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ШАНОВНІ ДРУЗІ ТА КОЛЕГИ!

Чергове число фахового наукового електронного видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» виходить у День Конституції України, що є доброю
нагодою для привітання редколегії, всього
авторського колективу та читачів журналу
з цим важливим державним святом.
26-а річниця з Дня прийняття Конституції України набула на сьогодні нового сенсу та звучання, привнесеного в наше життя
героїчною обороною нашої держави від
збройної агресії російської федерації. В умовах воєнного стану ми глибоко переосмислюємо цінності та принципи національного
конституціоналізму, державотворення та
правотворення, закладені в нашому Основному Законі.
У своєму цьогорічному Зверненні з нагоди Дня Конституції Президент України
справедливо відзначив, що «Конституція, як
рентген, показує наші сильні та слабкі сторони. Наші принципи, наші цінності, наші ідеали.
Рівень свободи і права, які ми готові захища-

ти. Рівень зрілості й обов’язки, які готові виконувати. Норми Конституції дають змогу
розшифрувати генетичний код нашої нації.
Знайти відповідь на два головних питання: що
таке Україна і хто такі українці?». Очевидно, що відповідь на ці питання є ключовим
завданням для українських науковців.
Сьогодення ставить перед вітчизняною
правничою наукою та державним управлінням і інші складні виклики і завдання, зміст
яких полягає в надійному теоретико-методологічному обґрунтуванні гарантій верховенства права, демократії, непорушності
основоположних прав і свобод людини та
основ ефективного функціонування державної влади в умовах воєнного стану. Не
менш гострими є питання про притягнення
держави-агресора до відповідальності за порушення міжнародних законів і звичаїв війни, а також про механізми стягнення з неї
відшкодування за завдані Україні збитки.
Надання Україні статусу держави-кандидата
на вступ до ЄС, а також потреби повоєнної
відбудови нашої країни іще більше розширюють коло завдань, які постають перед вітчизняною наукою.
З огляду на зазначене, часопис «Експерт:
парадигми юридичних наук і державного
управління» залишається важливою та авторитетною фаховою дискусійною платформою для наукового обґрунтування складних
питань українського державотворення та
правотворення, судової експертизи, державного управління та місцевого самоврядування. У День Конституції хотілось би побажати
авторській і читацькій аудиторії часопису не
зупинятися на досягнутому й успішно продовжувати свою потрібну для суспільства та
держави діяльність.
Слава Україні!

З повагою,
директор Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України,
академік НАПрН України,
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України				

Олександр Скрипнюк
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Вихід цього числа фахового електронного наукового видання НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності «Експерт: парадигми
юридичних наук і державного управління»
припав на час відзначення професійного
свята – Дня судового експерта. То ж, користуючись нагодою, хотілось би привітати
усіх судових експертів України з цим святом та подякувати кожного з вас за професіоналізм, відданість роботі, повсякденну
кропітку працю та цінний досвід нашої
співпраці. Ваша сумлінна та відповідальна
робота є важливим чинником успішної оборони України.
Цікаві, змістовні та корисні для наукового забезпечення судово-експертної діяль-

ності, національного державотворення та
правотворення, а також державного управління під час воєнного стану статті, вміщені в цьому випуску журналу, свідчать те, що
«науковий фронт» залишається важливою
складовою професійної роботи учених-експертологів і судових експертів. Очевидно, що
ці публікацію стануть прологом для подальших наукових дискусій серед учених, судових експертів, суддів, адвокатів, патентних
повірених і представників громадськості та
ін., а також будуть у майбутньому складовими методик і методичних рекомендацій для
проведення судових експертиз.
Важливо відзначити, що за понад 3 роки
свого існування електронне наукове видання «Експерт: парадигми юридичних наук і
державного управління» сформувало власну автентичну місію й стало чи не єдиним
в Україні спеціалізованим періодичним виданням у сфері судової експертизи, автори
якого комплексно та системно розкривають
актуальні проблеми теорії та практики судово-експертної діяльності. Задум засновників
цього часопису, на наш погляд, відбувся й
має всі шанси на подальший успіх.
У цей складний час бажаю редколегії,
авторам і читачам часопису «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» витримки, оптимізму та благополуччя, впевненості в завтрашньому дні, міцного
здоров’я, щастя, сили і успіхів у нових починаннях. Тримаємо стрій і до нових перемог!

З повагою,
директор Департаменту експертного
забезпечення правосуддя Міністерства
юстиції України,
кандидат юридичних наук,
Заслужений юрист України					
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Наталія Ткаченко

ШАНОВНІ КОЛЕГИ І ДРУЗІ!

Вашій увазі репрезентовано черговий
випуск фахового наукового електронного
часопису «Експерт: парадигми юридичних
наук і державного управління», який виходить у часи героїчної оборони нашої держави від російської навали і, водночас у дні
важливих і символічних для України свят.
28 червня українці відзначають шановане державне свято – День Конституції України. Цьогоріч це свято затьмарене військовою
агресією РФ проти України, а також жахливими воєнними злочинами російської армії
в Україні. Водночас, Конституція України
залишається символом національної державності для мільйонів наших громадян, які
героїчно боронять свою Вітчизну на фронті
та в тилу. Нині, завдяки зусиллям вищого
керівництва держави і кожного пересічного
українця, а також допомозі наших міжна-

родних партнерів, Україною впевнено реалізується національний євроінтеграційний
і євроатлантичний потенціал: нещодавно
ми стали державою-кандидатом до вступу
в ЄС. Звитяга наших воїнів і їх вправність
з використанням найновітнішої у світі зброї
викликала повагу з боку партнерів по НАТО.
То ж, Конституція України була і залишається
системою світоглядних цінностей та принципів, шкалою координат для національного
державотворення та правотворення на сьогодні та на майбутнє.
4 липня відзначається професійне свято
судових експертів і учених-експертологів –
День судового експерта. На сьогодні частина
судових експертів стали на захист Вітчизни зі
зброєю в руках у лавах Збройних Сил України, Територіальної оборони і правоохоронних органів, інші ж продовжують сумлінно
виконувати свої професійні обов’язки, формуючи доказову базу про воєнні злочини
агресора для міжнародних і національних
судів, а також встановлюючи збитки і шкоду,
завдані нашим громадянам, територіальним
громадам і Українській державі рф.
Цей випуск часопис «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» представлений цікавими і змістовними
статтями українських та зарубіжних учених
і експертів, які є прологом до подальших фахових дискусій про досвід, проблеми і перспективи розвитку судової експертизи і її
окремих видів, особливості розвитку державотворення та правотворення під час воєнного стану, а також про відбудову України
після перемоги у цій війні.

З повагою,
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директор НДЦСЕ з питань
інтелектуальної власності Мін’юсту,
Заслужений юрист України 				
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СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Анотація. В сучасних умовах воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р., науково-практична парадигма українського конституціоналізму набуває певних модифікацій, що обумовлені особливостями
правового режиму воєнного стану.
Метою статті є: науковий аналіз мети, принципів, змісту системи конституціоналізму, а також його функціонального механізму в умовах воєнного стану; та
виокремлення постійних елементів (констант) та змін в його сучасній практичній
парадигмі.
Для досягнення зазначеної мети поряд з загальнонауковими та спеціальними
методами наукового дослідження було застосовано методологічні ресурси синергетики. Синергетичний підхід орієнтує на необхідність урахування закономірного та
випадкового у соціальних реаліях та розкриття складного діалектичного зв’язку між
необхідними, чітко детермінованими соціальними та політико-правовими подіями
і процесами та нетиповими, неочікуваними (наприклад, збройна агресія, збройний
конфлікт, війна). Саме застосування цього методу надало можливість дійти висновків про доцільність та обґрунтованість змін в практичній парадигмі сучасного конституціоналізму у зв’язку з синергетичними (перш за все нелінійними, імовірними)
подіями, спричиненими війною рф проти України.
У статті доведено, що сучасний український конституціоналізм в умовах воєнного стану набуває певних модифікацій. Так, об’єктивні воєнні загрози обумовлюють такі зміни його практичної парадигми. По-перше, це зміна нормативної основи системи конституціоналізму при незмінності Конституції України. По-друге,
це зміни функціонального механізму конституціоналізму, а саме: зміни у системі,
компетенції та функціональної спрямованості органів публічної влади; тимчасове
обмеження прав і свобод людини і громадянина, при визначенні переліку основоположних (конституційних) прав і свобод людини, що не можуть бути обмежені;
застосування особливих (надзвичайних) організаційно-правових засобів для забезпечення, захисту та охорони прав людини в умовах війни. По-третє, це необхідність

12

удосконалення ідеологічної складової змісту конституціоналізму – конституційної
правосвідомості у бік піднесення національної ідеї, національної ідентичності та
утвердження національної стійкості українців. Водночас сучасна парадигма українського конституціоналізму містить константи, які є незмінними за будь-яких
екстремальних умов, у тому числі вони є постійними і в умовах воєнного стану, а
саме – це цілеспрямованість (на утвердження прав і свобод людини) та принципи
сучасного українського конституціоналізму, що відповідають загальнолюдським та
європейським цінностям.
Ключові слова: сучасний український конституціоналізм, Конституція, практична парадигма конституціоналізму, воєнний стан, публічна влада, права людини.
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MODERN UKRAINIAN CONSTITUTIONALISM
UNDER MARTIAL LAW
Abstract. In the modern conditions of martial law in Ukraine, introduced by the Decree of the President of Ukraine dated February 24, 2022, the scientific and practical paradigm of Ukrainian constitutionalism acquires certain modifications due to the peculiarities of the legal regime of martial law.
The purpose of the article is: a scientific analysis of the purpose, principles, content of
the system of constitutionalism, as well as its functional mechanism in the conditions of
martial law; and highlighting permanent elements (constants) and changes in its modern
practical paradigm.
To achieve the specified goal, together with general scientific and special methods of
scientific research, methodological resources of synergy were applied. The synergistic approach focuses on the need to take into account the regular and accidental in social realities and reveal the complex dialectical relationship between necessary, clearly determined
social and political-legal events and processes and atypical, unexpected ones (for example,
armed aggression, armed conflict, war). The very application of this method made it possible to reach conclusions about the expediency and justification of changes in the practical
paradigm of modern constitutionalism in connection with synergistic (primarily nonlinear, probable) events caused by the Russian Federation’s war against Ukraine.
The article proves that modern Ukrainian constitutionalism in the conditions of martial law acquires certain modifications. Yes, objective military threats cause such changes
in his practical paradigm. First, it is a change in the normative basis of the system of constitutionalism while the Constitution of Ukraine remains unchanged. Secondly, these are
changes in the functional mechanism of constitutionalism, namely: changes in the system, competence and functional orientation of public authorities; temporary restriction of
the rights and freedoms of a person and a citizen, when determining the list of fundamental (constitutional) rights and freedoms of a person that cannot be limited; application of
special (emergency) organizational and legal means to ensure, protect and protect human
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rights in wartime conditions. Thirdly, it is the need to improve the ideological component
of the content of constitutionalism – constitutional legal awareness in the direction of
raising the national idea, national identity and establishing the national stability of Ukrainians. At the same time, the modern paradigm of Ukrainian constitutionalism contains
constants that are unchanged under any extreme conditions, including those that are constant in the conditions of martial law, namely, purposefulness (to assert human rights and
freedoms) and the principles of modern Ukrainian constitutionalism, which correspond to
universal and European values.
Keywords: Modern Ukrainian Constitutionalism, Constitution, practical paradigm of
constitutionalism, martial law, public power, human rights.

Постановка проблеми. В сучасних умовах воєнного стану в Україні,
введеного Указом Президента України
від 24 лютого 2022 р. [1], науково-практична парадигма українського конституціоналізму набуває певних змін,
що обумовлені властивостями воєнного стану як особливого правового
режиму, що вводиться в Україні у разі
збройної агресії чи загрози нападу,
небезпеки державній незалежності
України, її територіальній цілісності
та передбачає надання відповідним
органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого
самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози
небезпеки державній незалежності
України, її територіальній цілісності,
а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав
і свобод людини і громадянина та прав
і законних інтересів юридичних осіб
із зазначенням строку дії цих обмежень (ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану») [2]. Ці
особливості правового режиму безпосередньо вливають на зміст та функціонування системи конституціоналізму
та відповідно змінюють його парадигму, що потребує науково-праксеоло14

гічного дослідження для визначення
та розв’язання найбільш проблемних
завдань, що стоять на часі перед українським суспільством та державою.
Аналіз останніх досліджень
і публікацій. Проблематика теорії та
практики конституціоналізму в Україні досліджувалася такими вітчизняними ученими, як: А. З. Георгіца, С. П. Головатий, В. М. Кампо, М. І. Козюбра,
О. М. Мироненко, М. П. Орзіх,
А. О. Селіванов, І. Є. Словська,
О.В. Скрипнюк, П. Б. Стецюк, В. М. Шаповал, Ю. С. Шемшученко та ін.
Сьогодні Україна перебуває у стані війни, яка була розпочата рф проти українського народу ще у 2014 р.,
а 24 лютого 2022 р. набула жахливого
продовження – широкомасштабного
збройного нападу рф на Україну. В цих
умовах практична парадигма сучасного українського конституціоналізму
змінюється. Це потребує відповідних
наукових досліджень, яких бракує.
Метою статті є: науковий аналіз мети, принципів, змісту системи конституціоналізму, а також його
функціонального механізму в умовах
воєнного стану; та виокремлення постійних елементів (констант) та змін
в його сучасній практичній парадигмі.
Виклад основного матеріалу.
Конституціоналізм – це публічно-правова система конституційної органі-

зації сучасного суспільства на основі
права, демократії та утвердження конституційно-правової свободи людини,
змістом якої є конституція та конституційне законодавство, конституційні
правовідносини, конституційна правосвідомість, конституційний правопорядок, функціонування цієї системи
спрямоване на обмеження (самообмеження) публічної влади на користь
громадянського суспільства, прав
і свобод людини.
Конституціоналізм – це складна
публічно-правова система, яка має
свою структуру, зміст, функціональний механізм, а також принципи та
мету [більш докладно див.: 3].
Український
конституціоналізм
має свої «національні» особливості.
Концепт «український» означає «націю» (у державницькому сенсі) цього
універсального феномена. Адже конституціоналізм базується на класичних
ідеях лібералізму (неолібералізму), універсальних принципах, характерних
для всіх демократичних, конституційних, правових, соціальних держав, але
водночас ці ідеї та принципи у кожній
країні набувають національних особливостей (національного, історичного, політичного, ідеологічного, культурологічного, економічного характеру),
зазнають модифікації відповідно до
історії, традицій народу, а також специфіки правової системи та політико-правових інститутів держави в конкретних умовах об’єктивної реальності.
Конституціоналізм – це сучасна
публічно-правова система конституційної організації суспільства. При
цьому концепт «сучасний» означає не
тільки хронологічний, проте сутністно-аксіологічний підхід до розгляду
парадигми конституціоналізму. Це

дає змогу розкрити важливість конституціоналізму для розвитку України, звернутися до змісту конституціоналізму як до доктрини, що стоїть на
рівні свого часу, тобто як до сучасного
явища, універсального носія теоретичної енергії сучасного конституційного
права, основної парадигми сучасної
конституційної практики.
Властивість «сучасності» українського конституціоналізму і надає
змогу та підстави для виокремлення
констант та визначення змін у його
науково-практичній парадигмі в наявних конституційно-правових реаліях української держави та суспільства.
Так, виходячи з наведених характеристик, а також теорії і практики
світового та вітчизняного конституціоналізму, обґрунтованим є виокремлення таких постійних елементів
(констант) його парадигми, як мета та
принципи конституціоналізму, що не
можуть бути змінені за будь-яких екстремальних умов (у тому числі й умов
воєнного часу).
Систему конституціоналізму цілеспрямовано на обмеження (самообмеження) публічної влади на користь
громадянського суспільства, прав,
свобод та інтересів людини і громадянина для досягнення (визнання,
забезпечення та захисту) конституційно-правової свободи людини – мети
конституціоналізму.
Для забезпечення цієї кінцевої
цілі (константи парадигми конституціоналізму), система конституціоналізму має ґрунтуватися на відповідних
принципах, які теж слід відзначити як
константи його сучасної парадигми.
Український
конституціоналізм
спирається на універсальні принципи
європейського
конституціоналізму,
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який можна назвати класичним ліберальним конституціоналізмом, що базується на ряді основних принципів,
вироблених людством впродовж всієї
історії свого розвитку та які стали світовими стандартами формування демократичної держави і громадянського суспільства.
Згідно зі статтею 2 Лісабонського
договору (Консолідованої версії Договору про Європейський Союз та Договору
про функціонування Європейського Союзу) [4] основоположними цінностями
Європейського Союзу визнаються повага людської гідності, свобода, демократія, рівність, верховенство права та повага прав людини, включаючи повагу до
прав меншин. Ці «європейські цінності»
і визначають принципи європейського
конституціоналізму.
Практично принципи європейського конституціоналізму – це «лакмусовий індикатор» щодо перевірки відповідності вітчизняного
конституційного законодавства та політико-правових реалій європейським
цінностям та відповідним стандартам.
Системний аналіз міжнародних
документів, теорія і практика процесів
конституціоналізації євроінтеграції
в країнах-членах, досвід функціонування ЄС, а також теорія та практика
світового конституціоналізму надають можливість серед плеяди принципів європейського конституціоналізму
виокремити ті, що мають особливе
значення для України на сучасному
етапі її розвитку, зокрема – це тріада
принципів: верховенства права, пріоритету прав і свобод людини перед
іншими соціальними цінностями та
інтересами, а також принцип конституційного демократизму.
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При цьому слід відзначити, що
Конституція України містить положення, що відповідають за своїм змістом цим принципами. Так, зокрема,
в її преамбулі зазначається, що Конституцію України прийнято згідно
з вираженням суверенної волі народу,
а народ є єдиним джерелом влади і носієм суверенітету в Україні. Статус народу як владного суверену (закріплено
у ст. 5 Конституції України) забезпечується системою гарантій при визнанні
та дії принципу верховенства права
(відповідно до ст. 8 Конституції України); конституційно закріплюється
демократична організація публічної
влади (ст. 5, 6, 7 Конституції України),
а також визнання людини як найвищої
соціальної цінності (ст. 3 Конституції
України). Таким чином, простежується
сутність Конституції України як прояву установчої влади Українського народу при затвердженні верховенства
ліберально-демократичних
цінностей, що кореспондують принципам
європейського конституціоналізму.
Втім, важливим є не тільки закріплення цих принципів в Основному
Законі держави, але й їх реальне втілення в сучасні конституційно-правові реалії у відповідності з практикою
європейського конституціоналізму.
В умовах воєнного стану принципи
конституціоналізму мають залишатися незмінними, бути тією константою,
завдяки якій може функціонувати система конституціоналізму для досягнення її мети – утвердження конституційно-правової свободи людини, що
передбачає, перш за все, забезпечення
та захист прав і свобод людини і громадянина в будь-яких екстремальних
умовах.

