzes the protection of
intellectual property rights in the European Union, taking into account the
provisions of the 2004 European Union Directive. Issues of patenting,
licensing, and counteraction to counterfeit are highlighted in separate
sections. The article also emphasizes that the main focus in the process of
developing ways to improve national legislation should be to study European
experience and international standards in this area.
Key words: intellectual property; protection of rights; responsibility
for violation of rights; European Union.
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университет культуры и искусств, г. Киев, Украина
Европейское законодательство защиты интеллектуальной
собственности: преимущества и недостатки
В нашей стране вопрос защиты интеллектуальной собственности
и совершенствования национального законодательства в этом
направлении является крайне актуальным. Современная экономика
базируется
на
знаниях,
поэтому
защита
интеллектуальной
собственности для содействия инновациям и творчеству, развития
занятости и повышения конкурентоспособности.
В статье анализируются преимущества и недостатки защиты прав
интеллектуальной
собственности
в
Европейском
Союзе.
Рассматриваются положения основных унифицированных актов в этой
сфере. В статье проведен анализ защиты прав интеллектуальной
собственности в Европейском Союзе с учетом положений Директивы
Европейского Союза 2004 г. Акцент делается на мерах, процедурах и
методах, которые используются в процессе защиты прав
интеллектуальной собственности.
Отдельными пунктами выделяются вопросы патентования,
лицензионной торговли и противодействия контрафакту. Также в статье
отмечается, что основным направлением в процессе разработки путей
совершенствования национального законодательства должно быть
изучение европейского опыта и международных стандартов в этой
сфере.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность; защита прав;
ответственность за нарушение прав; Европейский Союз.

Вступ
Інтелектуальна власність відноситься до факторів, які мають
суттєвий вплив на економічний та інноваційний стан суспільства,
на стан його культурного, наукового, освітнього рівня розвитку.
Відповідно, забезпечення прав на інтелектуальну власність входить
до сфери державних інтересів будь-якої держави, оскільки є одним
з критеріїв оцінки інвестиційної привабливості. Це обумовлено тим,
що не тільки правовласники, а й виробники об'єктів інтелектуальної
власності, так само як і цілий ряд міжнародних організацій, вимагають
належного рівня забезпечення та виконання прав в національних
системах інтелектуальної власності.
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Як категорія, підвладна впливу не тільки економічної ситуації,
а й технологічному рівню розвитку, інтелектуальна власність
знаходиться в перманентному стані пошуку шляхів удосконалення
забезпечувальних і захисних правових механізмів і процедур. Така
ситуація характерна не тільки для країн, що розвиваються, а й для
розвинених країн, з усталеними традиціями правового регулювання.
Показовим є досвід Європейського Союзу, в якому одним з напрямків
нормотворчості є удосконалення захисту прав інтелектуальної
власності. Для України вивчення даного досвіду є надзвичайно
важливим в рамках її євроінтеграційного курсу розвитку, а також
необхідності імплементації європейських норм у сфері захисту прав
інтелектуальної власності згідно з підписаним Договором про асоціацію
України з Європейським Союзом. Перехідний період, даний України для
приведення
національного
законодавства
у
відповідність
з
європейськими стандартами, повинен використовуватися максимально
раціонально, але для цього необхідним є дотримання ряду умов, в тому
числі наявність якісного наукового обґрунтування в розробці підходів
щодо вдосконалення національного законодавства в сфері захисту прав
інтелектуальної власності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
В Україні чимало уваги приділяється проблемам правового
регулювання сфери інтелектуальної власності. Підтвердженням можуть
служити наукові і практичні дослідження таких науковців, як
Г. А. Андрощука,
Ю. Л. Бошицького,
A. C. Довгерта,
B. C. Дробязко,
Ю. М. Капіци, О. В. Кохановської, Н.С. Кузнєцової, Н. М. Мироненко,
Ю. В. Носика, О. П. Орлюк, О. A. Підопригори, Р. Б. Шишки, О. О. Штефан
і багатьох ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми
Поряд з цим потребують належного рівня вивчення проблеми
захисту прав інтелектуальної власності. У той же час в цих дослідженнях
не знайшли відображення останні тенденції в законодавстві
Європейського Союзу, спрямовані на виявлення переваг та недоліків.
У рамках
євроінтеграційних
процесів
зазначений
напрямок
розглядається як актуальний і підлягає подальшому вивченню.
Формулювання цілей статті
Метою статті є вивчення європейського досвіду захисту прав
інтелектуальної власності. Розкриття теоретичних основ, а також
вивчення поточного стану правового регулювання ЄС у сфері захисту
прав інтелектуальної власності, які дозволяють шляхом проведення
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порівняльно-правового аналізу запропонувати шляхи вдосконалення
національних законодавств. Новизна роботи полягає в тому, що в даній
статті зроблена спроба проаналізувати переваги та недоліки захисту
прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі.
Виклад основного матеріалу
Захист прав і законних інтересів суб'єктів інтелектуальної
власності розглядається в теорії права інтелектуальної власності як
передбачені законом заходи, спрямовані на їх визнання і відновлення,
припинення їх порушення, застосування до правопорушників заходів
юридичної відповідальності. Н. М. Мироненко зазначає, що захист прав
і законних інтересів суб'єктів інтелектуальної власності реалізується
через механізм захисту, і представляє систему форм, способів і засобів
діяльності відповідних юрисдикційних органів і зацікавлених осіб,
спрямованої на захист прав та інтересів суб'єктів інтелектуальної
власності (Захист прав на торговельні марки, 2011).
При цьому більшість і вчених, і практиків вважають, що наявний в
Україні правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності є
ефективним. Зокрема, О. В. Рішкова звертає увагу на те, що цивільноправовий механізм захисту прав інтелектуальної власності в сучасних
умовах не здатний повною мірою забезпечити її захист (Захист прав
інтелектуальної власності, 2007). Необхідність приведення такого рівня
захисту до європейських вимог висловлюється представниками
законодавчої, виконавчої і судової влади, представниками наукового та
експертного корпусу, численними практиками.
При цьому удосконалення захисних процедур і механізмів
повинно відбутися як на рівні загального, так і на рівні спеціального
законодавства, що регулює сферу інтелектуальної власності. При цьому
основним напрямком в процесі розробки шляхів удосконалення повинно
бути вивчення європейського досвіду та міжнародних стандартів у цій
сфері.
Розглянемо
переваги
європейського
законодавства.
Удосконалення захисту прав інтелектуальної власності в Євросоюзі
здійснюється за кількома різноплановими, але взаємопов'язаними
напрямками в залежності від діючих об'єктивних і суб'єктивних
економічних і політичних чинників. Практикується поєднання
прийняття документів для захисту цих прав в цілому з документами,
які передбачають захист прав в пріоритетних областях, що вимагають
найбільшої уваги.
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Одним з важливих засобів захисту прав інтелектуальної власності,
продиктовані інтересами зміцнення розширення регіонального
об'єднання, є зближення національних норм захисту для досягнення
більш високого і одночасно рівноцінного і однакового її рівня. Такий
підхід стимулює діяльність підприємців в області підвищення якості
товарів і зниження виробничих витрат, поновлення і забезпечення
їх безпечності для людини та навколишнього середовища, тобто в
області вдосконалення традиційних і сучасних сумлінних методів
конкуренції, що полегшують доступ на світовий ринок.
Основним документом щодо зближення національних норм
захисту прав інтелектуальні власності, що сприяє поширенню передових
знань, технологій і ноу-хау на просторі всього регіону, служить
Директива 2004/48/ЄС Європейського парламенту та Європейської Ради
від 29 квітня 2009 р. (Директива, 2004).
Директива створює рівні умови охорони для власника авторських
прав на внутрішньому ринку Євросоюзу і зобов'язує уряди країн-членів
приймати необхідні коригувальні заходи припинення спроб навмисного
порушення прав інтелектуальної власності. Для цього всі країниучасниці володіють однаковим набором заходів, процедур і засобів для
захисту прав. Особливо обумовлено, що санкції проти порушників прав
повинні бути справедливими і досить ефективними для запобігання
випадків повторного порушення прав; санкції також не повинні
створювати перешкоди торгівлі і передбачати охорону відповідача від
зловживань з боку судових органів.
У преамбулі до Директиви йдеться про можливість застосування в
деяких випадках порушення встановлених норм заходів кримінального
права, але в тексті Директиви про такі заходи не говориться.
У результаті рішення про конкретні санкції, включаючи заходи
кримінального характеру, за порушення прав власників інтелектуальної
власності залишені на розсуд національних судів країн-учасниць
Євросоюзу.
Необхідно відзначити, що Комісія ЄС, по інформації, що надходить,
розробляє питання про посилення санкцій за заподіяння комерційної
шкоди власнику інтелектуальної власності. Мається на увазі
застосування кримінальної відповідальності на всій території
Євросоюзу, закриття підприємств, які випускають контрафактні товари
або продукцію з порушенням авторських прав, відмови у наданні
порушникові прав державної підтримки та можливості займатися

114

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
комерційною діяльністю, встановлення над ним юридичного контролю
тощо.
Важливу роль відіграють нормативні акти, що регулюють
правовий режим відносно окремих видів інтелектуальної власності.
Наприклад, в Правилах ЄС №207/2009 – «Про товарні знаки
Співтовариства» більш детально представлені процедури і заходи щодо
захисту їх власників. Уточнено, що прийом заявок і реєстрація товарних
знаків доручені Бюро по гармонізації на внутрішньому ринку,
а реєстрація дає власнику виключне право на володіння таким знаком і
забезпечує його захист у всіх країнах-учасницях (в даний час у 28)
протягом десяти років (з можливістю багаторазового продовження).
Розглядом суперечок займається Апеляційна палата, рішення якої
можуть бути оскаржені в Суді ЄС (Право інтелектуальної власності,
2006).
Іншим важливим засобом захисту прав інтелектуальної власності
в сучасних умовах є модернізація системи патентування, що грає
центральну роль у функціонуванні ринку наукомісткої продукції.
У грудні 2011 р. країни-члени Євросоюзу підписали угоду про створення
Єдиної європейської патентної системи; через рік, в грудні 2012 р.,
ця угода була схвалена Європейським парламентом і з 01 січня 2014 р.
вона вступила в силу.
В Єдиній європейській патентній системі взяли участь майже всі
країни об'єднання. Винятком стали Італія і Іспанія внаслідок їх мовної
дискримінації: було прийнято рішення, що вся патентна документація
буде видаватися лише на трьох офіційних мовах ЄС – англійською,
німецькою та французькою.
Нова
система
патентування
в
Євросоюзі
забезпечує
централізовану реєстрацію і видачу необхідних документів, що діють
у всіх країнах-учасницях, а також однаковий правовий захист патентів на
всій території об'єднання. Спори вирішуються виключно Єдиним
патентним судом. Рішення Суду, яке підтверджує європейський патент,
має юридичну силу на всій території ЄС. Єдина європейська система
патентування спрощує його процедуру, скорочує терміни оформлення і
знижує витрати на отримання патенту в порівнянні з раніше діючим
національним порядком патентування і необхідністю перекладу на
офіційні мови ЄС (проте вартість європейського патенту з урахуванням
витрат на його підтримку в територіально більшому просторі
залишається порівняно високою: оцінюється до 30 тис. євро, тоді як в
США в середньому патент обходиться правовласнику в 1850 євро).
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Зменшення колишніх витрат по патентуванню та посилення
захищеності винаходів покликані стимулювати впровадження нових
промислових технологій і сприяти експорту наукомістких товарів
з країн-членів Євросоюзу в треті країни.
Регулювання ліцензійної торгівлі об'єктами промислової
власності в Євросоюзі також здійснюється на наднаціональному рівні.
Відповідні регламенти – про угоди про передачу технології, про договір
франчайзингу та ін. – містять перелік дозволених і заборонених умов
такої
діяльності
(заборона
розповсюджується,
наприклад,
на застосування фіксованих цін і обмеження обсягу виробництва
товарів, що ліцензуються). Регламент №816/2006 передбачає
обов'язкове ліцензування патентів, що належать до випуску
фармацевтичних товарів для подальшого експорту їх в треті країни.
Велику увагу органи Євросоюзу приділяють останнім часом
протидії порушенням прав власників інтелектуальної власності шляхом
поставки контрафактної продукції (часто іменується «торговим
піратством»; що включає виробництво і збут продукції без згоди
її творця або включення в свій товарний знак елементів товарного знаку
відомих фірм і випуск підробок, зовні схожих на оригінал) з інших країн у
зв'язку з швидким зростанням зазначених правопорушень, в тому числі
під впливом науково-технічного прогресу, що здешевлює виготовлення
подібної продукції.
Експортують контрафакт, за оцінками зарубіжних експертів,
понад 50 країн. Масштаби його оцінюються в 4–5 % міжнародної
торгівлі; за вартістю приблизно до 900 млрд дол. Це негативно впливає
на інноваційні процеси та розвиток економіки, а часом створює загрозу
для здоров'я і життя людей. Найбільш фальсифікованими товарами
вважаються програмне забезпечення, ліки, медичні прилади, деталі
машин, одяг і взуття.
Протидія контрафакту в Євросоюзі виявляється як загальними
заходами, так і окремими заходами щодо лідируючих країнпостачальників. Основні функцій в боротьбі проти вступу контрафакту
на територію Євросоюзу покладено на митні органи країн-членів.
Правовою базою їх діяльності в цьому напрямку був Регламент Ради
№1383/2003/ЄС від 22 липня 2003 р. Регламент спростив технологію
перевірки і знизив її вартість, але головне – надав право митним органам
знищувати нелегальні товари без зайвої бюрократичної процедури
і виплати будь-якої компенсації їх власникам (Council Regulation, 2003).
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У 2008 р. для посилення протидії вступу в країни ЄС підроблених
товарів створена спеціалізована організація – Європейська обсерваторія
по боротьбі з контрафакцією і піратством, діяльність якої координує
Європейська Комісія. Нова організація об'єднала представників
адміністрації Євросоюзу, приватного сектора і спілок споживачів країнчленів. Її завданням є збір даних про порушення таких прав, обмін
досвідом протидії на різних рівнях і інформування громадськості.
Для втілення в життя резолюції Ради ЄС від 25 вересня 2008 р. про
посилення боротьби з контрафактом і іншими формами порушень прав
інтелектуальної власності в червні 2013 р. видана нова ґрунтовна
інструкція для митної служби в даній області (замість регламенту
2003 р.). Інструкція містить 6 розділів і 40 статей з докладним описом
дій і відповідальності митних органів країн-членів ЄС, процедури збору
та обміну інформацією, застосування санкцій тощо (Regulations, 2013).
У зв'язку з тим, що надходження контрафактної продукції
в Євросоюз, особливо на ринки Великобританії і Німеччині, досягло
великих масштабів Комісія ЄС внесла ряд пропозицій щодо посилення
заходів протидії.
Зокрема, передбачається перенесення на порушника прав
основних витрат, пов'язаних з перевіркою і виявленням контрафакту
митними органами; розширення їх участі в розслідуваннях,
що проводяться з метою виявлення мереж виробництва і збуту
контрафакту; налагодження співпраці з діловими колами, а також
з адміністративними і правоохоронними органами третіх країн.
З метою підвищення ефективності захисту прав інтелектуальної
власності органи ЄС тісно взаємодіють з іншими країнами в рамках СОТ
і з її Секретаріатом.
Основними країнами – постачальниками контрафактної продукції
на світовому ринку є – Китай, на який припадає близько 50 %, Республіка
Корея, Мексика, Аргентина, Італія та Польща. На Китай припадає ще
більша частка поставок контрафактної продукції в Євросоюз (близько
2/3). Очевидно тому в 2009 р. його керівництво підписало спеціальний
План дій з Китаєм, де особливу увагу приділяє співпраці митних органів
країн-партнерів у протидії постачання контрафакту.
Розвиток системи захисту прав інтелектуальної власності
в поєднанні з державною фінансовою підтримкою інноваційної
діяльності в Євросоюзі багато в чому орієнтується на положення статей
Угоди СОТ про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності
(ТРІПС), укладеного в результаті Уругвайського раунду багатосторонніх
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переговорів в 1994 р. за участю представників цього об'єднання.
Підтвердженням такої орієнтації є спільність цілей, спрямованість
документів, схожість інструментів захисту прав і санкцій за
їх порушення, а іноді також майже дослівний збіг формулювань.
В Угоді ТРІПС, ст. 7 – «Цілі» пояснюється, що «охорона
і забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності повинні
сприяти запровадженню технологічних нововведень та передачі
і розповсюдженню технологій для обопільної вигоди виробників
і користувачів технічних знань, сприяючи соціально-економічному
добробуту ...». Розглянуті вище документи Євросоюзу спрямовані на
досягнення тих же цілей (Угода про торгівельні аспекти, 1994).
Таким чином Євросоюз, з одного боку, формуючи для всіх країнчленів об'єднання загальну систему захисту прав інтелектуальної
власності в цілях зміцнення єдиної конкурентного середовища
і підвищення міжнародної захищеності підприємців країн-членів, прагне
максимально використовувати накопичений у світі досвід в даній
області, а з іншого – застосування Євросоюзом цього досвіду дозволяє
йому швидше підвищувати рівень захисту інтелектуальної власності,
прискорювати науково-технічний прогрес і скорочувати шлях до
досягнення поставленої мети.
Розширення компетенції ЄС у всіх областях, зміцнення
інституційних механізмів ЄС, особливо в світлі Лісабонського процесу є
передумовами для полегшення, здешевлення і прискорення охорони
прав інтелектуальної власності за рахунок зняття територіальних
перешкод і обмежень. Національні валюти більшості країн-членів
замінені єдиною валютою – євро. Але ж валютна інтеграція є більш
чутливою зоною для знаходження компромісу, ніж інтелектуальна
власність. Тому інтеграція країн-членів також цілком може мати дуже
високий рівень. Тісний зв'язок інтелектуальної власності з торговоекономічними відносинами, яка в сучасних умовах спрямованості країн
світу на інноваційний розвиток стає все більш очевидною.
Це перетворює можливість розвитку інтеграції в області інтелектуальної
власності в потребу. Адже територіальність прав інтелектуальної
власності перешкоджає економічному зближенню країн-членів.
Практично жоден товар, жодна послуга підприємців країн-членів
не обходиться без використання цих прав – представники ЄС постійно
наголошують, що саме ця складова є вирішальним фактором
в конкурентній боротьбі на світовому ринку.
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Щодо недоліків європейського законодавства, слід наголосити на
тому, що територіальність прав інтелектуальної власності, проявляється
в тому, що підстави і умови надання їх охорони визнаються законами тієї
держави, де вона здорожує і ускладнює процес переміщення товарів
і послуг. Цілком ймовірно, що для вирішення цієї проблеми в праві
інтелектуальної власності ЄС буде закріплюватися все більше
механізмів, властивих національно-правовій системі окремої держави.
Не виключено також, що це призведе до заміщення права
інтелектуальної власності країн-членів комунітарним правом.
Правові основи для цього може забезпечити Договір про
функціонування ЄС (нова назва Договору про Співтовариство відповідно
до Лісабонської редакції). Він містить досить значну кількість положень,
присвячених питанням інтелектуальної власності. Це ст. 118 про
законодавчий процес щодо Європейських прав інтелектуальної
власності, ст. 207 договору про комерційні аспекти прав інтелектуальної
власності як частини загальної комерційної політики, ст. 262 договору,
а також ст. 53 Протоколу № 3 про юрисдикцію Суду ЄС з питань
інтелектуальної власності.
Але на шляху інтеграції країн-членів в області інтелектуальної
власності є чимало перешкод, включаючи особливості економічних,
соціальних і культурних інтересів. Національне право інтелектуальної
власності країн-членів, незважаючи на значну кількість актів щодо
гармонізації, продовжує зберігати значні відмінності. У практиці Суду ЄС
є чимало справ про порушення країнами-членами своїх зобов'язань по
введенню в свої закони однакових правил.Таким чином можна
припустити, що країни-члени не тільки в сьогоднішній, а й у віддаленій
перспективі не відмовлятимуться від суверенних прав самостійно
визначати правове регулювання інтелектуальної власності в рамках
своєї юрисдикції.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого
розвитку
Проведений аналіз європейського досвіду захисту прав
інтелектуальної власності дозволяє визначити його як орієнтир для
використання в процесі удосконалення національних законодавств.
Зазначені вище положення свідчать про послідовну політику реалізації
в національному законодавстві держав-членів ЄС підходів і принципів
європейської політики, спрямованої на удосконаленні механізмів
захисту прав інтелектуальної власності. Слід зауважити, що національні
законодавства в сфері інтелектуальної власності в цілому вимагають
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імплементації нових правил і підходів в забезпеченні заходів, процедур
і засобів по захисту прав інтелектуальної власності. Отже, подальше
вивчення європейського правового досвіду у сфері захисту права
інтелектуальної власності має важливе значення для адаптації
українського законодавства до відповідної правової моделі ЄС.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ У ГАЛУЗІ ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ

Міжнародна практика стримування ядерної зброї (ЯЗ) базується
на концептуалізації того, що ядерні держави несуть особливу
відповідальність за стабільність та надійність системи ядерної безпеки
(ЯБ). Саме тому у період «холодної війни» головні ядерні держави уклали
двосторонні, багатосторонні угоди щодо зон без ядерної зброї, контролю
за ядерними матеріалами та технічними засобами (ЯМТ), недопущення
попадання таких матеріалів до злочинних угруповань, розробка
ефективних правових принципів протидії, розслідування і запобігання
ядерній злочинності (ЯЗ). В аналізі цих проблем актуалізовано:
організаційно-правові аспекти контролю у сфері ядерної безпеки;
науково обґрунтовані рекомендації і пропозиції щодо розвитку
концепцій міжнародного економічного права (МЕП); формування
енергетичного права (ЕП) та її галузі ядерного права (ЯП) в галузі
контролю за обігом ядерних матеріалів та технологій. Також
концептуалізуються: принципи контролю в сфері ядерної безпеки;
ключові механізмів регулювання проблем контролю у галузі сфері
ядерної безпеки, ядерних матеріалів та технологій; непоширення
ядерної зброї.
Ключові слова: атомна енергетика; ядерна безпека; контроль за
ядерними матеріалами та технічними засобами; МАГАТЕ.

Tsisaruk Olha, Student, Kyiv National University of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine
Legal Environmental Control in the Field of Nuclear Safety
The international practice of deterring nuclear weapons is based on the
conceptualisation that nuclear powers have a particular responsibility for the
stability and reliability of the nuclear security system. That is why during the
Cold War, major nuclear powers concluded bilateral, multilateral agreements
on non-nuclear-weapon zones, control of nuclear materials and technical
equipment, preventing such materials from entering criminal groups,
developing effective legal principles to counteract, investigate nuclear crime.
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In the analysis of these problems are actualized: organizational and legal
aspects of control in the field of nuclear safety; scientifically sound
recommendations and proposals for the development of concepts of
international economic law; formation of energy law and nuclear law in the
field of control over the circulation of nuclear materials and technologies. Also
are conceptualized: principles of nuclear safety oversight; key mechanisms for
regulating control issues in the field of nuclear safety, nuclear materials and
technology; non-proliferation.
Key words: nuclear energy; nuclear safety; control of nuclear materials
and equipment; IAEA.
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культуры и искусств, г. Киев, Украина
Правовое обеспечение контроля в области ядерной
безопасности
Международная практика сдерживания ядерного оружия (ЯО)
базируется на концептуализации того, что ядерные державы несут
особую ответственность за стабильность и надежность системы ядерной
безопасности (ЯБ). Именно поэтому в период «холодной войны» главные
ядерные
державы
заключили
двусторонние,
многосторонние
соглашения по безъядерным зонам, контроля за ядерными материалами
и техническими средствами (ЯМТ), недопущения попадания таких
материалов в преступные группировки, разработка эффективных
правовых
принципов
противодействия,
расследования
и
предотвращения ядерной преступности. В анализе этих проблем
актуализировано: организационно-правовые аспекты контроля в сфере
ядерной безопасности; научно обоснованные рекомендации и
предложения по развитию концепций международного экономического
права (МЭП), формирования энергетического права (ЭП) и ее области
ядерного права (ЯТ) в сфере контроля за оборотом ядерных материалов
и технологий. Также концептуализируются: принципы контроля в сфере
ядерной безопасности; ключевые механизмов регулирования проблем
контроля в области сфере ядерной безопасности, ядерных материалов и
технологий; нераспространении ядерного оружия.
Ключевые слова: атомная энергетика; ядерная безопасность;
контроль за ядерными материалами и техническими средствами;
МАГАТЭ.
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Вступ
Вихід США та РФ у 2019 р. із Договору про ліквідацію ракет
середньої та малої дальності (ДРСМД) підписаного у 1988 р. актуалізує
науковий дискурс щодо контролю за процесом стримання
несанкціонованого поширення ЯЗ. Як відомо, 01 лютого 2019 р.
Президент США оголосив, що з 02 лютого 19 р. США розпочнуть 6 період
виходу з ДРСМД з огляду на практику РФ щодо ракетної системи (РС)
9М729 (SSC-8). З 03 липня 2019 р. РФ, а з 02 липня 2019 р. США
призупинили дію ДРСМД. 01 липня 2019 р. в ООН задекларовано,
що втрачено із ДРСМД частину механізму контролю ЯЗ.
Аналіз основних досліджень і публікацій
Для нашого аналізу особливо корисними виявилися праці таких
авторів як: Є. Т. Базєєв, Г. Б. Варламов, І. А. Вольчин, О. І. Дікарєв,
А. П. Павленко, Г. М. Перепелиця. Крім того, було розглянуто ряд
багатосторонніх домовленостей, спрямованих на скорочення ЯЗ,
заборони розміщення ЯЗ в регіонах світу та середовищ (космічний
простір; дно океанів), обмеження їх розповсюдження та припинення
випробувань. Необхідно зауважити, що основні теми вищезгаданих
авторів включають дискурс про наступне: необхідність скорочення ЯЗ;
підтримка дієвості режиму нерозповсюдження ЯЗ; запобігання розробці
й поширенню балістичних ракет і протиракетних систем. Важливо також
відзначити, що 24 жовтня 1991 р. ВР України затвердила постанову
«Про без’ядерний статус України». Підтверджено намір дотримуватися
3-х неядерних принципів, усвідомлюючи необхідність суворого
дотримання Договору про нерозповсюдження ЯЗ згідно ДНЯЗ 1968 р.
(Павленко, 1998).
Виділення невирішених раніше частин загальних проблем
Вищезгаданий
дискурс
не
охоплює
проблематику
взаємозалежності тріади основних принципів ДНЯЗ (нерозповсюдження,
роззброєння, застосування) та зростання ролі контролю в умовах виходу
США та РФ із ДРСМД.
Формулювання цілей статті
Виникає необхідність сконцентрувати увагу на проблематиці ЯБ
в контексті: правовідносин щодо контролю за радіоактивними
матеріалами; не статичності конструкції ЯП в реагуванні на нові ризики
та загрози; стану ЕП та ЯП в Україні.
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Виклад основного матеріалу дослідження
Значну роль в уніфікації та гармонізації правил використання ЯМТ
відіграє правова політика та практика урядів держав та міжнародних
профільних організацій. Основну тенденцію нині виражає зростання
рекомендаційного характеру юридичних документів цих організацій, що
затверджуються ООН. Їх адаптація, імплементація в структуру
національних законодавств, у тому числі і України, є важливим
чинником для формування єдиних правових та криміналістичних оцінок
ЯЗ, покращення прийняття ефективних заходів запобігання, протидії і
розслідування.
Враховуючи
різноманітність
проявів
ядерної
злочинності, існує потреба встановлення її значимих ознак (Дікарєв,
2011).
Наявна конструкція ЯП визначає три сфери загроз від ЯЗ:
фізичний захист ЯМТ, протидія нелегальному транскордонному
переміщенню ЯМТ та правова класифікація цих вчинків, розвиток
експертних методик (ядерна судова експертиза та ядерна
криміналістика). Враховуючи наявність особливого виду суспільних
відносин як об’єкта регулювання ЯП, йому притаманні особливі ознаки,
які відокремлюють його від інших галузей права. Зокрема: у принципах
безпеки, безпечності, відповідальності, неперервності контролю,
компенсації,
екологічно
безпечного
розвитку,
погодженості,
незалежності, прозорості та міжнародної співпраці.
Сучасне ядерне законодавство України являє собою систему
нормативно- правових актів, які регулюють відносини у сфері
забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, правила поводження
з ЯМТ, питання пов’язані з функціонуванням ядерних об’єктів, а також
кримінально-правової відповідальності за суспільно небезпечні діяння
щодо радіоактивних матеріалів. Воно включає в себе: 1) нормативноправові акти, прийняті національними державними органами;
2) ратифіковані міжнародно-правові акти та договори; 3) чинні дотепер
нормативні акти колишнього СРСР (Курко, 2013, с. 119–124). Відповідно
до вимог розроблених у 1994 р. Міжнародною Групою правових
експертів, основу ЯП держав складає базовий закон, який описує головні
принципи поводження з ЯМТ, систему державних органів
відповідальних за легальне функціонування ЯМП. Національні
законодавства мають містити ряд положень про: 1) систему
ліцензування діяльності пов’язаної з радіоактивними матеріалами;
2) систему санкцій та відповідальності за порушення вимог поводження
з радіоактивними матеріалами; 3) визначення конкретних відповідачів
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за контроль за нерозповсюдженням ядерних матеріалів та забезпечення
ядерної безпеки; 4) правове визначення основного державного органу
з ядерного регулювання та контролю (Павленко, 1998). Система норм ЯП
України включає конституційний, законодавчий та підзаконні рівні.
Згідно з цим підходом, нагляд здійснюється лише стосовно
організаційно не підпорядкованих суб’єктів; органи, що здійснюють
нагляд перевіряють дотримання спеціальних правил, можуть
застосовувати заходи адміністративного впливу. На відміну від нагляду,
органи контролю можуть діяти як щодо підпорядкованих об’єктів,
так і таких, що не знаходяться у безпосередньому до них
підпорядкуванні; контроль здійснюється за виконанням законів
і підзаконних актів, за виконанням управлінських рішень (Дікарєв,
2011). Проте, необхідно зазначити, що в правій матерії з поняття
«контроль» існує як категорія, різновидами якої виступають: перевірка
виконання; нагляд. Причому: 1) нагляд виступає як функція
прокуратури; 2) всі інші випадки правової практики охоплює контроль.
Між тим, нагляд і контроль в конкретному випадку мають тенденцію
перетинатися. Саме тому в правовому дискурсі та нашій роботі ці
концепти виступають як синонімічні та взаємозамінні (Базеев, 2011).
З ухваленням законів України «Про використання ядерної енергії
та радіаційну безпеку» від 08 лютого 1995 р., «Про поводження
з радіоактивними відходами» від 30 червня 1995 р., «Про видобування і
переробку уранових руд» від 19 листопада 1997 р., «Про захист людини
від впливу іонізуючого випромінювання» від 14 січня 1998 р.,
«Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» від
11 січня 2000 р. було встановлено вимогу щодо дотримання безпеки
експлуатації ядерних установок, визначено поняття ЯБ, ядерної
і радіаційної аварії, радіаційного захисту. Базовий Закон України
«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» визначив
основним принципом державної політики у сфері використання ядерної
енергії принцип пріоритетності захисту людини і довкілля від впливу
іонізуючого випромінювання. Закон України «Про захист людини від
іонізуючого випромінювання» встановив, що основна дозова межа
опромінення населення не повинна перевищувати 1 мілізіверта
ефективної дози опромінення за рік. Крім того, зазначеним законом були
встановлені дози опромінення персоналу. Свій подальший розвиток
ці вимоги отримали в нормах, правилах і стандартах з ЯБ, таких
як «Загальні положення забезпечення безпеки атомних станцій»,
«Поводження з радіоактивними відходами», «Вимоги до поводження
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з радіоактивними відходами до їх захоронення. Загальні положення»,
«Поводження з радіоактивними відходами. Захоронення радіоактивних
відходів у приповерхневих сховищах. Загальні вимоги радіаційної
безпеки». Такий зв’язок обумовлений загальною спрямованістю цих
видів контролю на забезпечення додержання вимог екологічного
законодавства. Головна вимога дотримання безпеки експлуатації
ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження
з радіоактивними відходами, спрямована на забезпечення радіаційної
безпеки та захисту і, відповідно, є головною екологічною вимогою
й принципом правового регулювання в атомній енергетиці (Базеев,
2011).
У ст. 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку» ядерна безпека визначена як дотримання норм,
правил, стандартів та умов використання ЯМТ, що забезпечують ЯБ.
Номінуються й інші редакції ЯБ. Зокрема, як стан розвитку суспільних
відносин у сфері використання ядерної енергії, за якого системою
науково-технічних, організаційних, економічних, державно-правових та
інших соціальних засобів регулювання забезпечується належний
безпечний режим використання ядерних установок (об’єктів), ядерних
матеріалів тощо, який спонукає до безумовного дотримання вимог
законодавства, норм, правил, стандартів та умов, що діють у сфері
використання ядерної енергії. Поняття ЯБ міститься в ст. 1 Закону
України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»,
під якою законодавець розуміє дотримання норм, правил, стандартів та
умов використання ядерних матеріалів, що забезпечують радіаційну
безпеку. Неврегульованим залишаються різноманітні форми ядерної
злочинності як фактор порушення ядерної безпеки.
Вищезгадане дає можливість певного узагальнення в підході до
ЯБ як до такого стану використання ЯМТ, при якому системою науковотехнічних, організаційних, економічних, державно-правових та інших
соціальних засобів регулювання забезпечується належний безпечний
режим їх легального використання, що спонукає до безумовного
дотримання вимог законодавства, норм, правил, стандартів та умов,
що діють у сфері використання ядерної енергії. Порушення
встановлених нормативів використання вказаних об’єктів призводить
до введення в дію положень кримінальної та цивільної відповідальності
щодо ядерної злочинності (Курко, 2013, с. 119–124). Згідно із
визначенням МАГАТЕ, основна мета ЯБ у забезпеченні регламентної
поведінки з ЯМТ, що унеможливлює ядерний персонал та населення від
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перевищення опромінення від ядерної установки та в разі аварійного
інциденту, включаючи незаконний обіг радіоактивних матеріалів.
Радіаційна безпека в ст. 1. Закону України «Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку» визначена як дотримання меж
радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне
середовище, встановлених нормативами, правилами та стандартами з
безпеки. Водночас під радіаційною безпекою слід розуміти стан
захищеності законних прав і життєво-важливих інтересів людини,
суспільства, держави, зокрема, життя і здоров’я в потенційно
радіоекологічно небезпечному середовищі, захист навколишнього
середовища, окремих природних об’єктів, екосистем від іонізуючого
випромінювання при здійсненні діяльності у сфері використання
ядерної енергії та радіоактивних матеріалів. Це досягається шляхом
здійснення системи заходів організаційно-технічного, управлінського,
економічного, екологічного, виховного, правового, превентивного,
спрямованих на створення реальних передумов безпечного
використання ядерної енергії та радіоактивних матеріалів (Курко, 2013,
с. 119–124).
Отже, при визначенні поняття ЯБ слід урахувати її зв’язок
із використанням ядерних установок, поводженням із радіоактивними
матеріалами, а також заходами, що запобігають заподіянню ядерної
шкоди. Відсутність загрози виникнення останньої й слід розглядати як
ключовий фактор визначення ЯБ (Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку, 1995). При визначенні поняття ядерна безпека
важливо також врахувати загальнонауковий підхід до визначення
загального поняття безпека. Воно походить від англійського слова
«security», що означає стан захищеності життєво-важливих інтересів
особи, суспільства, держави від внутрішніх та зовнішніх загроз.
Узгоджується з ним визначення національної безпеки як «захищеність
державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного
конституційного ладу та інших національних інтересів України від
реальних та потенційних загроз» у ст. 1 Закону України
«Про національну безпеку України» від 08 липня 2018 р. На аналогічних
засадах у юридичній літературі робляться й інші визначення окремих
аспектів поняття «безпека». Зокрема, екологічна безпека визначається
як «стан захищеності довкілля від порушення його екологічної
рівноваги», а економічна безпека як «стан захищеності національної
економіки з погляду забезпечення її розвитку та матеріальних інтересів
людей». Тож можна зробити висновок про певну тенденцію
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у використанні поняття «безпека», з якою слід рахуватися при
визначенні відповідних понять у науковій літературі та при розробці
нових та удосконаленні чинних актів законодавства (Про національну
безпеку України, 2018).
Порівнюючи кримінальне законодавство України в сфері
запобігання з незаконного обігу ядерних та радіоактивних матеріалів з
кримінальними законодавством інших держав в цій сфері, можна
констатувати високу ступінь його готовності до боротьби
з різноманітними проявами ядерної злочинності. Однак, незважаючи на
це, у сучасному кримінальному законодавстві у цій сфері є ще ряд
суттєвих прогалин. Наприклад, КК України не виділяє окремо злочини,
пов’язані зі збутом радіоактивних матеріалів. Поняття передачі
радіоактивних матеріалів не в повній мірі визначає суспільну небезпеку
від можливого втягнення України до міжнародного, чорного ринку
ядерних матеріалів. Тому передача радіоактивних матеріалів
у національних правових документах знаходиться на однаковому рівні
з такими формами, як їх незаконне зберігання, носіння, придбання.
Це є суттєвим упущенням чинного КК України, адже є різниця між тим,
що людина, не усвідомлюючи небезпеки від радіоактивних матеріалів,
зберігає їх, не наражаючи при цьому на небезпеку інших осіб,
від умисних дій заради отримання прибутку, усвідомлюючи можливість
використання радіоактивних матеріалів у злочинних цілях. Недоліком
як вітчизняного, так і міжнародних кримінальних законодавств
є відсутність класифікації радіоактивних матеріалів за ступенем
їх суспільної шкідливості.
У деяких випадках до радіоактивних матеріалів прирівнюються
речовини, які використовуються в сільському господарстві,
як мінеральні добрива, перевищення рівня опромінення яких
не становить небезпеки для оточуючих. Крім того, є різниця, що особа
з корисливих мотивів викрала та намагається збути, наприклад,
короткоживучі медичні радіоізотопи з низьким ступенем шкідливості,
від того, коли злочинець намагається збути чи використати збройні
ядерні матеріали, усвідомлюючи їх призначення та ступінь реальної
небезпеки. Дана ситуація потребує кваліфікованого вирішення для
більш повного розслідування фактів злочинної діяльності (Перепелиця,
1998).
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Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого
розвитку
Вищесказане дозволяє стверджувати, що ЯБ – це стан захищеності
довкілля та людини у процесі використання ЯМТ, що не допускає
заподіяння ядерної шкоди; правове забезпечення контролю ЯБ залежить
від функціонування інститутів МАГАТЕ як провідної світової агенції
області мирного використання ядерної технології; як міжнародне,
так і вітчизняне законодавства не враховують природу ЯМТ,
їх класифікацію при визначенні ступеня тяжкості скоєного злочину та
суспільної загрози; розв’язання цих питань потребує подальшого
системного дослідження та введення в юридичну практику понять,
що стосуються криміналістичної характеристики ядерної злочинності,
класифікації її проявів з урахуванням особливості предмету злочину –
ЯМТ, його зв’язок з екологічним контролем.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СТАНОВЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Завдання формування адекватного нормативно-правового
регулювання постачання електричної енергії на Україні вимагає обліку
економіко-організаційних особливостей світових та європейських
ринків електричної енергії (ЕЕ) тадотримання організаційних основ
міжнародних інститутів та принципів міжнародного економічного права
(МЕП) в їх взаємодії з внутрішнім енергетичним правом (ЕП). Така мета
актуалізуєтьсядискурсом
щодо
1) стану
паливно-енергетичного
комплексу (ПЕК), в тому числі атомних електростанцій (АС) з різними
типами ядерних реакторів(ЯР); 2) запасів паливно-енергетичних
ресурсів (ПЕР), зокрема атомної енергії (АЕ); 3) нормативно-правового
забезпечення постачання електричної енергії; 4) факторів глобальної
енергетичної безпеки (ГЕБ) (диверсифікація фізичних маршрутів;
розширення мережі підземних сховищ газу безпосередньо на ринку;
інституційний вимір угод); 5) формування енергетичної дипломатії
в контексті міжнародної юрисдикції «центрів сили» (G 7, МЕА, СОТ,
МАГАТЕ, ЄС); 6) перспективи розвитку енергетичного права України
у відповідності зм'яким правом ЄС.
Ключові слова: адміністративно-правове регулювання ринку
електричної енергії; енергопостачання; атомна енергетика та МАГАТЕ;
м'яке право ЄС; глобальна енергетична безпека.
Bantser Irina, Student, Kyiv National University of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine
Energy Supply of Ukraine's Population Legal Regulation's
Improvement in the Context of Global Energy Security
The task of forming an adequate regulatory framework for electricity
supply in Ukraine requires taking into account the economic and
organizational features of the world and European electricity markets and
adherence to the organizational foundations of international institutions and
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the principles of international economic law in their interaction with internal
energy law. Such goals are actualized by the discourse on 1) the state of the
fuel and energy complex, including nuclear power plants with different types
of nuclear reactors; 2) reserves of fuel and energy resources, in particular
atomic energy; 3) regulatory support of electricity supply; 4) factors of global
energy security (diversification of physical routes; expansion of the network
of underground gas storage facilities directly on the market; institutional
measurement of transactions); 5) formation of energy diplomacy in the
context of the international jurisdiction of the “centres of force” (G 7, IEA,
WTO, IAEA, EU); 6) prospects for the development of Ukraine's energy law in
line with EU soft law.
Key words: administrative regulation of the electricity market; energy
supply; nuclear energy and the IAEA; the EU soft law; global energy security.

Банцер Ирина, студентка, Киевский национальный университет
культуры и искусств, г. Киев, Украина
Совершенствование
правового
регулирования
энергоснабжения населения Украины в контексте становления
глобальной энергетической безопасности
Задача формирования адекватного нормативно-правового
регулирования поставки электрической энергии на Украине требует
учёта
экономико-организационных
особенностей
мировых
и
европейских
рынков
электрической
энергии
и
соблюдение
организационных основ международных институтов и принципов
международного экономического права (МЭП) в их взаимодействии
с внутренним энергетическим правом. Такая цель актуализируется
дискурсом по 1) состоянию топливно-энергетического комплекса (ТЭК),
в том числе атомных электростанций (АС) с различными типами
ядерных реакторов; 2) запасов топливно-энергетических ресурсов, в том
числе атомной энергии (АЭ); 3) нормативно-правового обеспечению
поставок
электрической
энергии;
4) факторов
глобальной
энергетической безопасности (ГЭБ) (диверсификация физических
маршрутов,
расширение
сети
подземных
хранилищ
газа
непосредственно на рынке; институциональное измерение соглашений);
5) формированию
энергетической
дипломатии
в
контексте
международной юрисдикции «центров силы» (G 7, МЭА, ВТО, МАГАТЭ,
ЕС) 6) перспектив развития энергетического права Украины
в соответствии с мягким правом ЕС.
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Вступ
У 2012 р. Інститут енергії ХХІ ст. Торгової палати США
в дослідженні «Міжнародний індекс ризиків для енергетичної безпеки:
оцінки ризиків на глобальному енергетичному ринку» стверджував, що:
І. зростають індекси ризиків по: (1) волатильності цін на нафту у
12,23 рази; (2) ціні на нафту – 3,2; (3) волатильності витрат на
енергоносії – 1,53; (4) безпеці світового виробництва вугілля – 1,37;
(5) безпеці світового виробництва природного газу и – 1,3; (6) безпеці
світових запасів вугілля – 1,28; (7) витратам на енергоносії на душу
населення – 1,19; (8) витратамЕЕ транспортом на душу населення – 1,17;
(9) безпеці світових запасів природного газу – 1,01; ІІ. Україна
задовольняє свої потреби в ПЕР за рахунок їх власного видобутку на
45 %, що актуалізує вдосконалення правовихмеханізмів використання
ПЕР (Дікарєв, 2015, с. 117–120).
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Для дослідження корисними виявилися праці таких учених як
С. Алексєєва, О. Битяк, О. Малько, О. Дікарєв, В. Мамутов, Н. Мица,
О. Скакун, Є. Щапін, В. Щербини,законодавчі акти.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми
Нині в МЕП немає єдностів класифікації нормативно-правових
актів ЕП та спільної думки щодо перспективи енергопостачання
в контексті ГЕБ.
Формулювання цілей статті
Метою єаналіз чинних законодавчих актів і теоретичного
дискурсу щодо нормативно-правового забезпечення енергопостачання
в Україні в контексті їх вдосконалення з врахуванням інтеграційних
процесів, характером м'якого права ЄС та вимог ГЕБ.
Виклад основного матеріалу дослідження
У структурі кінцевого споживання на Україні сектор ЕЕ займає
12 %. Половину ЕЕ генерують АЕ. За часів СРСР, Україна постачала
30–40 млрд кВт/г (у піковий 1990 р. було експортовано 42,2 млрд.
кВт/г6) ЕЕ. Починаючи з 2006 р. рівень експорту ЕЕ знижується
(у 2007 р. було експортовано 12,6 млрд кВт/г ЕЕ, нині – 10). Потреба ЄС
до 2030 р. у додатковій ЕЕ складатиме 38 ГВт. За часткою АЕ
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у виробництві електроенергії, Україна посідає 4-е місце після Франції
(75 %), Словаччини (53 %), Бельгії (51 %). Тобто, частка ЯЕ у кінцевому
споживанні не перевищує 6 %. У світі працює 440 АЕС в 30 країнах
(США – 103; Франція – 59; Японія – 55; РФ – 10; Україна – 4).Найбільша
АЕС Європи – Запорізька АС; у світі –Касівадзакі-Каріва в японській
префектурі Ніїгатаз п'ятьма киплячими ЯР (BWR) та 2-ма розширеними
киплячими ЯР (ABWR) з потужністю 8,212 ГВт. Після аварії внаслідок
землетрусу 2011 р. на АЕС Фукусіма-1 прогнози розвитку АЕ стали
ризиковими. Особливо в світлі витрат подолання наслідків аварій.
На очищення територій поблизу АЕС уряд Японії у 2013 р. виділив
30 млрд дол. Таке підвищене фінансування свідчить про те, що наслідки
аварії були недооцінені по компенсації населенню, оплаті фахівцям,
будівництву сховища радіоактивних відходів. Сумарні економічні збитки
від Чорнобильської катастрофи до 2015 р. вже становили 180 млрд дол.
За оцінками спеціалістів аварії на Фукусімській АЕС та Чорнобильській
АЕС є подіями одного класу: руйнуються оболонка АР, радіоактивні
ізотопи потрапляють в довкілля (Дікарєв, 2015, с. 56–75).
В процесі подолання загроз в ПЕК сформуються механізмиЕП та
інституалізація G 7, МЕА, СОТ, МАГАТЕ. На самміті «сімки» вперше була
сформульованофакториі
комплексне
поняттяГЕБ
в
контексті
забезпечення 1) широкого асортименту ПЕР та збалансованості
первинних джерел ЕЕ; 2) наявність декількох географічно різних
регіонів постачання; 3) доступність енергоресурсів; 4) безпека
транспортних коридорів; 5) фізичний стан інфраструктури; 6) політична
і економічна стабільність; 7) ринкова волатильність; 8) рівень
енергоємності внутрішніх виробництв; 9) реалістичне довгострокове
планування розвитку енергетики. При цьому, на думку дослідника
О. І. Дікарєва, при аналізі ГЕБ держави, необхідно ще враховувати
додаткові
фактори:
1) суверенітет
над
власними
ПЕР;
2) контрольованість експортних потоків; 3) можливість встановлення
збалансованого довгострокового механізму ціноутворення. На доказ цієї
тези можливо звертається до фактору передбачуваності експортних
потоків, оскільки ці елементи мають безпосередній вплив
на стабільність надходження прибутків від експорту ПЕР. Цей фактор
забезпечується наступними шляхами: 1) диверсифікацією фізичних
маршрутів, що дає можливість стратегічно маневрувати потоками;
2) розширенням мережі підземних сховищ газу безпосередньо на ринку,
що дозволяє гнучко і оперативно реагувати на сезонні пікові коливання
попиту; 3) враховуючи можливі технологічні проблеми в рамках
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поставок; 4) враховуючи інституційний вимір нинішніх угод, в тому
числі багатосторонніх міжнародних, в сфері регулювання енергетичних
відносин (наприклад: (1) договір до Енергетичної хартії має
неоднозначне тлумачення принципу суверенітету над ПЕР і не містить
зобов'язань перед виробниками ПЕР; (2) накладає на учасників договору
безпрецедентне для МЕП зобов'язання сприяння доступу інвесторів
з третіх країн до своїх природних, в тому числі ПЕР; (3) країни-споживачі
відмовляють в доступі на свої ринки технологій та капіталу країнамвиробникам (Дікарєв, 2015, с. 171–174).
Стратегії Європейської енергетичної політики сформовані
Європейською Комісією в Зеленій Книзі. У ній зазначені головні
пріоритети
ПЕК,
які
включають:
сталий
розвиток,
конкурентоспроможність; безпеку постачання. Економічний компонент
Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС в Главі 1 «Співробітництво
у сфері енергетики, включаючи ЯЕ» визначає, що співробітництво Сторін
з енергетичних питань має бути в рамках Договору про заснування
Енергетичного Співтовариства від 2005 р. для інтеграції ринків ЕЕ
шляхом зближення моделей організації ринку (Umbach, 2007, с. 85–105).
Ринок ЕЕ України, перш за все, являє собою єдину впорядковану
систему взаємовідносин між суб'єктами господарської діяльності при
здійсненні купівлі-продажу ЕЕ. Характеризуючи правове регулювання
ринку ЕЕ в Україні, слід зазначити, що правовідносини у цій сфері ПЕК
встановлені з допомогою значної бази актів: 1) Конституція України –
основний закон, в якому встановлені основні правові основи
підприємництва, державного регулювання підприємницької діяльності,
компетенції органів державної влади щодо регулювання господарської
діяльності (ст. 41, 42, 92, 116); 2) міжнародні договори, до яких
приєдналася
Україна.
Зокрема,
Державне
агентство
з енергоефективності та енергозбереження України за дорученням
Уряду розробило Закон України «Про приєднання України до Статуту
Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії «IRENA»
№ 2222-VIII, який було прийнято 05 грудня 2017 р. ВР України.
24 лютого 2018 р. Україна стала повноправним членом IRENA);
3) Цивільний кодекс від 16 січня 2003 р. У ЦК України визначено
загальні основи товарного обороту, в тому числі ЕЕ; регулює
господарські відносини, що виникають у процесі організації та
здійснення господарської діяльності.; 4) Господарський кодекс від
16 січня 2004 р. Зокрема, в ГК України в РозділіVI «Особливості
правового
регулювання
в окремих
галузях
господарювання»
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відокремленотаку сферу як енергопостачання. Правовідносини з ЕЕ у ГК
віднесено до господарсько-торговельної діяльності, яка здійснюється
суб'єктами господарювання у сфері товарного обігу і спрямована на
реалізацію продукції виробничо-технічного призначення; 4) закони,
які визначають
загальні
правила
функціонування
суб'єктів
господарювання на оптовому і роздрібному ринку ЕЕ та державне
регулювання цієї сфери, до яких відносяться, в тому числі,
і енергопостачальні організації (Закони «Про заходи, спрямовані на
забезпечення
сталого
функціонування
підприємств
паливноенергетичного комплексу», «Про господарські товариства»). Закон
«Про електроенергетику» відіграє значну роль у регулюванні відносин
на оптовому ринку ЕЕ, оскільки визначає загальні положення діяльності
ринку ЕЕ та закріплює статус його суб'єктів, а також повноваження
державних органів в цих відносинах; 5) підзаконні нормативні акти
(постанови КМ України, укази Президента України, законодавчі акти
міністерств і відомств, нормативні акти Національної комісії
регулювання електроенергетики. Оскільки значна частина ринку ЕЕ є
монополістами,
необхідно
враховувати
положення
Законів
«Про природні монополії» від 20 квітня 2000 р., «Про захист економічної
конкуренції» від 11 січня 2001 р., «Про захист від недобросовісної
конкуренції» від 07 червня 1996 р. (Грибанов, 2019, с. 22–26; Олійник,
2005, с. 349). Крім цього, на законодавчому рівні передбачені окремі
вимоги щодо функціонування оптового ринку ЕЕ: всі суб'єкти
підприємницької діяльності з виробництва та постачання ЕЕ мають
рівноправний доступ до оптового ринку ЕЕ та послуг електричних
мереж після отримання відповідної ліцензії на право здійснення цих
видів діяльності; ЕЕ продається та купується за цінами генеруючих
компаній та оптові ціни визначаються за Правилами оптового ринку ЕЕ;
всі учасники оптового ринку ЕЕ укладають договори купівлі-продажу ЕЕ
з суб'єктом підприємницької діяльності, який здійснює оптове
постачання ЕЕ відповідно до договору, на підставі якого створюється
оптовий ринок ЕЕ. Для проведення розрахунків за куплену на оптовому
ринку ЕЕ та спожиту ЕЕ постачальники, що здійснюють підприємницьку
діяльність з постачання ЕЕ на закріпленій території, їх відокремлені
підрозділи та оптовий постачальник ЕЕ відкривають в установах
уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом
використання (призначені виключно для накопичення коштів,
отриманих за ЕЕ від споживачівта розрахунків з учасниками оптового
ринку ЕЕ (Олійник, Продан, 2011, с. 65–68). Оптовий постачальник ЕЕ
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зобов'язаний забезпечити щоденне інформування учасників оптового
ринку ЕЕ та органів виконавчої влади про стан проведення розрахунків
на ринку ЕЕ. Важливим є також те, що на поточні рахунки із спеціальним
режимом використання не може бути звернено стягнення за
зобов'язаннями учасників оптового ринку ЕЕ. Операції на поточних
рахунках із спеціальним режимом використання не підлягають
призупиненню. Діяльність суб'єктів та відносини між ними на оптовому
ринку ЕЕ регулюються також актами КМ України з метою збереження
цілісності, надійного функціонування об'єднаної енергетичної системи
як головного чинника енергетичної безпеки України, вдосконалення
відносин у процесі купівлі-продажу ЕЕ (Олійник, 2005, с. 194). Серед цих
нормативно-правових актів слід виділити Постанову КМ України
«Про затвердження Тимчасових умов функціонування оптового ринку
електричної енергії» від 05 листопада 1999 р. № 20432 та постанову
КМ України «Про створення державного підприємства «Енергоринок»
від 05 травня 2000 р. № 755. Цією постановою створено державне
підприємство «Енергоринок» на базі відокремленого підрозділу
«Енергоринок» державного підприємства «Національна енергетична
компанія «Укренерго», предметом діяльності якого є: купівля
електричної енергії у її виробників, а також у суб'єктів підприємницької
діяльності, які є власниками ЕЕ, виробленої з давальницької сировини;
купівля в учасників оптового ринку ЕЕ, отриманої ними за угодами на
її імпорт; оптове постачання ЕЕ; укладення угод про передачу ЕЕ
з суб'єктом підприємницької діяльності, який отримав ліцензію на таку
передачу магістральними та міждержавними електричними мережами,
та забезпечення виконання цих угод; організаційне та матеріальнотехнічне забезпечення функціонування оптового ринку електричної
енергії; виконання функцій розпорядника системи розрахунків, а також
коштів оптового ринку ЕЕ; виконання інших функцій відповідно до
Статуту підприємства, який затверджено Постановою КМ від 05 червня
2000 р. № 922 (Кальченко, 2013, с. 193–196). Інституціональні
особливості системи нормативно-правового регулювання процесів
постачання і споживання електроенергетичних ресурсів свідчать про те,
що на етапі становлення ринкової економіки в Україні ця система
є недосконалою, оскільки недостатньо стимулює діяльність підприємств
щодо енергозабезпечення. Фрагментарність і нечіткість нормативного
регулювання питання договірних відносин поставки електричної енергії
дає підстави недобросовісним учасникам уникати відповідальності
за несвоєчасну
оплату
поставленої
електроенергії,
допускати
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прострочення її постачання, іншим чином уникати від належного
виконання прийнятих на себе договірних зобов'язань (Грибанов, 2019,
с. 24).
Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого
розвитку
Вищевикладене дозволяє стверджувати, що сучасна сегментація
вітчизняного ринку електроенергетики на оптовий і роздрібний,
яка сформувалася в процесі розвитку ринку електричної енергії,
зафіксована в законодавстві України нечітко і не містить ефективних
цивільно-правових, інших юридичних механізмів її оптимізації,
що не сприяє формуванню цивілізованої системи енергозабезпечення
в умовах забезпечення ГЕБ. Проблеми, що заважають ефективному
функціонуванню ринку електричної енергії мають загальні причини
виникнення. Реформа в енергетичному секторі потребує комплексного
підходу. Починати реформи з розвитку електроенергетичної галузі слід
із створення і вдосконалення енергетичного законодавства. У зв'язку
з цим особливого значення набуває розробка Закону України
«Про державне регулювання природних монополій та суміжних ринків
у паливно-енергетичному комплексі», який фактично має чітко
визначити правовий статус Національної комісії регулювання
електроенергетики України та механізм її фінансування. Енергетична
безпека як гарант збалансованого розвитку суспільства знаходиться
сьогодні у центрі глобальної енергетичної політики. ГЕБ України
залежить не лише від її ресурсної бази, а й відсвітових процесів,
що відбуваються в галузі енергетики. Посилення процесів глобалізації
все помітніше відображається на енергетичному секторі нашої держави,
тому зважена зовнішня політикамає бути пріоритетом сьогодення.
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ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ СІНГАПУРУ: ЕТАПИ ТА ФАКТОРИ РОЗВИТКУ

Стрімкий економічний розвиток нових індустріальних країн
у другій половині XX ст. довів, що за допомогою послідовного плану
і виважених соціально-економічних реформ у країн є можливість значно
зміцнити становище своєї національної економіки, добробут населення
і знайти свою нішу в структурі світового господарства. В результаті
перетворень деякі країни, включаючи Сінгапур, змогли перейти в число
розвинених країн і створити постіндустріальну економічну систему.
У статті аналізуються модель економічного зростання Сінгапуру, витоки
та сучасність процесу інтеграції в світовий економічний простір; стан та
особливості внутрішнього попиту; політичні чинники економічного
розвитку; стратегії інноваційного розвитку країни; адаптивність
сінгапурської моделі техногенної цивілізації в економічний вимір
життєдіяльності українського народу. У статті висвітлено головні
аспекти та фактори розвитку економічної моделі Сінгапуру, серед яких
політика імпортозаміщення, прозора система законодавства, залучення
іноземних інвестицій та міцна система державних інституцій.
Досліджено прямий та опосередкований вплив держави на формування
вільної ринкової економіки. Виокремлено та проаналізовано чотири
етапи економічних та політичних реформ Сінгапуру у др. пол. ХХ ст.
Ключові слова: модель економічного зростання; інвестиції;
структура економіки; стратегії модернізації; інноваційна економіка.
Vedmid Viktor, Student, Kyiv National University of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine
Singapore's Economic Model: Stages and Factors of Development
Rapid economic development of newly industrialized countries in the
second half of the XX century proved that with the help of a consistent plan
and balanced socio-economic reforms, countries have the opportunity to
significantly strengthen the position of their national economies, the welfare
of the population and find their niche in the structure of the world economy.
As a result of the transformation, some countries, including Singapore, have
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been able to become developed countries and create a post-industrial
economic system. The article analyzes the model of economic growth in
Singapore, the origins and modernity of the process of integration into the
world economic space; state and features of domestic demand; political
factors of economic development; strategies of innovative development of the
country; adaptability of the Singaporean model of technogenic civilization to
the economic dimension of life of the Ukrainian people. The article highlights
the main aspects and factors in the development of Singapore's economic
model, including import substitution policy, a transparent system of
legislation, attracting foreign investment and a strong system of state
institutions. The direct and indirect influence of the state on the formation of a
free market economy has been studied. Four stages of Singapore's economic
and political reforms in the second half of the XX century are singled out and
analyzed.
Key words: economic growth model; investments; structure of the
economy; modernization strategies; innovative economy.
Медведь Виктор, студент, Киевский национальный университет
культуры и искусств, г. Киев, Украина
Экономическая модель Сингапура: этапы и факторы развития
Стремительное экономическое развитие новых индустриальных
стран во второй половине XX в. доказало, что с помощью
последовательного плана и взвешенных социально-экономических
реформ в странах есть возможность значительно укрепить положение
своей национальной экономики, благосостояние населения и найти
свою нишу в структуре мирового хозяйства. В результате
преобразований некоторые страны, включая Сингапур, смогли перейти
в число развитых стран и создать постиндустриальную экономическую
систему. В статье анализируются модель экономического роста
Сингапура, истоки и современность процесса интеграции в мировое
экономическое пространство; состояние и особенности внутреннего
спроса; политические факторы экономического развития; стратегии
инновационного развития страны; адаптивность сингапурской модели
техногенной
цивилизации
в
экономическое
измерение
жизнедеятельности украинского народа. Статья освещает основные
аспекты и факторы развития экономической модели Сингапура, среди
которых
политика
импортозамещения,
прозрачная
система
законодательства, привлечения иностранных инвестиций и прочная
система государственных институтов. Исследовано прямое и
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опосредованное влияние государства на формирование свободной
рыночной экономики. Выделены и проанализированы четыре этапа
экономических и политических реформ Сингапура в др. пол. ХХ в.
Ключевые слова: модель экономического роста; инвестиции;
структура экономики; стратегии модернизации; инновационная
экономика.

Вступ
Напередодні 9 серпня 2020 р., коли Сінгапур входить в 55-ту
річницю своєї незалежності, світовий науковий дискурс актуалізує
досвід цього «азійського тигра» в різноманітному контексті. Зокрема:
І. Експерти Світового Банку називають Сінгапур лідером по створенню
умов ведення бізнесу, де: 1) ВВП на душу населення в 5,4 млн чол.
(7 місце в світі) становить 64 041 дол.; 2) відсутні власні природні
ресурси; 3) існує дефіцит питної води, що частково імпортується із
Малайзії; 4) досягнуто найнижчий рівень злочинності; 5) створено
трійку найбільших портів світу з вантажоперевезень; 4) функціонує
четвертий по значенню фінансовий центр (після Лондону, Нью-Йорку і
Гонконгу); ІІ. Дослідники відзначають роль в успіхах Сінгапуру
географічне положення, що сприяло його становленню в якості
комерційного, транспортного, комунікаційного центру Південно-Східної
Азії ще до початку Першої світової війни. Через Малаккську протоку та її
продовження Сінгапурську протоку вже у 1960-і рр. проходило більшість
торгових кораблів з Європи і США по дорозі в Азію, що дозволило
номінувати цей маршрут «Суецьким каналом Азії» (Лосовська, 2015);
ІІІ. Ряд аналітиків звертає увагу на маркетингові основи розвитку
виробництв з високою доданою вартістю та фінансової індустрії (Zhou,
2020); IV. Найбільш критичні вчені наголошують на проблемі
перетворення Сінгапуру в найбільший центр азартних ігор та
відмивання брудних коштів (Hirst, 2014).
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Особливо корисними для нашого дослідження виявилися роботи:
Міністра-ментора Сінгапуру – Лі Куан Ю., Є. Астаф‘євої, яка зосередилась
на питаннях між конфесійних взаємовідносин етнічних груп Сінгапуру;
Г. Єфімова, який досліджував політичний аспект становлення
сінгапурської держави. Процес трансформацій економік нових
індустріальних країн розглядався в роботах таких авторів: Е. Брагіної,
А. Булатової, А. Карімуліна, Н. Лоссовська, І. Кушнір, М. Г. Осипова,
М. В. Прусова, Л. Пахомової, Т Хірста (T. Hirst), Д. Каушік (D. Kaushik),
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К. Ліан (K. Lian), М. Мондейа (M. Мondeja), Жоу Пінг (Zhou Ping).
Формулювання цілей статті
Отже, теоретичний дискурс охоплює достатньо широкий вимір
макро і мікроекономічних проблем Сінгапуру. Тому ми звернемося
в нашому дослідження до міждисциплінарного взаємовпливу політичної
та економічної сфер життєдіяльності Сінгапуру; динаміки становлення
моделі економічного зростання Сінгапуру в контексті специфіки процесу
інтеграції Сінгапуру в світовий економічний простір; маркетингового
середовища інноваційного та інвестиційного позиціонування Сінгапуру.
Виклад основного матеріалу дослідження
В якості головних рис Сінгапурської економічної моделі можливо
назвати її орієнтованість на світовий ринок та змішану економіку
державного капіталізму. Завдяки створенню суверенного інвестиційного
фонду Temasek держава контролює акції підприємств, що створюють
приблизно 60 % ВВП (Арефьева, 2018, с. 22–24). Державні маркетингові
стратегії сприяли розвитку економіки і здійснили трансформацію
держави і вихід із третього світу та інтегрувалися в глобальний бізнес.
Розглянемо статистичні матеріали про стан економіки Сінгапуру
(Кушнир, 2018).
Таблиця 1
Розмір економіки Сінгапуру, млрд дол., 1970–2018 рр.
Показник
1970
1980
1990
2000
2010
ВВП
1.9
12.1
38.9
95.8
236.4
Національний дохід 1.9
11.5
38.5
95.2
235.1
Додаткова вартість
1.8
11.6
37.1
89.3
223.3

2018
364.2
336.6
341.6

Таблиця 2

Місце Сінгапуру в світовій економіці, млрд дол.,1970–2018 рр.
Галузь
1970
1980
1990
2000
2010
2018
ВВП
76
63
52
40
39
35
Сільське господарство 124
126
159
165
174
176
Промисловість
78
65
52
35
43
37
Структура економіки Сінгапуру, %, 1970–2018 рр.
Галузь
1970
1980
1990
2000
2010
Сільське господарство 2.7
1.6
0.34
0.099
0.039
Промисловість
21.5
30.0
27.5
29.5
23.0
Будівництво
6.9
6.2
4.8
5.3
4.7
Торгівля
27.8
21.0
16.4
15.9
21.1
Транспорт
11.4
14.4
14.0
13.7
12.0
Послуги
29.6
26.8
36.9
35.5
39.2
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Таблиця 3
2018
0.025
22.6
3.5
20.1
11.0
42.7
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Таблиця 4

Продуктивність економіки Сінгапуру, на душу населення, дол., 1970–2018 рр.
Галузь
1970
1980
1990
2000
2010
2018
ВВП
926.0
5 008.0
12 911.0 24 486.0 46 592.0 62 348.0
Сільське господарство 23.8
75.6
41.8
22.6
17.1
14.7
Промисловість
188.3
1 445.8
3 392.0
6 735.9
10 101.6 13 318.5
Торговий баланс Сінгапуру, млрд дол., 1970–2018 рр.
Показник
1970
1980
1990
2000
2010
Експорт
2.4
24.4
68.9
181.3
472.2
Імпорт
2.8
25.2
65.0
169.5
410.7
Торговий баланс
-0.37
-0.84
3.9
11.8
61.6

Таблиця 5
2018
634.8
540.2
94.6

Як бачимо, важливу роль в економічному розвитку Сінгапуру та
забезпеченні основної частки доходів країни відіграє зовнішня торгівля.
За рахунок імпорту Сінгапур задовольняє ті потреби, які виникають у
зв'язку з обмеженістю національних природних ресурсів. Експорт
допомагає країні реалізувати більше половини виробленої в країні
продукції на світовому ринку, формувати валютну виручку як основу
соціально-економічного розвитку (Прусова, 2016). Розглянемо динаміку
експорту Сінгапуру (Кушнир, 2018).
Таблиця 6
Експорт Сінгапуру, 1970–2018 рр.