Отже, мета та принципи конституціоналізму є незмінними, постійними
елементами – константами його науково-практичної парадигми.
Крім того, до констант парадигми
конституціоналізму в умовах воєнного стану слід віднести незмінність
Конституції України, яка відповідно
до ч. 2 ст. 157 Конституції України не
може бути змінена в умовах воєнного
або надзвичайного стану.
Водночас сучасні реалії воєнного
стану, російська збройна агресія, широкомасштабна війна рф проти України обумовлюють наявність та об’єктивну необхідність змін у сучасній
парадигмі українського конституціоналізму для забезпечення його мети та
утвердження визначених принципів.
Перш за все, слід відзначити, що
в умовах воєнного стану змінюється
нормативна основа сучасного українського конституціоналізму – чинне
конституційне законодавство, при незмінності Конституції України.
Так, в умовах воєнного стану поряд з Конституцію України та іншими
постійними нормативно-правовими
актами починають діяти також надзвичайні (тимчасові) та інші нормативно-правові акти, що регулюють
суспільні відносини безпосередньо
під час воєнного стану, а саме: Закон
України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015; Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022;
Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану»
від 13.07.2011 та ін.
В умовах воєнного стану змінюється функціональний механізм сучасного

українського конституціоналізму, що
обумовлено загрозами збройної агресії, небезпеки державній незалежності
України, її територіальній цілісності.
Зокрема, зміни відбуваються у системі органів публічної влади, а саме:
трансформація конституційно визначеної системи місцевих органів виконавчої влади у військові державні
адміністрації; посилення централізації у системі виконавчої влади та необхідність поєднання централізації та
децентралізації в умовах воєнного стану; набуття додаткових повноважень
та зміна алгоритму реалізації функцій
місцевих органів публічної (виконавчої
та самоврядної) влади, за якого пріоритетними стають функції, обумовлені
воєнним станом та викликами у сфері
національної безпеки і оборони.
У системі конституціоналізму центральне місце посідає людина (її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека), з якою пов’язані
мета, принципи, зміст та функціональний механізм конституціоналізму,
тому важливого значення у контексті
визначення констант та змін у його
парадигмі має аналіз конституційно-правого статусу людини і громадянина в умовах воєнного стану.
Відповідно до ч. 2 ст. 64 Конституції України та ст. 1 Закону України
«Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан передбачає тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод
людини і громадянина із зазначенням
строку дії цих обмежень. Згідно з ч. 3
Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від
24.02.2022 р. у зв’язку із введенням
в Україні воєнного стану тимчасово, на
період дії правового режиму воєнного
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стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30–34,
38, 39, 41–44, 53 Конституції України.
Крім того, мають характер обмеження прав і свобод людини і громадянина заходи правового режиму воєнного
стану, що передбачені положеннями ст.
8 Закону України «Про правовий режим
воєнного стану». Так, в межах тимчасових обмежень конституційних прав
і свобод людини і громадянина, передбачених Указом Президента України
про введення воєнного стану, військове командування разом із військовими
адміністраціями можуть самостійно
або із залученням органів виконавчої
влади, місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати такі заходи: проводити зміни умов праці відповідно до законодавства про працю;
забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій,
інших масових заходів; порушувати
у порядку та на підставах, визначених
Конституцією та законами України, питання про заборону діяльності окремих
політичних партій, громадських об’єднань; встановлювати заборону або обмеження на вибір місця перебування
чи місця проживання осіб на території,
на якій діє воєнний стан; забороняти
громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку, змінювати місце проживання (місце перебування); обмежувати проходження
альтернативної (невійськової) служби;
встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність; та ін.
При цьому існує перелік прав і свобод, які не підлягають обмеженню
в умовах війни. Відповідно до ст. 64
Конституції України не можуть бути
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обмежені права і свободи, передбачені статями 24, 25, 27-29, 40, 47, 51, 52,
55-63 Конституції, тобто це достатньо
широкий перелік, перш за все, природних (особистих) прав людини, а також
прав на справедливий суд, неупереджене правосуддя та ін. Особливо слід
відзначити, що заборона застосування тортур, катування є імперативною
нормою міжнародного гуманітарного
права, а людська гідність є однією з загальнолюдських цінностей, посягання
на яку є неприпустимим за жодних
умов. У цьому контексті важливе значення має ст. 22 Закону України «Про
правовий режим воєнного стану»,
відповідно до якої введення воєнного стану не може бути підставою для
застосування тортур, жорстокого чи
принижуючого людську гідність поводження або покарання.
Таким чином, конституційно-правовий статус людини і громадянина
в умовах воєнного стану характеризується обмеженням прав і свобод, але
тільки в межах, передбачених Конституцією України. Зокрема, таке обмеження має тимчасовий характер. Крім
того, встановлено перелік прав і свобод, які не можуть бути обмежені, що
відповідає меті та принципам конституціоналізму – константам його сучасної парадигми.
Серед конституційних обов’язків,
виконання яких актуалізується в умовах воєнного часу, слід виокремити
обов’язок захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності
України (ч. 1 ст. 65 Конституції України). У зв’язку з відкритою агресією
рф проти України Указом Президента
України «Про загальну мобілізацію»
від 24.02.2022 р. було оголошено загальну мобілізацію. Водночас в сучас-

них умовах не тільки обов’язком, але
й справою совісті і честі кожного громадянина є збереження незалежності,
територіальної цілісності держави та
мирного життя українського народу.
У період війни виняткове значення
має захист прав і свобод людини і громадянина. Адже саме під час збройної агресії спостерігаються найбільш
масштабні та жорстокі порушення
прав людини.
За інформацією Офісу генерального прокурора під час війни в Україні загинуло 347 дітей, поранено – 646.
Саме діти потребують окремої уваги
та підвищеного ступеня надзвичайного захисту [5]. Верховною Радою та
Урядом України прийняті нормативно-правові акти, які покликані захистити права дитини на період воєнного або надзвичайного стану [6].
У звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини зазначено,
що з моменту початку збройного нападу російської федерації на Україну до
31 травня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини
зафіксувало 9094 жертви серед цивільного населення країни: 4149 загиблих
та 4945 поранених [7]. Моніторингова
місія ООН із прав людини в Україні
задокументувала «руйнівний вплив
війни» на права людини – «незаконні
вбивства, страти, катування, жорстоке
поводження та сексуальне насильство,
пов’язане із конфліктом» [8].
Отже, порушення прав людини
внаслідок воєнних дій потребує підвищеного ступеня їх захисту, який можна
визначити як особливий або надзвичайний. Механізм цього захисту може
включати такі особливі (надзвичайні)
організаційно-правові засоби, а саме:
встановлення (посилення) охорони

об’єктів критичної інфраструктури та
об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, і введення особливого режиму їх роботи; запровадження
комендантської години, а також встановлення спеціального режиму світломаскування; перевірку документи
у осіб, а в разі потреби проведення
огляду речей, транспортних засобів,
багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян; заборону торгівлі зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також
алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі;
встановлення порядку використання
фонду захисних споруд цивільного захисту; проведення евакуації населення, якщо виникає загроза його життю
або здоров’ю; запровадження у разі
необхідності нормованого забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами та ін. (ч. 1 ст. 8 Закону України «Про
правовий режим воєнного стану»). Ці
заходи проводяться у межах та в порядку, встановленому чинним законодавством, що є особливо важливим
в умовах воєнного стану з метою дотримання такого принципу конституціоналізму як принцип верховенства
права.
Окрім зазначених організаційно-правових засобів, спрямованих на
забезпечення та захист прав людини
в умовах воєнних дій, в Україні було
прийнято ряд нормативно-правових
актів, якими зміцнюються гарантії реалізації прав і свобод людини, зокрема
у сфері соціального захисту, надання
матеріальної, правової та ін. допомоги (напр., Закони України: «Про внесення змін до деяких законів України
щодо надання соціальних послуг у разі
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введення надзвичайного або воєнного
стану в Україні або окремих її місцевостях» від 14.04.2022 [9]; «Про захист
інтересів осіб у сфері інтелектуальної
власності під час дії воєнного стану,
введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України»
від 01.04.2022 [10]; «Про внесення змін
до деяких законів України щодо забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб, постраждалих внаслідок
військової агресії Російської Федерації
проти України» від 01.04.2022 [11] та ін.).
Отже, у контексті парадигми сучасного українського конституціоналізму
забезпечення та захист прав і свобод
людини, за будь-яких обставин та особливо в екстремальних умовах воєнного стану, є важливішим обов’язком
держави.
Одним з елементів змісту конституціоналізму є конституційна правосвідомість – ідеологічна складова сучасної парадигми українського
конституціоналізму. В умовах російсько-української війни вона набуває
особливого значення та потребує змістовного оновлення у бік підвищення
значущості національної ідеї, національної ідентичності, національної
культури та мови українців з тим, щоб
подолати прояви рашизму як ідеології
та практики сучасного нацизму, протистояти їх викликам та утвердити
українську національну стійкість.
Висновки. Сучасний український
конституціоналізм в умовах воєнного стану набуває певних модифікацій.
Так, об’єктивні воєнні загрози обумовлюють такі зміни його практичної
парадигми. По-перше, це зміна нормативної основи системи конституціоналізму при незмінності Конституції
України. По-друге, це зміни функціо20

нального механізму конституціоналізму, а саме: зміни у системі, компетенції та функціональної спрямованості
органів публічної влади; тимчасове
обмеження прав і свобод людини і громадянина, при визначенні переліку основоположних (конституційних) прав
і свобод людини, що не можуть бути
обмежені; застосування особливих
(надзвичайних) організаційно-правових засобів для забезпечення, захисту
та охорони прав людини в умовах війни. По-третє, це необхідність удосконалення ідеологічної складової змісту
конституціоналізму – конституційної
правосвідомості у бік піднесення національної ідеї, національної ідентичності та утвердження національної
стійкості українців.
Водночас сучасна парадигма українського конституціоналізму містить
константи, які є незмінними за будьяких екстремальних умов, у тому
числі вони є постійними і в умовах
воєнного стану, а саме – це цілеспрямованість (на утвердження прав і свобод людини) та принципи сучасного
українського конституціоналізму, що
відповідають загальнолюдським та європейським цінностям, які в сучасних
умовах мужньо відстоює український
народ, захищаючи свою свободу, територіальну цілісність, незалежність та
суверенність України.
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ҐЕНЕЗИС І РОЗВИТОК СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ:
ВІД РУСЬКОЇ ПРАВДИ – ДО ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ
Анотація. У публікації комплексно досліджуються питання становлення та розвитку в Україні інституту «обізнаних людей» і «оглядів обізнаних людей» та їх трансформацію, починаючи з другої пол. XIX ст., у судових експертів і судову експертизу.
Аналізується розвиток системи українського судоустрою та судочинства і виявляється
тенденція утвердження висновків судових експертів та посилення їх цінності в системі доказів у кримінальному, цивільному, торговельному та інших видах процесів.
Системно аналізується первинні джерела з історії судової експертизи і експертології, включаючи аналіз відповідних положень укладень законів і статутів судочинства
XIX ст. – поч. XX ст., які діяли на Українських землях, що входили до складу Австро-Угорської та Російської імперій, документи про організацію судово-експертної роботи
доби національно-визвольних змагань України, нормативно-правові акти стосовно
судової експертизи за радянських часів і, врешті, чинне законодавство України про
судову експертизу та правову охорону об’єктів права інтелектуальної власності.
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Встановлено, що основними періодами ґенезису та розвитку судової експертизи
в Україні є: 1) XI-XIX ст. – період ґенезису окремих видів експертизи у кримінальному
судочинстві від часів «Руської правди» – до Козацької доби; 2) XIX ст. – поч. XX ст. –
виокремлення та закріплення в законодавстві статусу «освічених людей» (експертів), як самостійних суб’єктів кримінального, цивільного та торговельного процесу та
утворення перших судово-експертних установ України у м. Києві та Одесі; 3) 1917 –
1922 рр. – розвиток і інституалізація судово-експертної діяльності за часів національно-визвольних змагань в Українській державі; 4) 1922 – 1991 рр. – судово-експертна
діяльність за радянської доби; 5) 1991 – до сьогодні – розвиток і удосконалення судової експертизи у незалежній Україні, утвердження приватних судових експертів і реформування Міністерством юстиції України судово-експертної діяльності.
Комплексно аналізуються особливості розвитку судово-експертної діяльності
в Україні з часу збройного вторгнення РФ від 24 лютого 2022 р. Наголошується, що
основним завданням науково-дослідних установ судової експертизи Мін’юсту, Міністерства внутрішніх справ і ін. на сьогодні є формування, у взаємодії з експертами із держав-учасниць ЄС, надійної доказової бази для притягнення РФ до відповідальності в національних і міжнародних судах за скоєні в Україні воєнні злочини.
Не менш важливим завданням для судової експертизи є й встановлення збитків
і шкоди, завданих РФ приватній, комунальній і державній власності, для їх повного
відшкодування державою-агресором.
Ключові слова: експертиза, ґенезис експертизи, обізнані люди, огляд обізнаних
людей, судові експерти, судова експертиза, судово-експертна діяльність, військова
агресія РФ.
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GENESIS AND DEVELOPMENT OF FORENSIC EXPERTISE
IN UKRAINE FROM RUSSIAN TRUTH TO THE MILITARY
AGGRESSION
Abstract. The publication comprehensively examines the questions of formation
and development in Ukraine of the institute of «knowledgeable people» and «reviews
of knowledgeable people» and their transformation since the second half of the
XIX century. The publication comprehensively researches the questions of development
of «knowledgeable people» institute and their transformation from the second part of the
XIXth century to the court experts and court expertise. The development of the system of
Ukrainian judicial system and proceedings is analyzed and the tendency of approval of the
conclusions of court experts and strengthening of their value in the system of evidence in
criminal, civil, commercial and other types of processes.
The primary sources for the history of forensic expertise and expertology are analyzed
systematically, including analysis of the relevant provisions of the conclusions of the laws
and statutes of proceedings of the 19th century – early 20th century, which were in force
on the Ukrainian lands, which were part of the Austro-Hungarian and Russian empires,
documents about the organization of forensic expertise during the national liberation
struggle of Ukraine, regulatory legal acts concerning forensic expertise in the Soviet period
and, finally, the current Ukrainian legislation on forensic expertise and legal.
It is established that the main periods of genesis and development of forensic expertise
in Ukraine: 1) XI-XIX centuries. – period of genesis of certain types of expertise in criminal
proceedings from the times of «Russian Pravda» – to the Cossack time; 2) XIX – beginning
of XX century – allocation and consolidation in legislation the status of «enlightened
people» (experts), as independent subjects of criminal, civil and commercial process
and formation of the first forensic institutions of Ukraine in Kiev and Odessa; 3) 1917 –
1922. – Development and institutionalization of forensic activities during the national
liberation struggle in the Ukrainian state; 4) 1922 – 1991. – Forensic activities in Soviet
times; 5) 1991 to the present – development and improvement of forensic expertise
in independent Ukraine, approval of private forensic experts and reforming of forensic
activities by the Ministry of Justice of Ukraine.
It is noted that the main task of forensic institutions of the Ministry of Justice,
Ministry of Internal Affairs, etc. today is to form, in cooperation with experts from EU
member states, a reliable evidence bases to hold the Russian Federation liable in national
and international courts for war crimes committed in Ukraine. An equally important
task of forensic expertise is to establish the losses and damage caused by the Russian
Federation to private, communal and state property, in order to fully compensate them by
the aggressor state.
Keywords: expertise, genesis of expertise, knowledgeable people, review of
knowledgeable people, forensic experts, forensic examination, forensic expertise, military
aggression of the Russian Federation.
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Постановка питання в загальному вигляді. Судочинство здавна було
однією з найважливіших функцій держави. Також М. Коркунов писав, що:
«Давні царі були насамперед суддями,
а не законодавцями … Початковим
проявом державного володарювання було судове рішення, а не закон» [1,
с. 18]. То ж від справедливості, обґрунтованості та доброчесності судових
рішень здавна залежав не лише результат спору, а власне і авторитет публічної влади в цілому.
Відомий український правник В.
Старосольський стверджував, що «судівництво на українських землях мало
від найдавніших часів у значній мірі публічний характер. У договорах руських
князів з Візантією (особливо кн. Олега
911 р., та Ігоря 945 р.) бачимо виразне
регулювання кар за різні злочинні дії,
а це значить: обмеження самовілля розплати та судження винуватого судом»
[2, с. 5]. З часом судоустрій і судочинство в Україні трансформуються та
осучаснюються, а починаючи із позаминулого століття збагачуються процесуальною постаттю експерта.
Іще на початку минулого століття
дослідник історії судової реформи І.
Блінов писав про значення правосуддя та судоустрою для суспільства держави наступне:
«Правосуддя є однією з найважливіших умов нормального існування
людських суспільств. Воно однаково потрібне кожній державі, незалежно від
прийнятої в ній форми правління. Недосконалість судоустрою і негарні судові
порядки викликають зазвичай дружнє
незадоволення народу, найближчим наслідком чого є негативне ставлення
не лише до носіїв державної влади, але
й до існуючого суспільного ладу. … І, на26

впаки, чим краще організована судова
влада, чим більше просвічені судді і чим
більше незалежні суди, тим популярніша державна влада і тим спокійніше
почуваються громадяни, усвідомлюючи,
що їх особистість і власність належно
забезпечені. Ця спокійна впевненість
у правовій охороні безумовно необхідна
для економічної і духовного розвитку
людських суспільств» [3, с. 1].
Запит суспільства та держави на
верховенство права та справедливе
і правосуддя в розумні терміни мав
своїм наслідком утвердження в 1679 р.
Habeas Corpus Act. А з кін. XVIII ст.,
коли теорія поділу влад та балансів
між ними почала втілюватися у перших конституціях, суди набувають
незалежності, а діяльність суддів стає
професійність. У свою чергу, диференціація правовідносин, деліктів
і юрисдикцій призводить до збільшення судових спорів і усталенню кримінального, цивільного та інших видів
судочинства. На зміну середньовічним
методам доказування (присяга, поєдинок, ордалії та ін.) приходять нові,
безсторонні – покази свідків, огляди
обізнаних людей і ін.
Починаючи із другої пол. XX ст. питання верховенства права, у першу чергу – судового захисту основоположних
прав і свобод людини і обмеження будьяких виявів свавілля держави щодо
людини, справедливого судоустрою та
судочинства, а також досконалості судового процесу, визначеності статусу його
учасників і ін. стають універсальними
цінностями. Так, відомий правник Т. Аллан писав: «Незалежність судочинства
втратить свою роль головного захисту
проти сваволі виконавчої влади, якщо
суди не зможуть дотримуватися принципів природної справедливості: зникне

гарантія, що права громадян діятимуть
на практиці. Таким чином, взаємопов’язаність стандартів судової процедури
становить фундамент конституційності – фактично стійкий до законодавчих впливів та перекручень, окрім хіба
що особливих випадків, у яких ті ж суди
обгрунтовують можливість відступу від
звичайної процедури» [4, с. 159].
У цей час відбувається розвиток та
інституціоналізація судово-експертної
діяльності, судовий експерт стає важливим суб’єктом у всіх видах проваджень.
Водночас, ґенезис і розвиток правового
та процесуального статусу «обізнаних
людей» в судових експертів, а «оглядів
обізнаних людей» у судові експертизи
в Україні пройшов складний історичний шлях – від Руської правди – до самовідданої роботи судових експертів зі
встановлення фактів і доказів воєнних
злочинів окупантів під час військової
агресії РФ в Україні. Напередодні професійного свята, – Дня судового експерта, – репрезентуємо нарис історії
судової експертизи в Україні.
Аналіз останніх досліджень та
публікацій. Ґенезис і розвиток судової експертизи в Україні, включаючи
судову експертизу із питань інтелектуальної власності, продовжує привертати увагу істориків, правознавців,
а також учених-експертологів [5; 6].
Відповідні наукові розвідки щодо цього питання, а також питання становлення та розвитку Науково-дослідного
центру судової експертизи з питань
інтелектуальної власності Мін’юсту
здійснювалися й авторами цієї публікації [7; 8; 9; 10; 66].
При підготовці цієї публікації, виходячи зі змісту принципу академічної добросовісності, були використані
первинні джерела історії судової екс-

пертизи і експертології, включаючи
посилання на укладення законів і статути судочинства XIX ст. – поч. XX ст.,
які діяли на Українських землях, що
входили до складу Австро-Угорської
та Російської імперій, документи про
організацію судово-експертної роботи доби національно-визвольних
змагань України, нормативно-правові
акти стосовно судової експертизи за
радянських часів і, врешті, чинне законодавство України про судову експертизу та правову охорону об’єктів
права інтелектуальної власності.
При оцінці різних етапів історії
судової експертизи аналізуються та
наводяться оцінки процесуального
статусу «обізнаних людей» (експертів)
тогочасними ученими, у першу чергу,
українськими правниками (українцями за походженням чи іноземцями,
які тривалий час працювали в університетах Харкова, Одеси, Києва і ін.
міст) і досліджували проблеми теорії,
історії та практики судової експертизи («огляду обізнаних людей») за часів включення Українських земель до
складу Австро-Угорської, Російської,
а надалі й радянської імперій. Це, зокрема, роботи українських науковців
Л. Владімірова [11], В. Линовського [12],
С. Орнатського [13], О. Палюмбецького
[14], С. Пахмана [15], О. Федорова [16],
М. Чубинського [17], Д. Яворницького [18] і ін. Замовчування їх здобутків у дослідження судової експертизи
сприятиме політиці рф щодо культивування меншовартості, другорядності української юридичної науки за
часів перебування України в складі Російської імперії, а потім і радянського
союзу. Натомість, вклад українських
дослідників у формування теорії та іс27

торії експертології в XIX ст. – на поч.
XX ст. є вагомим і фундаментальним.
Недооціненим залишається доробок плеяди українських учених-криміналістів, фахівців з процесуального
права, істориків судового права України (С. Гик [19], Я. Падох [20; 21], Ю.
Старосольський [2] і ін.), які після Другої світової війни потрапили у табори
Ді-Пі (з англ. Displaced Persons (D.P.))
для переміщених осіб на території
Західної Німеччини й Австрії, окупованих з 1945 р. американськими, британськими й французькими військами, а надалі поповнили науковий цвіт
українську діаспору в Західній Європі,
США, Канаді та інших державах Західної демократії.
Основна ж увага дослідження приділяється становленню та розвитку судової експертизи саме в незалежній Україні. Зокрема, особливостям розвитку
вітчизняної судової експертизи в умовах військової агресії РФ в Україні.
Загальна мета цього дослідження
полягає в формування теоретико-методологічних основ ґенезису та розвитку судової експертизи, включаючи і судову експертизу об’єктів права
інтелектуальної власності в Україні
з часів Руської правди – до військової агресії РФ, розпочатої 24 лютого
2022 року, а також виокремленні та
характеристиці основних періодів вітчизняної історії законодавства, науки і практики у сфері судово-експертної діяльності.
Викладення основного матеріалу. Судова експертиза є відносно новим, але на сьогодні вже добре відомим
видом спеціальної професійної юридичної діяльності. Ґенезис судової експертизи сягає своїми витоками юності
людської цивілізації, коли судочинство
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стає необхідною умовою гармонійного
розвитку прадавніх суспільств і держав.
У державах-деспотіях Давнього Сходу
спеціальні чиновники були зобов’язані «розслідувати та розкривати окремі
види злочинів, установлювати істину
(наприклад, у стародавньому Єгипті –
чиновники писці, … у Вавилоні – писці та
судді)» [5, с. 11]. Але, очевидно, що у цьому випадку йдеться про передісторію
виникнення судової експертизи.
Витоки вітчизняної судової експертизи в цілому досить повно досліджені в вітчизняній юридичній науці. Українські дослідники генезису
експертології схиляються до думки,
що прототипи судової експертизи
уперше описані іще в «Руській Правді» (1016 р.) [6, с. 8]. Так, В. Старосольський писав, що публічний характер
судівництва виявився саме у Руській
Правді, яка «управильнює криваву помсту, визначає «виру» в користь князя
та відшкодування (головництво) для
потерпілого або його родини за різні
злочини» [2, с. 5].
У свою чергу А. Камінський пише:
«… роль судді та судового експерта
з самого початку не розмежовувалась,
наприклад, встановлення слідів побоїв по «Руській Правді» покладалося на
самого суддю» [23, с. 132]. Відсутність
розмежування функцій судді та судового експерта цілком логічно пояснюється відсутністю останніх. До того
ж, як стверджували дослідники «… за
часів князів іще не було між слов’янами судових установ відокремлених від
управління, між тим як у нас тіуни
були власне чиновниками уряду – князів
і бояр» [24, с. 11].
За часів раннього середньовіччя судові докази у Київському Князівстві за
Руською Правдою були різноманітни-

ми, але відповідали характеру своєї епохи. Судочинство за Руською Правдою
була подібним до судочинства за Салічною правдою та іншими т.з. «варварськими правдами» – Lex Burgundiorum,
Lex Salica et Ripuariorum, Formulae,
Capitularia, Assises de Jerusalem, Couyumes,
Ordonances, Arrets Repertoires etc [25].
До того ж, як писав С. Пахман,
вплив варязького (норманського)
чинника державотворення в Київській Русі, очевидно, приніс і новий
германський елемент у судочинство
слов’ян. Він виявився у схожості окремих положень Руської Правди (зі
збереженням нашарування елементів
Візантійського права) з германськими правдами. Це, зокрема, стосувалось і системи доказів (обряди клятви,
способи випробування вогнем і водою
і ін.). Водночас внутрішня сторона судочинства – «значення, сила, цінність,
взаємні відносини судових доказів – все
це встановлювалось характером туземного юридичного побуту» [15, с. 31,
27-33]. Ця думка С. Пахмана, звісно, не
є постулатною. Зокрема, український
історик І. Крип’якевич спростовував
вплив варягів на управляння та судочинство за часів Руської правди. Він
писав, що «варяги вже цілком утратили значення – востаннє вони згадуються в нашому літописі 1036 р.» [26, с. 49].
Водночас, Руській Правді, як і т.з.
«варварським правдам», були властиві
простота, втілення народних звичаїв,
звичаєвостей і традицій, закріплення
цінностей свободи та рівності, а також
відсутність процесуального права:
санкції визначались і оголошувались
не спеціальними чиновниками чи суддями, а народними зборами, публічно,
але в усній формі.

Середньовічному
судочинству
також була притаманна відсутність
розмежування на кримінальне та цивільне судочинство. Як писав ректор
Харківського університету О. Палюмбецький, «Відмінним характером
найдавніших законів майже у кожного
народу було ототожнення приватного права з кримінальним, відповідно до
якої всі постанови щодо приватних відносин осіб між собою по-суті були і законом кримінальним, який загрожував
за їх порушення кримінальною відповідальністю» [14, с. 8]. Засобами доказування в середньовічних процесах були
і покази свідків, і присяга, і випробування сторін через божі суди (ордалії),
і двобій (поєдинок), і жереб [21, с. 12].
Достовірних даних про експертів,
як самостійних учасників судового
процесу, не знаходимо. Хоча, учені
обґрунтовували думку, що германський судебник «Кароліна» передбачав спільний огляд мертвих тіл судами
і лікарями, які запрошувались у судові
процеси германців, як службові особи.
У цих випадках, перед лікарями, які
по-суті виступали судово-медичними експертами, ставились завдання:
1) надати судові доповідь про ознаки,
виявлені ними при огляді чи освідченні тіл; 2) викладенні свого висновку чи
думки, щодо причин смерті людини
[27, с. 310].
Подібна система феодального судоустрою діяла пізніше й у Галицько-Волинському князівству в XII-XIV ст.
ст., аж до його приєднання до Королівства Польського на підставі Кревської
унії 1385 р. світські та церковні судді керувались Руською Правдою та забезпечували здійснення судочинства [9, с. 1518]. Таким чином, до XIX ст. у Російській
імперії, до складу якої з кін. XVIII ст. була
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примусово включена значна частина
Українських земель, судова експертиза
забезпечувалася по-суті органами державного управління (князями, тіунами
і ін.), а пізніше – власне судами. Подібні тенденції поєднання кримінального,
цивільного й навіть церковного процесів мали місце і в державах Західної Європи.
Укріплення
Римо-католицької
церкви у Західній Європі сприяло розвитку її орденів і різних церковних
інституцій. Однією з таких інституцій
із кін. XII ст. постає й Свята Інквізиція (з лат. inquisitio – «розслідувати»,
«розшукувати), покликана переслідувати єресі (катари і ін.) через спеціальні суди. Як писав український учений-кримінолог М. Чубинський про
жахіття середньовічного процесу інквізиції, «звинуваченому не говорять
суті звинувачення, для нього таємниця ім’я його звинувачувача і імена
свідків, до нього, врешті, починають
застосовувати тортури, які стають
буденними процесуальними засобами»
[17, с. 153].
За свідченням дослідника інквізиції Г. Лі, «експертами» для встановлення самого делікту в таких процесах
виступали інквізитори, які мали «не
лише установити факти, а й вивідати
найбільш сакральні думки і погляди
свого бранця», а також «обізнані люди»
[28, с. 1009, 1019]. Утім, останні не були
експертами у їх традиційному сенсі.
Це були особи, освічені в богословській схоластиці, метою яких було доведення фактів єресі.
Починаючи із XIII-XVII ст.ст. окремі функції судової експертизи почали здійснюватися також цеховими організаціями Західної Європи,
які з 60-х років XIII ст. мали значний
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вплив на міське життя в Італії, Франції, Німеччині й інших державах Європи. У Франції їх статус був легітимізований у «Книзі ремесл (Livre des
métiers)», до якої було включено 101
цеховий статут [13, с. 259-260]. Серед
цих цехових організацій були й такі,
що стосувались експертиз. Зокрема,
Паризька Корпорація майстрів-писемників (1570 р.) досліджувала підписи на документах; Аптекарський наказ
(1620 р.) займався вивченням медичних питань щодо тілесних ушкодженнях та ін.
Цех, які поділялися «за майстерністю та рукоділлю на: 1) ремісничі;
2) службові та 3) робітничі» [30, с. 1],
були колискою для перших експертів
і в Україні під час включення її земель
до складу Російської імперії. Функції
обізнаних людей могли здійснювати
майстри відповідних цехів.
З часом купці почали утворювати
могутні торговельні гільдії, прикладом якої може бути Ганзейський союз,
який був утворений у XII ст. та об’єднував понад 130 вільних міст Північно-Західної Європи (із них біля 100 –
портових), які здійснювали морську
торгівлю. При цьому, середньовічні
торговельні гільдії та цехи, поза межами яких системна торгівля індивідуумів була неможливою, ставали важливими центрами формування політики
щодо захисту законних інтересів своїх
членів, а також щодо узагальнення та
кодифікації звичаїв і правил торгівлі.
У свою чергу, торговельні корпорації
засновували власні торговельні суди
[31, с. 35]. Судді залучали спеціалістів
для перевірки ведення торговельної
бухгалтерії, визначення авторства
розписок тощо. Процеси у цих судах
були набагато швидшими, порівня-

но з цивільними судами, без зайвого
формалізму й користувались популярністю серед членів торговельних гільдій і цехів.
Помітний вплив на розвиток судочинства в Україні справило й зростання міст та запровадження в них Магдебурзького права. На теренах України
Магдебургзьке право у XIV-XVIII ст. діяло у Житомирі, Кам’янець-Подільському, Києві, Кременці, Лохвиці, Львові,
Лубнах, Луцьку, Мукачеві, Новгород-Сіверському, Пирятині, Полтаві, Прилуках і ін. містах. Як писав український історик права В. Антонович, «місто було
в державі окремою юридичною одиницею,
міська громада управлялась особливими
законами; жителі міста користувались
окремими правами, відмінними від прав,
присвоєним іншим жителям краю – вони
складали окремий стан» [32, с. 1009, 1].
Окрім міських судів, які існували
у привілейованих місцях, іще з часів
Кревської унії 1386 р. на Українських
землях існувати державні, громадські,
домінальні та духовні суди. А уже за
Литовським статутом 1566 р. в Україні з’являються земські, замкові і підкоморські суди. Основними доказами
для судів Литовсько-Руської доби були
признання, грамоти, оглядини і речові
докази, свідки, присяга, жереб і «допити на муках» [21, с. 4-6, 16].
Дослідники історії судочинства
в Україні називають і інші тогочасні
види судів і юрисдикцій. Зокрема, за
свідченням українського історика О.
Єфіменко, важливу роль у суспільному
житті українських міст у цей час відігравали тогочасні торговельні, церковні, старецькі та парубоцькі братства [33, с. 246]. У міському цеховому
середовищі України також розглядались ремісничі спори.

Найчастіше спори між представниками цих ремісничих і торговельних корпорацій вирішувались судами
за Магдебурзьким правом, канонічним правом, великокнязівським законодавством (загальноземські, обласні,
міські), і навіть на основі латинського
тексту Вірменського судебника Міхітара Гоша [34], який використовувався
громадою вірмен м. Львова й ін. Професор Університету Св. Володимира С.
Орнатський згадував іще й про використання в цивільному судочинстві,
поряд з Магдебурзьким правом, Саксонських Статутів. Названі джерела
були спеціально перекладені й співставлені з Литовськими Статутами для
потреб українців [13, с. 70-71].
Автентична система судоустрою та
судочинства була властива в Україні
й для доби Козацької держави. Тогочасне судочинство засновувалось, за
словами Д. Яворницького, на «стародавньому військовому звичаї, словесному праві та здоровому глузді» [18,
с. 237], а кошовий отаман «поєднував
у своїх руках військову, адміністративну та судову владу … був «конституційним володарем»» [18, с. 188].
Звісно, козацька старшина, писарі,
довбиші і інші суб’єкти розслідування та судочинства керувались не лише
традиціями, а й вищезгаданим Магдебурзьким правом і судебниками. До
того ж, у 1760-1763 рр. гетьманом К.
Розумовським було проведено судову
реформу та запроваджено нову систему судоустрою: Генеральний Військовий Суд, підкоморські суди, городські
суди і земські суди. Окрема система
судоустрою існувала на Запорожській
Січі. Вона була репрезентована паланковими і курінними судами, а також
Січовим Судом [21, с. 9-10]. Водночас,
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достовірних відомостей про існування
в Козацькій державі судових експертів
у цей час немає [66, с. 12].
Хоча, Я. Падох у своїй науковій
розвідці окремо згадує про таких учасників судового процесу («розправи»)
у спорах про ґрунти як «старожили».
Вони були швидше знавцями, ніж свідками, і виступали «свідоцтвом постійної пам’яті» на попередніх слуханнях,
перед розправою [21, с. 21]. Але, повністю ототожнювати статус знавців
у ґрунтових спорах із експертами було
б передчасно.
За часів боротьби Гетьманщини
за автономію, за власні права і вольності у 1743 р. в резиденції гетьмана
Лівобережної України у Глухові було
завершено кодифікацію тогочасного українського судочинства, втілену
в «Правах, за якими судиться малоросійський народ». У пункті 1 Артикулу
8 «Прав …» йдеться про «людей огляду», які надавали «достовірні довідки»
[35, с. 91]. Такими суб’єктами судового
процесу були возні, на яких покладався, з поміж іншого, і обов’язок огляду
місця злочину. Очевидно, що возні одночасно виконували функцію дізнавача, слідчого, помічника судді, діловода
та освіченого (експерта) одночасно.
На жаль, доля «Прав …» склалася драматично: з 1743 р. до 1756 р. узгоджувалася їх остаточна редакція, надалі козацька старшина зволікала з їх
прийняттям, а після втрати автономії
України у складі Російської імперії їх
актуальність втратилась. Хоча, «Права …» залишились упродовж століть
важливою пам’яткою та джерелом вивчення вітчизняного права.
Згадуване Магдебурзьке право
проіснувало на теренах Лівобережної України до 1831 р. (у м. Києві – до
32

1834 р.) й було змінене Литовським
Статутом, що діяв до 1842 р. На Правобережній Україні дія Магдебурзького права була скасована «травневою»
Конституцією Польщі 1791 р., а після третього поділу Речі Посполитої
в 1795 р. Українські землі, що входили
до її складу, перейшли під юрисдикцію Російської імперії [20, с. 35]. Судочинство на цих землях здійснювалося
системою судових місць, створеною
Установленням Катерини II 1775 р. Ця
система судоустрою та судочинства
проіснувала фактично до проведення судової реформи 1864 р. [3, с. 6].
На сьогодні питання про залучення
експертів до справ, які розглядались
судами в Україні за такою значною
кількістю юрисдикцій, залишається
малодослідженим.
Відомий вплив на ґенезис судової
експертизи в Україні мало й упорядкування в першій пол. XIX ст. судоустрою
та судочинства, а також кодифікація
кримінального та цивільного судочинства в Російській імперії, до складу
якої з кін. XVIII ст. входила значна частина Українських земель. Як писав на
поч. XIX ст. О. Куніцин, у праві судової
влади полягає право «1. установлювати порядок судівництва, його обряд
і розшук, щоб винести правовий вирок; 2) у спірних випадках отримувати належне освідчення, аби обґрунтовано судити про них …» [36, с. 77].
Для досягнення зазначених вище
цілей судочинство потребувало реформування існуючої системи доказів.
У зв’язку з цим у статутах Російської
імперії з кримінального та цивільного
судочинства 1832 і 1864 років, започаткували і закріпили відокремлення
функції судової експертизи т.з. «обгля-

дів обізнаних людей» (рос. мові – «сведущие люди»), від функцій суддів.
Хоча, М. Михайлов у своєму дисертаційному дослідженні з проблем
цивільного судочинства стверджував
про більш раннє унормування статусу
«обізнаних людей». На його думку, іще
в Укладенні російського царя Алєксєя
Михайловича зустрічається посилання за яким суд, в необхідних випадках,
має звертатися переважно до таких людей, від доброчесних і істинних показів
яких можна сподіватися на справедливе покарання. Але, Укладення не визначало процесуального статусу таких людей і лише в 1812 р. «Указом 17 червня
були визначені випадки взагалі, коли
суд має обґрунтовувати свої розсуди
на показах обізнаних, тобто спеціалістів. Так узаконенням цим установлено,
щоб у всякій справі, яка за спеціальністю своєю обов’язково вимагає для
точного встановлення обставин його
особливих відомостей чи досвідченості
в якій-небудь науці, мистецтві чи ремеслі, – суд вимагав показів або висновків
обізнаних людей, – і на їх показах мав
засновувати свої міркування при вирішенні справи» [37, с. 144].
Таким чином, у М. Михайловим
і іншими правознавцями обґрунтовувалась позиція стосовно того, що іще
в 1812 р. у цивільний процес запроваджувався такий суб’єкт, як освічені
в науці, мистецтві чи ремеслі людини.
Натомість відомості про порядок і результати їх діяльності достеменно не
відомі. Хоча, тогочасні фахівці з цивільного процесу («обряду») наводять
приклад процедури, коли при освідченні «заповіт здасться в якійсь частині сумнівним, то він відсилається для
розгляду в Повітовий суд чи в Міський
Магістрат, дивлячись за званням запо-