рік

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

експорт,
млрд. дол.

експорт на
душу
населення,
доларів

поточні ціни

2.4
2.7
3.2
5.0
7.9
7.9
9.1
10.9
13.3
18.0
24.4
28.5
29.4
30.1
30.6
28.3

1 167.7
1 284.9
1 465.3
2 286.6
3 535.2
3 513.2
3 966.1
4 712.6
5 697.1
7 568.1
10 118.9
11 572.7
11 690.4
11 648.0
11 576.8
10 449.4

експорт,
ріст
млрд. дол. експорту, %
постійні ціни 1970
2.4
2.7
2.8
3.5
4.0
3.9
4.3
4.9
5.5
6.8
8.3
9.3
9.8
10.3
11.1
10.8

10.4
6.0
22.4
14.4
-1.3
11.0
13.7
11.3
23.5
22.1
11.9
5.2
5.4
8.2
-3.3
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частка
експорту в
ВВП, %
126.1
119.5
106.8
118.4
149.6
137.1
149.5
162.8
165.5
184.7
202.1
198.2
185.4
166.9
156.6
152.4

частка Сінгапуру, %
у
світі
0.63
0.63
0.62
0.72
0.82
0.78
0.80
0.85
0.90
0.96
1.1
1.3
1.4
1.4
1.4
1.3

в В ПівденноАзії Східній Азії
4.1
27.0
3.8
28.1
3.6
28.0
3.8
28.3
3.7
27.0
3.6
28.2
3.4
26.6
3.6
26.7
4.0
28.2
4.2
27.9
4.4
28.8
4.7
30.9
5.4
32.9
5.5
33.4
5.2
32.0
5.0
32.5
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1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

27.9
35.5
49.0
56.4
68.9
76.6
84.3
98.0
122.5
159.3
169.7
170.2
143.6
152.9
181.3

10 106.8
12 580.6
17 048.1
19 169.7
22 872.5
24 746.5
26 433.8
29 799.5
36 175.8
45 785.7
47 595.9
46 637.6
38 494.9
40 038.8
46 322.9

12.2
13.9
18.0
19.7
22.3
24.2
26.0
30.4
36.1
44.1
48.3
53.3
51.0
55.0
62.9

12.9
14.0
29.8
9.7
12.9
8.6
7.2
17.1
18.7
22.2
9.6
10.3
-4.4
7.8
14.4

продовження Таблиці 6

148.9
164.2
185.0
179.5
177.2
168.5
161.6
161.5
166.0
181.2
176.1
169.9
167.6
177.2
189.2

1.1
1.2
1.5
1.6
1.6
1.7
1.6
2.0
2.2
2.5
2.5
2.4
2.1
2.1
2.3

4.7
4.9
5.8
6.1
6.7
6.9
6.7
7.2
7.9
8.8
9.0
8.5
7.8
7.7
7.6

33.9
34.8
37.8
37.3
38.7
37.5
36.0
36.5
37.5
38.9
38.2
37.2
36.1
35.3
35.3

Тобто, протягом 1970–2018 рр. експорт Сінгапуру в поточних
цінах зріс на 632.4 млрд дол. (в 262.3 раз) до 634.8 млрд дол.; зміна
відбулася на 4.3 млрд дол. завдяки зростанню чисельності населення на
3.7 млн, а також на 628.1 млрд дол. завдяки зростанню експорту на душу
населення на 108 440.4 дол. Середньорічний приріст експорту Сінгапуру
був на рівні 13.2 млрд дол. або ж 12.3 %. Середньорічний приріст
експорту Сінгапуру в постійних цінах дорівнює 9.5 %. Частка в світі
збільшилася на 1.9 %. Частка в Азії підвищилася на 2.5 %. Мінімум
експорту був в 1970 р. (2.4 млрд дол.). Максимум експорту був у
2018 р. (Кушнир, 2018).
Експорт Сінгапуру в 1970 р. дорівнював 2.4 млрд дол., займав
29-е місце в світі і був на рівні експорту Югославії (2.5 млрд дол.),
експорту Бразилії (2.5 млрд дол.), експорту Іраку (2.4 млрд дол.),
експорту Індії (2.4 млрд дол.), експорту Пуерто Ріко (2.3 млрд дол.).
Експорт Сінгапуру був менше імпорту Сінгапуру на 0.37 млрд дол.,
торговий дефіцит становив 19.0 % від ВВП Сінгапуру. Частка експорту
Сінгапуру в світі дорівнювала 0.63 % (Кушнир, 2018).
Експорт на душу населення в Сінгапурі в 1970 р. дорівнював
1 167.7 дол., займав 22-е місце в світі і був на рівні експорту на душу
населення в Бельгії (1 246.6 дол.), експорту на душу населення в Науру
(1 207,4 дол.), експорту на душу населення в Норвегії (1 205.9 дол.),
експорту на душу населення в Ісландії (1 141.7 дол.). Експорт на душу
населення в Сінгапурі був більше, ніж експорт на душу населення в світі
(104 дол.) на 1 063.6 дол.
У порівнянні експорту Сінгапуру і сусідів у 1970 р., експорт
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Сінгапуру був більше, ніж експорт Малайзії (1.8 млрд дол.) на 37.5 %,
експорт Індонезії (1.3 млрд дол.) на 83.3 %. Експорт на душу населення
в Сінгапурі був більше, ніж експорт на душу населення в Малайзії
(163.1 дол.) в 7.2 рази, експорт на душу населення в Індонезії
(11.4 дол.) в 102.6 рази (Кушнир, 2018).
У порівнянні експорту Сінгапуру і лідерів у 1970 р, експорт
Сінгапуру був менше, ніж експорт США (59.7 млрд дол.) на 95,9 %,
експорт Німеччини (32.7 млрд дол.) на 92,6 %, експорт Великобританії
(28.5 млрд дол.) на 91,5 %, експорт Франції (23.7 млрд дол.) на 89,8 %,
експорт Японії (22 млрд дол.) на 89 %. Експорт на душу населення
в Сінгапурі був більше, ніж експорт на душу населення в Великобританії
(511.9 дол.) в 2.3 рази, експорт на душу населення у Франції (455.9 дол.)
в 2.6 рази, експорт на душу населення в Німеччині (415,6 дол.) в 2.8 рази,
експорт на душу населення в США (284,9 дол.) в 4.1 рази, експорт на
душу населення в Японії (209,9 дол.) в 5.6 рази (Кушнир, 2018).
Експорт Сінгапуру в 2018 р. становив 634.8 млрд дол., займав
11-е місце в світі і був на рівні експорту Італії (655.8 млрд дол.). Експорт
Сінгапуру був більше імпорту Сінгапуру на 94.6 млрд дол. Торговий
профіцит склав 26.2 % від ВВП Сінгапуру. Частка експорту Сінгапуру в
світі склала 2.5 % (Кушнир, 2018).
Експорт на душу населення в Сінгапурі в 2018 р. склав
109 608 дол., займав 3-є місце в світі. Експорт на душу населення в
Сінгапурі був більше, ніж експорт на душу населення в світі (3 280.7 дол.)
на 106 327,3 дол.
У порівнянні експорту Сінгапуру і сусідів у 2018 р., експорт
Сінгапуру був більше, ніж експорт Малайзії (246.5 млрд дол.) у 2.6 рази,
експорт Індонезії (218.5 млрд дол.) у 2.9 рази. Експорт на душу
населення в Сінгапурі був більше, ніж експорт на душу населення в
Малайзії (7 694.6 дол.) в 14.2 рази, експорт на душу населення в Індонезії
(818.9 дол.) в 133.8 рази (Кушнир, 2018).
У порівнянні експорту Сінгапуру і світових лідерів в 2018 р.,
експорт Сінгапуру був менше, ніж експорт Китаю (2 647.0 млрд дол.) на
76 %, експорт США (2 510.3 млрд дол.) на 74,7 %, експорт Німеччини
(1 872.7 млрд дол.) на 66,1 %, експорт Японії (917.1 млрд дол.) на 30.8 %,
експорт Франції (870.8 млрд дол.) на 27.1 %. Експорт на душу населення
в Сінгапурі був більше, ніж експорт на душу населення в Німеччині
(22 756.4 дол.) в 4.8 рази, експорт на душу населення у Франції
(12 901.3 дол.) в 8.5 разів, експорт на душу населення в США
(7 682.0 дол.) в 14.3 рази, експорт на душу населення в Японії
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(7 210.9 дол.) в 15.2 рази, експорт на душу населення в Китаї
(1 870.7 дол.) в 58.6 рази (Кушнир, 2018).
Таблиця 7
Країна
Сінгапур
Малайзія
Індонезія

Експорт Сінгапуру і країн сусідів,
порядок відношення до показника Сінгапуру
1970
1980
1990
2000
2010
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.14
-0.24
-0.32
-0.21
-0.33
-0.26
-0.0004
-0.33
-0.41
-0.41

2018
0.0
-0.41
-0.46

Незважаючи на те, що Сінгапур розташований в регіоні,
де корупція є нормою життя, країна входить в десятку держав
з найменшим рівнем корупції, хоча за цим показником в останні роки
спостерігається незначне зниження - переміщення з п'ятого на сьоме
місце
в
індексі
сприйняття
корупції,
опублікованому
TransparencyInternational. Сінгапур входить до групи країн-лідерів
і за якістю життя – посідає дев'яте місце за рівнем індексу людського
розвитку (Арефьева, 2018).

Рис. 1 Ріст ВВП Сінгапуру 1962–2000 рр.

Вже на першому етапі економічних реформ (1959–1965) Сінгапур
почав проводити ліберальну політику для залучення прямих іноземних
інвестицій. Суть політики полягала у звільненні місцевих і іноземних
підприємців в пріоритетних галузях від прибуткового податку, зборів на
сировину та обладнання на п'ять років. Їм також надавалася можливість
прискореної амортизації. (Пахомова, 2007). Передбачалося одночасне
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створення великої кількості галузей економіки, які дозволили б
підтримувати попит завдяки міжгалузевим зв'язкам. Для залучення
інвесторів Сінгапуру довелося створити надійну судову систему та
зменшити оподаткування. Щоб зробити це здійсненним, громадяни
країни повинні були повністю перелаштовуватися. Кожному, кого
впіймали у торгівлі наркотиками чи інтенсивній корупції, загрожувала
смертна кара. Партія Народної Дії Лі Куан Ю (ПНД) придушила всі
незалежні профспілки та консолідувала те, що залишилося в єдиній
групі під назвою Національний конгрес профспілок (НКП), який партія
безпосередньо контролювала. Особи, які загрожували національній,
політичній чи корпоративній єдності, були швидко ув'язнені без
звернення до суду. Драконічні, але сприятливі для бізнесу закони країни
стали дуже привабливими для міжнародних інвесторів.
На другому етапі розвитку міста (1966–1977) поступово
відбувається перехід до експортної орієнтації економіки, лібералізації
зовнішньоторговельної політики. Держава знизила кількість імпортних
квот, стали використовуватися імпортні мита, також створюються зони
вільної торгівлі всередині країни (Статус зони вільної торгівлі було
надано порту Сінгапуру і промислового району «Джуронг») (Осипова,
2007). Уряд стримував зростання заробітної плати, посилював трудове
законодавство і обмежував роль профспілок, а також створював
державні підприємства в стратегічних галузях. Пріоритетними галузями
стають: електроніка, нафтохімія, будівництво та суднобудування.
Головною метою державних компаній було забезпечення умов для
зростання приватного підприємництва. Крім того, державні і приватні
компанії ставилися в однакові умови: основним фактором виступала
прибутковість. Тому державні компанії не отримували особливих
привілеїв і пільг, що дозволило знизити неефективність державного
підприємництва і корупцію.
До 1972 р., лише через сім років після здобуття незалежності,
чверть виробничих фірм Сінгапуру були або іноземними, або спільними
компаніями, а США та Японія були основними інвесторами. Внаслідок
стабільного економічного клімату Сінгапуру, сприятливих інвестиційних
умов та швидкого розширення світової економіки з 1965 по 1972 рр. ВВП
країни зріс більше ніж в три рази, за 400 до 1200 дол. На відміну від своїх
сусідів, де політичний та економічний клімат був непередбачуваним,
Сінгапур ставав дуже стабільним. Більше того, з вигідним
розташуванням та налагодженою системою портів місто-держава
формувалася як ідеальне місце для виробництва товарів. Як результат
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американські транснаціональні корпорації одержали всі можливості для
того, щоб легко і швидко розпочати свою діяльність на території
Сінгапуру.
У період 1978–1985 рр. відбувається реструктуризація економіки,
шляхом створення і розвитку капіталомістких галузей промисловості,
скорочується роль трудомістких виробництв. Особлива увага
приділялася виробництву хімічних і фармацевтичних препаратів,
промислового обладнання та верстатів, програмного забезпечення,
електронної техніки та обладнання, оптичних і медичних інструментів.
Також важливого значення набув розвиток сфери послуг, що включав
транспортні, фінансові, банківські, телекомунікаційні та інші послуги.
Крім цього, важливу роль відігравала кваліфікація робочої сили
і політика підвищення заробітної плати, яка повинна була сприяти
направленню ресурсів та інвестицій в більш високотехнологічні галузі
(Каримуллина, 2012).
Коли іноземні інвестиції почали активно вливатися, Сінгапур
зосередився на розвитку своїх людських ресурсів та інфраструктури.
У країні створено багато технічних шкіл та платних міжнародних
компаній для навчання своїх некваліфікованих працівників
з інформаційних технологій, нафтохімії та електроніки. Для тих, хто не
міг працевлаштуватися в промислових сферах, уряд надавав робочі місця
в сфері послуг, таких як туризм та транспорт. Стратегія залучення
транснаціональних корпорацій до навчання робочої сили принесла
великі дивіденди для країни. У 1970-х рр. Сінгапур в основному
експортував текстиль, одяг та електроніку, а вже в 1990-х рр. вони
займалися
логістикою,
біотехнологічними
дослідженнями,
фармацевтичними
препаратами,
інтегрованими
схемами
та
аерокосмічною технікою (Mondeja, 2017).
У 1986–2020 рр. знижуються конкурентні переваги Сінгапуру
в трудомістких галузях, пріоритет віддається наукомістким галузям
(електроніка, фармацевтика, хімічна промисловість, біотехнології). У цей
період відбувається плавна економічна лібералізація, пов'язана
з приватизацією багатьох державних компаній, надається підтримка
малому та середньому бізнесу. Крім того в кінці 1990-х рр.
спостерігається збільшення прямих іноземних інвестицій закордон,
що пов'язано з перенесенням виробництв в менш розвинені країни
Південно-Східної Азії з більш дешевою робочою силою.
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Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого
розвитку
Вищевикладене дозволяє стверджувати про наступне: 1) модель
економіки Сінгапуру є інтеграцією в світову спільноту за провідної ролі
зовнішньої торгівлі, внутрішнього попиту і орієнтації на інноваційний
розвиток країни; 2) сьогодні розвиток економіки Сінгапуру, як і раніше,
в значній мірі залежить від потоків іноземного капіталу, однак
поступово зростає і роль внутрішніх ресурсів країни; 3) сприятливий
інвестиційний клімат, провідні місця в рейтингах економічної свободи
і стабільність економіки привертає в країну все більше іноземних
підприємців; 4) значні інвестиції в нові знання і технології відіграють
важливу роль в економічному зростанні, що допомагає Сінгапуру
залишатися на верхніх рядках в рейтингах країн за багатьма
показниками.
Отже в економічній моделі Сінгапуру головними факторами
її розвитку виступають: 1) імплементація політики імпортозаміщення;
2) орієнтація
національної
економіки
на
світовий
ринок;
3) встановлення зовнішніх контактів і залучення іноземних інвестицій;
4) розвиток інноваційних сфер в економіці; 5) забезпечення прозорості
законодавства; 6) формування міцної системи державних інституцій;
7) досвід Сінгапуру по залученню іноземного капіталу може бути
корисним для України; 8) для залучення іноземних інвесторів Україні
необхідна прозора система законодавства, яка повинна забезпечувати
захист інтересів капіталовкладників, також важливе значення має
створення відповідної інфраструктури та міцної системи державних
інституцій.
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ФОРМУВАННЯ АВТОРИТАРНО-ОЛІГАРХІЧНОГО РЕЖИМУ РОСІЇ:
СУПЕРПРЕЗИДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА

У статті проаналізовано інститут суперепрезиденстської
республіки та формування політичного режиму Росії. Виокремлено
основні
етапи
розвитку
держави.
Встановлено
особливості
державотворення
російської
нації.
Досліджено
інститут
суперпрезиденства, вивченого головні поняття суперпрезидентської
республіки на прикладі Росії. Доведено, що сучасна Росія – це зразок
суперпрезидентської республіки, де нема справжньої свободи вибору,
слова, демократії. Подано історичні етапи розвитку та встановлення
суперпрезидентської держави як традиції у творенні держави як
спадщини імперського і тоталітарного минулого. Проведено
компаративний аналіз: порівняння у формуванні авторитарного режиму
сучасної російської держави та інших держав постсоціалістичного
простору, де зберігається жорстка влада перших осіб держави.
Встановлено, що авторитарний режим та Інститут президентства
є головною політичною силою сучасної Росії, в руках якої зосереджено
усі політичні повноваження держави. Олігархія, яка оточує російського
президента виступає гарантом авторитарного режиму.
Ключові слова: олігархія; суперпрезидентська республіка;
авторитарний режим.

Koniush Marian, Student, Lviv Polytechnic National University, Lviv,
Ukraine
Formation of the Authoritorian-Oligarch Regime of Russia:
the Superpresidential Republic
The article analyzes the institute of the super-presidential republic and
the formation of the political regime of Russia. The main stages of
development of the state are distinguished. The peculiarities of state
formation of the Russian nation have been established. The Institute of superpresidency is investigated, the main concepts of the super-presidential
republic are studied on the example of Russia. It is proved that modern Russia
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is an example of a super-presidential republic where there is no real freedom
of choice, speech, democracy.
The historical stages of development and establishment of the superpresidential state as a tradition in the creation of the state as a legacy of the
imperial and totalitarian past are presented. A comparative analysis is made: a
comparison in the formation of the authoritarian regime of the modern
Russian state and other states of the post-socialist space, where the rigid
power of the first persons of the state remains. It has been established that the
authoritarian regime and the Institute of the Presidency are the main political
force of modern Russia, in whose hands all the political powers of the state are
concentrated. The oligarchy surrounding the Russian president is the
guarantor of the authoritarian regime.
Key words: oligarchy; super-presidential republic; authoritarian
regime.
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Формирования авторитарно-олигархического режима Росии:
суперпрезидентская республика
У статье проанализировано Институт суперпрезидентской
республики и процесс формирования политического режима Росии.
Изучены главные этапы развития страны и особенности становления
русской нации. Исследуется Институт суперпрезидентства, изучены
главные понятия суперпрезидентской республики на примере России.
Доведено, что современная Россия ‒ это пример республики, где нет
настоящей свободы выбору, слова, демократии. Подано исторические
этапы развития и установления суперпрезидентского государства как
традиции в создании государства, как наследия имперского
и тоталитарного прошлого. Проведено компаративный анализ:
сравнение в формировании авторитарного режима современного
российского государства и других государств постсоциалистического
пространства, где хранится жесткая власть первых лиц государства.
Установлено, что авторитарный режим и Институт президентства
является главной политической силой современной России, в руках
которой сосредоточено все политические полномочия государства.
Олигархия, которая окружает российского Президента выступает
гарантом авторитарного режима.
Ключевые слова: олигархия; суперпрезидентская республика;
авторитарный режим.
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Вступ
Суперпрезидентська республіка у конституційному праві ‒ термін
на означення особливого виду республіканської форми правління, в якій
усі важелі правової і державної влади знаходяться у руках президента.
Президент є не тільки главою держави, а й лідером керівної партії.
Суперпрезидентська
республіка
монотеїстична.
Термін
«суперпрезидентська республіка» зазвичай використовується для
характеристики держав, в яких «президенціалізація» форми правління
на політичному рівні досягла крайнього ступеня і супроводжувалася
розвитком
явища,
для
якого
використовується
термін –
«суперпрезидентство» (рос. «сверхпрезидентство»). Суперпрезиденство
є ключем до розуміння феномену «суперпрезидентської республіки».
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Інститут президентства почали вивчати на посттоталітарному
просторі нещодавно. Наукові статті вивчають явище суперпрезиденства
на прикладі тих держав, у яких влада зосереджується у руках глави
держави. Стаття Г. Голосова розкриває проблему вивчення партійної
системи Росії; автореферат О. Овчинникова досліджує форми правління
російської держави, враховуючи еволюційний шлях та радянську
спадщину. Монографія А. Титкова розкриває особливості нової
політичної географії Росії на початку нового тисячоліття. Важливим
джерелом дослідження російської форми правління є також
компаративний аналіз досліджень різних республік постсоціалістичного
простору у статтях: М. Поліщука, Е. Ертисбаєва, Н. Сапарова, Х. Штайнера.
Важливим у дослідженні російської форми правління є соціологічні
методи.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми
У більшості колишніх радянських республік були несприятливі
внутрішні соціально-політичні умови розвитку. Усі вони зіштовхнулися
із проблемами: отримання суверенітету і незалежності, зміцнення
державності, забезпечення національної безпеки, створення ефективної
національної
економіки,
забезпечення
соціально-політичної
стабільності, соціального і культурного розвитку населення, інтеграції
у світову громадськість та її визнання як повноправного члена.
Вирішення цих завдань вимагало концентрації державної волі, втіленої в
образі «сильного» президента. Концентрація влади у руках глави
держави супроводжувалася виникненням кризових ситуацій у сфері
внутрішньої та зовнішньої політики, подолання яких вимагало рішучих
дій із використанням повноти ресурсів державної влади. Вирішення
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складних проблем державотворення стало однією із найважливіших
політичних причин виникнення і розвитку у пострадянських
республіках явища суперпрезидентства. Суперпрезидентство стало
«монофункціональною
системою»,
створеною
для
вирішення
економічних, соціальних і політичних проблем, з якими стикаються
ці держави.
Аналізуючи роль вищих органів державної влади у державному
механізмі,
суперпрезидентство
є
своєрідною
функціональною
гіпертрофією інституту президента при пропорційній атрофії інших
важливих елементів механізму держави. Правова форма феномену
суперпрезидентства ‒ консолідація президентської форми правління,
тобто така структурно-функціональна організація державної влади,
яка характеризується значним домінуванням президента над іншими
вищими органами влади держави. Інститут президентства має
домінуючі можливості впливу на процес формування уряду; визначає
політичний курс вищого органу виконавчої влади і припиняє його
діяльність. Концентрація у руках глави держави диспропорційна
великому обсягу повноважень, насамперед кадрових, ‒ визначальна
правова характеристика суперпрезидентства.
Формулювання цілей статті
Мета статті – здійснити аналіз діяльності Інституту
президентства Російської Федерації як суперпрезидентської республіки.
Дослідження базується на аналізі законодавчої бази Російської
Федерації у діяльності Інституту президентства. Використаний
хронологічний принцип, який розглядає етапи формування
суперпрезидентської республіки.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих
наукових результатів
Нещодавно низка дослідників використовують поняття
«суперпрезидентська система правління» для аналізу політичних
процесів на пострадянському просторі. Наприклад, вони вважають,
що «у Росії відбулося формування авторитарно-олігархічного режиму у
вигляді суперпрезидентської республіки» (Овчинникова, 2008, с. 22–28).
Розглянемо детальніше етапи формування внутрішньодержавної
ситуації у системі керування держави.
У Росії з 1917 р. до 1993 р. республіканська форма правління
пройшла чотири етапи розвитку: парламентська республіка
(березень ‒ листопад 1917 р.), радянська республіка (листопад 1917 р. ‒
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серпень 1991 р.), змішаний тип республіки (серпень 1991 р. ‒ листопад
1993 р.) і суперпрезидентська республіка (з грудня 1993 р.).
Хоча державна влада фактично не змінилася, бо по суті вона
залишилася авторитарною у формі режиму особистої влади президента
Б. Єльцина. Це природний наслідок неготовності громадянського
суспільства в Росії до демократичних змін. Авторитарність проявляється
у концентрації влади у руках глави держави ‒ президента. Авторитарний
режим дає можливість зосередити розвиток ресурсів у стратегічних
напрямах для суспільства та ефективно реагувати на важливі проблеми.
Ця тенденція характерна для країн, що знаходяться на етапі
модернізації. Однак, авторитарний режим у Росії 90-х рр. ХХ ст. має свої
відмінності. Перш за все, надмірна концентрація влади у руках
Президента Росії у обсягах, які перевищують повноваження президентів
Франції та США разом узятих, роблять суспільство надзвичайно
залежним від його суб’єктивної волі. При цьому політична еліта,
переважно, корумпована і продажна, оскільки зайнята не стільки
турботою про національні інтереси, скільки просуванням своїх
егоїстичних запитів.
Слабка ступінь розподілу політичних ролей та функцій вказує на
слабо розвинений політичний механізм держави. Чим вищий ступінь
диференціації і спеціалізації функцій політичних інститутів, тим вища
їхня здатність реагувати на інтереси та потреби суспільства. Отже,
пірамідальна структура влади, характерна для Росії цього періоду,
має високий ступінь інертності, суб’єктивізму. Така ж система за період
президентства Б. Єльцина створювалася зацікавленими олігархічними
групами, які в обмін на фінансування цього режиму влади отримували
від неї привілеї. Ця обставина вказує на низьку соціально-економічну
ефективність режиму; його нездатність гарантувати усі конституційні
права та свободи громадян, реагувати на гострі потреби. Недостатня,
а в деяких випадках і дуже низька ефективність режиму постійно
ставить перед суспільством питання про його легітимність.
В умовах надмірної концентрації влади в руках президента, для
виконавчих органів відсутня можливість постійного та дієвого контролю
їхньої діяльності, як з боку суспільства, так і з боку законодавців.
Ця ситуація створює можливості для корупції: безконтрольних витрат
державних коштів. Інструментами контролю у цих умовах виступають
ЗМІ та зріла партійна система. Однак, конкурентна партійна система,
здатна
виявити
і
виразити
інтереси
соціальних
груп,
ще не сформувалася. ЗМІ самі виявляються залежними від влади.
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Історичні особливості розвитку форми правління у Росії позначилися
на подальшому її розвитку, тому що безпосередній вплив на державу
здійснювала не лише багатовікова монархічна, а й радянська система,
яким властива наявність загальновизнаного лідера. Це призвело до того,
що у межах виконавчої влади були закладені паралельні структури ‒
президентська та урядова. Президентській, побудованій за зразком
роботи Політбюро ЦК КПРС, була відведена роль тіньового,
але реального центру влади. Урядовій ‒ роль провідника президентської
влади.
Отже, форма правління сучасної Російської Федерації ‒ це
консолідація запозичених і адаптованих до російських реалій основних
елементів форм правління західних країн і, водночас, результат власного
розвитку державності, що тяжіє до централізованої виконавчої влади,
встановлення якої є наслідком не лише існуючих умов, а й історичних
факторів (Штайнер, 2003, с. 19).
Становлення суверенної російської державності відбувається
із величезними труднощами та супроводжується гострою боротьбою
політичних сил, яка тільки поглиблює кризові явища російського
конституціоналізму.
Це
загрожує
суспільству
поверненням
до репресивного режиму та руйнацією державності. До серпня 1991 р.
політична ситуація у Росії характеризувалася запеклою боротьбою між
союзною та новою російською владою за вплив на державний апарат.
У персоніфікованому вимірі це означало протистояння двох політичних
лідерів: М. Горбачова і Б. Єльцина. Проблему еволюції російської
державності слід осмислити в історичному контексті відносин
федеративної держави та її складових частин ‒ 15 союзних республік.
Головний вузол суперечностей визначається відносинами,
пов’язаними із перерозподілом влади і власності між старою
бюрократичною елітою та новими регіональними політичними групами.
«Вихідний
імпульс
дезінтеграції
союзної
державності
був
започаткований «Декларацією про державний суверенітет Росії від
12 червня 1990 р.», з якого, власне, починається новий етап історичного
розвитку російської держави» (Коровицына, 2003, с. 108).
Політична війна завершилася розпадом радянської системи
правління. Безпосередній вплив на розвиток подій мав такий факт, що в
уніфіковану, багаторівневу і централізовану систему організації
державної влади в республіках, за аналогією з союзною державністю,
були
запроваджені
інститути
президентства.
Запровадження
у радянську модель влади та генетично несумісного з нею інституту
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стало імпульсом у розвитку російської державності. Інститут
президенства відіграв важливу роль у долі національної державності
Росії.
У процесі розпаду російської державності обидві її складові
частини: представницька (законодавча) та виконавча (адміністративна)
гілки влади так змінили свої власні позиції у її формальній структурі, так
перетворили свої функції і повноваження, що це зумовило загальну
дестабілізацію політичної ситуації в країні. Виник інституційний
конфлікт, що завершився ліквідацією однієї зі сторін протистояння.
Політична функція перехідного періоду полягає в тому, що в його межах
виробляється та інституціалізується така система, за якої не громадяни
пристосовуються до намірів чиновників та політиків, а політики,
якщо вони хочуть зберегти себе в цій роль, узгоджують свої програмні
заяви і конкретні дії із волевиявленням громадян (Коровицына, 2008,
с. 111).
У російському державотворчому процесі можна виокремити три,
чітко виражені за своїм змістом і механізмами, фази політичної боротьби
за державну владу, які супроводжувались громадською дискусією про
форми державного устрою та правління і політичною конкуренцією
різноманітних конституційних проектів. Перша фаза охоплює
червень 1990 ‒ листопад 1991 рр. Її можна охарактеризувати
як запозичений розвиток, зміст якого обмежений відтворенням
і дублюванням на центральному рівні структур союзної держави, а саме:
дворівневої системи законодавчої влади, представленої інститутами
З’їзду народних депутатів і двопалатної Верховної Ради та дворівневої
моделі виконавчої влади в межах президентської і урядової системи
державного управління.
На цьому етапі розвитку російської державності не спостерігалося
вираженого дуалізму двох провідних державних інститутів ‒ президента
і парламенту. І хоча інститут президентства був укорінений в радянську
модель організації державної влади формально, без зміни вихідних
доктринальних
(політико-правових)
та
інституційних
основ
її життєдіяльності, збереження рівноваги у політичній системі
забезпечувалося завдяки виживанню за умов протистояння союзним
структурам. Система республіканської державної влади існує як модель
співіснування в одному політико-правовому полі двох інститутів різних
типів, відносини яких були побудовані за принципом механічного
взаємодоповнення.
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У такій моделі взаємодії органічно виглядав процес однобічного
перерозподілу влади, здійснений рішенням З’їзду народних депутатів
у листопаді 1991 р. на користь президентської складової. Політичні
підсумки першої фази розвитку російської державності виглядали
обнадійливими, тому що було закладено вихідні компоненти системи
політичної демократії: виборні органи громадянського представництва
на федеральному і місцевому рівнях; у законодавчій сфері почав
працювати двопалатний парламент; було запроваджено інститут глави
виконавчої влади, відповідального перед представницькою владою
за проведення урядовою адміністрацією курсу економічних реформ;
сформувався незалежний Конституційний Суд; почали вибудовуватися
елементи партійно-політичної структури організації державної влади у
вигляді парламентських фракцій.
Друга перехідна фаза у розвитку російської державності
охоплювала період з грудня 1991 р. до грудня 1992 р. Симптоми
конфліктної взаємодії законодавчої і виконавчої влади проявилися
одразу після перших кроків впровадження політики лібералізації
економіки, тому що вони зачепили базові умови існування основних
соціальних груп. За спиною реформи, розгорнулася боротьба між
різними владними структурами і політичними угрупованнями за повне
панування у політичному житті. При виході інституту президента
за межі радянської моделі державного управління та перетворення його
на самостійну і самодостатню структуру, системна несумісність
і конфліктність традиційного та нового підходів до організації державної
влади ставали очевидними. Функції та повноваження одного інституту
відкрито дублювали функції і повноваження іншого. Латентна
і неконтрольована, суспільно-політичними та представницькими
інститутами, фаза паралельного конструювання системи державного
управління завершилася наприкінці 1992 р.
У третій фазі розвитку російської державності відбувся
перманентний відкритий інституційний конфлікт, що завершився
у жовтні 1993 р. ліквідацією радянської системи влади та управління
(Конституційні аспекти, 2015, с. 92). З прийняттям Конституції 1993 р.
Росія стала суперпрезидентською республікою, про що свідчить не лише
характер повноважень глави держави у законодавчій, виконавчій
і судовій сферах влади, а й те, що президент виведений за рамки тріади
влади і стоїть понад ними. Він має право не лише призначати
губернаторів (незгода законодавчого органу із президентською
кандидатурою може закінчитися його розпуском), а й відстороняти їх від
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влади у зв’язку із втратою довіри до них чи за неналежне виконання
своїх обов’язків. Важливо й те, що глава держави здійснює безпосереднє
керівництво діяльністю федеральних органів виконавчої влади. Серед
«силових» відомств особливе місце посідає Міністерство внутрішніх
справ Росії, яке слугує центральною ланкою у забезпеченні
правопорядку і боротьби із злочинністю в системі органів виконавчої
влади. У деяких випадках глава держави може визначати пріоритетні
напрями діяльності МВС на перспективу (Штайнер, 2003, с. 21).
Залежно від ролі глави держави й парламенту в механізмі
політичної відповідальності уряду, російська модель може бути
визначена як змішана з домінуванням Інституту президентства. За такої
моделі уряд формально відповідальний і перед главою держави, і перед
парламентом, однак, висловлена парламентом недовіра чи прийняття
резолюції осуду не тягне за собою обов’язкової відставки уряду. Крім
того, ця процедура обтяжена такими умовами, що часто унеможливлює
її реалізацію на практиці. Порушення депутатами питання про
відповідальність уряду може обернутися негативними наслідками для
самого парламенту. Уряд не залежить від парламентської більшості,
бо формується не за партійною ознакою, а за ступенем довіри із боку
глави держави, тому часто його називають «командою президента».
Він виконує не програмні вимоги партійної більшості, а настанови глави
держави, втілює в життя президентський курс (Голосов, 2009).
Як зазначає російський державознавець В. Чиркін, російська модель
формування уряду характеризується тим, що «Президент при
призначенні Уряду, на відміну від Франції, не орієнтується ні на партійну
більшість у парламенті, ні на партійну належність міністрів» (Титков,
2004, с. 286).
При застосуванні такої моделі, глава держави отримує реальну
можливість призначити на посаду прем’єр-міністра будь-якого
кандидата, незважаючи на протест парламенту. Конституція Російської
Федерації 1993 р. передбачає, що президент може прийняти рішення про
відставку уряду (вказувати підстави не обов’язково), а Державна Дума
(нижня палата парламенту) може висловити йому недовіру (ст. 117).
Однак, процедура висловлення недовіри уряду обтяжена негативними
наслідками для неї самої, що робить урядову відповідальність перед
парламентом номінальною. Після висловлення Державною Думою
недовіри уряду, Президент РФ може оголосити про його відставку або
не погодитися із рішенням Думи. Якщо ж вона протягом трьох місяців
повторно висловить недовіру уряду, президент оголошує про його
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відставку або розпускає Державну Думу. Крім того, голова уряду РФ
може порушити перед Думою питання про довіру уряду, а це може
розглядатися як політичний тиск на парламент, адже якщо Державна
Дума в довірі уряду відмовляє, президент протягом семи днів приймає
рішення про його відставку або про розпуск Думи і призначення нових
виборів. В умовах, коли уряд ‒ це «команда президента», перспектива
розпуску Державної Думи ймовірна.
Російській Федерації характерна слабка роль парламенту
у законодавчій сфері. Президент Російської Федерації має повноваження,
які дозволяють йому впливати і на формування парламенту,
і на припинення його діяльності (принаймні щодо нижньої палати
Державної Думи), так і на саму законодавчу діяльність. Адже глава
російської держави призначає вибори Державної Думи (п. «а» ст. 84
Конституції РФ) і має право розпустити її у випадку триразового
відхилення, поданих президентом кандидатур голови уряду (ч. 4 ст. 111);
висловлення недовіри уряду (п. 3. ст. 117) чи відмови Думи в довірі
уряду (ч. 4 ст. 117); ініціативі (ст. 84 Конституції РФ), що дає главі
держави змогу порушувати питання про прийняття нових законів, про
внесення змін і доповнень до чинних законодавчих актів (у т. ч. до
Конституції).
Право законодавчої ініціативи президента РФ не обмежується
питаннями, що належать до його компетенції, а має універсальний
характер. Президент може впливати на зміст законопроектів шляхом
використання права вето; при цьому, Конституція Російської Федерації
не вказує підстав, за яких це право глави держави може бути
реалізоване: недоцільність, необґрунтованість того чи іншого
законопроекту, суперечність із чинною Конституцією та чинним
законодавством тощо. Засобом впливу глави держави на діяльність
Федеральних Зборів є передбачений п. 4 ст. 84 Конституції РФ Послання
президента до парламенту про становище в країні, про основні напрями
внутрішньої та зовнішньої політики держави. Правова природа такого
послання законом не визначена.
З одного боку, президент, згідно із Конституцією та
федеральними законами визначає основні напрями зовнішньої та
внутрішньої політики, відповідно, загальні настанови й конкретні
доручення, що містяться в посланні, мають обов’язковий характер,
з іншого ‒ послання не є нормативним актом, не може суперечити
законам і обмежувати діяльність парламенту. При здійсненні
повноважень президента Російської Федерації у сфері відносин
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із парламентом главу держави можна розглядати як учасника
законодавчого процесу. Якщо ж до цього додати конституційні
повноваження глави держави призначати референдум, а також
приймати власні нормативно-правові акти, то його роль у сфері
здійснення законодавчої влади виявляється не просто визначною,
а справді домінуючою (Поліщук, 2008, с. 525).
Отже, форма правління сучасної Російської Федерації, створена
у перехідних умовах історичного розвитку держави, за домінування
кризових явищ та зміни форм державної організації, заслуговує
на особливу увагу, оскільки була здійснена заміна старої форми
правління на нову. Державний апарат було доповнено новими
державними органами; змінено порядок формування функціонуючої
системи влади, що дало змогу забезпечити еволюцію історично
встановленої форми правління, а також пристосувати її до нових
історичних, політичних та економічних відносин.
Сьогодні у Російській Федерації форма правління під виглядом
суперпрезидентської республіки сприяє позитивним процесам
підвищення економічного, соціально-політичного рівня розвитку
держави, що значною мірою відповідає сучасному станові формування
російського суспільства. Проте проблема еволюції форми правління Росії
на сучасному етапі полягає в складності її практичного і теоретичного
обґрунтування, визначенні перспектив її розвитку. Ця форма державної
влади, безперечно, потребує серйозних змін, зокрема, доцільно
скорегувати повноваження президента, парламенту та уряду.
Необхідність цих змін актуальна на перспективу, однак, реалізація
політичної модернізації форми державного правління в цій країні
швидше за все, що неможлива.
Дослідження про Росію як країну із суперпрезидентським
режимом набули популярності, зокрема, у працях американського
політолога Стівена Фіша (Ертысбаев 2011, с. 261). Вчений вважає, що у
Росії існує «роздута і надпотужна виконавча влада, що не врівноважена
ні із законодавчою, ні із судовою та не підзвітна їм», і саме цей факт
«підірвав легітимність пострадянського режиму і, можливо, навіть самої
демократії; зупинив розвиток недержавних політичних організацій;
перешкодив формуванню ефективної держави та появі відповідального
уряду».
Досліджуючи російську суперпрезидентську модель 90-х рр. ХХ ст.,
І. Клямкін відзначив її особливості та недоліки: 1) моносуб’єктна влада
у суперпрезидентських системах спирається на сильну армію, проте в РФ
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це неможливо через демілітаризацію та деградацію самої армії;
2) у відносинах між центром і регіонами Росії моносуб’єктність влади
стала символічною через фетишизацію виборів; 3) виникає проблема
політичної відповідальності центральних інститутів (Сапаров, 2000,
с. 523).
Досліджуючи історико-теоретичний аспект еволюції форми
правління
російської
держави,
О. Овчиннікова
зазначає,
що суперпрезидентська республіка суттєво відрізняється від класичної
президентської республіки за своїми основними ознаками, серед яких
вона виокремлює наступні: а) спосіб передачі влади – обрання
наступника його попередником; б) прийняття нормативних актів,
що регулюють відносини в усіх сферах людського життя; в) право
розпуску парламенту; г) призначення керівниками регіонів своїх
намісників та їхнє усунення від влади (Бурлачук, 2014, с. 189).
У підсумку дослідниця у робить два важливі висновки:
1) із прийняттям Конституції 1993 р. Росія стала суперпрезидентською
республікою, про що свідчить не тільки характер повноважень глави
держави у законодавчій, виконавчій та судовій сферах влади, а й те,
що президент поза межею владної тріади стоїть найвище;
2) суперпрезидентська республіка ‒ це окремий випадок систем
правління, аналогічний до парламентських монархій, президентських чи
парламентських республік, та подібний до дуалістичних монархій,
від яких її вирізняє лише спосіб передачі влади (передача у спадок
чи через вибори) (Конституційні аспекти, 2015, с. 93).
Результати дослідження. У сучасній Росії не залишилося сфер
державного управління, на які не поширюються якісь повноваження
президента.
Протягом
двадцяти
років
існування
Інституту
президентства у РФ відбувалося послідовне «позаконституційне»
розширення компетенції першої особи держави за рахунок
конституційних і
федеральних законів.
Унаслідок внесення
законодавчих змін до низки нормативно-правових актів президент
отримав понад 400 додаткових повноважень.
Відповідно до п. 3 ст. 81 Конституції Російської Федерації, одна і та
ж особа не може перебувати президентом країни більше ніж два терміни
(Голосов, 2009, с. 152). Проте ця норма основного закону не заважає
В. Путіну керувати країною перебуваючи, час від часу, на посаді прем’єрміністра. В. Путін і Д. Медвєдєв змінюються місцями, формально
дотримуючись вимог конституції, як це було у 2008–2012 рр. Насправді
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державою керував В. Путін, який як ноообраний президент обійматиме
свою посаду протягом шести років.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого
розвитку
У межах дихотомії «демократія ‒ авторитаризм» сучасна
політична система Росії є авторитарною суперпрезидентською
республікою. Ключова риса демократії ‒ можливість зміни керівництва
держави без згоди на це чинної влади у РФ не проявляється. Незважаючи
на те, що в Росії сьогодні при владі перебуває вже третій президент,
кожен наступний із них змінювався за згодою або бажанням
попереднього. Тому Б. Єльцин, В. Путін та М. Медведєв ‒ представники
однієї політичної системи, а відмінності між ними відіграють другорядну
роль.
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ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ТЕРИТОРІЇ КРАЇН
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У статті проаналізовано основні характерні риси формування
спільної екологічної політики Європейського Союзу, узагальнено основні
етапи її розвитку. Досліджено нормативно-правову базу формування
екологічної політики ЄС. Проаналізовано основні інструменти політики
Європейського Союзу у сфері захисту та охорони навколишнього
середовища. Визначено й охарактеризовано основні напрями
екологічної політики Європейського Союзу. Досліджено роль
Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища та
екологічної безпеки як одного з глобальних викликів сьогодення.
Проаналізовано досвід розвинених країн світу щодо державного
регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Виділені сучасні дієві інструменти регулювання у сфері охорони
навколишнього природного середовища. Визначено умови, за яких
можливо використання зарубіжного досвіду в Україні. Обґрунтовано
положення, що від вирішення екологічних проблем залежить
стабільність соціально-економічного розвитку України. Проаналізовано
значимість екологічних факторів у процесах функціонування ЄС.
Виокремлено особливості формування екологічної політики ЄС.
Доведено необхідність формування системи екологічного управління як
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важливого фактору інтеграції України в європейський соціальноекономічний простір.
Ключові слова:
інструменти державного регулювання;
раціональне використання природних ресурсів; охорона навколишнього
природного середовища.
Kornieieva Viktoriia, Student, Kyiv National University of Culture and
Arts, Kyiv, Ukraine
Environmental Protection in the Countries of the European Union
The article analyzes the main features of the formation of the common
environmental policy of the European Union, summarizes the main stages of
its development. The legal framework for shaping EU environmental policy
has been investigated. The main instruments of the European Union's
environmental and protection policy are analyzed. The main directions of the
European Union's environmental policy have been identified and
characterized. The role of the European Union in the field of environmental
protection and ecological safety as one of the global challenges of today is
explored. The experience of the developed countries of the world on state
regulation in the field of environmental protection is analyzed. Modern
effective regulatory instruments in the field of environmental protection are
highlighted. The conditions under which the use of foreign experience in
Ukraine is possible are determined. It is substantiated that the stability of
socio-economic development of Ukraine depends on the solution of
environmental problems. Significance of environmental factors in the
processes of EU functioning is analyzed. The features of EU environmental
policy-making are highlighted. The necessity of formation of ecological
management system as an important factor of integration of Ukraine into the
European socio-economic space is proved.
Key words: state regulation instruments; rational use of natural
resources; protection of theenvironment.
Корнеева Виктория, студентка, Киевский национальный
университет культуры и искусств, г. Киев, Украина
Охрана
окружающей
среды
на
территории
стран
Европейского союза
В статье проанализированы основные характерные черты
формирования общей экологической политики Европейского Союза,
обобщены основные этапы ее развития. Исследована нормативноправовая
база
формирования
экологической
политики
ЕС.
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Проанализированы основные инструменты политики Европейского
Союза в сфере защиты и охраны окружающей среды. Определены и
охарактеризованы основные направления экологической политики
Европейского Союза. Исследована роль Европейского Союза в сфере
охраны окружающей среды и экологической безопасности как одного из
глобальных вызовов современности. Проанализирован опыт развитых
стран мира по государственному регулированию в сфере охраны
окружающей природной среды. Выделенные современные действенные
инструменты регулирования в сфере охраны окружающей природной
среды. Определены условия, при которых возможно использование
зарубежного опыта в Украине. Обосновано положение, что от решения
экологических
проблем
зависит
стабильность
социальноэкономического развития Украины. Проанализированы значимость
экологических факторов в процессах функционирования ЕС. Выделены
особенности формирования экологической политики ЕС. Доказана
необходимость формирования системы экологического управления как
важного фактора интеграции Украины в европейское социальноэкономическое пространство.
Ключевые слова: инструменты государственного регулирования;
рациональное использование природных ресурсов; охрана окружающей
среды.

Вступ
Охорона навколишнього середовища, поряд з економічною
інтеграцією,відноситься до одного з пріоритетів ЄС. Більш того,
екологічна політика розглядається як невід'ємна частина європейського
інтеграційного процесу. За останні 20 років європейськими країнами
прийнято понад 200 законів і постанов, що мають відношення до
охорони навколишнього середовища. В основі екологічних заходів ЄС
закладена Концепція сталого розвитку. Для вирішення екологічних
завдань в рамках єдиного Європейського екологічного простору діє
регіональна екологічна організація – Європейське агентство
знавколишнього середовища (ЄЄА), покликане здійснювати достовірну
експертну оцінку ступеня екологічної небезпеки, сприяти розробці
екологічного законодавства і створення умов для реалізації програму
сфері охорони навколишнього середовища.
Основними завданнями в сфері охорони навколишнього
середовища, які вимагають координації зусиль всіх європейських країн,
визнавалося рішення наступних проблем: кліматичні зміни, руйнування
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озонового шару Землі, втрата біорізноманіття, збільшення кількості
технічних аварій, управління джерелами прісної води, деградація лісових
ресурсів, управління прибережними територіями, виробництво та
утилізація відходів, міська екологія.
ЄС постійно вдосконалює правову базу охорони навколишнього
середовища. Курс країни на євроінтеграцію ставить нові вимоги
стосовно підходів до формування та здійснення державного
регулювання охорони навколишнього природного середовища. Саме
тому актуальним є ретельне вивчення регулювання у сфері охорони
навколишнього середовища розвинених країн світу, які ефективно
вирішують питання збереження,
охорони та раціонального
використання природних ресурсів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Основою даного дослідження стали теоретичні положення праць
та аналітичні записки українських та зарубіжних вчених, які присвячені
проблемним питанням екологічного регулювання та аналізу
ефективності державного права у даній сфері, зокрема таких як
Л. Горбач, Ю. Кулаковський, В. Медоуз, В. Мартиненко, М. Реймерс,
І. Тусловська М. Хвесик та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми
Протягом багатьох років в країнах Європейського союзу
з’являються нові методи та інструменти до вирішення нагальних
екологічних проблем, таких як надмірне забруднення атмосферного
повітря, забруднення водних ресурсів, накопичення відходів тощо.
Враховуючи, що екологічні проблеми у багатьох країнах світу є схожими,
є сенс дослідити світовий досвід найбільш ефективного використання
інструментів вирішення та регулювання цих проблем.
Формулювання цілей статті
Метою статті сталоузагальнення зарубіжного досвіду державного
регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища
у раїнах Євпорейського союзу, визначення основних інструментів
здійснення державного регулювання охорони довкілля.
Виклад основного матеріалу дослідження
Історія екологічного права Європейського Співтовариства
починається з заяви Європейської комісії 1970 р., яке містила пропозиції
про необхідність ЄС бути більш активним у галузі екології та розробки
спільної екологічної програми. До цього в основному документі –
Договорі про утворення Європейського Співтовариства 1957 р. відсутні
вказівки про екологічне право, не містилися норми про довкілля та його
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охорони. У 1971 р. Комісія прийняла Заяву про екологічну політику ЄС,
а також пропозиції реалізувати ряд заходів по захисту навколишнього
середовища та розробки екологічної програми.
Екологічна політика на європейському рівні існує з 1972 р., її
відображено в європейських програмах з охорони навколишнього
середовища 1973, 1977, 1983, 1993 і 2002 рр.
Перша програма про заходи ЄС в галузі охорони навколишнього
середовища (1973–1976) була прийнята і схвалена спільною Заявою
Спільноти та представниками Ради в 1973 р. У наступні роки були
внесені доповнення у сам Договір про Співтовариство і було прийнято
кілька спільних екологічних програм. Шоста еколого-політична
Програма (2002) визначила найважливіші еколого-політичні цілі,
принципи та пріоритети Співтовариства в області екології.
За період з 1957 р. і до теперішнього часу Європейське
співтовариство пройшло великий шлях розвитку екологічного права,
формування та реалізації екологічної політики Співтовариства.
Європейське співтовариство до вступу в силу Єдиного
Європейського Акта в 1987 р. випустило понад 200 правових актів на
основі ст. 100 (Зрівняння прав) і ст. 235 (Збірна компетентність)
Договору про заснування Європейського економічного співтовариства
(Договір ЄС (EuropeanTreaty)).
Словосполучення «оточуюче середовище» не згадувалося в угодах,
що закріплюють створення ЄЕС, але завдання охорони навколишнього
середовища стала однією з пріоритетних у його діяльності
У цей період часу створювалися Плани природоохоронної
діяльності, в яких конкретизувалися її цілі та принципи, а також були
сформульовані пріоритетні питання, які вимагали прийняття
невідкладних заходів. Наприклад, завдяки застосування ст. 100 та/або
ст. 235 договору ЄЕС, були виконані законодавчі рішення в таких
областях, як забруднення води і повітря. Тоді ж, у європейському
законодавстві з'являються чітко сформульовані заходи, пов'язані з
охороною навколишнього середовища. Ці заходи стосувалися практично
всіх аспектів екологічного права країн-членів ЄЕС.
Поняття «навколишнє середовище» в договорі ЄЕС з’явилося
01 липня 1987 р. в результаті внесення поправки до ст. 100А (внутрішній
ринок). А також у цьому документі з'явився окремий розділ з
навколишнього середовища – ст. 130R-T. Тим не менш, офіційно охорона
навколишнього середовища ще не входила в завдання ЄЕС.
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Після набрання чинності Маастрихтського Договору 1993 р.
охорона навколишнього середовища, нарешті, стала офіційно вважатися
однією з пріоритетних завдань відповідно до ст. 2 Договору про ЄС
(так став називатися колишній Договір ЄЕС). З цього моменту
Європейський Союз та Європейське Співтовариство є синонімами.
Набуття чинності Амстердамського Договору 1999 р. призвело до
зміни нумерації статей в Договорі ЄС. Більше значення стало надаватися
принципом інтеграції, раніше викладена в ст. 130R. Ст. 6 Договору ЄС
наказує обов'язкове інтегрування вимог охорони навколишнього
середовища у всі формулювання, політику і діяльність Співтовариства.
Екологічна політика Європейського Співтовариства базується на
ряді загальних принципів, які викладені у низці статей Договору.
Так, у ст. 11–16 прописані основні принципи, важливі для реалізації
екологічної політики Європейського Співтовариства: субсидіарності;
інтеграції; запобігання і профілактики; боротьби з шкідливими
впливами на навколишнє середовище безпосередньо в джерелах
їх утворення; «забруднювач платить» (за заподіяння шкоди платить той,
хто за нього відповідальний); зважування співвідношення переваг
і негативних наслідків регулювання.
При цьому тлумачення і застосування цих принципів
підпорядковане принципу відносності – заходи, які вживаються
Співтовариством з регулювання впливів на навколишнє середовище
і населення, не повинні виходити за рамки заходів, які вживаються для
досягнення цілей Договору (ст. 5 абз. 3 Договору).
Принцип субсидіарності визначає, що в питаннях екологічної
політики та інших аспектах екології субсидіарність застосовна тільки
у тих випадках і обставинах, коли цілі передбачуваних заходів
(наприклад, з регулювання впливів) успішніше будуть досягатися
на рівні Співтовариства, ніж на рівні окремих країн-учасниць. Реалізації
принципу субсидіарності з конкретним заходам регулювання впливу
зазвичай передує підготовча робота у вигляді зважування аргументів
«за» і «проти» в порядку дискусій, в окремих випадках розгляду в Раді,
Європарламенті та в Суді з тим, щоб отримати консолідоване рішення.
Принцип інтеграції (ст. 6 Договору) визначає необхідність
включення потреб охорони навколишнього середовища в розробку і
виконання всіх інших політик Співтовариства з тим, щоб вся політика
Співтовариства була екологічно дієвою.
Принципи запобігання і профілактики були поетапно внесені
в Договір у 1987 р. (принцип запобігання) і в 1993 р. (принцип
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профілактики) і в даний час розглядаються як єдиний принцип.
Він визначає необхідність прийняття дій за наявності підстави
побоювань за здоров'я людини та екологію, коли ще немає ясності
в масштабах і зміст екологічних загроз, з метою недопущення настання
шкоди. Цей принцип може реалізуватися шляхом використання різних
інструментів (наприклад, екологічної експертизи проектів, заходів по
запобіганню аварій, заборони на експорт відходів і ін).
Принцип боротьби з шкідливими впливами на навколишнє
середовище в джерелах їх виникнення. Цей принцип певною мірою має
попереджувальний характер і дозволяє не допустити шкідливий вплив
на об'єкти навколишнього середовища та населення замість того,
щоб боротися з наслідками шкоди.
Принцип «забруднювач платить» визначає відповідальність за
заподіяння шкоди (шкідливого впливу). Більш конкретно цей принцип
визначений у ряді вторинних документів, наприклад, в Конвенції
OSPAR – витрати на засоби для запобігання, боротьби і скорочення
забруднення повинні вживатися винуватцем.
Критерій зважування співвідношень переваг і негативних
наслідків регулювання – cost and benefits в англійській термінології
дозволяє визначити і зіставити економічні витрати (або їх еквіваленти)
і користі регулювання.
Екологічне право Європейського Співтовариства містить важливі
принципи компетенції Співтовариства в регулюванні охорони
навколишнього середовища і держав-учасників у випадках відсутності
регулювання цих питань Співтовариством.Право Європейського
Співтовариства є складовою органічною частиною права Європейського
Союзу (ЄС) або європейського права, самостійної специфічної правової
системи, що склалася в результаті інтеграційних процесів на континенті
і існує поряд з міжнародним правом і національним правом державчленів ЄС.
Законодавство ЄС наразі є особливим типом наднаціонального
законодавства з окремими національними елементами.Правові
інструменти, що діють в рамках законодавства ЄС, і використовуються
при регулюванні відносин різних юридичних суб’єктів, що володіють
різною юридичною силою.
Законодавчі акти – правові норми, обов'язкові для виконання
всіма країнами – членами ЄС, мають вищу силу, ніж національне
законодавство та не потребують трансформації в національні
закони.Директиви – не мають прямої юридичної сили, але закладені
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в них цільові показники обов'язкові для виконання всіма членами ЄС.
Форми і методи досягнення цих цільових показників визначаються
національними органами.Окремі положення директив у встановлені
терміни трансформуються в національне законодавство, набувають при
цьому сувору юридичну силу і дозволяють гармонізувати правові
системи різних держав-членів ЄС. Рішення приймаються з окремих
питань і мають обов'язкову юридичну силу для тих суб'єктів, на які вони
спрямовані (окремі країни-члени ЄС, компанії, особи).Рекомендації
і думки не є строгими правовими інструментами і використовуються
в країнах ЄС у якості керівних принципів для установ і організацій.
У складних секторах охорони навколишнього середовища
розробка законодавчих документів починається з рамкових директив,
які визначають керівні принципи, інституційні основи, сфери
компетенції та залученість суб'єктів, процедури і тимчасові рамки.
Після цього розробляються дочірні директиви, які визначають конкретні
параметри правової системи, наприклад, перелік конкретних речовин,
гранично допустимі значення їх вмісту в об'єктах навколишнього
середовища, продуктах і товарах тощо.
Європейські приписи діють на національному рівні держав –
членів ЄС. Вони мають силу безпосередньо в кожній державі і для
кожного його громадянина. При цьому не потрібно ніякого додаткового
перекладання на національне право. Приписи Співтовариства за своїм
характером схожі з законами на федеративному рівні.
Чотири частини Конституції містять декілька положень,
що стосуються питань охорони навколишнього середовища. Частина I
свідчить, що однією з головних завдань Європейського Союзу є сталий
розвиток, що ґрунтується, зокрема, на поліпшення якості
навколишнього середовища (ст. I-3, параграф 3), іншим важливим
завданням є сприяння сталому розвитку на глобальному рівні (ст. I-3,
параграф 4).
У Преамбулі до Частини II («Хартія основоположних прав
Європейського Союзу» – «TheCharter of FundamentalRights of theUnion»),
ЄС бере на себе відповідальність за сприяння збалансованому і стійкому
розвитку.
Обов'язковість
інтегрування
пріоритетів
охорони
навколишнього середовища в політику Європейського Союзу
відображена у формулюваннях Частини II (ст. II-37) і Частини III (ст. II-4
«Про політику і функціонування Союзу») Конституції.
Ст. 174 (колишня 130R) формулює завдання та принципи
екологічної політики ЄС, регламентує високий рівень охорони
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навколишнього середовища, але дозволяє винятки, пов'язані
з регіональними відмінностями. У ст. 175 викладається діюча юридична
основа природоохоронних заходів та процедуру їх розробки. Ст. 176
(колишня 130T) визначає можливість країн-членів ЄС продовжувати або
починати виконання більш суворих природоохоронних заходів.
Ці заходи повинні знаходитися у відповідності з положеннями вихідного
Договору і доводитися до відома Європейської Комісії.
У Договорі про Європейське Співтовариство досить повно
розглянуті питання охорони навколишнього середовища. Так, у ст. 2
Договору зазначено, що Європейське Співтовариство прагне до
гармонійного, збалансованого і стійкого розвитку економічного життя,
в високій мірі охорони навколишнього середовища, поліпшення її якості,
підвищення рівня життя і підвищення якості життя.
У Договорі сформульовано основні напрями політики в області
екології для досягнення зазначених цілей.Поставлені основні напрямки
екологічної політики, як і інші завдання, вирішуються шляхом
політичних заяв і вираження думок органів Співтовариства
(Європейського парламенту, Ради, Комісії та Суду), прийняття постанов,
директив і рішень. Крім того даються рекомендації та висловлення
позицій.Постанови, директиви та рішення при цьому мають обов'язкову
силу і є основною формою діяльності Європейського Співтовариства в
реалізації його екологічної політики.
Основними директивами ЄС в галузі охорони навколишнього
середовища є: директиви в області якості повітря; директиви щодо
якості води та управління водними ресурсами; директиви в галузі
охорони природи; директиви щодо поводження з відходами; директиви,
що регулюють промислове забруднення; директиви з хімічних речовин;
директиви щодо генетично змінених організмів.
До теперішнього часу є велика кількість директив ЄС,
присвячених
конкретним
питанням
охорони
навколишнього
середовища. Всі ці директиви є обов'язковими для виконання.
Національна політика у сфері навколишнього середовища повинна
знаходитися в руслі вимог, викладених у конкретних директивах
і постановах ЄС. Наприклад, RoHS (Restriction of HazardousSubstances –
це директива Європейського Союзу, що обмежує використання шести
речовин в новому електричному та електронному обладнанні після
01 липня 2006 р.
Дана директива Європейського Союзу – тільки один з документів
постійно зростаючого числа інструкцій і правил по екологічно
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прийнятним технологіям. Директива RoHS доповнює іншу директиву
Європейського
Союзу,
відому
як
Директива
WEEE
(WastefromElectricalandElectronicEquipment), яка стосується процесу
вторинного використання обладнання і матеріалів після переробки.
Директива RoHS переслідує наступні цілі:скоротити забруднення
та запобігти руйнуванню навколишнього середовища; запобігти
отруєнню зазначеними речовинами і, як наслідок, виникнення проблем
зі здоров'ям у людей, що працюють і користуються електричним
обладнанням та електронікою.
Національне законодавство окремих європейських країн може
бути більш суворим або більш м’яким порівняно з приписами директив.
В першому випадку зацікавлені особи можуть брати положення
директиви в якості основи для своїх дій, а у другому третя сторона може
застосувати їх проти конкретної країни-члена ЄС (але не проти інших
осіб).
У багатьох розвинутих країнах були створені організаційні
структури управління охороною навколишнього середовища і
раціонального використання природних ресурсів. Подібні структури
були створені в ЄС, а також у ряді окремих комісій при ООН. Так,
питаннями екологічної політики в Європі займається комітет
з екологічної політики Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН.
До числа головних європейських організації, завданням яких є
охорона навколишнього середовища, є Європейське Агентство
з навколишнього середовища (ЄЄА). ЄЄА було засновано у 1990 р. у
Копенгагені з метою забезпечення інформацією та проведення
«оздоровчої» політики в області охорони навколишнього середовища.
ЄЄА виконує та координує роботи зі збору, узагальнення і аналізу даних
про стан навколишнього середовища. В даний час членами ЕЕА є 18
і беруть участь у роботі ще 12 країн.
Управління охороною навколишнього середовища в різних
країнах здійснюється в залежності від їх адміністративного устрою.
У якості прикладу можна розглянути систему управління якістю
навколишнього середовища в Нідерландах. Нідерланди за своїм
адміністративно-федеральним устроєм є конституційною монархією.
Питаннями навколишнього середовища в Нідерландах займаються
кілька
міністерств:Міністерство
житлового
будівництва,
територіального планування та навколишнього середовища (відає
питаннями охорони навколишнього середовища); Міністерство
транспорту, громадських робіт та водного господарства (відає
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питаннями водного середовища); Міністерства сільського господарства,
природи та якості продовольства (відає питаннями менеджменту в
природі).
Управління якістю навколишнього середовища в Нідерландах
здійснюється
на
трьох
рівнях:
національному,
провінцій
і муніципальному.Голландський парламент складається з двох палат,
які мають Комітети щодо навколишнього середовища. Нідерланди
мають 12 провінцій. Кожна провінція управляється Провінційною
Радою.Кожні чотири роки провінції складають свої схеми екологічної
політики, в яких вони пов'язують національну екологічну політику
з потребами їх власної області. Кожен рік вони видають свої екологічні
програми, які включають конкретні заходи та їх вартісні оцінки.
Провінції
визначають
спеціальні
області
для
захисту
навколишнього середовища в межах своїх кордонів. Вони також
визначають місця розміщення відходів. Провінційні органи видають
екологічні ліцензії для великих промислових та інших великих
підприємств
з
потенційно
несприятливими
ефектами
для
навколишнього середовища.
Кожна провінція складається з кількох муніципалітетів.
Нідерланди мають 548 муніципалітетів. Великі муніципалітети мають
окремий виконавчий орган, який відає екологічними справами.
Муніципалітети відіграють важливу роль в екологічному ліцензування
та у примусовому здійсненні умов ліцензії та загальних правил. Вони
також забезпечують поінформованість про проблеми навколишнього
середовища, населення та бізнес-спільноти, наприклад, складаючи
локальні питання Порядку денного на ХХІ ст. Специфічні екологічні
завдання муніципалітетів включають очищення забруднених земель та
будівництво і обслуговування систем каналізації.
На відміну від провінцій, муніципалітети не зобов'язані складати
схеми екологічної політики. Тим не менш, вони повинні готувати
щорічну муніципальну екологічну програму, яка підводить підсумок дій,
запланованих протягом наступних дванадцяти місяців.Муніципалітети в
одному регіоні часто співпрацюють у виконанні екологічної політики.
Така співпраця підтримується матеріально центральним урядом.
Доситьвдалим прикладом є регулюванняохоронинавколишнього
природного середовища та природокористування у Сполучених Штатах
Америки, де з кінця 60-х рр. ХХ ст. забруднення навколишнього
природного середовища стало однією з основних проблем. Ця проблема
була пов’язаною насамперед з економічним зростанням даної держави.
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Саме в цей період загострення екологічних проблем досягло в країні
граничної межі і ставлення до них кардинально змінилося.
У 70-ті рр. ХХ ст. були запроваджені стандарти якості навколишнього
природнього середовища. Однак, зважаючи на достатньо складну
ситуацію, яка існувала на той час у США, уряду вдалося не лише
призупинити подальше забруднення навколишнього природнього
середовища, але і поліпшити його якість. Цільові заходи з охорони
довкілля тут визначає федеральне Агентство з охорони природи,
а кожний штат окремо пропонує конкретні заходи щодо їх реалізації,
пов’язуючи їх з планами розвитку галузей. Ефективним засобом
контролю за викидами є запровадження Агентством з охорони
навколишнього середовища у США «дозволів» на допустиму кількість
забруднювальних речовин, який є меншим, аніж встановлений для них
ліміт на продаж своїх прав іншим фірмам. Таким чином, у США створився
ринок прав на забруднення навколишнього природнього середовища.
У результаті діяльності якого екологічну ситуацію в країні було
значнопо ліпшено (Тустановська І. В., с. 44).
Управління охороною навколишнього середовища у державі
можна розглянути на прикладі Німеччини.
На державному рівні питання охорони навколишнього
середовища в Німеччині закріплені за Міністерством навколишнього
середовища, охорони природи та ядерної безпеки (Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsichercheit (BMU)). Міністерство здійснює
контроль за організаціями.
Більшість експертних завдань виконується спеціалізованими
організаціями: наприклад, функція охорони – Федеральною дослідною
установою з охорони природи і ландшафтної екології; технічні питання
охорони навколишнього середовища, еко-токсикологія, частково
моніторинг – Федеральною екологічною службою. Ці організації
проводять значну частину досліджень в області охорони навколишнього
середовища.
Найбільш важливі рішення приймаються, як правило, після
обговорення на наукових радах, що складаються з представників
Міністерства навколишнього середовища, охорони природи і ядерної
безпеки, а також Федерального дослідного закладу охорони природи та
ландшафтної екології та Федеральної екологічної служби. На рівні
земель діє триступенева система управління, що включає в себе
організації вищої, середньої та нижчої ланки.
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Вищі ланки цієї системи – міністерства з охорони навколишнього
середовища окремих земель. Більш приватні питання, пов'язані
з охороною природи, вирішуються іншими організаціями, зокрема
міністерствами сільського господарства.Діяльність органів управління
охороною природи середньої ланки інтегрується міністерствами. Органи
управління нижчої ланки – рівень округів і міст – в основному
укомплектовані інженерами землеустрою.
В деяких землях при природоохоронних органах існують ради,
що складаються з добровільних громадських уповноважених. У функцію
наукових рад входить консультація представників природоохоронних
органів. Крім завдань охорони природи земельні органи управління
відповідальні також за технічні питання, пов'язані з охороною
навколишнього середовища. У ряді випадків вони займаються також
проблемами водного і земельного господарства.
У Німеччині, як і в багатьох європейських державах, значна роль
належить приватним організаціям. Саме вони за багато років до
створення державної системи охорони навколишнього середовища
здійснювали багато функцій. І сьогодні виконання значної частини робіт
неможливо без участі приватних організацій: як правило, ці роботи
пов’язані зі збором даних про навколишнє середовище та стан
ландшафтів (картування, науково-дослідні роботи), благоустроєм,
охороною рідкісних видів тварин, розведенням нових порід тварин,
роз'яснювальною роботою серед громадськості.
Надання підприємствам свободи вибору альтернативних рішень
щодо плати за забруднення середовища створює певні передумови
не лише для зменшення вартості боротьби із забрудненням, а й зменшує
виробничі витрати в цілому (Мартиненко, 2010).
Аналіз екологічного Законодавства Європейського Союзу в цілому
і окремих вхідних у нього держав (Німеччини, Нідерландів, Франції та
інших) дозволяє зробити висновок про те, що воно має велике значення
для країн з перехідною економікою, забезпечуючи високий рівень якості
навколишнього середовища для громадян ЄС, тим самим впливає і на
громадян тих європейських країн, які, будучи кандидатами на вступ
у члени ЄС, зобов'язуються до моменту вступу в ЄС прийняти все
законодавство ЄС і завершити його реалізацію протягом десяти років
після вступу в ЄС.
Екологічне право ЄС в останні роки швидко розвивається в зв'язку
з необхідністю вдосконалення правових механізмів та підвищення
ефективності діючого права в умовах, пов'язаних з ухваленням
177