віту» [38, с. 263-264]. Тобто, функцію
«почеркознавчої експертизи» здійснювали фактично судді та/або працівники судів.
Кодифікація кримінального та процесуального законодавства в 1832 році
сприяли виокремленню та чіткому
унормуванню статусу обізнаних людей.
Зокрема, ст. 1068, 1083 і 1192 Зводу законів Російської імперії про судочинство за злочинами 1832 р. закріплювався процесуальний статус «обізнаних
людей», як свідків, котрі володіли спеціальними знаннями у галузі науки,
мистецтва та ремесла. Ст. 1083 цього
Зводу законів визначала: «Якщо точне
дізнання обставини, яка зустрічається
в справі передбачає особливі відомості
чи досвідченість у якійсь науці, мистецтві чи ремеслі, то належно витребувати щодо цього покази і думки обізнаних людей …» [39, с. 214]. До важливих
доказів також відносились «свідчення
медичних чиновників» (ст. 1192 Зводу законів). При цьому, «сила свідчень
обізнаних людей визначалась на основі
правил про свідків» [40, с. 48]. Таким чином, обізнані люди, відповідно до Зводу законів про судочинство та злочини,
мали процесуальний статус подібний
статусу свідків.
Після унормування статусу «обізнаних людей» у вище згаданому Зводі
законів у навчальних виданнях з кримінального процесуального права з’являються підрозділи, присвячені процесуальному статусу «обізнаних осіб».
При цьому, В. Лукін уже в 1851 р. чітко
називає в своїх дослідженнях обізнаних людей «експертами» [41, с. 171].
Очевидно, що це слово було запозичене правознавцями із латини. У перекладі «exrertus» означає «досвідчений»,
«обізнаний» [42, с. 3]. Тобто, саме слово
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«експерт», по-суті, є перекладом на латину слова «обізнаний».
Відомі заслуги у дослідженні питань судової експертизи і науковцям
імператорських університетів та ліцеїв в містах України – Одесі, Харкові,
Києві та ін. Так, професор Рішельєвського ліцею в Одесі В. Ліновський
у своїй роботі «Досвід історичних пошуків про слідче кримінальне судочинство в Росії» (Одеса, 1849 р.) писав:
«Нерідко для дослідження предмету,
що пізнається через почуття потрібні
особливі пізнання в мистецтві, яких
недостає в слідчих і суддів, тому закони визнають джерелом доказів, огляди
обізнаних людей. … До такого джерела
доказування істини можна зарахувати існуючі в наших законах постанови
про порівняння почерку руки, у випадку сумніві з боку секретарів присутніх місць …» [12, с. 88].
Предметом наукових досліджень
і відповідних навчальних курсів, підготованих і українськими правознавцями того часу, стають і відповідні
положення Статуту цивільного судочинства 1832 року. Для прикладу, у параграфі 30 посібника І. Владіславлєва
«Загальні засади цивільного судочинства» (1857 р.) серед допустимих доказів у спірних справах називаються
й «покази обізнаних людей». При цьому, одним із перших достовірно відомих типів експертизи у цивільному
судочинстві стає почеркознавча експертиза. І. Владіславлєв указував на
особливості почеркознавчих експертиз, «зроблених на Єврейській мові на
актах, листах і інших паперах», перевірка яких мала здійснюватися рабином і двома євреями, які заслуговують
на довіру, після приведення їх усіх до
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присяги, встановленої для свідків [43,
с. 49, 52].
Пізніше у Статуті кримінального
судочинства і Статуті цивільного судочинства, прийнятих за результатами
судової реформи 1864 року в Російській імперії, було комплексно унормовано такі категорії, як «спеціальні
знання» та «дослідження», які, на думку сучасних українських експертологів,
безпосередньо стосуються судової експертизи [6, с. 9]. Дійсно, у цих статутах
виокремлюються такі види експертизи,
як судова-хімічна та «мікроскопічні дослідження» [44, с. 567].
Положення згаданих вище процесуальних статутів 1864 року, в тому
числі й щодо обізнаних людей, поширились на Українські землі та на Бесарабію, й застосовувалися в останній
до її окупації Румунією, не зважаючи
на прийняте в Бесарабії «Кримінальне укладення» 1903 року, що діяло виключно щодо переслідування за державну зраду та заколоти [45, с. 111].
Статут кримінального судочинства
Російської імперії 1864 року у ст.ст. 112,
325-356, 690, 691, 692, 698 та ін. удосконалив нормативно-правове регулювання призначення та процесуального
статусу обізнаних людей у кримінальних провадженнях. Зокрема, ст. 112
цього Статуту визначила: «У тих випадках, коли, для точного розуміння обставин, які зустрічаються в справі, необхідні спеціальні свідчення чи досвідченість
у науці, мистецтві, ремеслі, промислі чи
якому-небудь занятті, запрошуються
обізнані люди» [46, с. 39].
При цьому у «Правилах і формах
для здійснення слідства» (1870 р.) зазначається, що «в якості обізнаних
людей можуть запрошуватись: лікарі,
фармацевти, професори, учителі, тех-

ніки, художники, ремісники, казначеї
та особи, які тривалими заняттями
за якоюсь службою набули особливої
досвідченості. Обізнані люди, які запрошуються для огляду та освідчення
повинні мати всі якості достовірних
свідків» [47, с. 37].
Після проведення судової реформи
1864 року обґрунтовувались і вимоги
щодо власноруч складених обізнаними людьми висновків (за винятком
неграмотних експертів, від ім’я яких
висновок складали їх довірені люди).
Учений у галузі кримінального процесу
та голова Острозького окружного суду
(1867-1870 рр.) О. Квачевський писав,
що зміст висновку експерта повинен
містити: «1) чіткий час огляду і осіб,
що його проводили, причини, які стали приводом для залучення до огляду
освічених людей; 2) детальний виклад
обставин, помічених ними і 3) виклад самого висновку, тобто висновку
із цих обставин; висновок може бути
або загальний усіх обізнаних людей,
за їх згоди, або кожного із них окремо,
у випадку розбіжностей. Таким чином,
висновок має форму рішення, а не протоколу. … Висновок має бути складений
ясно, чітко, зрозуміло, з усуненням по
можливості слів і зворотів, що рідко застосовуються, є іноземними» [48, с. 263].
Такі висновки обізнаних людей (експертів) у кримінальних провадженнях не були беззаперечним доказом і могли піддаватися перевірці.
Так О. Чебишов-Дмитрієв вказував, що
«висновки експертів не мають обов’язкової сили для суду, який, вбачаючи за
потрібне, перевірити здійснене ними
дослідження, не соромиться ні в виборі обрядів і прийомів, ні в призначенні
числа і вибору експертів, ні в визна-

ченні строків для дослідження …» [44,
с. 567].
У свою чергу, С. Щегловітов писав,
що хоча експертиза, як і будь-який
інший доказ, не має ніякої заздалегідь визначеної сили, але у справах, де
«зустрічаються спеціальні наукові або
технічні питання, експертиза має бути
віднесена до найважливіших доказів,
сила та значення яких може бути піддана сумнівам лише в виключних випадках, коли, наприклад, дослідження
проводилось не спеціалістом з даного
питання, або коли воно супроводжувалось відступом від визначених у відомих випадках правилах» [49, с. 132].
Хоча, об’єктивність цих доказів іноді
також ставилась під сумнів у силу залежності обізнаних людей від осіб, які
залучали їх до експертизи.
Так О. Лєвєнстім, аналізуючи практику залучення експертів до кримінального судочинства писав наступне: «Закон вимагає від обізнаних
людей бути такими ж об’єктивними,
як і судді. Поміж тим, яку ж доброчесність можна очікувати від експерта,
який не лише вказаний стороною, але
й пов’язаний із нею своїми інтересами? Експертами у справах фіскальних
бувають, дивлячись по роду занять,
техніки акцизного правління, лісники
Міністерства Державного Майна, працівники свічкових заводів духовних
відомств і т.д. Але від цих людей навряд чи варто вимагати об’єктивності
в оцінці фактів, коли вони за своїми
поглядами і інтересами повністю солідарні з тим управлінням, яке вказало
на них суду» [50, с. 206].
Професор Харківського університету Л. Владіміров у своїй роботі «Вчення
про кримінальні докази. Особлива частина. Книга перша. Особистий судовий
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огляд і висновки експертів» (м. Харків,
1886 р.) здійснив огляд всієї відомої на
той час наукової літератури про судових експертів і їх процесуальний статус, відзначаючи бідність відповідних
досліджень, і обґрунтовував особливості процесуального статусу експертів, які «… засновують свої висновки
на будь-якій науці, по суті наукові судді,
вирок яких є рішенням спеціального
питання в справі» [11, с. 12]. При цьому,
Л. Владіміров чітко визначав, що судові експерти є «… не свідками, а людьми
науки, покликаними для вирішення спеціальних питань», а саму судову експертизу називав «самостійним видом кримінальних доказів» [11, с. 53].
Також Л. Владіміров підкреслював,
що іще більше ніж висновок експерта,
на розгляд справи впливає оцінка суддею цього доказу, яка полягає «в логічних операціях щодо визначення існування
умов, які переконують у думці експерта»
[11, с. 57]. Тобто, Л. Владіміров досліджував призначення судового експерта
та його висновків для розгляду судами
справи і винесення рішення.
Відомим послідовником харківського дослідника судово-експертної
діяльності став уродженець м. Гомеля, вихованець Чернігівської гімназії, а надалі відомий правознавець І.
Фойницький. У своїй відомій праці
«Курс кримінального судочинства»,
що витримала декілька перевидань,
він присвячує самостійний підрозділ експертизі. В ньому він визначає
судових експертів – обізнаних людей (periti, experts, scientifiс, witnesses,
sachverständige), як «осіб, запрошених
до слідства чи суду для спостереження та встановлення обставин, з’ясування яких передбачає спеціальні
знання в науці, мистецтві, ремеслі чи
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іншій галузі, та надання суду про такі
обставини свого висновку чи думки,
похідних від відомих їм с спеціальних
знань. Це – найновіший вид судових
доказів, що з’являються пізніше всіх
інших, і продовжує розвиватися на наших очах» [27, с. 309-310].
І. Фойницький також відзначав
важливість застосування спеціальних
знань судового експерта, який мав відповідати технічним і юридичним вимогам. Під першою з цих вимог учений
розумів саме технічні знання та досвід,
а бажано й наявність відповідної посади і звання в сфері своєї діяльності.
Адже, предметом експертизи є питання про конкретні обставини, що підлягають розгляду за допомогою спеціальних знань і досвіду. Експертиза дає не
остаточне вирішення цього питання,
а лише вказівку, яка слугує для його
вирішення. Призначення експертизи
полягає в тому, щоб надати експертові можливість пізнати досліджуване
з точки зору конкретної спеціальності й із застосування її прийомів. Тому,
експертиза має бути побудована відповідно до вимог такої спеціальності,
до її законів, «перед якими в інтересах
самого правосуддя мають схилитися навіть закони процесуальні» [27, с. 320-322,
322].
Особливості правового та процесуального статусу судових експертів
обґрунтовувались і правознавцями,
що спеціалізувались на цивільному
процесі. Так, К. Малишев писав, що
«обізнаними людьми або експертами
називаються ті посторонні люди, які
допомагають суду досліджувати фактичну сторону справи, надаючи йому
свої висновки про предмети, оцінка
яких особливих технічних знань» [51,
с. 323]. Застосування до експертів си-

ноніму «посторонні люди» К. Малишев
пояснює тим, що вони досліджують теперішній стан об’єкту та робить відповідні дослідження, тоді як свідки дають
відомості про події в минулому, яким
вони були очевидцями.
Водночас, судові експерти в Україні за доби царату отримували незначні
відшкодування за свою діяльність, а їх
залучення судами нерідко перешкоджало основній професійній діяльності.
Це мало своїм наслідком видання циркулярів Мін’юсту № 19559/1878 і №
10529/1886, якими учителів чистописань заборонялось залучати як експертів-почеркознавців у робочий час
і надавався дозвіл для залучення до
такого виду експертиз також діловодів,
секретарів, столоначальників, чинів
поліцейських управлінь, власників типографій і ін. О. Лєвєнстім приводить
і інші приклади, зокрема, коли слідство
не знає кого залучити до проведення
експертизи в якості обізнаної людини,
або ж не може залучити експерта, через
його завантаженість за основним місцем роботи.
У зв’язку з цим, О. Лєвєнстімом
пропонувалось, ґрунтуючись на досвіді
Німеччини і Франції, складати для суду
та слідства списки обізнаних людей для
залучення їх до різних видів експертиз. При цьому, О. Лєвєнстім наводив
приклади, коли особливо талановиті
експерти Європи (д-р Езеріх з Берліну – експертиза фотографії; Гейн
із Лейпцігу – почеркознавство; Флері
з Парижу – бухгалтерська експертиза)
відмовлялись від інших робіт і обґрунтовано вважали судову експертизу своєю основною професією [50, с. 207-210].
Дієвість цих пропозицій О. Лєвінстіма
(професіоналізація діяльності судових
експертів, запровадження списків (ре-

єстрів) судових експертів та ін.) була
доведена часом в процесі подальшого
розвитку судово-експертної діяльності
в світі.
На межі XIX і XX століть з’являються перші методичні розробки проведення криміналістичних експертиз.
Зокрема, це ґрунтовна розробка Є.
Буринського «Судова експертиза документів, її провадження й користування нею» (1903 р.) [52] і ін. Розвиток
судово-балістичної експертизи пов’язаний з постаттю відомого вченого та
лікаря-хірурга М. Пирогова, який уперше встановлював місце розташування
стріляючого та жертви і інші обставини
застосування вогнепальної зброї. Саме
у цей період австрійським ученим Г.
Гроссом, який викладав у Чернівецькому університеті, запроваджується
термін «криміналістика» (з лат. crimen –
«злочин»), який змінив популярні до
того позначення «поліцейська техніка»
чи «наукова поліція» [5, с. 13].
Участь «наукових суддів» – обізнаних людей (експертів) у цивільних
провадженнях і основи їх процесуального статусу також передбачалась
статтями 122-124, 515-533 і ін. Статуту
цивільного судочинства від 20 листопада 1864 р. Зокрема, ст. 20 зобов’язувала «прийняти на себе дослідження, які за своїм званням, ремеслом чи
зайняттям вважаються такими, що
мають особливі відомості» [53, с. 238].
Положення тогочасного законодавства про «освічених людей» і практика
залучення їх висновків до цивільного
судочинства спонукали учених-правознавців досліджувати особливості їх
процесуального статусу та зміст і порядок їх досліджень.
Зокрема, у 6-томному коментарі
до Статуту цивільного судочинства К.
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Аннєнков подав розгорнуте роз’яснення положень Статуту цивільного судочинства 1864 р. щодо обізнаних людей,
які прямо називаються експертами,
а їх процесуальний статус розмежовує зі статусом свідків у цивільному
процесі. Особлива увага звертається
на висновки таких експертів. Коментуючи зміст ст. 525 Статуту цивільного
судочинства А. Аннєнков обґрунтовує
комісійні висновки судової експертизи, переконуючи, що «висновок має
бути складений один загальний, скільки б не було закликано експертів до
проведення дослідження» [54, с. 381].
При цьому, в випадку розбіжностей
думок експертів, суд має призначати
нове експертне дослідження, яке мають проводити нові експерти.
У свою чергу, в «Курсі російського цивільного судочинства» (1912 р.)
почесний член Імператорських університетів Св. Володимира (м. Київ)
і Юріївського, заслужений проф. І. Енгельман вміщує підрозділ «Висновки
обізнаних людей». Їх процесуальний
статус учений характеризує наступним чином: «Обізнані люди з’являються на суд в подвійній ролі: як свідки, і як
помічники судді. Як свідки, вони допитуються стосовно своїх спостережень над
запропонованими їх увазі об’єктами.
Їх висновки (покази) слугують матеріалом для обговорення справи. Різниця їх показів від показів свідків полягає
в тому, що перші заявляють про безпосереднє сприйняття ними враження
під час самого здійснення суперечливого факту, а обізнані люди доходять до
цього явища шляхом висновку на підставі якихось матеріальних слідів, що
залишаються від нього. Як помічники
судді, обізнані люди оцінюють значення
відомих фактів для розв’язання спірних
38

питань, на основі своїх особливих наукових, технічних чи господарських знань»
[55, с. 318]. Зі змісту цієї цитати не
складно зробити висновок, що згадані
«освічені люди» стали прототипом судових експертів. Але відомостей щодо
їх висновків у справах, які стосуються
інтелектуальної власності на сьогодні
науковцями не знайдено.
Отже, поч. із другої пол. XIX ст. «обізнані люди», яких учені також називали «експертами» або ж «науковими
суддями», стали самостійними учасниками кримінального та цивільного
процесів. Хоча, на межі століть серед
правників виникали численні наукові
дискурси щодо запровадження в чинне на той час законодавство категорій
«судова експертиза» та «судовий експерт» на заміну унормованим у судових статутах 1864 р. категоріям «огляд
освічених людей» і «освічені люди».
У першу чергу, в кримінальному судочинстві [56, с. 73-86]. Утім, очікувані
законодавчі новели так і не були впроваджені з різних причин.
Новим етапом в історії судової
експертизи в Україні стало створення
спеціалізованих
судово-експертних
установ. Їх появі передувала самовіддана діяльність А. Бертильона у Франції, Г. Фулдса в Японії, Ф. Ґальтона і Е.
Генрі в Англії та ін. [57, с. 17-119], яка
мала своїм результатом створення
перших експертних інституцій. Останні з’явилася в світі іще в кін. XIX ст.,
коли в 1896-1897 рр. при столичних
префектурах поліції в Європі, Аргентині, британській Індії, Бразилії, Чилі,
Японії та інших державах і регіонах
створювалися бюра ідентифікації.
В Україні перший дактилоскопічний
відділ було створено в 1904 р. у м. Києві [5, с. 13].

Відповідно до Закону 4 липня
1913 року «Про створення кабінетів
науково-судової експертизи в містах
Москва, Київ і Одеса», схваленого
Державною Думою та Державною Радою Російської імперії, в Україні були
утворені перші державні спеціалізовані експертні установи: кабінети науково-судової експертизи (НСЕ) при
прокурорах Київської та Одеської судових палат [58]. На початку 1914 року
ці кабінети НСЕ почали свою роботу
й продовжували її й після 1917 року:
за доби Центральної Ради, Гетьманату,
Директорії, а також за часів встановлення більшовицької влади в Україні.
Так, у ст. 8 Декрету про суди № 2
від 7 березня 1918 р. ішлося про те, що
судочинство здійснюється за правилами уже згадуваних попередньо судових статутів 1864 року, оскільки вони
не відмінені декретами Центрального Виконавчого Комітету Робітничих,
Солдатських і Козацьких депутатів
і Раднаркомом [59]. А вже 23 липня
1918 року Народний комітет юстиції
затверджує наказ «Про організацію та
дію місцевих народних судів», ст. 24
якого містяться чіткі вказівки на експертів, як учасників судового процесу,
які можуть допитуватися судами нарівні зі свідками, й попереджаються
про відповідальність за неправдиві
свідчення [60, с. 37-38].
З прийняттям в 1922 р. Кримінально-процесуального кодексу були унормовані підстави для створення органів
попереднього розслідування та судів.
У ст. 62 цього КПК було передбачено
такі докази, як висновок експерта [5,
с. 15]. У 1923 році мережа судово-експертних установ (окрім Києва та Одеси)
примножується кабінетом у м. Харкові,
становленням і діяльністю якого керує