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
Європейської Конституції, входження до складу ЄС нових членів, у тому
числі з розвиненими або недостатньо розвиненими національними
системами екологічного права, уточненням компетенцій спільноти
і окремих країн, що входять в нього. Особливо помітний розвиток
екологічного права ЄС на різних рівнях – міжнародному, національному,
міждержавному та регіональному (аж до муніципального).
Gerd Winter (інститут екологічного права Університету р Бремена,
ФРН) виділяє основні екологічні принципи Спільноти в якості
самостійних правових принципів, що характеризують напрями розвитку
екологічного права: а) принцип високого рівня захисту навколишнього
середовища; б) принцип збереження (підтримки) і поліпшення якості
навколишнього середовища; в) принцип врахування факторів місцевого
значення; г) принцип передбачливості; д) принцип попередження;
е) принцип відновлення джерел; ж) принцип відповідальності за
забруднення. Вони розглядаються в тісному зв'язку і на основі
принципів, закріплених у ст. 174 Договору про утворення ЄС.
Особлива увага в правовій літературі приділяється можливим
наслідкам для Європейського екологічного права розширення ЄС за
рахунок вступу нових членів до співтовариства. На думку Gyula Bandi
(Католицький університет, Будапешт) необхідно приділити належну
увагу до перехідних заходів для знову вступили в Союз держав. Ці заходи
вживаються новими членами та країнами-кандидатами на вступ, можна
звести до сприйняття рамкового законодавства Союзу (включаючи
право на доступ до інформації і забезпечення захисту навколишнього
середовища), проведення заходів, спрямованих на вступ у міжнародні
угоди, стороною яких є Європейський Союз; участі у зменшенні
глобального та транскордонного забруднення; розробки та
вдосконалення законодавства з захисту навколишнього середовища
(спрямованого на збереження біологічного різноманіття; забезпечення
функціонування внутрішнього ринку. Через те, що перехідні заходи
мають обмежений тимчасовий характер, вони не повинні замінювати
імплементацію багатьох приписів, таких, як рамкове законодавство або
новації.
Gyula Bandi, розглядаючи питання про імпорт екологічної
політики і права ЄС, вважає, що при вступі нових країн до ЄС необхідно
при адаптації національного екологічного законодавства враховувати
його рівень (відповідність, вище або нижче) до європейського.
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При цьому адаптація національного законодавства при
необхідності може проводитися шляхом використання методів
саморегуляції і самоімплантації.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого
розвитку
Ключовими питаннями подальшого розвитку екологічного права
ЄС є удосконалення правових стратегій щодо захисту екологічних прав
людини, екологічної відповідальності (запобігання та санація
екологічної шкоди), відповідальності заподіювача шкоди, правового
регулювання економічних механізмів охорони навколишнього
середовища, гармонізації екологічного права ЄС та міжнародного
екологічного права.
Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС висуває нові
вимоги до державного регулювання охорони навколишнього
природного середовища України відповідно до європейських стандартів.
Тому головною умовою використання інструментів державного
регулювання
є
удосконалення
чинного
природоохоронного
законодавства
України,
розробка
законодавчих
актів,
які
стосуватимуться субсидування, кредитування, квотування, систем
застави та ін., що має призвести до збільшення інвестування в охорону
навколишнього природного середовища.
Перспективами подальших досліджень є вдосконалення
природоохоронного законодавства України відповідно до вимог Угоди
про асоціаціюміж Україною та ЄС.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто питання світових транснаціональних
корпорацій, які проводять активну діяльність на території України,
а також українських транснаціональних корпорацій та тенденцій
їх розвитку.
Наразі Україна активно інтегрує до світових економічних
інституцій, але в той же час вітчизняна економіка зазнає впливу з боку
світових транснаціональних корпорацій. З отриманням Україною
незалежності, великі корпорації почали сприймати вітчизняну
економіку як незаповнений ринок для товарів та послуг та джерело
відносно дешевої робочої сили та природних ресурсів. Вагомим
фактором входження транснаціональних корпорацій на територію
України став низький рівень конкурентоспроможності українських
підприємств, що пов’язане з відокремленням економіки після розпаду
Радянського Союзу та специфікою функціонування економіки
до 90-х рр. ХХ ст. на території України.
У нашій країні діє багато сильних транснаціональних корпорацій,
діяльність яких сильно впливає на економіку України. Протягом років
незалежності України, взаємовідносини між країною та міжнародними
компаніями еволюціонували, набувши нових форм.
Створення власне українських транснаціональних корпорацій дає
можливість утвердити та захистити національні економічні інтереси та
сприяти розвитку господарських структур. Також українські
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транснаціональні корпорації можуть підсилити позиції України на
світовій арені, безпосередньо у сфері економіки, створюючи міцні
зв’язки між країнами.
Створення вітчизняних транснаціональних корпорацій може
стати важливим фактором у відновлення економіки України. Проте
процес створення може бути прискореним у випадку залучення
іноземних партнерів та капіталу.
Ключові слова: транснаціональні корпорації; іноземні інвестиції;
міжнародна діяльність; світове господарство.

Pulkiv Mariia, Student, Kyiv National University of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine
Trends in the Development of Transnational Corporations in
Ukraine
The article deals with the issues of world multinational corporations
active in Ukraine, as well as Ukrainian multinational corporations and their
development trends.
Nowadays, Ukraine is actively integrate into the world economic
institutions, but at the same time, the domestic economy is influenced by
global multinational corporations.With Ukraine becoming independent, large
corporations began to perceive the domestic economy as an unfilled market
for goods and services and a source of relatively cheap labor and natural
resources.An important factor in the entry of multinational corporations into
the territory of Ukraine was the low level of competitiveness of Ukrainian
enterprises, which is connected with the separation of the economy after the
collapse of the Soviet Union and the specific functioning of the economy until
the 1990s in the territory of Ukraine.
There are many strong multinational corporations operating in our
country, whose activities strongly influence the Ukrainian economy. Over the
years of Ukraine's independence, the relationship between the country and
international companies has evolved, taking on new forms.
The creation of proper Ukrainian multinational corporations gives the
opportunity to promote and protect national economic interests and promote
the development of economic structures. Also, Ukrainian multinational
corporations can strengthen Ukraine's position on the world stage, directly in
the economic sphere, by creating strong links between countries.
The creation of domestic multinational corporations can be an
important factor in the economic recovery of Ukraine. However, the creation
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process can be accelerated in the case of attracting foreign partners and
capital.
Key words: multinational corporations; foreign investment;
international activity; world economy.
Пулькив Мария, студентка, Киевский национальный университет
культуры и искусств, г. Киев, Украина.
Тенденции
развития
транснациональных
корпораций
в Украине
В статье рассмотрены вопросы мировых транснациональных
корпораций, которые проводят активную деятельность на территории
Украины, а также украинских транснациональных корпораций и
тенденций их развития.
Сегодня Украина активно интегрирует вмировые экономические
институты, но в то же время отечественная экономика испытывает
влияние со стороны мировых транснациональных корпораций.
С получением Украиной независимости, крупные корпорации начали
воспринимать отечественную экономику как незаполненный рынок для
товаров и услуг и источник относительно дешевой рабочей силы и
природных ресурсов. Весомым фактором вхождения транснациональных
корпораций на территорию Украины стал низкий уровень
конкурентоспособности украинских предприятий, что связано
с отделением экономики после распада Советского Союза и спецификой
функционирования экономики до 90-х гг. ХХ в. на территории Украины.
В нашей стране действует много сильных транснациональных
корпораций, деятельность которых сильно влияет на экономику
Украины. В годы независимости Украины, взаимоотношения между
страной и международными компаниями эволюционировали, приобретя
новые формы.
Создание собственно украинских транснациональных корпораций
дает возможность утвердить и защитить национальные экономические
интересы и способствовать развитию хозяйственных структур. Также
украинские транснациональные корпорации могут усилить позиции
Украины на мировой арене, непосредственно в сфере экономики,
создавая прочные связи между странами.
Создание отечественных транснациональных корпораций может
стать важным фактором в восстановлении экономики Украины. Однако
процесс создания может быть ускоренным в случае привлечения
иностранных партнеров и капитала.
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Вступ
Сьогодні однією із найбільш значимих та важливих тенденції
економіки усього світу є посилення інтеграційних процесів та взаємодії
відтворювальних структур усіх розвинених країн, що напряму пов’язані
із діяльністю транснаціональних корпорацій.
Транснаціональні корпорації прямо чи опосередковано впливають
на соціальні, політичні та економічні процеси, що відбуваються у межах
всього світу. Наразі міжнародні компанії посилюють рівень
взаємозалежності між різними країнами, вони інтенсифікують процес
міжнародного поділу праці та кооперації національних економік. Значну
частину серед сумарного обсягу світової торгівлі займає продаж товарів
та послуг дочірніх компаній іноземних корпорацій. Так, на
транснаціональні корпорації припадає вагома частина вивозу капіталуу
вигляді прямих іноземних інвестицій, та найбільші затрати фінансових
ресурсів, що припадають на розвиток новітніх технологій.
З огляду на те, що сфера діяльності транснаціональних корпорацій
розповсюджується на велику кількість країн та види економічної
діяльності, можемо говорити, що стабільний активний розвиток окремої
держави є неможливий без взаємодії з такими компаніями в умовах
інтенсивної глобалізації усіх сфер людського життя.
Щодо України, то залучення прямих іноземних інвестицій, що
відбувається через процес транснаціоналізації, є безумовно важливим,
адже дає змогу вітчизняній економіці бути конкурентоспроможною, а
також розвиває ринок праці та підвищує рівень життя населення. Однак
досягнення результату можливе за умови створення сприятливих вмов
для транснаціональних корпорацій та захисту національних інтересів
конкретної держави, у нашому випадку України.
Формулювання цілей статті
Метою
статті
є
дослідження
тенденцій
розвитку
транснаціональних корпорацій на території України, впливу розвитку
економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Дослідники О. Рогач, В. Новицький, О. Швиданенко, В. Рокоча
займалися вивченням структури діяльності транснаціональних
корпорацій в Україні. Однак, можемо говорити про те, що сьогоднішній
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соціальний, політичний та економічний розвиток України дає підґрунтя
для
подальшого
дослідження
можливостей
залучення
транснаціональних корпорацій та аналізу їх діяльності на рівні
економіки України з метою виявлення найкращих стратегій розвитку
нашої країни.
Серед зарубіжних вчених, які досліджували це питання, можна
виокремити роботи Дж. Даннинг, П. Дракер, Л. Дэвис, І. Фішер, А. Булатов,
В. Рокоча
та
інші.
Їхні
праці
зосереджені
на
діяльності
транснаціональних корпорацій, охоплюючи загалом економіку всього
світу, а не лише конкретної країни.
Виклад основного матеріалу дослідження
Теоретичне
обґрунтування
поняття
транснаціональних
корпорації, їх розвитку почалося у 30-х рр. ХХ ст. у наукових працях
Д. Вільямса та М. Бая. Проте активного розголосу та розвитку питання
щодо транснаціоналізації економіки отримало в 60–80-х рр. XX ст. У цей
період сформувалися базові теоретичні концепції діяльності
транснаціональних корпорацій, причини їх утворення та поширення на
території всього світу. Світова економіка сьогодення характеризується
активними процесами транснаціоналізації та схильністю до інтеграції
національних економік. Основними елементами в цьому процесі стають
саме транснаціональні корпорації.
Виходячи із наукових праць дослідників, які працювали в цій
сфері, можна окреслити головні чинники утворення транснаціональних
корпорацій, а саме: недорогі та якісні фактори виробництва; вихід
на світові ринки збуту; зменшення виробничої затратності; підвищення
конкурентоспроможності.
Головною особливістю транснаціональних корпорацій є наявність
світових філіалів з виготовлення товарів та послуг, їх збуту на основі
прямих інвестицій. Так, економістами було сформульовані основні
теоретичні концепції діяльності транснаціональних корпорацій:
дослідник Дж. Гелбрейт охарактеризував технологічними причинами
походження транснаціональних корпорацій; С. Хаймер та Ч. Киндлеберг
розробили модель монополістичних переваг; Р. Вернон розробив модель
життєвого циклу продукту на базі теорії росту фірми; П. Баклі, М. Кессон,
Дж. Макманус утворили модель інтернаціоналізації; Дж. Дансинг
утворив еклектичну модель (Болгарова, 2011, с. 17–20).
Сьогодні найбільші міжнародні транснаціональні компанії
визначають вектор розвитку світової економіки. Провідні позиції
економічно розвинених держав базуються на вагомому впливі їх
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транснаціональних компаній на економіку інших країн. Можемо
говорити, що підсилення власних позицій Україною на світовій арені
не можливе без утворення своїх транснаціональних компаній,
які б у свою чергу могли впливати на розвиток певних галузей в межах
всього світового господарства.
Транснаціональні корпорації є результатом міжнародних
відносин, що розвиваються досить швидкими темпами, з іншого боку
вони є механізмом впливу на міжнародні відносини. Тобто, утворення
ряду транснаціональних корпорацій може сприяти покращенню
економіки України та зміцненню ринкових позицій на світовій арені.
Згідно визначення комісії ООН, до транснаціональних корпорацій
можна віднести компанії, які мають філіали у двох або більше країнах,
незалежно від їх юридичної форми та сфери діяльності. Експерти ООН
зазначають, що ознаками транснаціональних корпорацій є: річний обсяг
продажу,який не повинен перевищувати 100 млн дол., наявність філіалів
у кількох країнах.
Для того, аби створювати потужну конкурентоспроможну
економіку, потрібні сильні компанії, які б могли співпрацювати
з транснаціональними корпораціями як в межах України, так і на
світовому ринку, потрібно створювати власні українські структури, як
було зроблено у Китаї, Росії, Мексиці, Індонезії, не беручи до уваги
промислово розвинені країни, у яких уже існують сотні великих
транснаціональних
компаній.
Національний
капітал
здатний
витримувати конкуренцію транснаціональних корпорацій тоді, коли він
структурується у міцні фінансово-промислові утворення, відповідно
зарубіжним аналогам. На сьогодні Україна може утворити
транснаціональну повноцінну корпорацію лише в певних галузях, проте і
на це потрібно виділити не мало часу.
Ще на кінець 2012 р. в Україні діяло більше ніж 30 світових
транснаціональних корпорацій. Серед найбільш відомих можна
виокремити: Alcatel, British American Tobacco, British Petroleum, Coca-Cola,
Danone, Hewlett-Packard, Huawei, Kraft Foods (Mondelez International),
McDonalds Corporation, Metro Cash&Carry, Nestlé, Nokia, PepsiСo,
Procter&Gamble, Samsung, Shell, Siemens, SUN Inbev, Toyota, Unilever
(Пономаренко, 2013, с. 50–53).
Наразі на основну увагу заслуговують транснаціональні
корпорації, що займаються виробництвом товарів на території України
і таким чином створюють нові робочі місця та розвивають промисловий
потенціал нашої країни.
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Останнім часом на території України значного розповсюдження
набули сильні FMCG-компанії, які спеціалізуються на виробленні товарів
повсякденного споживання: їжі, напоїв, побутової хімії, косметичних
засобів і т. д. Компанії такого спрямування позитивно вплинули на
ринок товарів громадського споживання та харчування, адже змогли
значно розширити асортимент перелічених вище товарів.
Сьогоднікомпанія
Nestlé
є
однією
із
найважливіших
транснаціональних корпорацій, що виробляють продукти харчування.
Вона розпочала свою діяльність у країні у грудні 1994 р., відкривши у
Києві своє представництво Societe pour l'Exportation des Produits Nestlé
S.A. У той час пріоритетним завданням було просування на українському
ринку брендів Nestlé: NESCAFÉ, Nesquik, Maggi, Nuts та Friskies. У 1998 р.
компанія почала свою діяльність в Україні, викупивши пакет акцій
Львівської кондитерської фабрики «Світоч». Так, у 2003 р. утворилося
ТОВ «Нестле Україна». У подальші роки корпорація викупила основний
пакет
акцій
підприємств
«Волиньхолдінг»
(ТМ
«Торчин»),
ТОВ «Техноком».
Із 2004 р. Nestlé інвестувала в економіку України близько
2,5 млрд грн. Уже з 2012 р. компанія стала лідером у виробництві
продуктів харчування. Компанія просуває на вітчизняному ринку
продукцію таких торгових марок, як: NESCAFÉ, Nesquik, Coffee-mate, Nuts,
KitKat, Lion, Purina, Gerber, Bistrof, «Світоч», «Торчин» та «Мівіна», на які
існує значний попит серед вітчизняних споживачів (Пономаренко, 2013,
с. 50–53).
Також, не менш відомими світовими корпораціями, які проводять
свою діяльність на території України є компанії Danone, що підтримує
аграрну галузь шляхом співпраці із багатьма приватними
господарствами, які займаються виробленням молока. В результаті
їхньої діяльності відбувається впровадження новітніх технологій та
поліпшення молочних продуктів, що виготовляються українськими
сільськогосподарськими підприємствами.
У 2006 р. Danone купила молокозавод «Родіч», що на Херсонщині,
який в результаті був модернізований та перейменований у «ДанонДніпро». 2010 р. після злиття компаній Danone і «Юнімілк», до числа
українських активів «Danone-Юнімілк» увійшли три заводи – «ДанонДніпро», завод «Галактон» в Києві і «Кремез» – в Кременчуці. Сьогодні
компанія продає свою продукцію під торговими марками «Актімель»,
«Активія», «Растішка», «Даніссімо», «Живинка», «Веселий пастушок»,
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«Біобаланс», «Тема», «Простоквашино», «Галактон» (Пономаренко, 2013,
с. 50–53).
Серед великих транснаціональних корпорацій у галузі харчової
промисловості можна виокремити Coca-Cola, Kraft Foods (Mondelez
International), PepsiСo, SUN Inbev, діяльність яких сильно вплинула на
економіку України. У тютюновій галузі варта уваги компаніяBritish
American Tobacco, що виробляє свої товари на українському ринку понад
двадцять років. У сфері гігієни та мийних засобів вирізняється компанія
Procter&Gamble, яка почала діяльність на території України ще в 90-х рр.
минулого століття.
Розглянувши транснаціональні тенденції великих компаній
харчової
промисловості,
машинобудування,
нафтопереробної
промисловості, можемо зауважити, що на території України до числа
перших транснаціональних корпорацій можна віднести «КК «ROSHEN»,
ЗАТ «ВО «КОНТІ»,ВАТ «Укрнафта»,NEMIROFF Холдинг.
Однією з найбільших фінансово-промислових груп в Україні
є група SКМ (System Capital Management), діяльність якої базується
на сферах металургії й видобутку вугілля, виробництва електроенергії,
комунікацій та банківської справи. Також SКМ є власником активів у
сферах медіа-бізнесу, машинобудування, видобутку глини, виробництва
пива, спортивного сектору та автозаправними станціями. Загалом ця
група володіє понад 100 компаніями. SКМ має активи в США, Італії,
Швейцарії, Великобританії та по праву входить до числа найбільших
українських інвесторів, адже володіє контрольними пакетами акцій
більше ніж 90 підприємств.
Ще однією значною транснаціональною корпорацією можна
назвати науково-виробничу групу «Інтерпайп» (Interpipe Group), яка є
однією з найбільших українських приватних компаній, найбільшим
світовим постачальником силікомарганцю, третьою у світі з
виготовлення залізничних коліс, четвертою за рівнем потужностей
компанією у світі, яка виготовляє труби. На світових ринках компанії
припадає 4,1 % на виготовлення безшовних труб, 10 % на залізничні
колеса, 11 % на марганцеві феросплави. Підприємство постачає свою
продукцію в більше ніж 70 країн світу, частка експорту в структурі
продажів складає близько 70 %. Представництва підприємства є у США,
Азербайджані, Казахстані, Узбекистані, Швейцарії, Білорусі, Росії.
Також серед транснаціональних корпорацій можна виокремити
ООО «DCH» (Development Construction Holding), що становить об’єднання
підприємств різних сфер економіки, які переважно займаються
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виробництвом добрив, хімічної продукції, контролюючи український
ринок саме в цьому сегменті. Також ООО «DCH» виробляють
будматеріали, що дає змогу розвивати бізнес успішно та укорінитися
у сфері будівництва, забезпечуючи багато українських міст житловими
та інфраструктурними об’єктами. Активи цієї групи зосереджені у сфері
промисловості, будівництва та фінансів.
Не менш важливою потенційною транснаціональною корпорацією
можемо назвати ВAT «Укрнафта», що являє собою українську
монопольну нафтову компанію, основними видами діяльності якої є:
видобуток нафти,конденсату,супутнього нафтового і природного газу,
підготовка нафти і переробка, геологорозвідувальні роботи,
експлуатаційне буріння. Ще у 2009 р. близько 70 % видобутку нафти
в Україні припадало саме цій компанії (Зелінська, 2014, с. 145–150).
Ця транснаціональна корпорація вивчає можливості сумісної праці
із Саудівською Аравією, Іраном, Польщею, Лівією та іншими країнами
СНД. Наразі корпорація вже працює з такими компаніями, як: «Карлтон
Трейдінг Україна», «Моментум Ентерпрайзіс» (Канада), «Аетерал Вектор
ресорсіз Інк.» (Канада). Компанія вже проводить роботи з будівництва та
оснащення свердловин в Росії, Ірані, Індії, Сирії, Пакистані, Кубі, Лівії,
Алжирі та В’єтнамі (Зелінська, 2014, с. 145–150).
Також іще однією потенційною транснаціональною корпорацією
на території України можна назвати ТНК є Nemiroff Холдин, що відомий у
всьому світі виробництвом алкогольних напоїв. Продукцію холдингу
постачають у 55 країн світу. Виробничу потужність ТНК є Nemiroff
Холдинг складають 2 лікеро-горілчані заводи, які розташовані у місті
Немирів.
До структури холдингу входять Керуюча компанія Nemiroff,
Українська горілчана компанія Nemіroff, Дочірнє підприємство (ДП)
«Алко Інвест», Торгове представництво Nemіroff у Росії і Торгове
представництво Nemіroff у Польщі, а також Nemiroff International зі штабквартирою в Будапешті (Угорщина) (Антоненко, Чурилова, 2011,
с. 57–62). Тобто компанія Nemiroff пройшла перший етап до створення
транснаціональної корпорації.
Схожі процеси відбуваються в компаніях харчової промисловості,
що спеціалізуються на виготовленні кондитерських виробів. На сьогодні
найбільш потужними українськими компаніями в цій галузі харчової
промисловості є ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН», ЗАТ «ВО
«КОНТІ», ЗАТ «АВК», Корпорація «Бісквіт-Шоколад». Зараз лише компанії
«РОШЕН» і «КОНТІ» вже мають певні ознаки, притаманні
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транснаціональним корпораціям, частина їх виробничої потужності
розташована за кордоном, управління якими відбувається з головного
офісу, що розташований на території України.
Досвід з утворення транснаціональних корпорацій у таких
розвинених країнах, як Китай, Індія, США, дає можливість вважати,
що національний капітал держави може витримувати конкуренцію
з іншими міжнародними компаніями у разі, коли країна формує
передумови для побудови сильних фінансово-промислових груп,
що подібні до прикладом міжнародних конкурентів та здатні проводити
активну зовнішньоекономічну політику.
Проаналізувавши вище наведені приклади компаній та
підприємств, які вже стали або хочуть стати транснаціональними
корпораціями, можна вважати, що Україна має перспективи виходу на
світовий ринок, утверджуючи власні позиції та може співпрацювати з
іншими світовими корпораціями, що в результаті принесе розвиток
внутрішньої
економіки
країни.
Також
створення
ряду
транснаціональних корпорацій дозволить утвердити позиції України
у світі та заявити про себе як про країну із розвиненою економікою.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого
розвитку
На сьогоднітранснаціональні корпорації відіграють вагому роль
у розвитку економіки України. Вони стали важливими не лише
в економіці
Україні,
але
і
в
межах
всього
світового
господарства.Добробут країни, її рівень інтегрованості, участь у
міжнародному поділі праці залежать від успішної діяльності
транснаціональних корпорації, які ґрунтуються на її економіці.
Капіталовкладення транснаціональних корпорацій в економіку є
важливим способом активізувати попит на вітчизняну продукцію.
Левова частки капіталу іноземних компаній зосереджена у харчовій
промисловості, енергетиці, торгівлі, фінансах, та інших сферах,
які забезпечують великі ринки збуту та оборотність вкладеного
капіталу.
Попри обмежений інтерес транснаціональних корпорацій до
України, економіка нашої країни зазнає і негативного впливу від
активної діяльності корпорацій. На сьогоднішній день існує потреба
в реалізації дієвих заходів з меток поліпшення та оптимізації
інвестиційного клімату та розвитку економіки України зі встановленням
пріоритетів таким видам економічної діяльності, які є наразі стратегічно
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важливими. Такі заходи реалізуються, аби мінімізувати наслідки від
діяльності транснаціональних корпорацій.
Утворення українських транснаціональних корпорації дасть змогу
захистити національні економічні інтереси, сприятиме розвитку
господарських структур на території України, інтернаціоналізації
виробництва та капіталу, а також інтеграції нашої країни в світову
економіку.
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ІНТЕРЛОКАЛЬНІ КОЛІЗІЇ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

Здатність встановлювати закони у межах певної території
є невід'ємною
ознакою
державного
суверенітету.
Наявність,
співіснування і співробітництво суверенних держав, у яких діють різні
матеріальні закони, зумовлюють, своєю чергою, необхідність прийняття
норм міжнародного приватного права, які б розмежовували
компетенцію національного й іноземних законів. Однак різні за змістом і
специфікою системи матеріального права можуть діяти і в межах
території однієї держави. Наявність іноземного елемента у відношенні,
регульованому міжнародним приватним правом, породжує феномен,
званий колізією законів. Якщо колізія законів виникає в межах правової
системи однієї держави, то постає проблема застосування певного
закону до конкретних правовідносин. Таким чином виникають
інтерлокальні колізії, метою врегулювання яких є правильний підбір
правової
норми
в
контексті
варіативності
правопорядків
адміністративно-територіальних одиниць однієї держави.
Питання врегульованостіінтерлокальних колізій особливо гостро
постає у правових системах держав з федеративним устроєм, таких як
США. Прикладом найбільш складного вирішення інтерлокальних колізій
є міжштатні колізії в США. Таким чином, стаття містить у собі аналіз та
порівняння норм правових систем штатів та федеральної правової
системи. Крім того до уваги береться Другий звід законів конфліктного
права США 1971 року як один з основних документів, яким можуть
керуватися судові установи при вирішенні спорів. Стаття містить також
загальний огляд деяких методів колізійного регулювання окремих
галузей приватного права США.
Ключові слова: інтерлокальні колізії; правова система США;
методи колізійного регулювання; принципи конфліктного права; вибір
права; дивергенція та конвергенція правових систем; lexlocicelebis;
lexfori.
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Interstate Collisions in the Legal Systemof the United States of
America
The ability to enact laws within a certain territory is an integral sign of
sovereignty. The presence, coexistence and cooperation of sovereign states in
which various substantive laws operatenecessitate the adoption of
international private law that distinguishes between the competence of
national and foreign laws. However, different in content and specificity the
system of substantive law can operate within the territory of one state. The
presence of a foreign element in a relationship governed by
internationalprivate law gives rise to a phenomenon called conflict of laws. If a
conflict of laws arises within the legal system of one state, then the problem
will arise of applying a certain law to specific legal relations. Thus, interstate
collisions arise, the purpose of which is to select correctly legal norms in the
context of variability of rules of law interritorial units of one state.
The issue of resolving interstate collisions is especially acute in the
legal systems of states with a federal structure, such as the United States of
America. An example of the most complex solution to conflicts of laws is
interstate collisions in the USA. Thus, the article includes analysis and
comparison of the norms of legal systems of the US states and the federal legal
system. In addition, Restatement (Second) of Conflict of Laws of 1971 is taken
into account as one of the main documents that can guide judicial institutions
in resolving disputes. The article also provides a general overview of some
collisionregulation methods of some branches in the private law of the US
legal system.
Key words: interstate collisions; the US legal system; methods of
collision regulation; principles of conflict law; choice of law; divergence and
convergence of legal systems; lex loci celebis; lexfori.
Силюченко Геннадий, студент, Киевский национальный
университет культуры и искусств, г. Киев, Украина;
Интерлокальные коллизии в правовой системе Соединённых
Штатов Америки
Способность устанавливать законы в пределах определенной
территории является неотъемлемым признаком государственного
суверенитета. Наличие, сосуществование и сотрудничество суверенных
государств, в которых действуют различные материальные законы,
обусловливают, в свою очередь, необходимость принятия норм
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международного
частного
права,
которые
разграничивают
компетенцию национального и иностранного законов. Однако
различные по содержанию и специфике системы материального права
могут действовать и в пределах территории одного государства.
Наличие иностранного элемента в отношении, регулируемом
международным частным правом, порождает феномен, называемый
коллизией законов. Если коллизия законов возникает в пределах
правовой системы одного государства, то возникает проблема
применения определенного закона к конкретным правоотношениям.
Таким образом возникают интерлокальные коллизии, целью
урегулирования которых является правильный подбор правовой нормы
в контексте вариативности правопорядков административнотерриториальных единиц одного государства.
Вопрос урегулированностиинтерлокальных коллизий особенно
остро рассматривается в правовых системах государств с федеративным
устройством, таких как США. Примером наиболее сложного
решенияинтерлокальных коллизий являются межштатные коллизии в
США. Таким образом, статья включает в себя анализ и сравнение норм
правовых систем штатов США и федеральной правовой системы. Кроме
того, учитывается Второй свод законов коллизионного права США 1971
года как один из основных документов, которым могут
руководствоваться судебные учреждения при разрешении споров.
Статья содержит также общий обзор некоторых методов коллизионного
регулирования отдельных отраслей частного права США.
Ключевые слова: интерлокальные коллизии; правовая система
США; методы коллизионного регулирования; принципы конфликтного
права; выбор права; дивергенция и конвергенция правовых систем;
lexlocicelebis; lexfori.