М. Бокаріус. За часів колишнього СРСР
змінюється й організаційно-правовий
статус кабінетів: а) в 1923 р. було затверджено Інструкцію про діяльність
кабінетів науково-судової експертизи
[5, с. 15]; б) у 1925 році вони трансформуються в інститути науково-судової
експертизи, а у в) 1944 році – в науково-дослідні інститути судової експертизи [6, с. 10-11].
Тим самим, за радянської доби
судова експертиза в Україні отримала своє подальше науково-методологічне, нормативно-правове та інституційне забезпечення. З’являються
ґрунтовні
теоретико-методологічні
та методичні розробки у сфері судової експертизи (Л. Ароцкер, В. Бахін, Р.
Бєлкін, О. Васильєв, Г. Грановський, В.
Коновалова, М. Костицький, В. Личенко, М. Салтевський, М. Сєгай, О. Шляхов і ін.), які стали науковою основою
для розвитку судово-експертної діяльності і в незалежній Україні. Не зважаючи на орієнтування судово-експертної діяльності у колишньому СРСР
переважно на криміналістичні види
судових експертиз, у 70-80 роках минулого століття експертні дослідження
почали активно використовуватися
й у цивільних провадженнях.
Так, до прикладу, один із відомих радянських учених-експертологів
О. Шляхов визначав, що «судова експертиза – процесуальна дія, що полягає в вивченні обставин справи, що проводиться
за дорученням слідчих і судів у передбаченому законом порядку обізнаними у науці, техніці, мистецтві чи ремеслі особами для встановлення фактичних даних,
що слугують у формі висновку експерта
засобом судового доказування, а в кінцевому результаті – встановлення істини
в кримінальних і цивільних справах» [42,
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с. 6]. Хоча, потенціал судової експертизи зміцнюється уже після розпаду
радянської федерації та переходу до
ринкової економіки.
Заслуговує на увагу та подальшого
дослідження й цікава наукова спадщина українських правників у екзилі, про
яку згадувалось на початку цієї статті,
в огляді наукової літератури. Так доцент Вільного Українського Університету в Мюнхені Ю. Старосольський
у своїй роботі «Нариси кримінального процесу» (1947 р.) пише про «знавців (експертів)», які «по істоті скоріше
помічники судді, що помагають йому
своїм спеціальним знанням зрозуміти
та оцінити досліджуване питання чи
доказовий матеріал. … Суд також може
звернутися по експертизу до відповідного спеціального інституту» [2, с. 39].
Ця позиція Ю. Старосольського щодо
«знавців» (експертів) співзвучна з сучасною судово-експертною діяльністю
в Україні.
Після Другої світової війни відповідна модель реалізація цієї функції
через систему державних науково-дослідних інститутів судової експертизи,
у різних інтерпретаціях, усталилась і в
державах т.з. «соціалістичного табору»
(Польща, Румунія, СФРЮ, Чехословаччина та ін.). У модернізованому вигляді вона продовжує діяти у пострадянських і постсоціалістичних державах
Європи, включаючи і Україну. На сьогодні у більшості цих країн діють державні науково-дослідні установи. При
цьому, поряд з традиційними поліцейськими експертно-криміналістичними службами, за кордоном діють
і науково-дослідні установи при міністерствах юстиції (Інститут судових
експертиз ім. проф. Я. Сехна в Кракові
Міністерства справедливості Польщі)
40

чи/та національних академіях наук
(Бюро судових експертиз Національної академії наук Республіки Вірменія)
[66, с. 24].
Відзначимо також, що в Нідерландах із 1999 р. діє один із найбільш відомих у світі Нідерландський інститут судової експертизи (Netherlands Forensic
Institute) (м. Гаага), підпорядкований
Міністерству безпеки і юстиції. У NFI
зосереджено біля 600 експертів, які
проводять понад 40 видів судової
експертизи [61]. Висновки цього Інституту неодноразово забезпечували
діяльність і винесення рішень Міжнародного кримінального трибуналу по
колишній Югославії, що був утворений
у 1991 р. і почав діяв з 1993 р., а на сьогодні – Міжнародного кримінального
суду в Гаазі, який діє з 2002 р. По-суті,
NFI формує новаторські кейси доказів,
встановлених проведенням судової
експертизи, у воєнних злочинах. Залучення Міжнародним кримінальним
трибуналом NFI до розслідування воєнних злочинів, скоєних РФ в Україні
в 2022 р., є важливим чинником справедливого покарання злочинців.
Нині в світі існують різні моделі
інституціоналізації судово-експертної
діяльності, яка складно уніфікувати,
привести до єдиного еталону. Сутність і зміст цих моделей зумовлена
особливостями національних правових систем, характером судоустрою
та судочинства, історичним досвідом
експертиз etc. Тому, на сьогодні в світі відсутні єдині стандарти із судово-експертної діяльності, правового
і процесуального статусу судових експертів, порядку їх професійної діяльності тощо.
Разом із тим, єдиними і подільними більшістю демократичних дер-

жав світу є такі цінності та принципи
судової експертизи, як незалежність,
об’єктивність, професійність, зумовлена спеціальними знаннями експерта, добросовісність і ін. Відповідні
цінності та принципи сформульовані
в міжнародних документах, наприклад, у «Вказівках щодо ролі призначених судом експертів у судовому
процесі держав-членів ЄС», прийнятих 11-12 грудня Європейською Комісією з ефективності правосуддя в м.
Стразбурзі (CAPEJ (2014)14) та ін. Також вони знаходять своє відображення
в Рішеннях Європейського Суду з прав
людини (ЄСПЛ) [66, с. 24].
Для прикладу, у Рішенні ЄСПЛ
«Ейрі проти Ірландії» (Airey v. Ireland),
в якій наголошено, що «хоча п. 1 статті 6 ЄКПЛ чітко не передбачає правової допомоги в цивільному процесі,
держави можуть бути зобов’язані її
надавати, якщо така допомога необхідна для забезпечення ефективного
доступу до суду. у. Це не стосується
всіх справ щодо цивільних прав та
обов’язків. Багато залежить від конкретних обставин кожної справи. У цій
справі відповідними факторами на користь безоплатного надання правової
допомоги були: складність процедури
та питань права; необхідність встановлення фактів на основі експертних
свідчень та допиту свідків…» [62]. Тобто, висновки експертів визнаються
ЄСПЛ важливими інструментами судового захисту прав людини і держави
зобов’язані забезпечувати доступ до
експертизи, як безоплатну правову допомогу. Насамперед у кримінальних
провадженнях.
Правовий статус судових експертів
і науково-дослідних установ судової
експертизи в Україні був закріплений

у спеціальному Законі «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 р., який діє
до сьогодні. У 1996 році Конституція
України у пункті 15 ст. 92 визначила, що
виключно законами України визначаються «засади судової експертизи» [63].
Зазначене конституційне положення
передбачає, що принципи, порядок
призначення і проведення судової експертизи, вимоги до висновку експерта,
а також процесуальний статус судового
експерта, правові та соціальні гарантії
його діяльності, встановлюються виключно законами України.
У силу зазначеного, порядок призначення і проведення судових експертиз унормовано в чинному процесуальному законодавстві – Кримінальному
процесуальному кодексі України, Кодексі адміністративного судочинства
України, Цивільному процесуальному
кодексі України, Господарському процесуальному кодексі України.
У 2019-2021 рр. Міністерство юстиції України розпочало реформу судової
експертизи: було скасовано «монополію» науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ) на окремі види
криміналістичних експертиз (комп’ютерно-технічні і ін.), на сьогодні вони
проводяться й атестованими судовими експертами, які не являються працівниками НДУСЕ (їх іще називають
«приватними судовими експертами»).
Також було впроваджено єдині підходи до стажування та атестації осіб, які
мають намір отримати (підтвердити)
кваліфікацію судового експерта: розроблено (оновлено) програми підготовки
судових експертів; розроблено тести
і тестові завдання, які мають бути покладені в основу відповідної електронної програми атестації судових експертів, започатковано діяльність єдиної
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для всіх судових експертів Центральної
експертно-кваліфікаційної комісії при
Міністерстві юстиції України. Ці та інші
позитивні новели реформи судової експертизи були втілені в проєкті Закону
про судово-експертну діяльність, підготовленого за активної участі судово-експертної громадськості.
Військова агресія РФ проти України, розпочата 24 лютого 2022 р., стала
серйозним викликом і для всіх судових
експертів України [64]. Багато судових
експертів влилися до лав Збройних
Сил України і Територіальної оборони
і зі зброєю в руках чинять героїчний
опір окупантам, займаються волонтерською діяльністю та допомагають
внутрішньо переміщеним особам.
22 квітня 2022 року у своєму зверненні напередодні свята Великодня
Президент України відзначив: «Збройні Сили України блискуче виконують
свої завдання. Розвідка, Національна
гвардія, тероборона, поліція, прикордонники – всі на сто відсотків працюють на перемогу. Але на перемогу
також має працювати й кожен громадянин – у тому, чим займається, і там,
де перебуває». Нині усі державні НДУСЕ Міністерства юстиції України зберігають свій потенціал і продовжують
здійснювати судово-експертну, науково-дослідну діяльність, готують нових
судових експертів і працюють, у взаємодії з правоохоронними органами задля забезпечення перемоги над
державою-агресором і притягнення
до відповідальності РФ за порушення
міжнародних законів і звичаїв ведення війни і злочини проти людяності.
Так, діяльність Офісу Генерального
Прокурора, Національної поліції України, а також українських і зарубіжних
(Франція, Нідерланди, Словаччина
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і ін.) судових експертів (судово-медична, балістична, вибухово-технічна,
будівельна, автотоварознавча і ін.),
спрямована на забезпечення доказової бази для Міжнародного кримінального суду про скоєння РФ воєнних злочинів в Україні, є важливою умовою
невідворотності покарання воєнних
злочинців [65, с. 53].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи вище
викладене, можемо дійти висновку, що
основними періодами ґенезису та розвитку судової експертизи в Україні є:
1) XI-XIX ст. – період ґенезису окремих видів експертизи у кримінальному судочинстві від часів «Руської
правди» – до Козацької доби;
2) XIX ст. – поч. XX ст. – виокремлення та закріплення в законодавстві статусу «освічених людей» (експертів), як
самостійних суб’єктів кримінального,
цивільного та торговельного процесу та
утворення перших судово-експертних
установ України у м. Києві та Одесі;
3) 1917 – 1922 рр. – розвиток і інституалізація судово-експертної діяльності за часів національно-визвольних
змагань в Українській державі;
4) 1922 – 1991 рр. – судово-експертна діяльність за радянської доби;
5) 1991 – до сьогодні – розвиток
і удосконалення судової експертизи
у незалежній Україні, утвердження
приватних судових експертів і реформування Міністерством юстиції України судово-експертної діяльності, а також експертне забезпечення судових
доказів для відповідальності за воєнні
злочини РФ, скоєні в 2022 році в Україні [66, с. 9].
На час завершення цієї статті
Україна отримала 23 червня 2022 р. на
саміті Європейської Ради у Брюсселі

статус держави-кандидата на вступ
до Європейського Союзу. При цьому,
ЄС поставив вимогу щодо проведення
Україною масштабних реформ у сфері
утвердження верховенства права та
протидії корупції. Ефективне завершення цих реформ вбачається неможливим без модернізації судово-експертної діяльності.
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ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ
УКРАЇНІ ЗА КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Анотація. В статті досліджені проблеми відповідальності в сучасній Україні за колабораційну діяльність. Зазначається, що сьогодні ці проблеми набувають особливої
значущості в Україні, враховуючи триваючу досі окупацію частини її суверенних
територій, що відбулася з початком російської агресії, поєднаної з використанням
гібридних методів ведення війни. Наголошується, що прийняття законів про колабораційну діяльність тривалий час не вирішувалося, і тільки широкомасштабне
збройне вторгнення Російської Федерації в Україну, у ході якої (війни) велика ставка
зроблена на схиляння громадян України до колабораційної змови із загарбником,
сприяла прискореному прийняттю вказаних законів. Відповідальність за колабораційну діяльність запроваджена законами України від 03.03.2022 року № 2108-IX «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» та від 14.04.2022 року № 2198 «Про
внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність…». Встановлено, що закони запровадили у Кримінальний кодекс України 8 видів колабораційної
діяльності. Наголошується на особливій суспільній небезпеці діяльності в публічній
сфері, оскільки це умисна діяльність, вчинювана з метою зашкодити національній безпеці України. Крім кримінальної відповідальності, Верховна Рада України, шляхом
прийняття закону України від 03.03.2022 року № 2107-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідальності осіб, які здій-
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снювали колабораційну діяльність», запровадила обмеження на здійснення певних
видів діяльності для осіб, які мають судимість за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1
КК України, що не погашена або не знята в установленому законом порядку.
Ключові слова: колабораціонізм, колабораційна діяльність, добровільне заняття посади, пропаганда у закладах освіти, передача матеріальних ресурсів, окупаційна адміністрація, підтримка держави-агресора

Belkin Leonid Mikhailovich,
Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Lawyer of Individual Practice, 04209, Kyiv, st.
Heroes of the Dnieper, 26, apt. 32 tel.: (067) 624-21-31, e-mail: belkinleonid@ukr.net, https://orcid.
org/0000-0001-8672-8147
Іurynets Juliya Leonidivna,
Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Constitutional and Administrative Law,
National Aviation University, Kyiv, 1 Lyubomyr Husar Avenue, Kyiv, 03680, tel.: (044) 406-79-01,
e- mail: iurynetsjulia@ukr.net, https://orcid.org/0000-0003-0281-3251
Sopilko Iryna Mykolayivna,
Doctor of Law, Professor, Dean of the Faculty of Law, National Aviation University, Kyiv, 1 Lyubomyr
Husar Avenue, Kyiv, 03680, tel .: (044) 406-79-01, e-mail: sopilko_i @ ukr.net, https://orcid.
org/0000-0002-9594-9280
Belkin Mark Leonidovych,
Candidate of Law, Senior Lawyer, Moris Group Law Firm, Kyiv, 8-B Moskovska Street, Kyiv, 01010,
tel .: (097) 742 26 75, e-mail: advokat@etalon.co.ua, https://orcid.org/0000-0003-0805-9923

PROBLEMS OF RESPONSIBILITY IN MODERN UKRAINE FOR
COLLABORATIVE ACTIVITIES
Abstract. The article examines the problems of responsibility in modern Ukraine for
collaborative activities. It is noted that today these problems are of particular importance
in Ukraine, given the ongoing occupation of part of its sovereign territories, which occurred
with the beginning of Russian aggression, combined with the use of hybrid methods of
warfare. It is noted that the adoption of laws on collaboration has not been decided for a
long time, and only a large-scale armed invasion of Ukraine, during which (war) a large
bet was made to persuade Ukrainian citizens to collude with the aggressor, accelerated
the adoption of these laws. Responsibility for collaborative activities was introduced by
the laws of Ukraine of 03.03.2022 № 2108-IX «On Amendments to Certain Legislative
Acts of Ukraine on Establishment of Criminal Liability for Collaborative Activities» and
of 14.04.2022 № 2198 «On Amendments to the Criminal and Criminal Procedure codes
of Ukraine on improving the responsibility for collaboration…». It is established that the
laws introduced 8 types of collaboration activities into the Criminal Code of Ukraine.
Emphasis is placed on the special public danger of activities in the public sphere, as these
are intentional activities committed to harm the national security of Ukraine. In addition
to criminal liability, the Verkhovna Rada of Ukraine, by adopting the Law of Ukraine of
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03.03.2022 № 2107-IX «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Ensuring
the Liability of Persons Carrying Out Collaborative Activities», introduced restrictions on
certain activities for persons , who have a criminal record for committing a criminal offense
against the foundations of national security of Ukraine, provided for in Article 111-1 of the
Criminal Code of Ukraine, which is not repaid or removed in the manner prescribed by law.
Key words: collaborationism, collaboration activities, voluntary holding office,
propaganda in educational institutions, transfer of material resources, occupation
administration, support of the aggressor state

Постановка проблеми. У новітній історії України склалася ситуація,
коли значна частина громадян була
вимушена залишитись проживати
в анексованому Російською Федерацією Криму та в окремих районах Донецької та Луганської областей, які тимчасово не контролюються Україною.
Аналіз повідомлень в засобах масової
інформації, розповідей очевидців,
матеріалів судового розгляду кримінальних проваджень та інших джерел
свідчить про неоднакове сприйняття ними окупаційної влади [1, с. 236].
Водночас явище колабораціонізму,
досить ретельно розглянуте у працях
учених-істориків, у юридичній науці дотепер залишається недостатньо
вивченим [2, с. 116]. Разом із тим,
03.03.2022 року Верховна Рада України
(далі – ВРУ) прийняла Закони України
щодо відповідальності за колабораційну діяльність: № 2108-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» (далі – ЗУ № 2108IX) та № 2107-IX «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення відповідальності
осіб, які здійснювали колабораційну діяльність» (далі – ЗУ № 2107-IX).
Набрання чинності обома законами
відбулось 15.03.2022 року. В подальшому ВРУ прийняла ЗУ № 2198 від

14.04.2022 року «Про внесення змін
до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України
щодо удосконалення відповідальності
за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних
заходів за вчинення злочинів проти
основ національної та громадської
безпеки» (далі – ЗУ № 2198). Набрання чинності цим законом відбулось
23.04.2022 року. Таким чином, проблематика відповідальності в сучасній
Україні за колабораційну діяльність
стала практично значущою. Отже, поставлена проблема є актуальною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як зазначено вище, в українській науковій літературі явище
колабораціонізму цікавило переважно в історичному аспекті щодо подій
Другої світової війни [3-5 та ін.]. Натомість сьогодні питання колабораціонізму, його поняття, ознаки та види,
межі юридичної відповідальності колаборантів тощо набувають особливої значущості в Україні, враховуючи
триваючу досі окупацію частини її
суверенних територій, що відбулася
з початком російської агресії, поєднаної з використанням гібридних методів ведення війни [2, с. 116]. На думку
українського правника Г. Друзенка,
грань між колабораціонізмом та державною зрадою дуже тонка… Напевно,
саме тому, що термін «колабораціо53

нізм» такий розмитий, його дуже рідко
використовують у юридичних актах»
[6]. Очевидно, із цим пов’язана досить
складна «доля» в Україні законів про
відповідальність за колабораційну діяльність, перші спроби прийняти які
розпочалися з 2017 року. І тільки широкомасштабне збройне вторгнення
Російської Федерації в Україну, у ході
якої (війни) велика ставка зроблена
на схиляння громадян України до колабораційної змови із загарбником,
сприяла прискореному прийняттю
вказаних законів. У статті [7, с. 198204] здійснено кримінально-правовий
аналіз (у форматі науково-практичного коментаря) складів правопорушень,
передбачених ст. 111-1 КК «Колабораційна діяльність», що набрала чинності 15.03.2022 року. Разом із тим, після
виходу у світ цієї статті законотворча
діяльність ВРУ у цій сфері була продовжена. Крім того, з’явилися певні
практичні напрацювання у цій сфері.
Мета роботи – дослідження особливостей відповідальності в сучасній
Україні за колабораційну діяльність.
Окремі питання цієї проблематики розглянуті співавтором у статті [8].
Виклад основного матеріалу.
Універсальне визначення «колабораціонізму» надається в Американському
словнику англійської мови: a person
who collaborates with an enemy1 (людина, яка співпрацює з ворогом). Україномовний сектор Вікіпедії надає таке
визначення колабораціонізму у широкому сенсі: співпраця населення або
громадян держави з ворогом в інтересах ворога-загарбника на шкоду самій
державі чи її союзників і участь у переслідуванні патріотів країни, громадяh t t p s : / / w w w. d i c t i o n a r y. co m / b r ow s e /
collaborationist?qsrc=2446
1
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нином якої є колаборант. У роки Другої світової війни колабораціонізм був
явищем розповсюдженим і мав місце
практично в кожній окупованій країні2.
Прийнятий в Україні ЗУ № 2108-IX
доповнює Кримінальний кодекс (далі –
КК) України новою статтею 111-1 «Колабораційна діяльність» Розділу 1 «Злочини проти основ національної безпеки
України». Закон криміналізує 7 видів діянь,
які законодавчо визнані як «колабораційна
діяльність». Для кожного з цих діянь визначений різний ступінь суспільної небезпеки
і відповідно покарання різної жорсткості: від
«позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
на строк від десяти до п’ятнадцяти років» до довічного позбавлення волі [8].
В подальшому ВРУ прийняла ЗУ № 2198
від 14.04.2022 року, яким (законом) КК
України доповнений новою статтею
111-2 «Пособництво державі-агресору»
того ж Розділу 1. Види визначеної колабораційної діяльності та встановлені
покарання за їх здійснення наведені
у таблиці (по ст. 111-1 – у порядку збільшення їх суспільної небезпеки і відповідно тяжкості покарання).
Наведені відомості свідчать про те,
що найбільш суспільно небезпечними
визнані діяння, передбачені частинами 5-7 прийнятої статті 111-1, а саме:
добровільне зайняття (як внаслідок
призначення, так і внаслідок обрання) громадянином України посади,
пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на
тимчасово окупованій території (чаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE
%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0
%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96
%D0%B7%D0%BC
2