Вступ
Специфіка конфліктного права США полягає в тому, що кожен
штат наділений максимальним обсягом правової самостійності.
На федеральному рівні можна назвати лише один імперативний
правовий акт – Конституцію США 1787 р. Практично всі інші
нормативно-правові акти, які приймаються Конгресом США, мають для
штатів рекомендаційний характер. Таким чином, у кожному штаті діють
свої власні цивільні, торгові та сімейні кодекси, тим більше наявність
в кожному штаті власного міжнародного приватного права породжує
проблемурегулювання колізій з іноземним елементом. Починаючи
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з 1930-х рр. питання регулювання інтерлокальних колізій набуває
закріплення в кодифікованих актах на федеральному рівні.
В цілому на сьогоднішній день питання кодифікації норм,
призначених вирішувати інтерлокальні колізії, залишається відкритим.
Пов'язано це, зокрема, з невизначеністю доктринальних підходів до
правової природи цього явища. Саме тому проблема кодифікованості
норм та принципів, які забезпечують врегулювання інтерлокальних
колізій при вирішенні спорів, які стосуються правових систем двох
і більше штатів, потребує детальнішого аналізу в контексті розвитку
приватноправових відносин та прийняття нових нормативно-правових
актів федеральними законодавчими органами США.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Правову природу конфліктного права США та методів колізійного
регулювання досліджували багато вітчизняних та зарубіжних вчених,
зокрема: А. В. Асосков, Х. Бехруз, П. Д. Борчерс, І. В. Гетьман-Павлова,
Л. І. Карімова,
К. Ліпштайн,
А. А. Мережко,
Ю. Е. Монастирський,
М. Райнштайн, Д. С. Симеонідіс.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми
Задля вирішення основної проблеми регулювання інтерлокальних
колізій, яка є предметом дослідження, подальшого аналізу потребують
нормативно-правові акти, прийняті федеральними законодавчими
органами США, які визначають принципи вирішення колізій в тих сферах
приватноправових відносин, які мають загальнодержавне значення,
зокрема, Другий звід законів конфліктного права 1971 р. Крім того, для
виокремлення спільних рис конвергенції та дивергенції правових систем
важливою залишається необхідність у порівнянні основних
приватноправових галузей права штатів США.
Формулювання цілей статті
Виокремити особливості правової системи США; проаналізувати
норми кодифікованого конфліктного права США; виділити спільні риси
правових систем штатів шляхом аналізу судової практики та
законодавства; розкрити ефективність співпраці штатів у сфері
конвергенції правових систем; зазначити основні принципи та методи
колізійного регулювання.
Виклад основного матеріалу дослідження
Зважаючи на федеративний устрій США, правова система
характеризується дворівневою структурою судів, що в свою чергу
є основою системи права США та варіативності правопорядків кожного
штату. Розподіл державної влади на федеральну та владу штатів
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залишається однією з найбільш характерних рис американської правової
системи.Внаслідок такого поділу в США діють федеральне право і право
штатів, федеральні суди і суди штатів. Федеральні суди часто приймають
рішення, які ґрунтуються на законах штатів, і в свою чергу, в судах
штатів часто існують складні судові процедури, вирішення яких
потребує застосування норм конфліктного права.
Як відзначає Р. Давид, американське право – це, перш за все, право
судової практики: норми, вироблені законодавством по-справжньому
входять в американське право лише після того, як будуть неодноразово
застосовані і розтлумачені судами, коли можна буде посилатися не на
самі норми, а на судові рішення, що їх застосували (Symeonides, 2016).
Особливістю такого застосування є тлумачення федеральних законів
судовими установами штатів, оскільки одноманітні нормативно-правові
акти можуть по-різному сприйматися і тлумачитися судовою практикою
в різних штатах.
Беручи до уваги той факт, що судовий прецедент є одним
з основних джерел права в США, варто відзначити, що найважливішою
особливістю в застосуванні прецедентів є правило, яке проявляється
в тому, що Верховний суд США і верховні суди штатів ніколи не були
жорстко пов'язані своїми прецедентами. Х. Бехруз зазначає, що таким
чином проявляється велика свобода і можливість судів маневрувати в
процесі пристосування права до потреб, що змінюються із розвитком
суспільства (Бехруз, 2013).
Наступнаособливість правової системи США також проявляється
в співвідношенні федерального права та права штатів. Принципи
розподілу владних повноважень судової гілки влади між федеральними
органами та органами штатів закладена в Конституції США 1787 р.,
відповідно до якої штати наділені широкою правовою самостійністю,
в межах якої створюється власне законодавство та система
прецедентного права.
Приватноправові відносини в більшій мірі регламентуються
законодавством штатів. До таких відноситься регулювання відносин
в галузях сімейного, договірного, земельного, спадкового, страхового
права та деяких ін. Регулювання правовідносин в інших галузях права
здійснюється федеральними органами США, компетенція яких чітко
визначена в Конституції (Restatement of the Second, 1971).
Проте, задля визначення того, чи можуть основні правила
колізійного регулювання випливати з конституційного права США,
немає необхідності вивчати історію і цілі різних положень Конституції
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США, які впливають на вибір закону судами штатів і федеральними
судами, їх розвиток після винесення рішень Верховним Судом США щодо
розвитку місцевого законодавства органами кожного штату і його
ефективного застосування, варто лише звернути увагу на правило, яке
сформувалося в якості звичаю і застосовується у федеральних судах:
«немає федерального загального права і, отже, немає федерального
колізійного права» (Lipstein, 1981).
Зміст цього правила полягає в тому, що загальне право як джерело
не є загальним у використанні федеральними судами, але може
застосовуватися і змінюватися у варіативній складовій органами
судочинства штатів. Проте основа вищезгаданого правила залишається
такою, що в більшості питань приватного права конфлікти
у застосуванні певного закону виникають головним чином через
законодавчі заходи в деяких штатах, які в результаті застосування
загального права змінили його норми, особливо в питаннях договору
і делікту.
Очевидним залишається той факт, що Верховний Суд США
не може визначати право, яке буде застосовуватися в конкретній
ситуацій, посилаючись лише на загальне право, проте, враховуючи,
що відповідно до Конституції США штати є незалежними у формуванні
свого власного законодавства і підтримують один одного у відносинах,
які полягають у вирішенні конфлікту права, Верховний Суд може
посилатися на вибір закону, юрисдикцію справи, рішення іноземної
судової установи чи інші механізми розв’язання інтерлокальних колізій.
Повага територіальної компетентності штатів в законодавчих
і судових питаннях лежить в основі міжштатних відносин, пов’язаних з
конфліктом права: «primafacie (лат. – перш за все) кожний штат має
право застосовувати в своїх судах свої закони» (Lipstein, 1981). Даний
принцип закріплений Конституцією США як один з основних,
які визначають зміст міжштатних відносин у галузях приватного права.
Такими принципами є наступні: повної довіри і пошани, міжштатних
пільг та привілеїв, видачі правопорушників(Restatement of the Second,
1971).
Відповідно до принципу повної довіри та пошани, закони,
які діють в одному штаті, повинні прийматися до увагами судовими
установами
інших
штатів
при
винесенні
рішення,
тобто
відбуваєтьсявизнання нормативних актів одного штату органами
іншого штату. Таке відбувається в цивільному праві та процесі, проте
застосування
даного
принципу
в
кримінальному
праві
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не передбачається. Принцип привілеїв та пільг передбачає взаємне
міжштатне визнання привілеїв та пільг жителів різних штатів і включає
в себе право на судовий захист. При вирішенні правових спорів між
штатами Конституція закріплює право звернення штатів до Верховного
суду задля мирного врегулювання такого спору.
Згідно з думкою В. Бернхема,дивергенція правових систем штатів
проявляється в іноді значних, переважно пов’язаних із законодавчими
рішеннями відмінностях, які є наслідком різного тлумачення загального
права (Borchers, 1997). Відмінності судових систем та практики
застосування законів змінюється від штату до штату, випадки
прийняття судами різних штатів протилежних рішень в аналогічних
ситуаціях, розбіжності між рішеннями судів штатів та федеральних судів,
яким підвідомчі певні справи є наслідками дворівневої структури
судової системи, яка має своїм результатом виникненняінтерлокальних
колізій, котрі потребують врегулювання задля винесення рішення
в конкретній справі.
Таким чином, слід погодитися з К. Цвайгертом і X. Кьотцем,
що США можна охарактеризувати як гігантський політико-правовий
полігон, на якому кожен штат випробовує результати розвитку власного
законодавства і судової практики в тому чи іншому напрямі,
нагромаджує за допомогою цього досвід, ділиться інформацією про
судову практику, яка здатна викликати суперечності в галузі правової
політики і може впливати на інші штати як у позитивному,
так і негативному розумінні (Contemporary Problems in the Conflict of
Laws, 1978).
Проблема застосування конкретного місцевого закону до спору,
який підлягає вирішенню в судовому порядку та виник на основі різних
за змістом нормативних актів, що регулюють споріднені відносини
в одному штаті, породжує виникнення в правовій системі США колізій
особливого типу – інтерлокальних. Справа, яка ґрунтується на
виникненні інтерлокальних колізій, потребує головним чином
вирішення шляхом застосування принципів конфліктного права США.
Проте протягом значного періоду в правовій системі США була відсутня
кодифікація норм, які визначали б можливість застосування певного
закону до конкретних правовідносин, а суди при вирішенні такого типу
справ керувалися звичаєвими нормами, принципом primafacie, який
згадувався вище, прецедентним правом Великобританії або
доктринальними джерелами, такими як «Принципи справедливості»
Кеймса і «Deconflictulegum» Ульріка Губера.
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Важливо відзначити, що в історії конфліктного права США
виділяють три основні періоди: епоха панування теорії придбаних прав;
період так званої «революції» колізійного права; епоха еклектизму.
Основоположниками першого періоду розвитку конфліктного
права були суддя Верховного суду США Олівер Венделл Холмс та
професор Гарвардського університету Джозеф Біль, які в доктрині
придбаних прав обґрунтували принцип, згідно з яким американський
суд під час розгляду справи з колізійною складовою розглядає лише
фактичні обставини і здійснює захист суб’єктивного права сторін справи,
а не застосовує право іншого штату як таке. Згодом теорія придбаних
прав була покладена в основу Першого зводу законів колізійного права
США, прийнятого в 1934 р., але водночас дана теорія піддавалася критиці
з боку багатьох учених, зокрема Уолтера Кука, який зазначив,
що суб’єктивне право лише підтверджує факт того, що суд
в розглядуваній справі підтримує в більшій мірі позивача, зважаючи на
примусове забезпечення порушеного права (Rheinstein, 1965). Натомість
Куком була запропонована теорія місцевого права, відповідно до якої суд
не застосовує право іншого штату і не здійснює в примусовому порядку
забезпечення порушених прав, а керується лише правом штату, в якому
розглядається справа.
Перший звід законів конфліктного права США 1934 р. помітно
вплинув на судову практику штатів і був одним з основним джерел,
на які посилалися суди при вирішенні колізійних спорів до того часу,
коли в історії конфліктного права почався наступний період так званої
«революції».
Починаючи з 1950-х рр. період «колізійної революції»
характеризується наявністю багатьох підходів до кодифікації методів
колізійного регулювання, основний зміст яких можна звести до
наступного:
– основним предметом конфліктного права є інтерлокальні
колізії;
– формування науки конфліктного права відбувалося під впливом
теорії правового реалізму, відповідно до якої при вирішенні колізійних
спорів судді повинні керуватися лише прецедентами;
– основні концепції сучасного колізійного права створюються не
практиками права, а його теоретиками, що має своїм наслідком
недієвість методів колізійного регулювання (Contemporary Problems in
the Conflict of Laws, 1978).
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Зважаючи на вищевикладені базиси, обґрунтовані науковцями
періоду «колізійної революції», в системі конфліктного права США
почалося реформування, результатом якого стало прийняття в 1971 р.
Другого зводу законів конфліктного права (далі – Другий звід), в основі
якого була закладена теорія найбільш тісного зв’язку.
Аналізуючи структуру Другого зводу, варто виділити наступні
його елементи в методології колізійного регулювання: принципи
Розділу 6, теорія найбільш тісного зв’язку та перелік партикулярних
прив’язок. Розділом 6 регламентується при розв’язання колізійних
спорів можливість врахування судом таких принципів, як наявність
міжштатнихзв’язків, а таким чином, інтереси штатів у застосуванні до
справи їх законодавства; захист виправданих очікувань сторін;
визначеність, передбачуваність і спільність результатів, а також легкість
у визначенні та застосуванні права (Restatement of the Second, 1971).
Результатом застосування судом вищезгаданих принципів та
партикулярних прив’язок є використання теорії найбільш тісного
зв’язку, яка ґрунтується на застосуванні судом одного штату права
іншого штату, з яким розглядуваний правовий спір має істотний зв’язок
шляхом співставлення правових систем штатів.
Сучасний період еклектики в історії конфліктного права США
характеризується відсутністю єдності в досягненні консенсусу
в питаннях застосування методів при розв’язанні колізій. Тим більше,
в судах американських штатів простежується наявність певних
складнощів у вирішенні колізійних конфліктів, яка проявляється
у застосуванні різних підходів до такого вирішення.
Отже, поява нових концепцій та теорій в періоди «колізійної
революції» та еклектики відкинули можливість застосування жорстких
партикулярних прив’язок та теорії придбаних прав. Натомість Другий
звід виправдовує необхідність регулюванняінтерлокальних колізій за
допомогою теорії найбільш тісного зв’язку.
Система Другого зводу, крім основних принципів конфліктного
права, містить в собі кодифікацію методів, які використовуються при
регулюванні колізій в приватноправових відносинах, а саме:
договірному, деліктному, сімейному праві та інституті страхування.
Шлюб і сімейні відносини, в цілому, є інститутом права, який
входить в законотворчу компетенцію штатів, на відміну від федеральних
законодавчих органів.Протягом всієї історії американського права
закони про шлюб різних штатів пройшли через періоди дивергенції.
Традиційне правило вибору права для визначення дійсності шлюбу
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полягало в застосуванні lexlocicelebis, тобто закону штату, в якому був
укладений шлюб. На це правило поширювалися виключення з державної
політики на користь або lexfori, тобто застосування права того штату,
де розглядається спір, або застосування правила про дошлюбне місце
проживання однієї із сторін шлюбу (Symeonides, 2016).
Зважаючи на розвиток проблеми реформування системи
конфліктного права та кодифікації інтерлокальних колізій, на сучасному
етапі розвитку конфліктного права вбачається тенденція до
конвергенції методів колізійного регулювання в правових системах
штатів, яка проявляється в поступовому зникненні практично всіх
відмінностей між законодавчими актами різних штатів щодо
формальних вимог шлюбу і більшості відмінностей щодо перешкод для
вступу в шлюб. Як зазначає Симеон Х. Симеонідіс, таким чином
відбувається зближення правових систем штатів для усунення
розбіжностей інституту сім’ї як одного з механізмів урегулювання
колізій в сімейному праві (Symeonides, 2016).
Дана конвергенція яскраво виражена в Розділі 283 Другого зводу,
який містить в собі головним чином методи регулювання дійсності
шлюбів та відображає три основних принципи колізійних конфліктів в
сімейному праві, а саме: інтереси штату, захист очікувань сторін шлюбу
та загальну політику, яка забезпечує дійсність шлюбів (Restatement of the
Second, 1971). Останні два значення реалізуються в п. 2 Розділу 283,
який, як правило, вимагає застосування закону штату, в якому був
укладений шлюб за умови, що шлюб буде дійсним відповідно до цього
закону.
Основним принципом колізійного регулювання в договірному
праві є автономія волі сторін, згідно з яким сторонам договору, предмет
якого може стосуватися законодавства двох і більше штатів, має бути
дозволено в певних питаннях вибирати закон того штату, який
регулюватиме їх відносини, у разі виникнення спору згідно умов
договору. Зважаючи на розвиток торгового-економічних відносин,
в 1971 р. принцип автономії сторін був кодифікований та закріплений
в Розділі 187 Другого зводу. Одним з небагатьох виключень принципу
автономії волі сторін, яке міститься в Розділі 188, є відсутність
ефективного вибору права з боку сторін договору (Restatement of the
Second, 1971).
Законодавство більшості штатів загалом визначає принцип
автономії волі сторін як один з основних при укладенні договорів,
які можуть стосуватися правових систем двох і більше штатів, але
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наявність певних обмежень таких як визначення істотних умов договору
чи необґрунтованість вибору законодавства певних штатів при
вирішенні
договірних
спорів
значно
обмежує
застосування
вищезгаданого принципу як механізму колізійного регулювання
у договірному праві.
Варто погодитися з Симеоном Х. Симеонідісом, який вказує на те,
що Другий звід законів конфліктного права являє собою переважний
американський погляд на проблему автономії волі сторін та
використовується при вирішенні конфлікту права, за винятком випадків,
коли регламентація договірних відносин здійснюється іншими
законодавчими актами, такими як Єдиний торгівельний кодекс США
(Symeonides, 2016).
Перелік основних методів регулювання інтерлокальних колізій
в деліктному праві міститься в Розділі 145 Другого зводу, який головним
чином визначає права і обов'язки сторін щодо розгляду деліктного
спору. Регламентування таких прав та обов’язків здійснюється місцевим
законодавством штату, яке в цьому питанні має найбільш істотне
відношення до події і сторін відповідно до принципів, викладених
в Розділі 6 Другого зводу. Крім того, зазначення факторів, які підлягають
врахуванню при застосуванні принципів Розділу 6 для визначення
правових норм, мають враховуватися судамив справах з колізійною
складовою. До таких належать: місце, де була завдана шкода; місце
проживання, реєстрації, громадянство та місце знаходження сторін;
місце, де зосереджені відносини, якщо такі є, між сторонами.
Такі відносини повинні оцінюватися відповідно до їх важливості по
відношенню до спору (Restatement of the Second, 1971).
Узагальнюючи вищевикладене, варто звернути увагу на наявність
недоліків в практиці застосування судами штатів Другого зводу законів
конфліктного права, яка проявляється в тому, що судами та адвокатами
в справах з колізійною складовою застосовуються в основному
положення Розділів 6, 145, 187, 283, в яких містяться основні методи
колізійного регулювання в сімейному, договірному та деліктному праві.
Суди керуються лише блоковими цитатами з цих розділів, а потім
приступають до вирішення проблеми вибору права, розглядаючи тільки
загальні методи колізійного регулювання, сформульовані раніше
судовою практикою.
Для багатьох судів такий послідовний підхід зручний, оскільки
використання Другого зводу є більш корисним при розв’язанні
інтерлокальних колізій, аніж слідування теоріям, викладеним в науковій
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доктрині. Поєднання територіальних та особистих пов’язуючих факторів
дозволяє суду стверджувати, що практично більшість рішень такого суду
ґрунтується на принципах та методах Другого зводу.
З цього приводу П. Борчерс зазначає, що з огляду
на «шизофренічний» характер Другого зводу, поява такого ланцюгового
вибіркового підходу до застосування його положень повинна була
передбачатися укладачами Другого зводу, які мали зробити його
структуру більш чіткішою та засновану на територіальній складовій
застосування колізій для більш ретельнішого регламентування
колізійних методів (Borchers, 1997). Таким чином, відбулася б зміна
сучасного підходу до застосування методів та принципів, викладених
в Другому зводі.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого
розвитку
Регламентація
правової
самостійності
адміністративнотериторіальних одиниць федеративних держав породжує виникнення
інтерлокальних колізій, що особливо гостро проявляється в правовій
системі США. Наявність в кожному штаті свого власного законодавства,
а отже і різноманітність правопорядків на загальнодержавному рівні,
має своїм наслідком утворення системи конфліктного права,
заснованого на методах колізійного регулювання. Тривала історія
розвитку конфліктного права США, наявність різноманітних підходів до
розв’язання інтерлокальних колізій призвели до реформування системи
конфліктного права. Важливою подією періоду «колізійної революції»
стала поетапна кодифікація звичаєвих норм, аналіз правової доктрини
та прецедентного права і як наслідок прийняття в 1971 р. Другого зводу
законів конфліктного права США, в якому закріплені основні принципи
конфліктного права та методи колізійного регулювання таких галузей
приватного права як сімейне, договірне та деліктне право.
Методи регулювання інтерлокальних колізій у вищезгаданих
галузях права, які виражені в Розділах 6, 145, 187 та 243 Другого зводу,
застосовуються судами при розгляді справ з колізійною складовою
не повною мірою, зважаючи на відсутність чіткої послідовності в
структурі Другого зводу.Проте, у будь-якому випадку аналіз положень
Другого зводу містить в собі формулювання, які в більшій мірі
полегшують застосування методів та принципів, кодифікованих
Розділом 6, і як результат колізійне регулювання при прийнятті судових
рішень здійснюється більш ефективніше.
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На сучасному етапі розвитку конфліктного права вбачається
тенденція до конвергенції правових систем штатів, яка проявляється
в зникненні основних відмінностей в законодавчих актах штатів.
Застосування принципів lexlocicelebis та lexfori в сімейному праві,
принципу автономії волі сторін в договірному праві та зближення прав
та обов’язків сторін в деліктному праві є яскравими прикладами такої
конвергенції, незважаючи на правову самостійність штатів.
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ДОСВІД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ДЛЯ УКРАЇНИ

У статті розглянуто модель «Туристичного трикутника» та модель
«Туристичного чотирикутника США», які відображають складові
структури правових взаємовідносин у туризмі, а також систему
державного регулювання туризму у США, як досвід для України.
Наведено порівняння державного регулювання туристичної діяльності
у США та в Україні. До того ж, досліджено досвід розвинутих іноземних
держав у нормативно-правовому регулюванні туристичної діяльності,
а саме: Великобританії, Франції, Італії, Іспанії. Вивчено спільні проблемні
сторони туристичного законодавства у Білоруській Республіці та у Росії
з Україною, а також виявлено їх причину. Розглянуто сучасні тенденції
розвитку туристичної індустрії світу, включаючи вітчизняний та
іноземний досвід. Досліджено Директиву ЄС «Про комплексні тури»
як приклад основного регулятора туристичних відносин у країнах
Європейського Союзу та як документ, який гармонізує та уніфікує
законодавство країн-учасниць. Розкрито проблемні сторони у сфері
нормативно-правового регулювання туристичної діяльності в Україні,
які слід розглянути для удосконалення державного регулювання
туризму, а також запропоновано необхідні зміни, які слід внести до
законодавства України, опираючись на досвід Європейського Союзу,
аби відповідати нормам міжнародного права та вимогам, які Україна
повинна виконати для вступу до ЄС. Окрім того, у статті виявлено
проблемні сторони у роботі українських законодавчих органів,
як перешкоду до удосконалення нормативно-правових документів
державного регулювання туристичної діяльності.
Ключові слова: туристична діяльність; туризм; турист; комплекс
туристичних послуг; туроперейтинг; індустрія туризму; нормативноправове регулювання; законодавство; закон; туристичний продукт;
туроператор;турагент.
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Experience of Legal Regulation of Foreign States Tourist Activity
for Ukraine
The article considers the model of the “Tourist Triangle” and the model
of the “Tourist Quadrangle of the United States”, which reflect the components
of the structure of legal relations in tourism, as well as the system of state
regulation of tourism in the United States as an experience for Ukraine. The
comparison of state regulation of tourist activity in the USA and in Ukraine is
given. In addition, the experience of developed foreign countries in the legal
regulation of tourism, namely: Britain, France, Italy, Spain. The common
problems of tourism legislation in the Republic of Belarus and Russia with
Ukraine have been studied, as well as their causes. The modern tendencies of
development of the tourist industry of the world, including domestic and
foreign experience are considered. The EU Directive “On integrated tours” is
studied as an example of the main regulator of tourism relations in the
European Union and as a document that harmonizes and unifies the legislation
of the participating countries. The problematic aspects in the field of legal
regulation of tourism in Ukraine, which should be considered to improve the
state regulation of tourism, and proposed the necessary changes to the
legislation of Ukraine, based on the experience of the European Union to meet
international law and requirements, which Ukraine must fulfill in order to join
the EU. In addition, the article identifies problematic aspects in the work of
Ukrainian legislatures as an obstacle to the improvement of legal documents
of state regulation of tourism.
Key words: tourist activity; tourism; tourist; complex of tourist
services; touring; tourism industry; regulatory and legal regulation;
legislation; law; tourist product; tour operator, travel agent.
Хмара Виталий, студент, Киевский национальный университет
культуры и искусств, Киев, Украина
Опыт нормативно-правового регулирования туристической
деятельности иностранных государств для Украины
В статье рассмотрена модель «Туристического треугольника» и
модель «Туристического четырехугольника США», которые отражают
составляющие структуры правовых взаимоотношений в туризме, а
также систему государственного регулирования туризма в США, как
опыт для Украины. Приведено сравнение государственного
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регулирования туристической деятельности в США и в Украине. К тому
же, исследованы опыт развитых иностранных государств в нормативноправовом регулировании туристической деятельности, а именно:
Великобритании, Франции, Италии, Испании. Изучены общие
проблемные стороны туристического законодательства в Белорусской
Республике и в России с Украиной, а также выявлены их причину.
Рассмотрены современные тенденции развития туристической
индустрии мира, включая отечественный и зарубежный опыт.
Исследована Директиву ЕС «Про комплексные туры», как пример
основного
регулятора
туристических
отношений
в
странах
Европейского Союза и как документ, который гармонизирует и
унифицирует законодательство стран-участниц. Раскрыто проблемные
стороны в сфере нормативно-правового регулирования туристической
деятельности в Украине, которые следует рассмотреть для
усовершенствования государственного регулирования туризма, а также
предложены необходимые изменения, которые следует внести
в законодательство Украины, опираясь на опыт Европейского Союза,
чтобы соответствовать нормам международного права и требованиям,
которые Украина должна выполнить для вступления в ЕС. Кроме того,
в статье выявлены проблемные стороны в работе украинских
законодательных органов, как препятствие к совершенствованию
нормативно-правовых документов государственного регулирования
туристической деятельности.
Ключевые слова: туристическая деятельность; туризм, турист,
комплекс туристических услуг, туроперейтинг, индустриятуризма,
нормативно-правовоерегулирование,
законодательство,
закон,
туристический продукт, туроператор, турагент.

Вступ
Як і будь-яка інша галузь господарства, туризм постійно
змінюється у зв’язку з постійним розвитком цивілізації та процесами
глобалізації. Вже у 1998 р., згідно з даними Всесвітньої туристської
організації, туризм зайняв перше місце у світовому експорті товарів і
послуг, яке зберігається і досі.
У зв’язку з цим, Є. В. Козловський абсолютно справедливо
зауважував, що в процесі розвитку ринкових взаємовідносин у сфері
туризму вкрай актуальним є визначення суті та змісту дефініцій, тобто
погоджених і прийнятих за основу визначень, понять, термінів, які дають
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змогу правильно тлумачити принципи та положення нормативноправових актів (Козловський, 2015, с. 9).
В той самий час, В. В. Рєзнікова стверджувала: «неповнота
і суперечність правових норм, що регулюють поведінку суб’єктів
туристичної діяльності, недостатність розробки поняттєвого апарату, а в
окремих випадках і відсутність правового регулювання тих або інших
питань, створюють значні перешкоди в практиці ефективного
здійснення господарюючими суб’єктами туристичної діяльності»
(Рєзнікова, 2010, с. 71).
Подібної думки притримується Н. В. Федорченко, яка відзначає
стислість Закону України «Про туризм» (Федорченко, 2015, с. 68), який
має дуже поверхневу регламентацію суспільних відносин, причиною
виявлення яких є створення і реалізація туристичного продукту.
Наведені вище обґрунтовані думки авторів, доповнюють висновки
Д. П. Стрігунової про необхідність правової регламентації передусім тих
аспектів економічної діяльності туроператора з організації турів,
яка торкається його взаємодії з конкретними «постачальниками» послуг,
точніше, «послугонадавачами», або виконавцями (Стригунова, 2016,
с. 146).
Важко не погодитися з ствердженням В. В. Рєзнікової: «Питання,
пов’язані з правовим регулюванням туристичної діяльності у сфері
господарювання, поки не стали предметом ґрунтовного дослідження
вчених-правників» (Рєзнікова, 2010, c. 72).
Аналіз останніх досліджень та публікацій
У сучасності вітчизняні і зарубіжні автори в своїх наукових працях
доволі не часто розглядають проблеми правового регулювання
туристичної діяльності як виду господарської діяльності. Загалом дана
тема згадується у роботах таких авторів: Є. В. Козловський,
Г. Л. Знаменського,
І. В. Зорін,
М. М. Гудима,
В. А. Квартальнов,
Я. В. Вольвач, Н. В. Федорченко, Я. Є. Парцій, О. М. Вінник, О. Н. Вікулова,
В. К. Мамутова,
Д. П. Стрігунова,
В. В. Рєзніковой,
О. А Беляневич,
Є. Л. Пісаревскій, В. С. Щербини, Н. І. Волошин, О. П. Подцерковного,
Н. В. Сірік. В працях цих авторів переважає цивільно-правовий аспект.
Проте, до прикладу, В. В. Рєзнікова, В. К. Мамутова та деякі інші автори
роблять акцент саме на господарсько-правовій проблематиці
досліджуваних правовідносин.
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Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми
Більшість досліджень, з питання нормативно-правового
регулювання туристичної діяльності, проведених спеціалістами мають
акцент на цивільно-правовому аспекті, тобто в першу чергу розглядають
сферу особистого споживання.
Водночас, проблема правового регулювання господарськоправових відносин в індустрії туризму залишається недостатньо
дослідженою,
особливо
зважаючи
увагу
на
невідповідність
законодавства України міжнародним нормам права.
Формування цілей статі
Метою статі є розгляд дослідження досвіду розвинутих країн
у нормативно-правовому регулюванні туристичної діяльності та
виявлення ефективних рішень, відповідних міжнародному праву, щодо
внесення правок та доповнень до Закону України «Про туризм».
Виклад основного матеріалу дослідження
Згідно даних Всесвітньої туристської організації, більше ніж
110 країн світу мають нормативно-правові та законодавчі акти, що
регулюють туристичні взаємовідносини та безпеку іноземних громадян.
Більшість із них мають на меті визначення стратегічних цілей розвитку
туристичної галузі держави, регулювання взаємовідносин між
споживачами та виробниками туристичних послуг, унормування
формальностей туристичної діяльності та зменшення ризиків для
подорожуючих.
У міжнародній туристичній діяльності суб’єктами правовідносин
українські вчені виокремлюють три основні сторони, які утворюють
модель «Туристичного трикутника»: 1) туристи, які єспоживачами
туристичних послуг, більша частина з яких надається в іншій країні;
2) фірми, які євиробниками та реалізаторами туристичного продукту, що
надають туристичні послуги туристам; 3) державні органи – це ланка
механізму держави, що здійснює такі функції: нормативно-правову,
регуляторну, адміністративну, розпорядчу та інші.
Процес глобалізації, яка дала поштовх для технологічної
революції та науково-технічного прогресу, викликав зміни, що зробили
не повною, модель «туристичного трикутника», яка відображає складові
структури правових взаємовідносин сторін туристичної діяльності.
Тому, на сьогоднішній день, актуальною моделлю, що характеризує
туристичні відносини у розвинутих країнах світу, є «Туристичний
чотирикутник США», четвертою складовою якої є інтернет
як невід’ємний елемент сучасної туристичної діяльності.
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Дана модель, дає змогу відобразити нормативно-правове
та законодавче регулювання відносин основних суб’єктів та об’єктів
туристичної сфери США.
Сполучені Штати Америки стали одною з перших держав,
що прийняло
національне
законодавство,
щодо
регулювання
туристичної галузі, яке вступило у дію ще у 1961 р. Окрім того, у США
також діють правові акти, прийняті на федеральному рівні кожним
штатом. Так як туристична сфера являється важливою для країни, адже
вона є однією з найприбутковіших в США та формує вагому частку ВВП
держави, багато уваги приділяється саморегулюванням туризму
у штатах та пропаганді туризму.
Державна політика США, яка регулюється законодавством,
направлена на дослідження попиту та пропозиції туристичного ринку,
розробку та впровадження державних програм розвитку туристичної
діяльності, надання підтримки окремим округам країни.Не зважаючи на
це, у США з 1997 р. відсутній центральний орган державного
регулювання у сфері туризму, тобто фактично відсутня державна
структура управління туризмом. Галузь туризму саморегулюється та
самоорганізовується, по принципу ринкової економіки, суб’єктами
господарювання.
Така система регулювання туристичної сфери використовується
лише у декількох державах світу, адже умовами використання такої
моделі є: наявність високого рівня туристичної привабливості; наявність
розвинутої ринкової економіки, яка здатна на ефективну саморегуляцію;
наявність сучасної туристичної інфраструктури; існування активних
громадських асоціацій; присутність високорозвинутих медичних,
банківських та страхових установ; наявність системи безпеки туристів.
Отже, бачимо, що відсутність центрального органу державного
регулювання у сфері туризму можуть собі дозволити лише розвинуті
країни які не потребують реклами у сфері туризму, такі як Бельгія та
США, або ж держави, у яких складна політико-економічна ситуація, через
яку увага туризму в принципі не надається, такі як Конго та Сомалі.
У США на національному рівні діє Офіс туризму та туристичної
індустрії, що забезбечує: створення сприятливого клімату для розвитку
туризму через зменшення інституційних бар’єрів; публікацію офіційної
статистики туризму; розробку та впровадження маркетингової стратегі
США у сфері туризму; координацію зусиль усіх федеральних органів
у рамках політики у сфері туризму (Толочко, 2011). Тобто, Сполучених
Штатах Америки більше займаються розвитком туристичного бренду
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«США», аніж державним регулюванням туризму, яке застосовують лише
у виключних ситуаціях.
Основні закони, що регулюють туризм у США, були ухвалені
починаючи з Закону США «Про міжнародний туризм» у 1961 р.,
далі в 1981 р. – Закон США «Про національну політику у сфері туризму»,
в 1992 р. – Закон США «Про політику у сфері туризму і експорт»,
що визначають основи державної регуляторної політики (Козловський,
2015, с. 33). У більшості штатів США прийняті законодавчі акти про
продаж подорожей. Сферою застосування подібних законів є діяльність
продавців подорожей, зареєстрованих і функціонуючих на території
штату, що ухвалив закон, які здійснюють оптовий або роздрібний
продаж подорожей (Про туризм, 1995, с. 29).
Якщо порівнювати моделі правового та державного регулювання
туристичної діяльності України та США то можна виділити такі спільні
риси:
1) в обох країнах є національне туристичне законодавство, проте в
Україні воно потребує удосконалення відповідно до міжнародних норм
права та регулювання туристичної діяльності;
2) в Україні, як і в США, відсутній центральний орган виконавчої
влади у галузітуризму, проте в Україні ці функції передано Департаменту
туризму та курортів, що є підрозділом Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України.
Але є і досить вагома відміна риса, яка перешкоджає перейняттю
досвіду у США: в Україні не можливе саморегулювання туристичної
сфери по принципу ринкової економіки, адже в державі
не задовольняється і половини умов для використання подібної моделі.
Так, наприклад, відомо багато випадків побиття іноземних туристів
в столиці України, що засвідчує про те, що країна не може гарантувати
забезпечення прав та безпеки туристів.
Отож, на прикладі розгляду практики правового регулювання
туризму в США, бачимо що перейняти успішний досвід певної розвинутої
країни Україна не може, у зв’язку з не спроможністю в повному обсязі
задовільнити умови, при яких подібні моделі регулювання туристичної
сфери будуть ефективними. Тому, Україні необхідно переймати досвід
частково, зважаючи на ситуацію в країні, на сьогоднішній день.
Світова практика вказує на те, що правове регулювання сфери
туризму втілюєтьсяв більшості за допомогою норм господарського,
цивільного і торгового кодексів, а відносини «туроператор – турагент»
регулюються за допомогою законів про торгове представництво
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і посередництво. Зважаючи на це, до прикладу, договірні
відносинитурагента і туроператора в Європейському Союзі підлягають
під дію Директиви Ради ЄС (EUR-lex) «Про координацію права держав –
членів ЄС з питання про незалежних торгових агентів» від 18 грудня
1986 р. № 86/653/ЄС, «норми якого стали основою для відповідних
внутрішніх законів цих країн (Австрії, Бельгії, Данії, Франції, Німеччини,
Великобританії та інших), а також деяких штатів США (Вилкова, 2005,
с. 47–55).
Зважаючи на те, що розвинуті країни одною з основних функцій
правового регулювання туризму вважають регулюання відносин саме
туреоператора та турагента, а також туриста та продавця туристичного
пакета, хотілось би, в першу чергу, звернути увагу на недосконалість
поняттєвого апарату України та причини цього.
У Законі Російської Федерації «Про основи туристичної діяльності
в РФ» (Об основах туристскойдеятельности, 1996) законодавцем було
введено термін «формування туристичного продукту». Коментуючи
наведене положення Закону, О. Н. Вікулова помічає, що перед тим
законодавець розкривав тільки поняття «просування турпродукту», не
зважаючи на ще дві важливі складові туристичної діяльності: його
формування та реалізацію. Автор зауважує, що формування
туристичного
продукту
–
це
передусім
важлива
функція
туроператорської діяльності, адже тільки туроператори мають змогу
укладати і виконувати договори з третіми особами, які надають окремі
послуги, які створюють туристичний продукт (Викулова, 2008, с. 20).
Білоруські автори О. В. Степанова і Ю. Ю. Горошко, які вивчали
досвід розвитку туризму в Республіці Білорусь, також звертали увагу на
відсутність необхідного правового регулювання господарської
діяльності у даній сфері. Ними було відзначено недостатність
у законодавстві Білорусі одного з основних термінівсфери туризму –
«туристичної діяльності», окрім цього, автори звертають увагу на те,
що загалом поняттєвий апарат є досить обмежений (Степанова, 2010).
На жаль, Закон України «Про туризм» є дзеркальним
відображенням ситуації у Рспубліці Білорусь – аналогічним чином дуже
обмежену
регламентацію
процесурозробки
туристичного
продукту.Тобто, господарськатуроперейтинговадіяльність спеціальним
законом не лише не регульована, але й фактично не пригадується
в ньому. При цьому, цікавим фактом є те, що не зважаючи на факт,
що поняттєвий апарат, який зазначений у ст. 1, Закону України
«Про туризм», у 2019 р. зазнав змін(було додано декілька нових понять
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і обновлено існуючі), такі терміни як туроперейтинг, продавець
туристичного продукту і т.п. не були внесені до закону.
Правова регламентація господарської діяльності у туристичній
галузі, включаючи формування належного поняттєвого апарату,
є єдиною можливістю відокремлення організованого туризму від
неорганізованого. Саме тому у туристичному законодавстві, в першу
чергу, варто зосереджувати більше уваги на особливостях господарської
діяльності туроператора, що іде попереду відносин між туроператором і
туристом і полягає у розробці та впроваджені туристичного продукту.
Передусім потрібно чітко розуміти, що саме туроператор, як виробник
туристичного продукту, пропонує туристу.
Отож, бачимо що країни СНД мають подібні проблеми
у туристичному законодавстві, причиною чого, можна припустити,
є те що країни довгий час перебували у складі СРСР, де не те що
туристичне законодавство не йшло в ногу з часом, а сама сфера туризму
розвивалась досить сповільнено. Тоді як у країнах Європейського союзу
діє Європейська директива про туристичні пакети, яка надає набагато
ширший поняттєвий апарат. До прикладу, в Законі України «Про туризм»
взагалі немає термінів, що визначають суб’єктів, які створюють, або
реалізують туристичну продукцію, тоді як в нормативних документах ЄС
не просто наявні ці визначення, а ще й існують відокремлення між
організатором туристичного продукту, роздрібним продавцем і
торговцем. Цей приклад ще раз демонструє наскільки обмеженим є
українське законодавство.
У світовій практиці, під предметом договору між туристом і
турфірмоюмається на увазі або продаж туру як комплексу послуг,
в цьому випадку ці взаємовідносини регулюютьсядоговором купівліпродажу, або надання туристичних послуг, у такому разі
використовується договір надання послуг (Викулова, 2008, с. 86–87).
У Великобританії, до прикладу, для регулювання взаємовідносин
між туристом і турфірмою використовується правила купівлі-продажу
відповідно до Закону «Про продаж товарів». За договором купівліпродажу туру право власності на тур переходить від організатора
подорожі до споживача з моменту початку туристичного обслуговування
(Долматов, 2001, с. 68).
Відповідно до Міжнародної конвенції про контракт на подорож
аналогічним чином можна виокремити категорію комплексної
туристичної послуги, що в документі має назву подорож, під якою
мається на увазі комплекс послуг, що надаються закомплексною ціною,
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включаючи розміщення, транспорт табудь-які інші послуги, які
відносяться до подорожі (ВРУ). Подібне визначення туристичного
продукту розкрив і вітчизняний законодавець.
Згідно з Ч. 4 ст. 1 Закону України «Про туризм» «туристський
продукт – це попередньо розроблений комплекс туристичних послуг,
який поєднуєне менше ніж дві такі послуги, що реалізується або
пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складуякого
входять послуги перевезення, послуги розміщеннята інші туристичні
послуги, не пов’язані з перевезеннямі розміщенням (послуги з
організації відвідувань об’єктівкультури, відпочинку та розваг,
реалізації сувенірної продукції тощо)». Реалізацію туристичного
продукту забезпечує договір на туристичне обслуговування, що згідно з
Ч. 1 ст. 20 Закону укладається між туроператором і туристом, який
зобов’язується оплатити наданий зайого замовленням комплекс
туристичних послуг.
«На відміну від договору туристичного обслуговування, який
знайшов віддзеркалення у вітчизняному, зарубіжному і міжнародному
законодавстві,
договори
туроператора,
що
опосередковують
формування
турів,
не
мають
спеціального
законодавчого
регулювання», – зауважує Д. П. Стригунова (Стригунова, 2016, с. 146).
Тобто, в українському законодавстві не лише не достатній поняттєвий
апарат, що забезпечує туроперейтенгові терміни, а й взагалі недостатньо
розглядається проблема організації створення туристичного продукту.
Розглядаючи досвід європейських країн, Є. В. Козловський звертає
увагу на те, що основа туристичного законодавства Іспанії складається з
таких нормативно-правових актів, як Закон «Про компетенцію
у туристичній галузі» від 1963 р. та Декрет «Про діяльність приватних
туристичних підприємств» від 1965 р., при цьому в територіальних
автономіях існує власне законодавство про туризм, сформоване на
засадах основного Закону держави, щорегулює умови здійснення
туристичної діяльності, контроль зі сторони держави тасанкції,
що застосовуються до порушників. Права та обов’язки туристів
і «виробників» туристичного продукту розкриваються у Законі
«Про комбіновані подорожі», у якому, крім того, описуються головні
складові частини туристичного продукту та комбінованих путівок.
Так як велика частина туристів України є споживачами саме
комбінованих турів, Україні слідувало б прийняти до уваги законодавче
регулювання комбінованих путівок, а також варто було б більш детально
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вказати права та обов’язки туристів, адже їх опис у розділі 3 Законі
України «Про туризм» є досить звуженим.
Законом «Про розвиток туризму» регулюєтеся туристична
діяльність у Великобританії, який був прийнятий ще в 1969 р. Цей
нормативний акт став головним інструментом правового регулювання,
пов’язаних зі значними інвестиціями в туристичну сферу з ціллю
зростання готельного будівництва та створення нових робочих місць,
макроекономічних процесів. Через певний час, державні дотації почали
поступово витіснятись приватними інвестиціями, що призвело до
відчутного посилення британської галузі туризму (Козловський, 2015,
с. 34–36). Зауважимо, що ця проблема є досить актуальною і в
українській туристичній галузі, адже притік інвестицій даної індустрії є
досить не значним. При цьому, Україна має значний туристичний
потенціал, який, при підтримці іноземних інвесторів, міг би значно
збільшити кількість зарубіжних туристів в Україну, що в наслідку
покращило б економічну ситуацію у країні.
Тоді як, Закон «Реформи національного законодавства про
туризм», прийнятий в Італії ще в 2001 р., має, як приклад для України,
таку особливість, як визначену систему стимулювання господарських
процесів, цілю якої є формування комплексного структурного підходу до
управліннятуристичними ресурсами держави.
Головним нормативно-правовим актом у Франції в галузі туризму
є Закон «Про туризм», прийнятий ще в 1992 р. У законі описується
загальна організація туризму в Франції, об’єднуються положення щодо
розвитку та фінансування туризму, а також характеризується
оподаткування туристичних послуг. Правове регулювання держави,
також, окреслює вимоги щодо проведення заходів, що стосуються
організації,
продажу
та
просування
туристичного
продукту
(Писаревський, 2014, с. 253). Основною відмінністю з іншими
законодавчими системами в сфері туризму країн ЄС є розгляд
фінансування туризму, що також, було б корисним досвідом в Україні.
Процес формування гармонічного законодавства країн-членів ЄС
в туристичній індустрії розпочався в межах захисту прав туристів,
фактично з прийняття 13 червня 1990 р. Комітетом ЄС з питань захисту
правспоживачів Ради Міністрів Директиви ЄС про продаж комплексних
турів (Council Directive, 1990) Притому створення спеціального
законодавства в сфері туризму відбувалося за допомогою
визначеннянижнього порогу вимог для суб’єктів бізнесу туристичної
індустрії, припорушенні якого з метоюзахисту туристів пускаються в хід
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норми права про захист прав подорожуючих уже як споживачів
(Димінська, 2014, с. 48–52).
За своєю юридичною сутністю директива - це різновид
міжнародного договору, метою якого є гармонізація та уніфікація
національного нормативно-правового регулювання у країнах-учасниках
ЄС. Директива про комплексні тури сприйняласьвнутрішнім
законодавством країнами ЄС. Так, до прикладу, у Франції її норми були
втілені в Законі № 92-645 від 13 липня 1992 р., а у Великобританії від
31 грудня 1992 р. на її основі були ухвалені Правила. Такі ж законидіють
аналогічним чином в Німеччині, Греції, Бельгії, Іспанії, Фінляндії, Італії
та інших країнах ЄС (Стригунова, 2016, с. 28).
Зауважимо, що у зазначеній Директиві під туристичнимпродуктом
розуміється попередньо запланована комбінація не менш ніж двох
послуг, запропонованих для продажуспоживачам, якщо період їх
надання перевищує 24 години: це транспортні послуги, послуги
проживання та інші послуги, що не належать до транспорту та
проживання, алескладають значну частину комплексного туру (Жарков,
2004, с. 174).
Кабінет Міністрів України Розпорядженням від 17 вересня 2014 р.
№ 847р затвердив план заходів з імплементації Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС на 2014–2017 рр. Заходи, які безпосередньо відносяться
дотуризму, містяться у Главі 16 Плану, відповідно до пункту 356статті
401 якого Міністерству інфраструктури в особі Держкомтуризмкурорта
України було доручено розробленнятехнічного регламенту відповідно
до Директиви Ради ЄСвід 13 червня 1990 р. № 90/314/ЄЕС (ВРУ).
Проте, такі плани в Україні часто виконуються надто повільно,
або частково. Так, до прикладу, у Плані заходів щодо виконання у 2008 р.
і Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу було зазначено таку ціль:
«підготовка проекту Закону України «Про внесення змін до ст. 20 Закону
України «Про туризм» щодо інформування споживача туристичних
послуг» (така ж ціль була поставлена і у 2007 р.), далі проект даного
закону з’являється аж у 2011 р. в Постанові верховної ради України
«Про порядок денний дев'ятої сесії Верховної Ради України шостого
скликання», згодом це й ж проект появляється і у постанові щодо
порядку денного десятої сесії, однак ці зміни так і не були внесені,
дотепер (ВРУ). Отож, бачимо що вагомою перешкодою удосконалення
нормативно-правового регулювання туризму в Україні є недосконалість
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роботи законодавчої влади та незацікавленість держави у розвитку
туристичного законодавства.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого
розвитку
Отже, нормативно-правове регулювання туристичної діяльності
в Україні має низку проблем. Українському законодавству необхідно
удосконалення відповідно до міжнародних норм права та регулювання
туристичної діяльності. Проте, перейняти успішний досвід певної
розвинутої країни Україна не може, у зв’язку з не спроможністю
в повному обсязі задовільнити умови, при яких, використовувані ними,
моделі регулювання туристичної сфери будуть ефективними. Тому,
Україні необхідно переймати досвід частково, зважаючи на ситуацію
в країні, на сьогоднішній день.
Використовуючи досвід розвинутих країн, Україні ,слідувало б,
звернути увагу на такі
проблемні
питання туристичного
законодавства:звуженість поняттєвого апарату Закону України «Про
туризм»;відсутність
законодавчого
регулювання
організації
туристичного продукту;відсутність регулювання договорів що
опосередковують формування турів;відсутність розгляду комплексних
турів; звужене подання прав та обов’язків туристів;відсутність
державного регулювання інвестицій туристичної індустрії;недостатньо
сформоване комплексне управління туристичними ресурсами;
відсутність розгляду сфери фінансування туристичної сфери; не до кінця
продуманий, на корить туриста, договір про надання туристичних
послуг.
Всі ці проблеми важко вирішити без підтримки та зацікавленості
зі сторони держави, а особливо, зі сторони законодавчих органів, робота
яких, на жаль, скоріше перешкоджає, ніж допомагає удосконаленню
нормативно правового регулювання туристичної діяльності в Україні.
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ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ
СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Проаналізовано законодавче регулювання інституту сурогатного
материнства в країнах Європи за допомогою логічних методів, здійснено
теоретичний аналіз законодавчих режимів щодо сурогатного
материнства, визначено основні проблемні питання інституту, що надалі
залишаються невирішеними за допомогою порівняльного методу,
що надало змогу виділити їх як окремий перелік. За результатами
дослідження можемо визначити, що Європейський Союз не розробив
окремого нормативно-правового акту, який би розкривав всі аспекти
сурогатного материнства та керував усі правові відносини,
які з’являються
внаслідок
підписання
договору
сурогатного
материнства. Деякі законодавчі акти тлумачать окремі аспекти
інституту замінного материнства, що є недостатнім для його
повноцінного регулювання. На сьогодні сурогатне материнство є
прогресуючою технологією, яка стає все більш актуальною з кожним
роком. Така динаміка має бути поштовхом для багатьох країн світу,
та України особливо, задля активізації розроблення законодавчого
врегулювання питань замінного материнства.
Ключові слова: правове регулювання сурогатного материнства;
сурогатне материнство; шляхи реалізації технології сурогатного
материнства; проблемні питання інституту сурогатного материнства
в законодавстві Європейського союзу; режими законодавства щодо
сурогатного материнства.
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Legislative Regulation of Surrogacy in Europe
The legislative regulation of the institution of surrogacy in Europe is
analyzed by using logical methods, the theoretical analysis of legislative
regimes on surrogacy is made, the main problems of the institute that remain
unaddressed by means of the comparative method are identified which shows
the relevance of the study. According to the results of the study, we can
determine that the European Union has not developed a separate legal act that
would cover all aspects of surrogacy and manage all legal relationships that
arise as a result of the signing of a surrogacy contract. Some pieces of
legislation interpret certain aspects of the institution of surrogacy that are
insufficient to fully regulate it. Today, surrogacy is a progressive technology
that is becoming more and more relevant every year. Such dynamics should be
an impetus for many countries of the world, and Ukraine in particular, for the
purpose of intensifying the development of legislative regulation of issues of
surrogacy.
Key words: legal regulation of surrogacy; surrogacy; ways of
realization of assisted reproductive technology; problematic issues of
surrogacy in the legislation of the European Union; surrogacy legislation
regimes.
Ярмоленко Екатерина, студентка, Киевский национальный
университет культуры и искусств, г. Киев, Украина
Законодательное регулирование вопросов суррогатного
материнства в странах Европы
Проанализировано законодательное регулирование института
суррогатного материнства в странах Европы с помощью логических
методов, осуществлен теоретический анализ законодательных режимов
в сфере суррогатного материнства, определены основные проблемные
вопросы института, что остаются не решенными с помощью
сравнительного метода, что дало возможность выделить их как
отдельный перечень. По результатам исследования можем определить,
что Европейский Союз не разработал отдельного нормативно-правового
акта, который бы раскрывал все аспекты суррогатного материнства и
управлял всеми правовыми отношениями, которые появляются в
результате подписания договора суррогатного материнства. Некоторые
законодательные акты толкуют отдельные аспекты института
суррогатного материнства, что является недостаточным для его
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полноценного регулирования. Сегодня суррогатное материнство
является прогрессирующей технологии, которая становится все более
актуальной с каждым годом. Такая динамика должна быть толчком для
многих стран мира, а Украины особенно, для активизации разработки
законодательного регулирования института суррогатного материнства.
Ключевые слова: правовое регулирование суррогатного
материнства; суррогатное материнство; пути реализации технологии
суррогатного
материнства;
проблемные
вопросы
института
суррогатного материнства в законодательстве Европейского союза;
режимы законодательства о суррогатного материнства.

Вступ
Репродуктивні технологій, що головним чином були винайдені
в 1953 р., стають все більш актуальними та активно поширюються на як
території Європи, так і в усьому світі. За останні десятиліття людство
потерпає від великої кількості негативних факторів, що згубно
впливають на стан здоров’я людини. Найжорсткішим стає питання
безпліддя, а тобто неможливості репродуктивної функції організму.
Саме через гостроту вищеназваного питання, все більша кількість людей
звертаються до репродуктивних технологій, що дає змогу прогнозувати,
що
з
кожним
десятиліттям
сурогатне
материнство
буде
популяризуватися як вид репродуктивних технологій та потребуватиме
відповідного законодавчого регулювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Питання правового регулювання сурогатного материнства
з кожним роком стають предметом обговорення все більшої кількості
науковців та практиків, що може позитивно вплинути на вирішення
спірних питань та удосконалення законодавства у цій сфері. Велика
кількість науковців в Україні досліджували інститут сурогатного
материнства та висвітлювали свої думки, результати досліджень у своїх
працях, а саме Н. М. Квінт, Н. В. Камінська, Ю. В. Коренга, І. Ю. Бондар,
О. Л. Луценко,
А. П. Головащук,
Ю. Ю. Таланов,
Н. В. Хараджа,
І. В. Венедіктова, О. А. Явор, О. Розгон та ін.
Питання міжнародного правового регулювання інституту
сурогатного материнства висвітлювали у своїх наукових працях
О. В. Данченко, І. Мороз, Л. М. Пчелинцева, М. Г. Бруй, С. В. Антонов,
О. Ю. Худякова, О. Косова, О. В. Оніщенко, Н. С. Байбороша та ін.
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Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми
На сьогодні інститут сурогатного материнства є доволі новим,
тому поява нових наукових праць, присвячених різносторонньому
аналізу та дослідженню даної сфери права, буде спонукати інститут
на активний розвиток та забезпечить популяризацію та поширення його
у наукових колах. Така тенденція позитивно впливатиме на вирішення
низки проблемних питань реалізації репродуктивних технологій, що на
сьогодні залишаються невирішеними.
Формулювання цілей статті
Основною метою статті є дослідження правових аспектів
інституту сурогатного материнства в країнах Європи та визначення
проблемних питань, що головним чином існують через неповноцінність
законодавчого регулювання.
Виклад основного матеріалу дослідження
Ю. Терешко у своїй статті «Діти на замовлення» надає визначення:
«сурогатне материнство – це штучне запліднення, імплантація ембріона,
а також виношування дитини для подружньої пари, якій дитина буде
генетично рідною, а для жінки, що виношує її, – «біологічно чужою»
(Сопель, 2012). У результаті теоретичного аналізу поняття «сурогатне
материнство» встановлено, що сурогатне материнство – специфічний
вид допоміжних репродуктивних технологій, де, з одної сторони,
подружжя, що має право на участь у програмі сурогатного материнства,
та, з іншої сторони – сурогатна матір, що відповідає вимогам до такої
позиції та надала письмову згоду на проведення замінного материнства,
укладають договір, за яким сурогатна матір зобов’язується виносити
дитину, генетичними батьками якої є подружжя, та передати її після
народження генетичним батькам – подружжю.
На сьогодні Європейський Союз не розробив окремого
нормативно-правового акту, який би розкривав всі аспекти сурогатного
материнства та керував усі правові відносини, які з’являються внаслідок
підписання договору сурогатного материнства. Але деякі законодавчі
акти тлумачать окремі аспекти, трактуючи замінне материнство як один
із видів репродуктивних технологій загалом в контексті прав та
інтересів, виражених міжнародним правом. Такими актами є «Тексти
Ради Європи з біоетичних питань» 2014 р., Конвенція про захист прав і
гідності людини у зв'язку із застосуванням досягнень біології та
медицини: Конвенція про права людини та біомедицині 1997 р.,
Міжнародний пакт «Про громадянські та політичні права», Міжнародна
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конвенцію про економічні, соціальні та культурні права, Конвенція про
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Конвенція ООН про
права дитини, Конвенція про права людей з інвалідністю (Дворник,
2017). Ці договори стосуються прав та свобод сурогатної матері,
включаючи репродуктивні права та право на справедливі умови праці
та захист прав дитини, народженої за допомогою використання
репродуктивних технологій, в першу чергу включаючи найкращий
захист інтересів дитини (Терешко, 2007).
Отже можна підсумувати, що законодавство Європейського Союзу
не має специфічного документа, який би надавав волю використовувати
таку репродуктивну технологію чи забороняти її, чи регламентував
питання сурогатного материнства загалом. Зрозумілим явищем є право
кожної країни тлумачити цей інститут, тому серед зарубіжних країн є як
його прихильники, так і противники. Серед країн Європейського Союзу
замінне материнство є спірним питанням, законодавча база інституту є
критично нестабільною, що створює ситуацію, коли безплідне
подружжя, яке зважилось на використання цієї технології, живучи в
країні, яка забороняє сурогатне материнство, змушено проводити цю
процедуру закордоном. Навіть якщо ніяких проблем не з’явиться на
території іншої країни, головною проблемою буде обов’язок подружжя
усиновлення генетично рідної їм дитини.
Ще один спірний аспект, який ускладнює процедуру реалізації
сурогатного материнства, це юридичне визначення фактичного
походження дитини. Тобто хто фактично являється матір’ю
новонародженого і має право на захист своїх батьківських прав. В даному
питанні все залежить від специфіки способу проведення технології
замінного материнства.
Практично визначають два шляхи реалізації технології:
– традиційний – де сурогатна матір є фактичною генетичною
матір’ю дитини (яйцеклітина сурогатної матері запліднюється
сперматозоїдом генетичного батька або використовуються донорські
клітини);
– гестаційний чи повний – де сурогатна матір не має ніякого
генетичного зв’язку з дитиною, а вважається її біологічною матір’ю,
тобто такою, яка її виносила (використовуються статеві клітини
подружжя, тобто і матір і батько є генетичними батьками
новонародженого) (Байбороша, 2008).
У більшості країн світу традиційне сурогатне материнство
заборонено. Воно було винайдено в 1953 р. і на той час вважалося
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достатнім та гуманним. Хоч і гестаційний шлях реалізації технології
може бути дозволеним, та в більшості випадків договори між
генетичними батьками та сурогатною матір’ю не підлягають
примусовому виконанню, що ставить під загрозу права та свободи сторін
договору. Незахищеність такого виду правовідносин створює
небезпечну ситуацію, де одна з сторін може зловживати своїми правами.
У цих випадках допускається лише альтруїстичне сурогатне
материнство, але з багатьма обмеженнями та вимогами. Ця ситуація
створює головну проблему в федеративних країнах таких, як США,
де деякі штати дозволяють, а інші обмежують договори сурогатного
материнства. Те саме стосується Європейського Союзу, де законодавчо
не закріплено примусове виконання таких договорів.
Згідно з принципом 14.1 Texts of the Council of Europe on bioethical
matters, жінка, яка народила дитину юридично вважається її матір’ю
(Health Ethics cost centre, 2019). Проте «Принципи, викладені у звіті
тимчасового комітету експертів з прогресу в галузі біомедичних наук»
цього ж нормативно-правового акта тлумачить визначення сурогатної
матері як «жінка, що виношує дитину іншої людини та надала згоду
перед початком вагітності, що народжена дитина буде передана тій же
людині за домовленістю» (HealthEthicscostcentre, 2019).
Можна визначити це як застарілість та невчасне оновлення
законодавства, адже поява значного прогресу в біомедичній науці має
вести за собою неминуче удосконалення законодавчої бази з метою
нівелювання суперечностей контексту нормативних актів чи їх
неактуальності.
Отже, можна підсумувати такі проблемні питання інституту
сурогатного материнства в законодавстві Європейського союзу:
– відсутність окремого законодавчого акту, який має бути
націлений на регулювання правовідносин сурогатного материнства;
– юридичне визначення природи походження новонародженої
дитини;
– вимушений характер пошуку держави безплідним подружжям,
де є легальним замінне материнство;
– недоступність даного виду репродуктивних технологій для
окремих прошарків населення, а саме інститут сурогатного материнства
як один з способів створення повноцінної сім’ї для одностатевих шлюбів;
– нерівносильна захищеність сторін правовідносин сурогатного
материнства, що призводить до порушення основоположних прав
людини.
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І. В. Чеховська структурує законодавство щодо сурогатного
материнства на такі режими як заборонний, альтруїстичний та
дозвільний (Камінська, 2018, с. 7).
Дозвільним є такий режим, де національним законодавством
держави закріплено використання замінного материнства. Відмінними є
тільки окремі аспекти чи специфічні вимоги до сімей, що хочуть брати
участь у програмі сурогатного материнства. Це може бути як перелік
вимог до сторін договору, наявність дозволів певних державних органів
країни чи вимоги до фізіологічного стану обох сторін правовідносин.
Представниками такого режиму є Україна, Південна Африка, Російська
Федерація, Грузія, Індія, Ізраїль та інші (Камінська, 2018,с. 8).
Альтруїстичний режим є таким, де держава на законодавчому
рівні визнає сурогатне материнство як особливу форму репродуктивних
технологій. Особливістю таких правових відносин є те, що безплідне
подружжя повинно чи має право (за домовленістю сторін) надавати
кошти сурогатній матері задля покращення перебігу вагітності та
оплачувати усі необхідні процедури, що пов’язані безпосередньо зі
станом вагітності жінки. За договором сурогатного материнства
подружжя не має права надавати грошову винагороду сурогатній матері
за процес виношування дитини та народження її. Таке законодавче
регулювання є актуальним в Канаді, Великобританії, Австралії, Бельгії та
ін. (Камінська, 2018,с. 8).
У
Великобританії
дозволено
некомерційне
сурогатне
материнство, де мають місце грошові компенсації як «розумнівитрати».
Під розумними витратами вважається можлива втрата заробітку
сурогатною матір’ю у зв’язку з вагітністю, витрати на проїзд, додатковий
догляд за дітьми, ліки, допомога в веденні господарства та додаткові
витрати на харчування. Однак договори сурогатного материнства
не підлягають виконанню за законодавством Британії, тобто договори
не визнаються обов'язковими до виконання для жодної зі сторін. Однак
у Великобританії існують благодійні організацій, які спеціалізуються
у організації участі у програмі сурогатного материнства за межами
Англії, надаючи підтримку подружжю до та під час вагітності та після
народження дитини, через зв'язки з сурогатними клініками в зарубіжних
країнах (Health Ethics cost centre, 2019).
Заборонний режим є достатньо конкретним, що нівелює
легальність такого способу відтворення собі подібних для безплідного
подружжя. Найголовнішим чинником, який спонукав деякі країни
відмовитися від сурогатного материнства є морально-етичні аспекти.
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Вони розглядають правовідносини, які з’являються в результаті
підписання договору сурогатного материнства, як надання послуг,
де новонароджена чи ще ненароджена дитина виступають як товар.
Також особливу увагу звертають на неетичне ставлення до сурогатних
матерів. Ситуації, де заможні сім’ї звертаються до замінного материнства
тільки через небажання виношувати дитину, переживати всі стадії
вагітності з усіма негативними наслідками після народження дитини.
Це надає підстави вважати, що вищеназване явище є експлуатацією
сурогатних матерів, які стають учасниками програми тільки заради
збагачення у зв’язку з низькою фінансовою забезпеченістю чи
незадовільним життєвим становищем. У зв’язку з травматичним
процесом розлучення матері та дитини, навіть якщо вона не є генетично
спорідненою, сурогатна матір піддається гормональному впливу
організму, що в результаті може призвести до травмування її психіки,
адже під час вагітності між нею та дитиною з’являється психологічний
зв’язок. Тому такі правовідносини вважаються токсичними та
порушують загальнообов’язкові та природні права людини,
перетворюючи новонародженого на товар, а саму сурогатну матір на
«тимчасове місце перебування плоду». Заборонний режим існує в
Німеччині, Італії, Швейцарії, Японії, Саудівській Аравії, Франції, Швеції,
Ісландії, Іспанії, окремих штатах США (Арізона, Мічіган, Нью-Джерсі) та
ін.. Також більшість країн Південної Азії обмежили або заборонили
сурогатне материнство (Камінська, 2018, с. 9).
У Франції договори сурогатного материнства заборонені та
вважаються не дійсними. Проте в 2015 році Вищий цивільний суд
Франції постановив визнання дітей, народжених за кордоном за
договором замінного материнства, якщо один із генетичних батьків
дитини є громадянином Франції. Кількість подружь, які намагалися
через різні механізми обійти заборону сурогатного материнства,
викликала значні дебати серед суспільства, що вимагало реформацію
французького законодавства (Байбороша, 2008).
Так само в Німеччині договори замінного материнства
вважаються нікчемними. Основна причина заборони сурогатного
материнства – це порушення людської гідності дитини та сурогатної
матері, зводячи їх до об'єктів договору. Однак, у 2014 р. Федеральний суд
Німеччини визнав батьківські права німецької одностатевого подружжя,
яке народило дитину за договором сурогатного материнства в
Каліфорнії,
використовуючи
повне
замінне
материнство
з
використанням генетичного матеріалу одного із подружжя (Квіт, 2016,
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с. 56).