стина 5), а також добровільне зайняття
громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних
органах, створених на тимчасово окупованій території, а також добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих
формуваннях, створених на тимчасово
окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора
чи надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти Сил
оборони України (частина 6), а також
участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів

на тимчасово окупованій території або
публічні заклики до проведення таких
незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території (частина 5). За такі дії передбачене покарання у вигляді позбавлення
волі на строк від п’яти до десяти років
(частина 5) або на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років (частина 7).
Близькою за тяжкістю покарання визнане кримінальне правопорушення
за прийнятою новою статтею 111-2 КК
України (позбавлення волі на строк від
десяти до дванадцяти років).
Таблиця

Склад злочину
Передбачуване покарання
Стаття 111-1 КК України
1. Публічне заперечення громадянином України здійс- позбавлення права обіймати
нення збройної агресії проти України, встановлення певні посади або займатися
та утвердження тимчасової окупації частини терито- певною діяльністю на строк
рії України або публічні заклики громадянином Укра- від десяти до п’ятнадцяти роїни до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, ків
збройних формувань та/або окупаційної адміністрації
держави-агресора, до співпраці з державою-агресором,
збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення
державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України
2. Добровільне зайняття громадянином України посади, позбавлення права обіймати
не пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих певні посади або займатися
або адміністративно-господарських функцій, у неза- певною діяльністю на строк
конних органах влади, створених на тимчасово окупова- від десяти до п’ятнадцяти роній території, у тому числі в окупаційній адміністрації ків з конфіскацією майна або
держави-агресора
без такої
3. Здійснення громадянином України пропаганди у за- виправні роботи на строк
кладах освіти незалежно від типів та форм власності до двох років або арешт на
з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти строк до шести місяців, або
України, встановленню та утвердженню тимчасової позбавлення волі на строк до
окупації частини території України, уникненню відпо- трьох років з позбавленням
відальності за здійснення державою-агресором зброй- права обіймати певні посади
ної агресії проти України, а також дії громадян України, або займатися певною діяльспрямовані на впровадження стандартів освіти держа- ністю на строк від десяти до
ви-агресора у закладах освіти
п’ятнадцяти років
4. Передача матеріальних ресурсів незаконним зброй- штраф до десяти тисяч неопоним чи воєнізованим формуванням, створеним на тим датковуваних мінімумів дохо
часово окупованій території, та/або збройним чи во- дів громадян або позбавленєнізованим формуванням держави-агресора, та/або ня волі на строк від трьох до
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провадження господарської діяльності у взаємодії
з державою-агресором, незаконними органами влади,
створеними на тимчасово окупованій території, у тому
числі окупаційною адміністрацією держави-агресора

5. Добровільне зайняття громадянином України посади,
пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих
або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, або добровільне обрання до таких
органів, а також участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території або публічні заклики до проведення
таких незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території
6. Організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці
з державою-агресором та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора,
її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/
або на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України, за відсутності ознак державної зради, активна участь у таких заходах

п’яти років, з позбавленням
права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю на строк від десяти до
п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна
позбавлення волі на строк від
п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати
певні посади або займатися
певною діяльністю на строк
від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна
або без такої

позбавлення волі на строк від
десяти до дванадцяти років
з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк
від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна
або без такої

Примітка: державна зрада карається позбавленням волі
на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої, а вчинена в умовах воєнного
стану – на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.
7. Добровільне зайняття громадянином України поса- позбавлення волі на строк
ди в незаконних судових або правоохоронних органах, від дванадцяти до п’ятнадцястворених на тимчасово окупованій території, а також ти років з позбавленням прадобровільна участь громадянина України в незаконних ва обіймати певні посади або
збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на займатися певною діяльністю
тимчасово окупованій території, та/або в збройних фор- на строк від десяти до п’ятмуваннях держави-агресора чи надання таким форму- надцяти років та з конфіскаванням допомоги у веденні бойових дій проти Збройних цією майна або без такої.
Сил України та інших військових формувань, утворених
відповідно до законів України, добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізовувалися для
захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України
Стаття 111-2 КК України
Умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору позбавлення волі на строк від
(пособництво), збройним формуванням та/або окупа- десяти до дванадцяти років
ційній адміністрації держави-агресора, вчинені грома- з позбавленням права обіймадянином України, іноземцем чи особою без громадян- ти певні посади або займатиства, за винятком громадян держави-агресора, з метою ся певною діяльністю на строк
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завдання шкоди Україні шляхом: реалізації чи підтрим- від десяти до п’ятнадцяти роки рішень та/або дій держави-агресора, збройних фор- ків та з конфіскацією майна
мувань та/або окупаційної адміністрації держави-агре- або без такої
сора; добровільного збору, підготовки та/або передачі
матеріальних ресурсів чи інших активів представникам
держави-агресора, її збройним формуванням та/або
окупаційній адміністрації держави-агресора

Звертає на себе увагу, що норми
ч. 5 та ч. 7 ст. 111-1 КК України у якості
складу кримінального правопорушення передбачають саме добровільні дії.
З одного боку, це надає можливості не
притягати до відповідальності осіб, які
були примушені здійснювати відповідні дії шляхом погроз, але, з іншого
боку, є велика небезпека уникнення
відповідальності, прикриваючись тим,
що дії зроблені під примусом. Разом
із тим, є законна можливість уникнути
відповідальності тим особам, які, дійсно, були примусово мобілізовані на
територіях так званих «ДНР» та «ЛНР»,
якщо тільки ці особи не встигли вбити
українських воїнів. Тож цим мобілізованим воякам «ДНР» та «ЛНР» слід поквапитися зі здачею у полон.
Наприклад, 22.03.2022 року Міністр
оборони України звернувся до мешканців окупованого Донбасу, де, зокрема, закликав: «Намагайтеся будь-яким
способом ухилитися від насильницької мобілізації. Це збереже вам життя.
Якщо вас все одно забрали до російських військ, намагайтеся якнайшвидше перейти на бік української армії.
Усі, хто вже здав зброю – у безпеці. Ми
розберемося з усіма формальностями.
Головне – уникнути непоправного та
зберегти життя». «Якщо ви вчинили
злодіяння, але хочете врятуватися – біжіть. Або здайтеся. Тільки дуже швидко. Каяття буде враховано. Якщо ви
здастеся з технікою або допоможете

полонити російського офіцера, можете
розраховувати на пом’якшення покарання. І це буде справедливий суд, а не
судилище…», – наголосив Міністр [9].
Слід зазначити, що тяжким злочином визнана організація та проведення заходів політичного характеру,
здійснення інформаційної діяльності
у співпраці з державою-агресором та/
або його окупаційною адміністрацією та в їх інтересах (ч. 6 ст. 111-1 КК
України). Відповідно до примітки 2 до
цієї статті КК України, у частині шостій
цієї статті під заходами політичного
характеру розуміються з’їзди, збори,
мітинги, походи, демонстрації, конференції, круглі столи тощо. При цьому
тут не йдеться про «добровільність»,
оскільки дії, перелічені у ч. 6 ст. 111-1
КК України, можна здійснювати тільки
добровільно. Строк покарання у цьому випадку – від десяти до дванадцяти років позбавлення волі, якщо тільки у діяннях винної особи не будуть
встановлені ознаки державної зради.
Згідно ч. 1 ст. 111 КК України, державна зрада – це діяння, умисно вчинене
громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності
та недоторканності, обороноздатності,
державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік
ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній
державі, іноземній організації або їх
представникам допомоги в проведен57

ні підривної діяльності проти України.
Як зазначено у таблиці, державна зрада
карається позбавленням волі на строк
від дванадцяти до п’ятнадцяти років
з конфіскацією майна або без такої,
а вчинена в умовах воєнного стану –
на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію
майна. При цьому, як також зазначено
вище, «грань між колабораціонізмом та
державною зрадою дуже тонка» [6]. Не
виключено, що у майбутньому обвинувачені чи їх адвокати будуть прагнути
перекваліфіковувати відповідні діяння
у державній зраді як колабораціонізм
за ч. 6 ст. 111-1 КК України, щоб уникнути загрози довічного ув’язнення.
Разом із тим слід зазначити, що
новоприйнята стаття 111-1 КК України
передбачає особливо кваліфікуючу ознаку за частиною 8 цієї статті, а саме:
вчинення особами, зазначеними у частинах п’ятій – сьомій цієї статті, дій
або прийняття рішень, що призвели
до загибелі людей або настання інших
тяжких наслідків, карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі,
з позбавленням права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна
або без такої. Відповідно до примітки
4 до цієї статті КК України, тяжкими
наслідками у частині восьмій цієї статті вважається шкода, що в одну тисячу
і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян [8].
Слід також зазначити, що як і у
частині 5 новоприйнятої статті 1111 КК України, кримінально караним
є добровільне зайняття громадянином
України посади, не пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих
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або адміністративно-господарських
функцій, у незаконних органах влади,
створених на тимчасово окупованій
території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора
(частина 2), але такий злочин не вважається тяжким і карається «лише»
позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або
без такої. При цьому про підходи до
розмежування осіб, що здійснюють
організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції, та
не здійснюють такі функції, надано
у відповідних роз’ясненнях Постанови
Пленуму Верховного Суду України від
26.04.2002 № 5 «Про судову практику
у справах про хабарництво».
Варто також зазначити, що частина 2 і частина 5 статті 111-1 КК України передбачають зайняття відповідних посад саме «у незаконних органах
влади, створених на тимчасово окупованій території», тобто органах влади, створених окупаційною владою.
Продовження роботи в органах влади,
легітимно створених у порядку, передбаченому законодавством України, не
може розглядатися як колабораційна
діяльність.
Так, Заступниця міністра юстиції
України Валерія Коломієць наголошує,
що «колаборант – це той, хто співпрацює або очолює органи якоїсь новоствореної квазіреспубліки. Якщо ж
людина навіть в окупації просто продовжує належно виконувати свої
обов’язки, покладені на неї державою Україна, – тут про колабораціонізм не йдеться» [10].
Протилежним прикладом можна
назвати так зване делегування повно-

важень міського голови захопленого
російськими окупаційними військами міста Херсона, згідно з наказом обласного військового коменданта Росії,
Кобцу Олександру, який у свою чергу
підпорядковується новому голові Херсонської обласної адміністрації Володимиру Сальдо. Цих посадових осіб законно призначений українською владою
голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута
визначив як колаборантів [11], оскільки
призначення відбулося не у відповідності із законодавством України.
Запроваджена стаття 111-1 КК
України відмежовує у якості колабораційної діяльність у сфері освіти
(частина 3). Безумовно кримінально
караною є діяльність громадян України, спрямована на впровадження
стандартів освіти держави-агресора
у закладах освіти. Варто припустити, що мова тут не йде про рядових
вчителів, але про різноманітних чиновників від освіти, які розробляють
і запроваджують антиукраїнські програми навчання, методичні рекомендації, проводять навчання вчителів та
їх атестацію. Можливо, буде вважатися
кримінально караною антиукраїнська
так звана позакласна робота, спрямована на виховання учнів у дусі «вірності» агресору. Разом із тим, викладання згідно з програмою, особливо
природних предметів, не буде вважатися колабораційною діяльністю.
З цього приводу згадана вище Валерія Коломієць вважає, що «якщо
вчитель в окупації продовжує навчати
дітей за українською освітньою програмою, він не вважатиметься колабораціоністом». «Водночас понесуть
покарання педагоги, які умисно пропагують російські наративи у закладах
освіти, підтримують тимчасову окупа-

цію та навчають дітей за російською
програмою» [10].

При цьому частина 3 статті 111-1 КК
України не зазначає такої ознаки кримінального правопорушення, як виключно добровільність. Тобто, кримінально
караними можуть бути ці діяння і при
здійсненні їх під примусом. Валерія Коломієць вважає1, що «освітяни самі несуть відповідальність за свої дії, і, якщо
вони почнуть вести пропаганду в закладах освіти, розповідати, що, мовляв,
жодної окупації немає, то, звісно, порушать закон. Що значить «підневільні»?
… в окупації ти можеш звільнитися зі
школи, якщо тебе примушують викладати за російською програмою».
Разом із тим, Донецька обласна
прокуратура проінформувала, що заочно повідомлено про підозру директора Волноваського опорного закладу
загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів у здійсненні пропаганди у закладах освіти з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України,
встановленню та утвердженню тимчасової окупації частини території
України, уникненню відповідальності за здійснення державою-агресором збройної агресії проти України,
а також у вчиненні дій, спрямованих
на впровадження стандартів освіти
держави-агресора у закладах освіти
(ч. 3 ст. 111-1 КК України). Досудовим розслідуванням встановлено, що
у квітні 2022 року директор зрадила
Україні та добровільно погодилась
співпрацювати з окупаційною владою
РФ і представниками так званої «ДНР»,
https://w w w.ukrinform.ua/rubricsociety/3464564-valeria-kolomiec-zastupnicaministra-usticii-ukraini.html?fbclid=IwAR25
UorpuYXDtRcoHXF_hKjdn5pHqYx-niVmvG0XfJvAvVm5hzQ80aVCiM
1
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які тимчасово захопили м. Волноваху.
Перебуваючи на посаді директора навчального закладу, підозрювана пропагує збройну агресію РФ проти України та в процесі навчання українських
дітей активно впроваджує стандарти
освіти держави-окупанта1.
Запроваджена стаття 111-1 КК
України кримінально караним визначає публічне заперечення громадянином України здійснення збройної
агресії проти України, встановлення
та утвердження тимчасової окупації
частини території України або публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та/або дій
держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці
з державою-агресором, збройними
формуваннями та/або окупаційною
адміністрацією держави-агресора, до
невизнання поширення державного
суверенітету України на тимчасово
окуповані території України (частина
1). Відповідно до примітки 1 до цієї
статті КК України, у частині першій
цієї статті публічним вважається поширення закликів або висловлення заперечення до невизначеного кола осіб,
зокрема у мережі Інтернет або за допомогою засобів масової інформації.
При цьому так звана «свобода слова»
до таких закликів та висловлювань не
застосовується.
Важливо проаналізувати часові рамки застосування прийнятих ЗУ
№ 2108-IX та ЗУ № 2198.
З одного боку, слід наголосити, що,
як зазначено вище, ці закони набрали
чинності відповідно з 15.03.2022 року
https://www.facebook.com/100064700647939/
posts/359420119558007; https://life.pravda.com.
ua/society/2022/04/26/248415/
1

60

та з 23.04.2022 року. Тобто, кваліфікувати за статтями 111-1 та 111-2 КК
України можна тільки діяння, які вчинені після відповідних дат.
Разом із тим, слід мати на увазі,
що відповідно до українського законодавства агресивна війна Російської
Федерації проти України розпочалася
20.02.2014 року. Так, у Заяві Верховної Ради України «Про відсіч збройній
агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», схваленій Постановою від 21.04.2015 року № 337-VIII,
вказано, що збройна агресія Російської Федерації проти України розпочалася 20 лютого 2014 року, коли
були зафіксовані перші випадки порушення Збройними Силами Російської
Федерації всупереч міжнародно-правовим зобов’язанням Російської Федерації порядку перетину державного
кордону України в районі Керченської
протоки та використання нею своїх
військових формувань, дислокованих
у Криму …, для блокування українських військових частин.
Друга фаза збройної агресії Російської Федерації проти України
розпочалася у квітні 2014 року, коли
контрольовані, керовані і фінансовані
спецслужбами Російської Федерації
озброєні бандитські формування проголосили створення «Донецької народної республіки» (07.04.2014 року)
та «Луганської народної республіки»
(27.04.2014 року).
Третя фаза збройної агресії Російської Федерації розпочалася 27
серпня 2014 року масовим вторгненням на територію Донецької та Луганської областей регулярних підрозділів
Збройних Сил Російської Федерації,
зокрема, військовослужбовців 9-ї окремої мотострілецької бригади, 76-ї

та 98-ї дивізій повітряно-десантних
військ Збройних Сил Російської Федерації. Задіяння регулярних Збройних
Сил Російської Федерації у збройній
агресії проти України супроводжувалося поширенням серед населення
України агітаційних листівок, в яких,
зокрема, був такий заклик: «За жодних
обставин не чиніть перепон пересуванню російських військ (техніка та
особовий склад)».
Таким чином, усі дії, заклики, висловлювання та заперечення, згадані
у статтях 111-1 та 111-2 КК України,
стосовно окупованих територій України (Крим, окремі райони Донецької та
Луганської областей – ОРДЛО) підпадають під дію цих статей, якщо ці дії,
заклики, висловлювання та заперечення здійснені або продовжуються після
15.03.2022 року та 23.04.2022 року відповідно.
Крім кримінальної відповідальності, ВРУ, шляхом прийняття ЗУ
№ 2107-IX, запровадила обмеження
на здійснення певних видів діяльності для осіб, які мають судимість за
вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 111-1
КК України, що не погашена або не
знята в установленому законом порядку. Відповідні зміни внесені у наступні законодавчі акти: Виборчий
кодекс України, Закони України «Про
свободу совісті та релігійні організації», «Про державну таємницю», «Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про участь громадян в охороні громадського порядку
і державного кордону», «Про політичні партії в Україні», «Про військовий
обов’язок і військову службу», «Про
громадські об’єднання», «Про благодійну діяльність та благодійні орга-

нізації». Внесені зміни обмежують
доступ таких осіб до участі у виборчому процесі, до доступу до військової
служби та/або державної таємниці.
Засудження уповноважених осіб певних юридичних осіб за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 111-1 КК України,
може бути підставою для припинення
діяльності цих юридичних осіб, зокрема: громадських формувань з охорони
громадського порядку і державного
кордону, політичних партій, профспілок та/або їх об’єднань, громадських
об’єднань, благодійних організацій,
релігійних організацій [8].
Разом із тим слід зазначити, що
хоча законодавство про колабораціонізм спрямоване на захист держави
і суспільства, відповідні кримінальні
процеси повинні враховувати і особисті особливості потенційного обвинуваченого. Так, у статті [1], з урахуванням
міжнародного
досвіду
притягнення до відповідальності за
колабораціонізм, зазначається, що
варто чітко розділяти вимушену
співпрацю (коли людина з міркувань
фізичного виживання змушена встановлювати стосунки з ворогом) та свідому, добровільну. При цьому, підлягає обов’язковому врахуванню форма
вини та можливі дії осіб у стані крайньої необхідності, тобто може бути
встановлена наявність відповідної
обставини, що виключає чи пом’якшує відповідальність за злочинне діяння (при вирішенні цього питання
варто брати до уваги вік та стан здоров’я особи, роль, яку особа виконувала у структурах незаконно створених
органів влади, наявність родичів, які
потребують піклування та інші обставини). Натомість поведінка громадян,
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які свідомо беруть участь в публічному секторі, не може оцінюватись
за правилами крайньої необхідності,
оскільки це умисна діяльність з метою зашкодити національній безпеці
України [1, с. 242].
Висновки. Досліджені проблеми
відповідальності в сучасній Україні
за колабораційну діяльність. Встановлено, що така відповідальність
запроваджена
законами
України
від 03.03.2022 року № 2108-IX «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності
за колабораційну діяльність» та від
14.04.2022 року № 2198 «Про внесення
змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність…».
Встановлено, що закони запровадили
у Кримінальний кодекс України 8 видів колабораційної діяльності. Наголошується на особливій суспільній небезпеці діяльності в публічній сфері,
оскільки це умисна діяльність, вчинювана з метою зашкодити національній
безпеці України.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО
Анотація. Розвиток держави забезпечується нормальним функціонування економіки, яка в свою чергу залежить від діючого механізму захисту прав та інтересів
кредиторів, інвесторів. Одним з інструментів такого механізму є інститут банкрутства.
Гостре питання сьогодення, стосовно захисту інтересів кредиторів, інвесторів та
боржників, актуально як в України так і в світі. Прийнятий Кодекс України з процедур банкрутства повинен сприяти підвищенню ефективності процедури банкрутства в Україні, наблизити її до світових стандартів та забезпечити належний рівень
захищеності прав кредиторів та боржників. Новелою, запровадженою Кодексом
з процедур банкрутства, стала можливість визнавати банкрутами фізичних осіб, що
не є підприємцями.
Тому розглянута актуальність та проблематика застосування судово-економічної
експертизи як одного із джерел доказів у злочинах у сфері господарської діяльності,
а саме: при вирішенні питань у справах про банкрутство щодо аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання, щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, ознак дій з доведення до банкрутства, ознак дій з приховування банкрутства,
а також у справах про банкрутство фізичних осіб, що не є підприємцями .
Ключові слова: банкротство, судова експертиза, фізична особа, неплатоспроможність, боржник, фіктивне банкрутство, приховування банкрутства, доведення до
банкрутства.
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RELEVANCE AND PROBLEMS OF FORENSIC AND ECONOMIC
EXAMINATION IN BANKRUPTCY CASES
Abstract. The development of the state is ensured by the normal functioning of the
economy, which in turn depends on the existing mechanism for protecting the rights and
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interests of creditors and investors. One of the tools of such a mechanism is the institution
of bankruptcy.
Today’s acute issue of protecting the interests of creditors, investors and debtors is
relevant both in Ukraine and in the world. The adopted Bankruptcy Code of Ukraine should
help increase the efficiency of the bankruptcy procedure in Ukraine, bring it closer to world
standards and ensure an adequate level of protection of the rights of creditors and debtors.
The novelty introduced by the Bankruptcy Procedure Code was the possibility of declaring
bankrupt individuals who are not entrepreneurs.
Therefore, the relevance and problems of forensic economic examination as one of the
sources of evidence in crimes in the field of economic activity, namely: in resolving issues
in bankruptcy cases to analyze the financial and economic condition of economic entities,
the presence of signs of fictitious bankruptcy, signs actions to bring to bankruptcy, signs
of actions to conceal bankruptcy, as well as in cases of bankruptcy of individuals who are
not entrepreneurs.
Key words: bankruptcy, forensic examination, individual, insolvency, debtor, fictitious
bankruptcy, concealment of bankruptcy, bringing to bankruptcy.

Постановка проблеми. Наявна
судова практика показала, що висновки судових експертиз активно використовуються судами у справах про
банкрутство.
Євроінтеграційний вектор розвитку України здійснюється шляхом
реформування законодавства України, триває робота щодо імплементації
західноєвропейських норм та принципів у чинне законодавство. Однією зі
сфер законодавства, що реформується, є інститут банкрутства. З 21.10.2019
набрав чинності Кодекс України
з процедур банкрутства. Його прийняття повинно сприяти підвищенню
ефективності процедури банкрутства
в Україні, наблизити її до світових
стандартів та забезпечити належний
рівень захищеності прав кредиторів та
боржників. Також Кодексом запроваджено процедуру банкрутства фізичної особи, що не є підприємцем, якої
донедавна в Україну не існувала.
На сьогодні, якісне розслідування
справ щодо економічної злочинності
потребує допомоги відповідних фахівців, експертів-економістів. В судовій

практиці виникає чимало питань, що
потребують спеціальних знань, пов’язаних з аналізом фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання, з наявності ознак фіктивного
банкрутства, ознак дій з доведення до
банкрутства, ознак дій з приховування
банкрутства у справах про банкрутство.
Тому актуальним є застосування
судово-економічної експертизи як
одного із джерел доказів у злочинах
у сфері господарської діяльності.
Аналіз дослідження і публікацій. Над проблемами дослідження
судовою економічною експертизою
питань у сфері банкрутства працювали такі вітчизняні та зарубіжні вчені
та експерти : Бондарь М.Е., Горлачук
О.А., Крівцова Т.О., Паєнтко Т.В., Пиріг І.В., Слободян Я.І., Чеберяк П.П.,
Алферов В. Н., Белякова Є. Г., Григорьєва Н. В., Євдокіменко С. В., Єрмолаєва М. А., Мельникова О. В., Мещеряков В. О., Понікаров В. Д., Росинська
О. Р., Сидорчук В. М., Соколова Н. В.,Столяренко О. М. та інші.
Мета статті – є розкриття актуальності та проблематики застосування
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судово-економічної експертизи при
вирішенні питань щодо аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів
господарювання, щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, ознак дій
з доведення до банкрутства, ознак дій
з приховування банкрутства у справах
про банкрутство, а також у справах
про банкрутство фізичних осіб, що не
є підприємцями.
Виклад
основного
матеріалу. Негативні тенденції притаманні
сучасним умовам господарювання
пов’язані з ростом кількості злочинів
економічного характеру. Розкрити їх
доволі складно без здійснення економічної експертизи, яку вважають
важливим інструментом економіки
будь-якого суспільства [1, с.151].
Однією з умов нормального функціонування економіки є розвиток підприємницької діяльності, та відповідно її захист.
Згідно ст.6 Господарського кодексу України [2], господарська діяльність
здійснюється відповідно до загальних
принципів господарювання, що розповсюджується на всіх учасники від-

носин у сфері господарювання. Одним
з принципів є забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист
державою усіх суб’єктів господарювання.
Підприємництво – це самостійна,
ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність,
що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою
досягнення економічних і соціальних
результатів та одержання прибутку
[2, ст. 42].
Враховуючи економічну, політичну ситуацію в країні, макроекономічні
фактори, конкуренцію, обмеженість
інвестиційних ресурсів, у суб’єкта господарювання може погіршиться стан
фінансово-господарської діяльності
та підприємство, як наслідок, може
отримати збитки за результатами своєї діяльності.
Згідно із статистичними даними,
питома вага підприємств, які отримали
збиток, у загальній кількості підприємств, за видами економічної діяльності у розрізі регіонів за 2014−2020 роки
[3] наведена у таблиці 1
Таблиця 1

Аналіз питомої ваги підприємств, які отримали збиток, у загальній
кількості підприємств, за видами економічної діяльності у розрізі регіонів за 2014−2020 роки (%)
Регіони
Україна
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська область
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано – Франківська область
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2014
33,7
28,9
33,5
34,3
36,6
35,4
26,2
31,8
26,2

2015
26,3
22,4
25,5
25,8
26,5
27,0
20,8
22,7
19,6

2016
26,6
20,8
25,9
26,6
24,0
27,8
22,0
22,7
21,1

2017
27,2
22,7
27,3
26,9
23,3
28,8
23,9
22,4
21,1

2018
25,7
22,2
24,2
25,0
21,9
25,8
22,1
23,0
18,6

2019
26,0
23,8
24,5
24,3
22,0
27,9
23,1
23,5
20,4

2020
28,6
26,4
26,7
25,9
22,9
29,3
25,8
25,0
22,9

Продовження табл.1
Київська область
Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
м. Київ

32,7
22,2
31,9
34,0
26,9
30,8
29,0
34,6
32,6
28,7
35,3
30,7
30,5
27,6
35,0
31,0
39,8

25,7
16,3
23,9
25,5
20,2
24,4
23,4
28,2
26,1
22,3
27,7
22,3
22,6
20,7
28,4
24,8
32,6

23,6
16,5
20,5
26,3
20,0
23,9
23,6
28,5
25,7
23,3
29,6
22,9
23,5
19,7
30,7
25,1
33,9

24,6
19,4
21,1
27,9
21,8
24,4
25,1
30,2
27,3
23,0
30,0
23,3
23,3
22,3
30,1
26,4
33,4

22,0
18,3
21,7
26,3
21,3
23,8
23,3
28,4
26,5
23,2
27,8
23,7
22,6
21,1
30,1
26,1
31,3

23,2
19,1
21,9
26,7
21,0
26,6
24,3
28,7
27,7
25,4
28,1
22,3
24,0
22,5
30,5
26,1
30,1

26,2
22,7
21,1
29,9
24,3
32,4
24,2
28,0
27,8
26,8
29,0
22,0
24,7
25,0
30,1
27,6
34,0

Джерело: за даними [10].
Згідно статистичних даних [4], частка збиткових підприємств за січень–березень 2021 р. становила 27,8% .
Це може свідчити про великий відсоток підприємств з незадовільним
фінансовим станом та зменшенням
платоспроможності та, відповідно,
високу ймовірність банкрутства .
Неспроможність
підприємства
у майбутньому відновити платоспроможність та фінансову стабільність
внаслідок реальних втрат активів та
недостатності ресурсів може призвести до банкрутства.
Причини банкрутства підприємств
можна поділити на дві групи: зовнішні та внутрішні. Зовнішні – об’єктивні
по відношенню до підприємства-банкрута, їх дуже важко врахувати. Внутрішні – суб’єктивні, безпосередньо
залежать від форм, методів та організації роботи на самому підприємстві.
Настання банкрутства є результатом
впливу всіх чинників [5 с.47].

Проте, є таке явище як умисні, з корисливих мотивів, дії, вчинені громадянином – засновником (учасником)
або службовою особою суб’єкта господарської діяльності, що призвели
до стійкої фінансової неспроможності
суб’єкта господарської діяльності, нанесення економічного збитку в особистих інтересах або інтересах інших
осіб. Такі явища є суспільно небезпечними діяннями, що завдають матеріальної шкоди державі чи кредитору.
З економічної точки зору банкрутство є неспроможністю суб’єкта
продовжувати свою підприємницьку
діяльність внаслідок її економічної нерентабельності, безприбутковості. Тобто, суб’єкт підприємництва має стільки
боргів перед кредиторами і зобов’язань
перед бюджетом, що коли їхні вимоги
будуть пред’явлені у визначені для цього строки, то майна суб’єкта – активів
у ліквідній формі – не вистачить для їх
задоволення [6, с. 346].
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Тобто, реальне банкрутство суб’єкта
господарювання виникає в результаті неефективної, ризикової діяльності
або внаслідок нестабільної, складної
макроекономічної ситуації, що призводить до збитковості підприємства та
неможливості у подальшому відновити
платоспроможність внаслідок втрат
активів та, як наслідок, неможливість
здійснювати господарську діяльність.
Згідно з Кодексом України з процедур банкрутства, банкрутство – визнана
господарським судом неспроможність
боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури
санації та реструктуризації і погасити
встановлені у порядку, визначеному
цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування
ліквідаційної процедури [7, ст.1].
Неплатоспроможність – неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові
зобов’язання перед кредиторами не
інакше, як через застосування процедур,
передбачених цим Кодексом [7, ст.1].
Фіктивним банкрутством визнається завідомо неправдива заява суб’єкта
підприємництва до суду про нездатність виконати зобов’язання перед кредиторами та державою. Встановивши
факт фіктивного банкрутства, тобто
фактичну платоспроможність боржника, суд відмовляє боржникові у задоволенні заяви про визнання банкрутом
і застосовує санкції, передбачені законом [2, ч.2 ст.215].
Умисним банкрутством визнається стійка неплатоспроможність
суб’єкта підприємництва, викликана
цілеспрямованими діями власника
майна або посадової особи суб’єкта
підприємництва, якщо це завдало істотної матеріальної шкоди інтересам
держави, суспільства або інтересам
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кредиторів, що охороняються законом [2, ч.3 ст.215].
Приховування банкрутства, фіктивне банкрутство або умисне доведення
до банкрутства, а також неправомірні
дії у процедурах неплатоспроможності,
пов’язані з розпорядженням майном
боржника, що завдали істотної шкоди
інтересам кредиторів та держави, тягнуть за собою кримінальну відповідальність винних осіб відповідно до закону
[2, ч.4 ст.215].
Згідно статті 219 Кримінального
кодексу України, карається доведення
до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх
осіб вчинення громадянином – засновником (учасником) або службовою особою суб’єкта господарської
діяльності дій, що призвели до стійкої
фінансової неспроможності суб’єкта господарської діяльності, якщо це
завдало великої матеріальної шкоди
державі чи кредитору [8, с.219].
Без економічної експертизи неможливе належне функціонування не
тільки судової системи, а й застосування відповідних статей кримінального кодексу, законодавчих актів, які
регулюють діяльність економічних
суб’єктів [1, с.151].
Аналіз загальної кількості господарських справ місцевими судами (за
категоріями), зокрема справ про банкрутство, у 2018-2020 рр. наведено
у таблиці 2.
Як свідчать дані таблиці 2 питома
вага справ про банкрутство у загальній
кількості справ, що знаходяться на розгляді місцевими господарськими судами становить 21,52% у 2020 році, 21,67%
у 2019 році та 26,84 % у 2018 році. Кількість справу про банкрутство у 2020 році
становило 21263 справ, що на 0,1% менше ніж у 2019 році (21284 справи).

Таблиця 2
Аналіз загальної кількості господарських справ місцевими судами (за
категоріями), зокрема справ про банкрутство, у 2018-2020 рр.
Знаходилося в провадженні справ

Категорії справ
2018

Б
1
Справи
наказного
5 539
провадження
Справи
позовного
85 456
провадження, з них
Справи про банкрут24 426
ство
90 995
УСЬОГО

питома
вага
%*

ДинаДинаміка
міка
2019
2020 до
до
2019,
2018,
%
%

2019

питома
вага
%

2020

питома
вага
%

2

3

4

5

6

7

8

6,09

8 076

8,22

10 756

10,89

45,8

33,18

93,91

90 127

91,78

88 032

89,11

5,5

-2,32

26,84

21 284

21,67

21263

21,52

-12,9

-0,10

х

98 203

х

98 788

х

0,6

0,60

Джерело: складено за даними [9, 10].
Кількість закінчених проваджень у справах про банкрутство у 2018-2020 рр.
наведено у таблиці 3.
Таблиця 3
Аналіз кількості закінчених проваджень у справах про банкрутство
у 2018-2020 рр.
Закінчено провадження
у справах
Категорії
справ

А
Справи
наказного
провадження
Справи
позовного
провадження, з них:

Динаміка
2019
2018 2019 2020
до
2018,
%
1
2
3
4

Відсоток закінчеРозглянуто
них проваджен- із задоволенням
ням справ, %
позову (заяви)

Динаміка
2020
2018 2019 2020 2018 2019 2020
до
2019,
%
5
6
7
8
9
10
11

5 396

7 808

10 603

44,7

35,80

72,59

96,68

98,58

3 538

6 211

8 543

59 048

66 768

62 524

12,6

-6,36

75,85

74,08

71,02

37 427

41 559

32 291

69

Продовження табл. 3.
Справи про
банкрутство

14 450

14140

13414

-2,1

-5,13

66,50

66,43

63,09

9 713

10 565

991

УСЬОГО

64 444

74 576

73 127

15,3

-1,94

75,49

75,94

74,02

40 965

47 770

40 834

Джерело: складено за даними [9, 10, 11, 12].
Як свідчать дані таблиці 3 кількість розглянутих справ про банкрутство у 2020 році становить 13414 справ
(63,09% від загальної кількості, що знаходились в провадженні), що на 5,13%
менше ніж у 2019 році (14140 справ).
Питома вага розглянутих справ про
банкрутство у загальній кількості розглянутих справ, що знаходяться на розгляді місцевими господарськими судами становить 18,34% у 2020 році, 18,96%
у 2019 році та 22,42 % у 2018 році.
Визнаючи боржника банкрутом,
суд має встановити його неоплатність,
тобто недостатність майна для задоволення вимог кредиторів, у зв’язку
з чим з’ясувати його актив і пасив та
зіставити відомості щодо обох величин. Рішення суду не може ґрунтуватись лише на клопотанні комітету
кредиторів [13].
В судовій практиці виникає чимало питань, пов’язаних з аналізом фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання, з наявності ознак
фіктивного банкрутства, ознак дій
з доведення до банкрутства, ознак дій
з приховування банкрутства у справах
про банкрутство.
Такі питання потребують використання спеціальних знань, та відповідно актуальним є призначення
та проведення судово – економічної
експертизи як одного із джерел доказів у злочинах у сфері господарської
діяльності, а саме: при вирішенні питань у справах про банкрутство щодо
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аналізу
фінансово-господарського
стану суб’єктів господарювання, щодо
наявності ознак фіктивного банкрутства, ознак дій з доведення до банкрутства, ознак дій з приховування
банкрутства .
Аналіз фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання
щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства,
приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі
банкрутства (далі – Аналіз) проводиться згідно з Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак
неплатоспроможності підприємства
та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затвердженими наказом Міністерства економіки
України від 19 січня 2006 року № 14 (у
редакції наказу Міністерства економіки України від 26 жовтня 2010 року
№ 1361) (далі – Методичні рекомендації). [14, п.1].
Під час проведення аналізу визначаються:
• стан
фінансово-господарської
діяльності підприємства, структура
його балансу (задовільна чи незадовільна) та обґрунтованість визнання
підприємства неплатоспроможним;
• тенденції щодо динаміки основних показників ефективності діяльності підприємства;
• можливість використання санаційних процедур для поліпшення

фінансово-господарського стану підприємства та виведення його з неплатоспроможного стану;
• наявність економічних ознак
дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до
банкрутства [15, п.5 р.І].
Об’єкти судової економічної експертизи — це документи, котрі у своїй сукупності містять інформацію, яка
формує предмет дослідження [16].
Отже, при проведенні судово –
економічних експертиз щодо наявності ознак фіктивного банкрутства,
ознак дій з доведення до банкрутства,
ознак дій з приховування банкрутства,
об’єктами дослідження є, зокрема, фінансова звітність підприємства.
Основними джерелами інформації
для проведення аналізу є:
• установчі документи підприємства (засновницький договір, статут),
а також довідка про включення до
ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстр власників акцій (за
наявності);
• баланс підприємства (форма N
1), для суб’єктів малого підприємництва – форма N 1-м);
• звіт про фінансові результати
(форма N 2, для суб’єктів малого підприємництва – форма N 2-м) ;
• звіт про рух грошових коштів
(форма N 3);
• звіт про власний капітал (форма
N 4);
• примітки до річної фінансової
звітності ;
• звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос)
(форма N 1-ОЗ);
• обстеження технологічних інновацій промислового підприємства
(форма N 1-інновація);

• звіт про фінансові результати
і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма N 1-Б);
• звіт з праці (форма N 1-ПВ);
• звіт про стан умов праці, пільги
та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма N 1-ПВ
(умови праці));
• звіт про використання робочого
часу (форма N 3-ПВ);
• звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП) ;
• інша інформація, необхідна для
проведення аналізу та виявлення резервів виробництва [15, п.1 р.ІІ].
Метою ведення бухгалтерського
обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та
неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності
та рух грошових коштів підприємства.
Бухгалтерський облік є обов’язковим
видом обліку, який ведеться підприємством [17, ч.1 ст.3].
Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник,
ґрунтуються на даних бухгалтерського
обліку [17, ч.2 ст.3].
Оцінка змін фінансового стану підприємства здійснюється за попередні
три календарні роки для формування загального уявлення та загальних
тенденцій його розвитку. За результатами аналізу показників складається
висновок про спрямованість змін та їх
вплив на стан платоспроможності підприємства [15, п.2.1 р.ІІІ].
Аналіз показників фінансової звітності базується на одержанні відповідних коефіцієнтів і співвідношень,
які характеризують різні аспекти діяльності суб’єкта господарювання. Та71