Італія є країною, що не визнає сурогатне материнство як
допоміжну репродуктивну технологію, де на законодавчому рівні
заборонено проведення програми. Відповідно до Закону № 40,
прийнятого в 2004 р., на території Італії забороняється проведення будьяких форм сурогатного материнства. Порушення норм вищеназваного
закону карається штрафом від 700 тис. до одного мільйона євро та
ув’язненням від 3 місяців до 2 років (Квіт, 2016, с. 60). У 2015 р.
Верховний суд Італії також постановив, що дитина, народжена за
договором сурогатного материнства в Росії відбирається у батьків
(громадян Італії) і поміщається у Будинок маляти. Однак цього ж року
Європейський суд з прав людини вирішив, що це рішення порушує ст. 8
Європейської конвенції з прав людини, яка передбачає право на повагу
до приватного та сімейного життя, за умови певних обмежень, які
відповідають закону та такими, що є необхідні в демократичному
суспільстві (Дворник, 2017).
В Іспанії договори сурогатного материнства є недійсними, а
сурогатна матір вважається законною матір’ю дитини.
Швейцарія аналогічно заборонила всі види сурогатного
материнства. Судова практика Федерального суду Швейцарії 2015 р.
ілюструє випадок, де суд відмовився визнавати батьківські права
швейцарської одностатевої пари, яка народила дитину за договором
сурогатного материнства в Каліфорнії, але не вилучив дитину
у подружжя (Health Ethics cost centre, 2019).
Більшість країн Європи законодавчо визнає, що фактичною
матір’ю дитини є та жінка, що її народила. Це створює доволі
конфліктний характер договірних відносин між сторонами договору
сурогатного материнства. Це може ставити під загрозу майбутнє
батьківство подружжя, якщо сурогат не виявить бажання повертати
новонародженого. Такий форс-мажор передбачений законодавством
Греції, де одна сторона, сурогат, підписавши договір сурогатного
материнства, автоматично відмовляється від батьківства та повинна
віддати дитину після народження на виховання другій стороні,
подружжю (Health Ethics cost centre, 2019).
Сурогатне материнство регулюється ст. 1458 Цивільного кодексу
Греції. Одною з особливостей законодавчого регулювання є
неможливість проведення процедури без рішення суду. Подружжя,
що бажає стати учасником програми, має звернутися до районного суду
за місцем проживання їх або сурогатної матері (Дворник, 2017). Сторони
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також мають подати свою письмову згоду до суду. Тільки після
винесення рішення подружжя має право звернутися до медичної
установи. Учасники програми мають відповідати переліку вимог,
деякими з них є:
– сурогатна мати та подружжя повинні бути громадянами Греції
або постійними жителями;
– вік сурогатної матері не може перевищувати 50 років;
– угода може передбачати компенсацію витрат. Оплата послуг
і будь-яка фінансова вигода категорично заборонена (Дворник, 2017).
Проте науковець Aristides N. Hatzis стверджує, що незважаючи на
відверту заборону комерційного сурогатного материнства в Греції,
більша частина договірних відносин є дійсно комерційними (Health
Ethics cost centre, 2019).
Ряд законодавчо визначених вимог до форми та змісту договору
сурогатного материнства закріплене законодавством Казахстану.
Відповідно до ст. 17 Закону Республіки Казахстан № 565-2
«Про репродуктивні права громадян та гарантії їх реалізації» від
16 липня 2004 р. «сурогатне материнство визначається як виношування
та народження дитини, включаючи випадки передчасних пологів, за
договором між сурогатною матір’ю та подружжям з виплатою нагороди
або без» (Русанова, 2016, с. 265). Вимогами до договору є обов’язкова
письмова форма та нотаріальне посвідчення, без якого договір може
вважатися недійсним. Його зміст має містити такі елементи:
– умови виплати винагороди сурогатній матері;
– відповідальність сурогатної матері за відмову від передачі
новонародженого генетичним батькам та навпаки,коли подружжя
відмовляється приймати дитину на виховання;
– можливість одностороннього розірвання договору у разі
навмисного порушення сурогатною матір’ю програми сурогатного
материнства, що може призвести до втрати вагітності або негативного
впливу на здоров’я дитини чи може призвести до каліцтва;
– формою забезпечення та захисту прав і свобод сурогатної матері
є грошова компенсація,яка виплачується подружжям у разі їх відмови від
дитини.
Права дитини на повноцінне життя та життя в сім’ї закріплюються
положенням «в разі відмови генетичних батьків від дитини, його матір’ю
визнається біологічна (сурогатна) матір, що записується у свідоцтві про
народження» (Русанова, 2016, с. 267).
Державне оформлення практики сурогатного материнства та
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захисту правсторін договору різниться в кожній країні. Особливу увагу
науковці приділяють питанню законодавче оформлення батьківства
подружжям, що в деяких країнах є проблематичним або взагалі не
врегульованим законодавством. Нині багато держав США та значна
кількість інших країн, у тому числі Австралія, Нова Зеландія та
Великобританія розглядають сурогатне материнство як «форму
усиновлення» (Kindregan, 2016).
Існує певне занепокоєння поміж країн Європи, що базується на
нехтуванні громадянами законодавства своєї країни. Наприклад,
якщо сурогатне материнство в певній країні є незаконним, то подружжя,
які хочуть стати учасником програми сурогатного материнства,
відшукує країну, де даний вид репродуктивних технологій дозволений
або не заборонений на державному рівні, що може поставити під загрозу
права та інтереси як подружжя, так і новонародженої дитини (Ergas,
2013). Проблематичним може стати отримання громадянства країни,
де дитина буде проживати на постійній основі, тобто, в країні
походження її батьків. Наприклад, дитина, генетичні батьки якої є
громадянами Франції, що була народження шляхом сурогатного
материнства за межами Франції може бути позбавлена права на
отримання громадянства даної країни. Проте Європейський суд з прав
людини за останні п’ять років скасовує ці рішення, вимагаючи від
держав визнавати громадянство дитини, народженої шляхом
сурогатного материнства, за громадянством її генетичних батьків за
міжнародними домовленостями (Ergas, 2013). Ця тенденція може
суттєво зменшити категоричність держав щодо заборони сурогатного
материнства і одночасно є способом боротьби з проблемними аспекти
міжнародного сурогатного материнства.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого
розвитку
Результати проведеного дослідження наштовхують на думку про
те, що серед країн Європейського Союзу замінне материнство є спірним
питанням, законодавча база інституту є критично нестабільною, що
породжує порушення прав сторін договору та зловживання їх правами та
обов’язками. Вирішенням більшості проблемних питань, визначених в
цій статті, може стати окремий законодавчий акт, який би
обґрунтовував важливість такої репродуктивної технології, процес її
реалізації, права та обов’язки сторін та настання відповідальності за
порушення норм та проведення процедури. Відсутність окремого
законодавчого акта про сурогатне материнство тягне за собою
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неналежне проведення процедури сурогатного материнства, подвійне
тлумачення уже існуючих законодавчих норм через неповноту їх
контексту.
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НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ І ПРИНЦИПІВ ЧИННОГО
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІЙНУ В КІБЕРПРОСТОРІ

Зважаючи на активне використання збройними силами держав
інформаційних технологій,
експерти в галузі
міжнародного
правашукають відповіді на виклики кіберзагроз та варіанти включення
кібервійни до законів про війну. Переважна більшість фахівців
вважають, що нині чинні закони про війну, особливо конвенції МГП,
мають застосовуватися до кібервійни та кіберзброї відповідно.
Незважаючи на відсутність системних міжнародних нормативноправових документів, які б чітко надавали визначення кіберпростору та
всім його «безпековим» похідним, деякі заходи з тлумачення вже почали
здійснювати на регіональному рівні та серед юристів.
Тому в даній статті було описано ці заходи, а також вказані
їх недоліки та обмеження. Мета публікації – довести, що просте
тлумачення чинних конвенцій МГП не може бути ефективним рішенням
для впровадження кібервійни в структуру МГП з урахуванням недоліків
його основних принципів при зіткненні з характером кібератак.
Ключові слова: кібервійна; кібератака; міжнародне гуманітарне
право (далі МГП; Таллінський Посібник.
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Arts, Kyiv, Ukraine
Disadvantages of Applying the Rules and Principles of the Current
Legislation on the War in Cyberspace
Given the active use of information technology by the armed forces,
theinternationallawexperts looking for answers to the challenges of cyber
threats and also optionshowtoincludecyberwarfareinto the Laws
ofWar.Thevastmajority of expertsbelievethatthe currently valid Laws of War,
especially the IHL Conventions, apply to cyber warfare and cyber weapons
accordingly.
Notwithstanding the absence of systematic international legal
normative documentsthat would clearly define cyberspace and all its “safe”
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derivatives, some interpretation efforts have already started on regional levels
and amongst legal scholars.
The following article describes these efforts and point out their
shortcomings and limits. The purpose of the publication is to prove that a
mere interpretation of current IHL conventions cannot constitute an efficient
solution to the implementation of cyber warfare into the IHL framework
featuring the shortcomings of its main principles when confronted with the
nature of cyber-attacks.
Key words: cyber warfare; cyberattack; International humanitarian
law; Tallin Manual.
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Недостатки применения норм и принципов действующего
законодательства о войне в киберпространстве
Принимая во внимание активное использование вооруженными
силами государств информационных технологий, эксперты в области
международного права ищут ответына вызовы киберугроз и варианты
включения кибервойны к законам о войне. Подавляющее большинство
специалистов считают, что ныне действующие законы о войне, особенно
конвенции МГП, должны применяться к кибервойне и кибероружию
соответственно.
Несмотря на отсутствие системных международных нормативноправовых документов, которые бы четко давали определение
киберпространства и всем его производным в сфере безопасности,
некоторые меры по толкованию уже начали осуществлять на
региональном уровне и среди юристов.
Поэтому в данной статье было описано эти меры, а также указаны
их недостатки и ограничения. Цель публикации – доказать, что простое
толкование действующих конвенций МГП не может быть эффективным
решением для внедрения кибервойны в структуру МГП с учетом
недостатков его основных принципов при столкновении с характером
кибератак.
Ключевые слова: кибервойна; кибератака; Международное
гуманитарное право; ТаллинскоеРуководство.

Вступ
Порівняно недавно людство вступило в еру цифрових технологій.
Переважна більшість мешканців Землі має доступ до Інтернету, володіє
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банківськими картами, користується послугами електронних сервісів.
Майже всі складові національної безпеки базуються на використанні
кіберпростору.
Водночас,
людина навчилася використовувати
інформаційні технології для вбивства собі подібних і в нашій мові
з'явилися терміни: «кібератака», «кіберзлочинність». Законодавство,
в тому числі міжнародне, намагається, йдучи в ногу з часом, регулювати
відносини в сфері інформаційних технологій. Саме тому хотілося б
проаналізувати чинне міжнародне гуманітарне право (далі МГП) на
предмет його відповідності сучасним викликам.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Серед
дослідників,які
займаються
питанням
правового
регулювання атак у кіберпросторі, варто виділити таких закордонних
фахівців як Ч. Чепелка, П. Штурма, Х. Дінніс, М. Шмітт. Такі вітчизняні
науковці як В. Горбулін, Д. Дубов, М. Камчатний, С. Чернишенко
досліджують загрози у кіберпросторі в контексті сучасних викликів у
сфері безпеки для України.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми
Втручання в комп'ютерні системи держави за допомогою
кібероперацій може надати певну військову перевагу в рамках
збройного конфлікту. Відповідно, актуальним постає визначити,
чи можуть бути застосовані норми міжнародного гуманітарного права до
кібероперацій?
Формулювання цілей статті
Розглянути через призму міжнародного гуманітарного права
поняття «кібератака»; провести аналіз можливих загроз, пов'язаних з її
використанням та виявити недоліки законодавства, яке регулює атаки
в кіберпросторі.
Виклад основного матеріалу дослідження
Існує три гілки законів про війну: jusadbellum (право на війну),
jusinbello (міжнародне гуманітарне право), juspostbellum (міжнародне
кримінальне право). Усі вони значною мірою спираються на консенсус
усього міжнародного співтовариства. По-перше, в jusadbellum, яке
включає в себе підтримання миру і право на самооборону, про що
свідчать ст. 2 (4), 24 і 25 глави VII і ст. 51, мова йдеабо про резолюцію
Ради Безпеки, абопро консенсус держав-членів Генеральної Асамблеї
Організації Об'єднаних Націй, які мають у своєму розпорядженні
легітимність міжнародного співтовариства, хоча останнє навіть не має
обов'язкової сили.
По-друге, паралельно існує ситуація jusinbello, коли легітимність
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полягає в конвенціях, підписаних і ратифікованих більшістю країн.
Нарешті, по-третє, в системі juspostbellum, легітимність є дуже крихкою
і ефективноюлише в тому випадку, якщо вона встановлюється adhoc
(в кожному окремому випадку). Таким чином, Міжнародний
кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії і Міжнародний
кримінальний трибунал у справах Руанди в цілому можуть бути
розцінені як ті, що дають позитивні результати у тлумаченні МГП
і розкритті військових злочинів, зокрема.
Крім того, концепція обов'язкової глобальної універсальної
юрисдикції сама собою до сих пір викликає серйозні суперечки і навіть
серйозні порушення МГП, передбачені Женевськими конвенціями
1949 р.: «Чотири Женевські конвенції 1949 р. не тільки визначили
серйозні порушення (ст.50 / I, 51 / II, 130 / III, 147 / IV) і передбачили їх
розслідування і переслідування, а й встановили обов'язкову
універсальну юрисдикцію держав-учасників щодо серйозних порушень
(статті 49 / I, 50 / II, 129 / III, 146 / IV). Як це не парадоксально,
але 2009 р. після 60 років з моменту прийняття Женевських конвенцій,
універсальна
юрисдикція
сприймається
деякими
державами,
в основному тими, які розвиваються, як проблематична. Як доказ можна
навести нещодавню пропозицію Африканського союзу, що призвело до
прийняття резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних
Націй – «Охоплення
застосування
принципу
універсальної
юрисдикції» (Šturma, 2009, р. 184).
Беручи до уваги характер кібервійни, існує дві можливі ситуації,
коли органи міжнародного правосуддя можуть втрутитися і допомогти
в створенні нового звичаєвого права, пов'язаного з кібервійною.
По-перше, якщо питання про кібервійну буде розглядатися апріорі у
зв’язку звеликою кібератакою, яка призведе до масових злодіянь,
Міжнародний Суд міг би винести консультативний висновок
щодокібервійни після отримання відповідних пропозицій, переданих
уповноваженими органами та спеціалізованими установами Організації
Об'єднаних Націй або теоретично також при розгляді юридичної
суперечки, наданої йому державами-членами Організації Об'єднаних
Націй.
По-друге, в деяких postbellumвипадках, пов'язаних з кібервійною,
коли кібератаки призвели б до скоєння великих злодіянь – саме
Міжнародний кримінальний суд міг би сприяти створенню міжнародноправової бази для ведення кібервійни, якщо це може бути застосовано
(тобто судового переслідування окремих осіб за міжнародні злочини
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геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини і теоретичні
злочини агресії, за умови, що національна юрисдикція не може або не
має на це волі).
Проте, варіант, що це буде один із міжнародних інститутів
правосуддя, який забезпечить тлумачення кібератак для законів
про війну, включаючи МГП і міжнародне кримінальне право, вкрай
малоймовірний з трьох основних причин.
По-перше, кібератака повинна була б мати значний масштаб
і наслідки, які були б публічно розкриті. По-друге, інститути
міжнародного правосуддя, залежно від їх юрисдикції, можуть
вирішувати спори або між державами, або судити окремих осіб, але
жоден з них не може вирішувати справи між державою і недержавним
суб'єктом, який, тим не менше, є одним із основних потенційних
винуватців наступальних кібератак. По-третє, ініціатори злодіянь,
іншими словами, обвинувачені сторони повинні бути відомі, що не так
просто здійснити в умовахкібервійни.
Крім того, в минулому вже виникали серйозні проблеми
з визнанням легітимності деяких міжнародних органів правосуддя.
Наприклад, США вийшли з загальної юрисдикції Міжнародного Суду і
вирішили підкорятися їй тільки на разовій основі після справи Нікарагуа
проти США 1986 р. Крім того, труднощі, пов'язані з виконанням рішень
міжнародних органів правосуддя, часто втілюються в правилах
функціонування міжнародного співтовариства.
Стосовно Міжнародного кримінального суду (МКС) і загальної
легітимності його юрисдикції, то вона рівною мірою сумнівна, зважаючи
на той факт, що найбільші світові держави, включно зі Сполученими
Штатами, Росією, Китаєм, Індією, Саудівською Аравією та іншими,
не ратифікували або деякі з них навіть не підписали Римський статут,
який є установчим документом МКС. Більш того, як спеціально засновані
міжнародні кримінальні суди і трибунали, так і універсальний МКС,
що володіє загальною юрисдикцією, тлумачили норми МГП у зв’язку зі
злочинами і озброєннями, для яких були написані конвенції МГП.
Якщо найбільші держави світу навіть не змогли визнати
легітимність МКС через його загальну юрисдикцію, але з добре відомою і
чітко визначеним колом ситуацій і об'єктів, до яких повинні
застосовуватися правила, то дуже сумнівно, що вони визнали
б легітимність тлумачення чинних наразі конвенцій МГП щодо
абсолютно нового типу військових дій для МКС або аналогічного органу
міжнародного правосуддя.
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Врешті-решт, існує також переконання, що наразі немає
необхідності в новій Конвенції про кібервійну, оскільки новий звід
правил кібервійни повинен бути створений через встановлення нових
звичаїв МГП a posteriori (базуючись на досвіді).
Проте така позиція передбачає, що світ повинен дочекатися серії
кібератак, які завдадуть шкоди на рівні масових злодіянь, а потім
почекати, як ці кібератаки будуть вирішені міжнародною спільнотою
відповідно до пункту Мартена. У ньому говориться про те, що навіть
якщо те чи інше положення прямо не передбачено статтями чинного
права, в ситуаціях збройних конфліктів сторонам необхідно в першу
чергу керуватися принципами гуманності, людяності і здорового глузду.
Однак, було б надзвичайно ризикованочекати і не враховувати
можливі наслідки такого очікування, що призвело бдо можливих
небезпечних військових дій, збитку, включаючи великі людські жертви,
особливо паралельно із застосуванням ядерної зброї, що відбувалося в
кінці Другої світової війни, коли до неї не застосовувалися ніякі норми
міжнародного права.
Є декілька причин, за якими метод тлумачення чинних конвенцій
МГП не зможе втілюватись на практиці, по-перше, через проблему
застосування нинішніх основоположних принципів МГП, включаючи
класифікацію кіберзброї, а також через перешкоди застосування
принципів військової необхідності і пропорційності укібервійні.
По-друге, існує досить технічне питання, пов'язане з кібервійною,
яке може вирішити лише усе міжнародне співтовариство у вигляді
нового юридично зобов'язального документа, відповідно, нової
конвенції МГП зпитань класифікаціїкіберзброї.
Стосовно відносної легкості виходу з-під контролю кіберзброї
тоді, коли вона точно спрямована на ціль і у разі непередбачуваних дій,
які вона могла б спричинити, кіберзброю може бути кваліфіковано як
сліпу зброю, яка «не здатна відрізнити цивільні цілі від
військових» (Dinstein, 2012, р. 262).
Як така, вона може бути де-факто заборонена Консультативним
висновком Міжнародного Суду щодо ядерної зброї: «Держави ніколи
не повинні перетворювати цивільних осіб в об'єкт нападу і, отже, ніколи
не повинні застосовувати зброю, котра не здатна розмежовувати
цивільні і військові цілі» (Bedjaoui, 1996, par. 78) на основі одного
з основоположних норм МГП – захисту цивільного населення і цивільних
об'єктів.
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На відміну від кінетичного нападу, яке може також призвести
до небажаних наслідків або навіть загибелі людей у разі невдалого
чи неточного наведення на ціль, а також внаслідок надзвичайно високої
щільності або змішання цивільних осіб і військових об'єктів – кібератака,
спрямована виключно і точно на військові об'єкти, може мати важкі
наслідки для цивільних людей в результаті використання мереж,
загальних для цивільних осіб і збройних сил.
Наприклад, військовакомунікація США в цілому проходить через
цивільні комп'ютерні мережі, що робить їх можливою мішенню для атак
у кіберпросторі (Dinnis, 2012, р. 217). Однак принцип захисту цивільного
населення – це не єдине питання, яке не може бути вирішене тільки
через тлумачення Міжнародним органом правосуддя. Існують також
принципи військової необхідності і пропорційності, які створюють
серйозну дилему МГП.
Наприклад, якби кіберзброю було повністю визнано як засіб
ведення війни, могли б виникнути ситуації, в яких принцип
пропорційності зажадав би застосування кінетичної зброї як реакцію на
напад з використанням кіберзброї.
Проте з огляду на масштабність дій і наслідків, які можуть мати
кібератаки, а також на постійно зростаючі темпи їх розвитку, будь-яке
рішення, ухвалене у зв'язку з цим будь-яким органом, окрім
міжнародного співтовариства, може виявитися вельми проблематичним
для країн, які з цим не погоджуються.
У разі агресивних кібератак принцип військової необхідності
також стане вельми проблематичним. Держави дійсно могли б серйозно і
навіть жорстко реагувати на «просту» кібератаку, оскільки зараз вони
надають більшої ваги своїмкібермережам, ніж в минулому; стратегія
США у галузі кібербезпеки ще 2003 року зазначила: «Кіберпростір – це
нервова система – система управління нашою країною» (Bush, 2003,
р. 10).
Хорошим прикладом небажаного надмірного негативного впливу
на цивільне населення може слугувати атака на іракську електромережу
під час війни в Перській затоці в 1990–1991 рр.
Незважаючи на те, що це була кінетична атака, яка призвела до
масового відключення від електропостачання не тільки контрольованих
військових мереж, але й іракських цивільних осіб, включаючи
вимкнення електрики в лікарнях, на електростанціях і в службах
екстреної допомоги, можна уявити собі кібератаку такого ж характеру,
що викликає такі ж або навіть більш серйозні ненавмисні побічні
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ефекти (Wordpress, 2010, р. 13).Відсутність чіткого консенсусу
у більшості суб'єктів міжнародного права завжди буде в майбутньому
серйозно підривати повагу до новостворених норм міжнародного права,
оскільки, незважаючи на статтю 38 (1) (d) Статуту Міжнародного Суду,
в якій мовиться, що «вчення найбільш висококваліфікованих
публіцистів різних країн» як одне з «допоміжних засобів визначення
норм права»в міжнародному публічному праві, саме воля його авторів,
держав користується найбільшим авторитетом у правових нормах,
оскільки держави підпорядковуються своїм власним нормам (Čepelka,
Šturma, 2008, р. 97).
Наразі єдиним документом про включення кібервійни в рамки
МГП є створений дослідниками з різних країн Талліннський Посібник з
міжнародного права.Після зухвалої кібератаки РФ на Естонію у 2007 р.
впродовж 2009–2012 рр. цей посібник було написано і опубліковано в
квітні 2013 р. видавництвом Кембриджського університету. Він являє
собою науковий аналіз можливого застосування міжнародного
публічного права, зокрема, законів війни із застосуванням норм МГП до
кібервійни і кібервоєнних конфліктів. Талліннський Посібник, що має
назву міста, в якому розташований Об'єднаний центр передових
технологій з кібероборони НАТО (CDCOE), був написаний групою з
двадцяти незалежних вчених і практиків у сфері кіберправознавства,
які були скликані CDCOE для того, щоб дати свої кваліфіковані висновки
з питання застосування законів про війну в кіберпросторі.
Насамперед, Талліннський Посібник є першою подібною спробою,
над укладанням якого працювали експерти в цій галузі – вченіправознавці і практики, – та є надзвичайно важливим кроком
у правовому регулюваннікібервійниі міжнародному праві, який можна
вважати першою підготовчою роботою до майбутньої конвенції з питань
кібервійни. Проте, оскільки він не заохочує укладання нової міжнародної
конвенції про кібервійну, автори доходять висновку, що наявні конвенції
МГП та інші міжнародно-визнані положення законів про війну можуть
бути застосовані також і до кіберзброї та кібервійни.
З моменту свого створення Талліннський Посібник був
безпосередньо ініційований таспонсорований НАТО, через що такі
міжнародні актори як Іран, КНДР та Російська Федерація звинувачують
його в упередженості і відстоюванні інтересів США й інших членів
Північноатлантичного альянсу: «Видання було різко розкритиковане
російськими фахівцями з інформаційної безпеки під час Сьомого
міжнародного форуму «Партнерство держави, бізнесу та громадянського
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суспільства при забезпеченні міжнародної інформаційної безпеки» та
Сьомої наукової конференції Міжнародного консорціуму з інформаційної
безпеки. [...] Представник Міністерства оборони РФ зазначив, що саме
факт обговорення правил ведення війни в кіберпросторі легітимізує ці
кібервійни» (Дубов, 2016, с. 83). Цим державам непотрібний правовий
механізм, який заважатиме їхній кіберзлочинній діяльності.
Крім того, можна було б також стверджувати, що створення
Міжнародної групи експертів і публікація посібника є політично
вмотивованими, і тому їхні висновки якщо і не будуть безпосередньо
ухвалені ще до початку роботи МГП, то, принаймні, заздалегідь
визначені.
Тому, незважаючи на те, що основним завданням Міжнародної
групи експертів було визначити, чи можуть нинішні норми МГП
застосовуватися також і щодо кібератак, заздалегідь було ясно, що
відповідь Групи експертів буде «так» – заради захисту політичної
стабільності й інтересів основних держав-членів НАТО, які мають
у своєму розпорядженнінайрозвиненішукіберзброю у світі. Оскільки,
якби в Талліннському Посібнику був зроблений висновок про
неможливість застосування норм МГП укібервійні, то виник би квазікінцевий правовий вакуум, тобто експерти офіційно визнали б «повний
хаос», що не є метою його ініціаторів.
Щодо змісту, то в Талліннському Посібнику розглядаються,
насамперед, правові питання, пов'язані з режимами jusadbellum
і МГП.Перша частина посібника присвячена питанням державного
суверенітету і його відповідальності за свої ІТ-мережі та інші об'єкти.
Одним із найважливіших висновків першого розділу є ст. 7 і 8 про
визнання відповідальності за кібератаку держави: «Той факт,
що кібероперація виникла з державної кіберінфраструктури, не є
достатнім доказом для присвоєння операції цій державі, але є ознакою
того, що ця держава пов'язана з операцією. [...] Той факт, що
кібернетична операція була проведена через кіберінфраструктуру,
розташовану в державі, не є достатнім доказом для присвоєння цієї
операції державі» (Hollis, 2018, р. 39–40), а також стаття, яке визнає,
що кібератака може спровокувати і виправдати прийняття оборонних
контрзаходів постраждалої країни: «Держава, яка постраждала внаслідок
міжнародно-протиправного діяння, може вдатися до відповідних
контрзаходів, включаючи кібератакущодо держави, яка причетна до
цього» (Schmitt, 2013, р. 40). Важливо також відзначити використання
у ст. 9 терміну «пропорційність», який де-факто є прямим посиланням на
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норми МГП, які докладно описані у ст. 14: «Застосування сили,
що включає кібероперації, які проводяться державою при здійсненні
самооборони, має бути необхідним і пропорційним» (Schmitt, 2013, р. 59).
Стосовно питань виключно jusadbellum, то, по-перше, про
можливість кваліфікувати кібератаки як збройний напад, ст. 10
говорить, що це можливо: «коли її масштаби і наслідки можна порівняти
з операціяминекібернитичного характеру, що вважаються збройним
нападом (Schmitt, 2013, р. 45), і наводить невичерпний перелік критеріїв,
за якими можна це визначити.Однак практично не було розглянуто
жодного реального прикладу, за винятком DoS-атаки, яка кваліфікується
як та, яку не можна розглядати як збройний напад: «Наприклад, досить
інвазивнуоперацію, яка викликає лише такі незручності, як тимчасову
відмову від служби, навряд чи можна класифікувати як збройний напад»
(Schmitt, 2013, р. 52).
Проте, фактичні результати масових DoS-атак, особливо проти
країни з високорозвиненою системою онлайн-управління, але поганою
резервною системою, можна прирівняти до ситуації, коли урядові будівлі
країни піддалися бомбардуванню і, таким чином, не могли надавати
послуги своїм громадянам протягом декількох тижнів.
По-друге, щодо ст. 51 «Хартії про право держав на самооборону»,
то в посібнику подано таку ж відповідь, що і на питання про
застосування сили: «Чи є кібернетична операція збройним нападом –
залежить від її масштабів і наслідків».Однак додається, що в цьому
випадку постраждала держава може використати своє право на
самооборону: «Держава, яка є об'єктом кібероперації, що є збройним
нападом, може використати своє невід'ємне право на самооборону»
(Schmitt, 2013, р. 41). [Ст. 15 містить більш детальну інформацію про
терміни проведення операцій з самооборони: «Право на застосування
сили з метою самооборони виникає, якщо неминучий кібернетичний
збройний напад». Крім того, ст. 16 передбачає, щоправо на самооборону
може здійснюватися колективно «на прохання держави-жертви і в
певних рамках» (Schmitt, 2013, р. 53).
По-третє, посібник в основному визнає всі нинішні повноваження
Ради Безпеки щодо кібервійни. Наприклад, в його правилі 18 говориться,
що Рада Безпеки може санкціонувати використання кібероперацій та
інших кіберзаходів, і що Рада Безпеки може також надати мандат або
дозвіл на проведення кібероперацій спільно з міжнародними
організаціями, механізмами, установами та іншими регіональними
організаціями (Schmitt, 2013, р. 60).
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Незважаючи на те, що в Талліннському посібнику подані численні
відповіді, особливо на питання про те, чи можна застосовувати чинне
нині МГП до кібератак, при уважному прочитанні є більше запитань,
ніж відповідей. Наприклад, відповіді на деякі з найбільш важливих
питань, що розглядаються у посібнику, настільки нечіткі, що насправді
не дають зрозумілих відповідей.
Хорошим прикладом є стаття 6 про юридичну відповідальність
держав
за
кібератаки:
«Держава
несе
міжнародно-правову
відповідальність за пов’язану з нею кібероперацію, що порушує
міжнародні зобов'язання» (Schmitt, 2013, р. 35).Термін «пов’язаний»
є досить нечітким, оскільки включає також ситуацію простих
спекуляційщодо винуватця нападу.
У деяких випадках у ній безпосередньо йде мова про те,
що більшість експертів не змогли дійти одностайної згоди щодо
унікальної позиції: «Випадок, коли неврегульовані дії, які не призводять
до каліцтва, смерті, збитків або руйнування, але в іншому випадку мають
великі негативні наслідки – невирішений; [...] класичним сценарієм,
який ілюструє такий поділ думок, є кіберінцидент, спрямований проти
Нью-Йоркської фондової біржі і призвів до краху ринку» (Schmitt, 2013,
р. 55).
Аналогічним чином, у ній не було представлено ясної і твердої
думки у питанні про шпигунство, яке завдяки кіберзброї досягло
безпрецедентного рівня небезпеки, що загрожує постраждалій країні:
«Наприклад, розглянемо кібершпіонаж, здійснений державою А проти
держави Б, який несподівано призвів до значного збитку для
кіберінфраструктури держави Б. Деякі експерти не виявили бажання
характеризувати цю операцію як збройний напад, хоча і визнали,
що можуть бути вжиті заходи для протидії негативним наслідкам цієї
операції (відповідно до принципу необхідності, що обговорювалися
у ст. 9)» (Schmitt, 2013, р. 55).
Основним недоліком Талліннського Посібника є те, що в ньому
подано відповіді лише на досить теоретичні питання про кібервійну,
фактично не враховано технічні особливості, що відрізняють, головним
чином, кіберзброю і кібератаки від кінетичних. Тому у 2017 р. групою
експертів було підготоване друге видання Таллінського Посібника
(Tallin Manual 2.0). Д. Холліс виділяє ряд міжнародно-правових режимів
регулювання операцій підривного впливу, які зокрема, призводять до
застосування насильства. Операції, що включають загрози застосування
сили або навіть фактичне застосування сили, безумовно, заборонені
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міжнародним правом. Найбільш широко в відношенні операцій
підривного впливу розглядаєтьсяміжнародно-правовий принцип
невтручання у внутрішні справи держави. Правило 66 «Талліннського
Посібника по міжнародному праву, застосовуваним до військових дій в
кіберпросторі» закріплює, що держава не повинна втручатися, в тому
числі з використаннямкіберзасобів, у внутрішні і зовнішні справи іншої
держави (Hollis, 2018, р. 10).
Досягнення в галузі прав людиниі глобалізація збільшили
міжнародний інтерес до внутрішньодержавної сфери. Міжнародна група
експертів,яка підготувала коментар до Талліннського Посібника
2.0,закріпила в ньому правову позицію, що вибір політичної системи і її
організації є безумовно внутрішньою справоюдержави.
В даний час гостро обговорюється проблема правових наслідків
операцій підривного впливу, в яких відсутній елемент примусу.
Міжнародне право може розглядати операції підривного впливу як
порушують суверенітет держави. Кіберпростір не позбавлений
державності. В його основі лежать фізична інфраструктура і людські
ресурси, що мають географічну прив'язку, в зв'язку з чим він пов'язаний
з категоріями суверенітету, національності і власності (Hollis, 2018,
р. 12–14).
У Таллінському Посібнику 2.0 оцінюється порушення суверенітету
за ступенем посягання на цілісність території держави, що атакує,
а також втручання в здійснення функцій державного управління або їх
узурпації. Д. Холліс вказує на інноваційну позицію Д. Олін, що визнає
можливість порушення кібератаками принципу самовизначення націй
і народів. На його думку, очевидно можливий зв'язок операцій
підривного впливу з порушеннями прав і свобод людини, і, перш за все,
права на особисте життя. Однак у світлі того, що режим захисту прав
людини звернений до дій держав на їх власній території або в
юрисдикціях, які перебувають під їх контролем, застосовність захисту
бачиться невизначеною (Hollis, 2018, р. 13).
Також Д. Холліс висловлює сумнів в здатності міжнародного права
нормувати когнітивну взаємодію. У зв'язку з цим відповідальність
не у військовій та юридичній сферах, а в сфері виробництва технологій
(кодів і алгоритмів) може стати першою лінією захисту. Складність
і диверсифікованість
кібероперацій
обумовлюють
неможливість
однакової правової форми. У різних контекстах потрібні різні, в тому
числі гібридні правові засоби (Hollis, 2018, р. 15–16).
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Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого
розвитку
Міжнародне законодавство, яким регулюються питання війни
і миру, склалося дуже давно. Але в ньому не відображені сьогоднішні
реалії і його не в повній мірі можна застосовувати відносно кібервійни.
Таллінський Посібник можна вважати першим кроком у цьому напрямку.
На жаль, цей перший крок містить у собі сліди упередженості на користь
великих, сильних і агресивних держав, що дискредитують даний
документ, підриваючи довіру до нього з боку малих держав, які і стають,
як правило, першими жертвами агресії.
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