кий аналіз дає можливість користувачам цієї звітності оцінити фінансову
стійкість підприємства, його ліквідність й ефективність діяльності, узагальнювати показники й порівнювати
результати діяльності підприємства
як у динаміці, так і з результатами діяльності інших підприємств. Це дає
можливість побачити зміни у фінансовому стані й результатах діяльності
підприємства й допомагає користувачам звітності визначити тенденції
й структуру можливих змін, що у свою
чергу може вказати зацікавленим особам на ризики й можливості, пов’язані
з аналізованим підприємством.
Юридичні особи (крім банків та
бюджетних установ), які зобов’язані
подавати фінансову звітність згідно
із законодавством, застосовують форми
фінансової звітності, визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до складання фінансової звітності», затвердженим цим наказом, починаючи
із звітності за І квартал 2013 року і в наступних звітних періодах [18, п.3].
Також слід зазначити, що відповідно до розділу III Методичних рекомендацій № 14 [12] звіт щодо проведення
аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства розроблений відповідно до
Закону України № 2343–XII, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
№1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» від 31.03.99 № 871, та інших
нормативно-правових актів.
Таким чином, для забезпечення
єдиного підходу та належного рівня
якості аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного
підприємства, необхідно приведення
Методичних рекомендацій щодо ви72

явлення ознак неплатоспроможності
підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства,
затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 року № 14 (у редакції наказу
Міністерства економіки України від
26 жовтня 2010 року № 1361) у відповідність до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до складання фінансової звітності».
Для детального дослідження економічних показників підприємства
у судовій експертизі застосовується
Методика проведення судово-економічних експертиз з питань банкрутства, фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства підприємств»,
зареєстровану в реєстрі методик проведення судових експертиз (реєстраційний номер 11.2.47).
Донедавна , в Україні не існувало процедури банкрутства фізичної
особи, що не є підприємцем. Тобто,
з прийняттям Кодексу України з процедур банкрутства з’явилась можливість визнавати банкрутом фізичну
особу, що не є підприємцем.
Відповідно до Кодексу України
з процедур банкрутства, боржник –
юридична особа або фізична особа,
у тому числі фізична особа – підприємець, неспроможна виконати свої
грошові зобов’язання, строк виконання яких настав [7, ст.1].
Провадження у справі про неплатоспроможність боржника – фізичної
особи або фізичної особи – підприємця може бути відкрито лише за заявою
боржника. [7, ч.1 ст.115].
Слід зазначити, що у кредитора відсутня можливість звертатися з заявою

про визнання фізичної особи банкрутом, що апріорі обмежує права кредиторів до боржника фізичної особи.
Боржник має право звернутися до
господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у разі, якщо :
1) розмір прострочених зобов’язань
боржника перед кредитором (кредиторами) становить не менше 30 розмірів
мінімальної заробітної плати;
2) боржник припинив погашення
кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50 відсотків місячних платежів за кожним
з кредитних та інших зобов’язань
упродовж двох місяців;
3) ухвалено постанову у виконавчому провадженні про відсутність
у фізичної особи майна, на яке може
бути звернено стягнення;
4) існують інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом
боржник не зможе виконати грошові
зобов’язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності) [7, ч.2 ст.115].
До заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додаються [7, ч.3 ст.116]:
1) довіреність чи інший документ,
що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником;
2) документи, що підтверджують
наявність (відсутність) у боржника
статусу фізичної особи – підприємця;
3) конкретизований список кредиторів і боржників із зазначенням загальної суми грошових вимог кредиторів (боржників), а також щодо кожного
кредитора (боржника) – його імені або
найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифіка-

ційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки
платника податків та номера паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, за
основним зобов’язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов’язань, а також
строку їх виконання згідно із законом
або договором;
4) опис майна боржника, що належить йому на праві власності, із зазначенням місцезнаходження або місця
зберігання майна;
5) копії документів, що підтверджують право власності боржника на
майно;
6) перелік майна, що перебуває
у заставі (іпотеці) або є обтяженим
в інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про
кожного кредитора, на користь якого
вчинено обтяження майна боржника, – ім’я або найменування, місцезнаходження або місце проживання,
ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової
картки платника податків та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про
це відповідний контролюючий орган
і мають відмітку в паспорті), сума грошових вимог, підстава виникнення
зобов’язань, а також строк їх виконання згідно із законом або договором;
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7) копії документів про вчинені боржником (протягом року до дня
подання заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) правочини щодо належного йому нерухомого майна, цінних
паперів, часток у статутному капіталі,
транспортних засобів та угоди на суму
не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати;
8) відомості про всі наявні рахунки боржника (у тому числі депозитні рахунки), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах
в Україні та за кордоном, їх реквізити,
із зазначенням сум грошових коштів
на таких рахунках;
9) копія трудової книжки (за наявності);
10) відомості про роботодавця (роботодавців) боржника;
11) декларація про майновий стан
боржника за формою, затвердженою
державним органом з питань банкрутства;
12) докази авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією
за три місяці виконання повноважень;
13) інформація про наявність (відсутність) непогашеної судимості за
економічні злочини;
14) інші документи, що підтверджують наявність підстав, визначених
статтею 115 цього Кодексу.
Враховуючи складні економічні
умови в Україні, на сьогодні, заборгованість фізичних осіб за споживчими
кредитами та іпотекою зростає. Переважна частина цієї заборгованості
виникла у зв’язку з неповерненням
валютних кредитів, які були отримані
українцями ще до 2014 року.
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Справи про банкрутство розглядаються господарськими судами за місцем проживання фізичної особи.
Об’єктом дослідження економічної експертизи виступають документи
бухгалтерського, податкового обліку
і звітності; документи про економічну
діяльність підприємств і організацій.
[19]
Разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи
бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. [20]
Отже, абсолютно новим є введення такого інститут, як банкрутство фізичної особи, що не є підприємцем. На
сьогодні відсутня методика щодо визначення економічних ознак банкрута
фізичної особи, що не є підприємцем.
Таким чином, дуже актуальними
наразі є методологічне визначення
об’єктів та послідовності проведення судовим експертом дослідження
у справах про неплатоспроможність
боржника – фізичної особи, боргові зобов’язання якої не пов’язані
із здійсненням нею підприємницької
діяльності.
Висновки:
Судово-економічна
експертиза є інструментом підвищення ефективності та запобігання
економічним зловживанням на етапі
здійснення фінансово-господарської
діяльності суб’єкта господарювання
та одним з доказів у економічних злочинах на етапі досудового чи судового
розгляду.
На сьогодні, якісне розслідування
кримінальних, господарських, цивільних справ щодо економічної злочинності потребує допомоги відповідних фахівців, експертів-економістів.

В судовій практиці виникає чимало
питань, що потребують спеціальних
знань, пов’язаних з аналізом фінансово-господарського стану суб’єктів
господарювання, з наявності ознак
фіктивного банкрутства, ознак дій
з доведення до банкрутства, ознак дій
з приховування банкрутства у справах
про банкрутство.
Доцільність призначення судово-економічної експертизи обумовлена спеціальними знаннями експерта щодо дослідження фінансової
звітності, бухгалтерських документів,
які мають інформацію про обставини
справи, що підлягають дослідженню
у суді та допомагають суду в прийнятті об’єктивних, обґрунтованих рішень.
Тому актуальним є застосування
судово-економічної експертизи як
одного із джерел доказів у злочинах
у сфері господарської діяльності.
Враховуючи прийнятий Кодекс
України з процедур банкрутства та
запровадження процедур банкрутства
фізичної особи, що не є підприємцем,
необхідно розробити методику щодо
визначення об’єктів та послідовності
проведення судовим експертом дослідження у справах про неплатоспроможність боржника – фізичної особи,
боргові зобов’язання якої не пов’язані
із здійсненням нею підприємницької
діяльності.
З метою забезпечення єдиного
підходу та для забезпечення належного рівня якості аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства, необхідно
приведення Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак
дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до

банкрутства, затвердженими наказом
Міністерства економіки України від 19
січня 2006 року № 14 (у редакції наказу Міністерства економіки України від
26 жовтня 2010 року № 1361) у відповідність до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до складання фінансової звітності».
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНИХ ВТРАТ
УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВОЇ
АГРЕСІЇЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЯК ПРЕДМЕТУ СУДОВОЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Анотація. У статті обґрунтовано необхідність удосконалення понятійно-категоріального апарату, який дозволить однозначно тлумачити дефініцію терміну
«економічний збиток», що, в свою чергу, сприятиме правильному визначенню експертом предмету дослідження та поставлених завдань. Встановлено, що російська
агресія спричинила розробку та прийняття низки нормативно-правових актів, які
врегульовують питання визначення завданої Україні шкоди. Проаналізовано тлумачення термінів «збиток», «упущена вигода», «економічні втрати», які розкриваються у вітчизняному законодавстві та в наукових працях. Розкрито положення Закону
про бухгалтерський облік та Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку «Загальні вимоги до фінансової звітності», які регламентують сутність доходів і прибутку. Зроблено висновок, що перевищення витрат над доходами є збитком.
Наведене авторське бачення сутності збитків як економічної категорії. Виявлено, що
в діючих нормативно-правових актах відсутнє тлумачення понять «втрачене», «пошкоджене» та «знищене» майно. Розкриті положення зареєстрованого у Верховній
Раді України Проєкта закону про захист права власності та інших речових прав осіб,
постраждалих внаслідок збройної агресії. Встановлено, що поняття «збитків» розглядається науковцями з двох позицій: з юридичної та з економічної. Розкрито економічну природу збитку підприємства. Доведено, що різність підходів у трактуванні
збитків та їх складу суттєво впливає на визначення предмету судово-економічної
експертизи. Виявлено, що з приводу визначення предмету судово-економічної експертизи відмічається певна дискусійність наукових поглядів. Сформовано матрицю,
в якій узагальнено погляди науковців та практиків на предмет судово-економічної
експертизи.
Ключові слова: економічні втрати, збитки, предмет, судово-економічна експертиза, війська агресія.
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THEORETICAL ASPECTS OF UKRAINIAN ENTERPRISES
ECONOMIC WASTAGE AS A RESULT OF THE MILITARY
AGGRESSION OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A SUBJECT
OF COURT ECONOMIC EXPERTISE
Abstract. The article substantiates the need to improve the conceptual and categorical
apparatus, which will unambiguously interpret the definition of the term «loss», which, in
turn, will contribute to the correct definition of the research subject and tasks by experts.
It has been established that the Russian aggression led to the development and adoption
of a number of legal acts that will regulate the issue of determining the damage caused
to Ukraine. The interpretation of the terms «loss», «lost profit», «economic wastage»,
which are disclosed in domestic law and scientific works, is analyzed. The provisions of
the Law on Accounting and the National Regulation (Standard) of Accounting «General
Requirements for Financial Reporting», which regulate the essence of income and profits,
are disclosed. It is concluded that the excess of costs over revenues is a loss. The author’s
vision of the essence of losses as an economic category is given. It was found that in the
current regulations there is no interpretation of the concepts of «lost», «damaged» and
«destroyed» property. Provisions of the Draft Law on Protection of Property Rights and
Other Real Rights of Persons Victims of Armed Aggression registered with the Verkhovna
Rada of Ukraine have been examined. It is established that the concept of «losses» is
considered by scientists from two positions: legal and economic. The economic nature
of the company’s loss is revealed. It is proved that the difference of approaches in the
interpretation of losses and their composition significantly affects the definition of the
subject of forensic economic examination. It is revealed that there is a certain debatability
of scientific views on determining the subject of forensic economic examination. A matrix
has been formed, which summarizes the views of scientists and practitioners on forensic
economic expertise.
Key words: economic wastage, losses, subject, court economic expertise, military
aggression.
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Постановка проблеми. Широкомасштабне вторгнення РФ в Україну
призвело до трильйонних збитків, до
яких належать не лише прямі збитки,
нанесені вітчизняній інфраструктурі
та втрати економіки, а й упущена вигода вітчизняних суб’єктів господарювання різних форм власності. Ні в кого
не викликає сумнівів відносно того,
що країна-агресор повинна компенсувати всі завдані економічні втрати.
Водночас, для цього їх необхідно визначити та належним чином обґрунтувати. Саме тому виникає об’єктивна
необхідність формування теоретичних, нормативно-правових і методичних засад проведення судово-економічної експерти економічних втрат
українських підприємств внаслідок
військової агресії Російської Федерації. З цією метою, перш за все, варто
розробити понятійно-категоріальний
апарат, який дозволить однозначно
тлумачити дефініцію терміну «економічний збиток», що, в свою чергу,
сприятиме правильному визначенню
експертом предмету дослідження та
поставлених завдань.
Аналіз останніх досліджень
і публікацій. Сутність та особливості
збитків розглядали у своїх наукових
публікаціях: К.Л. Бугайчук, Д.М. Корнієнко, О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова,
М. П. Дончик, Й.С. Завадській,
Т.В.
Осовська,
О.О.
Юшкевич,
Л.О. Єсіпова, Т.Є. Крисань В.І. Новошицька, І.Ф. Коваль, С.В. Мочерний,
Я.С. Ларіна, О.А. Ксенко, С.І. Юрій,
І.Ю. Поліщук. Незважаючи на значну кількість проведених досліджень,
поняття «збитки» ще й досі чітко не
визначене, що ускладнює визначення
предмету судово-економічних експертиз. Щодо останнього як в науці, так

і в експертній практиці також однозначності розуміння. Саме тому ці питання досліджували: О.О. Ковальчук,
М.Т. Білуха, А.М. Ужва, О.В. Аніщенко, О.Л. Данильченко, П.П. Чеберяк,
Л.М. Головченко, А.І. Лозовий,
Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін. Водночас, військова агресія Російської Федерації внаслідок якої українські підприємства зазнали мільярдних збитків
обумовила необхідність формування
теоретичних,
нормативно-правових
і методичних засад проведення відповідних судово-економічних експертиз.
Метою статті є дослідження теоретичних аспектів та окреслення прикладних проблем, які виникають при
визначені судово-економічною експертизою розміру економічних втрат
українських підприємств усіх форм
власності внаслідок військової агресії
Російської Федерації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для виявлення й розкриття проблемних питань з визначення
предмету судово-економічної експертизи щодо визначення розміру економічних втрат, завданих військовою
агресією Росії, необхідно, перш за все,
розглянути
понятійно-категорійний
апарат і наявні підходи до видів економічних втрат та визначення їх розміру.
Слід зазначити, що в Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення шкоди та
збитків, завданих Україні внаслідок
збройної агресії Російської Федерації»
від 20.03.2022 р. №326 наведено, що
основними показниками економічних втрат суб’єктів господарювання
є: 1) вартість втраченого, знищеного
чи пошкодженого майна; 2) упущена вигода; 3) втрати від неоплачених
товарів, робіт та послуг, наданих та
81

спожитих на тимчасово окупованих
територіях [1]. Разом з тим, у нормативно-правовому акті відсутнє визначення поняття економічних втрат.
У Словнику іншомовних слів наведене тлумачення поняття втрат як
«зазнання збитків, втрата майна» [2].
Під збитками, відповідно до п. 2 ст. 224
Господарського кодексу України (далі –
ГКУ), розуміють «витрати, зроблені
управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона
одержала б у разі належного виконання
зобов’язання або додержання правил
здійснення господарської діяльності
другою стороною». Разом з тим, у п. 1 ст.
225 ГКУ до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення,
включаються: вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна; додаткові витрати (штрафні санкції, вартість додаткових робіт та матеріалів),
понесені стороною, яка зазнала збитків унаслідок порушення зобов’язання
другою стороною; неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона,
яка зазнала збитків, мала право розраховувати в разі належного виконання
зобов’язання другою стороною; матеріальна компенсація моральної шкоди
у випадках, передбачених законом [3].
А от у ст. 22 Цивільного кодексу України
(далі – ЦКУ) визначено, що збитками є:
втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі
знищенням або пошкодженням речі,
а також витрати, які особа зробила або
мусить зробити для відновлення свого
порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право
не було порушене (упущена вигода) [4].
Отже, у ГКУ та ЦКУ відсутня тотожність
понять «упущеної вигоди». Крім того,
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у ГКУ «втрачена вигода» розглядається у вигляді «неодержаного прибутку»,
разом з тим, це різні за своєю природою поняття. Так, згідно з положеннями Закону про бухгалтерський облік та
Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку «Загальні вимоги до фінансової звітності»: «доходи – це збільшення економічних вигод
у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до
зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників)» [5; 6]. З цього виходить,
що зменшення активів та збільшення
зобов’язань є втратами економічними вигод, а якщо «прибуток – це сума,
на яку доходи перевищують пов’язані
з ними витрати» [6], то перевищення
витрат над доходами є збитком.
Доцільно зазначити, що економічна вигода – це потенційна можливість
отримання підприємством грошових
коштів від використання активів (ст.
1 Закону про бухгалтерський облік)
[5, ст. 1]. Водночас, під зменшенням
економічних вигод, в міжнародних
стандартах бухгалтерського обліку
розуміють збитки. Згідно з п. 3 НП(С)
БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» збиток визначається як перевищення суми витрат над сумою
доходу, для отримання якого були
здійснені ці витрати [6]. На думку В. І.
Новошицької таке визначення «більшою мірою встановлює механізм самого розрахунку суми збитку при
веденні бухгалтерського обліку, не
відображаючи повною мірою правової природи та змісту такого поняття
як негативного в юридичному плані»
[7]. Отже, в нормативно-правових актах в недостатній мірі розкрита суть
збитків як економічної категорії, які,
на нашу думку, являють собою еко-

номічне явище у вигляді зменшення
потенційної можливості отримання
підприємством грошових коштів від
використання активів підприємства
внаслідок їх втрати, пошкодженням та
знищення або неналежного виконання зобов’язання та/або не додержання
правил здійснення господарської діяльності другою стороною.
Слід зазначити, що в діючих нормативно-правових актах відсутнє тлумачення понять «втрачене», «пошкоджене» та «знищене» майно. Разом з тим,
у ч. 1 ст. 1 зареєстрованого у Верховній
Раді України Проекті закону про захист
права власності та інших речових прав
осіб, постраждалих внаслідок збройної
агресії, наведено визначення цих понять. А саме «втраченим майном вважатиметься «майно, місцезнаходження
якого та/або незаконного володільця
якого встановити неможливо, зокрема
в результаті можливого його знищення, крадіжки, недбалого ставлення, інших дій або бездіяльності третіх осіб,
які не є законними власниками такого
майна внаслідок обставин, пов’язаних
із збройною агресією», пошкодженим є майно, що «внаслідок обставин,
пов’язаних із збройною агресією, частково втратило свої споживчі властивості та економічну цінність, що обмежує
його використання за призначенням
(при цьому таке майно може бути відновлене і знову набути повністю або
частково втрачених корисних якостей
для використання його за призначенням)», а «майно, яке, внаслідок обставин, пов’язаних із збройною агресією,
стало непридатним для використання
за призначенням, повністю втратило
споживчі властивості, економічну цінність або повністю припинило існування (при цьому втрачені майном вла-

стивості не можуть бути відновлені)»
є знищеним [8].
Відповідно до п. 2 Пояснювальної
записки до зазначеного законопроекту, його метою є «захист майнових прав осіб, порушених внаслідок
збройної агресії … у відповідності до
міжнародних та європейських стандартів прав людини, зокрема практики ЄСПЛ». Відшкодування збитків
у міжнародному праві – це зобов’язання суб’єкта міжнародного права,
якому ставиться за провину вчинення
міжнародно-протиправного акту, відшкодувати заподіяні збитки [8].
Сутність збитків широко висвітлена в наукових працях провідних вчених та практиків, як юристів так і економістів (табл. 1).
З наведених у табл. 1 визначень видно, що поняття «збитків» розглядається
авторами з двох позицій: з юридичної –
як підстава для настання юридичної
відповідальності (цивільно-правової,
майнової, кримінальної), а з економічної – збитками визнаються будь-які
втрати, пов’язані зі зменшенням вартості майна (активів), незалежно від
того з яких причин воно сталося. Тобто,
судовим експертом-економістом при
визначені розміру збитків українських
підприємств внаслідок військової агресії Російської Федерації не досліджуються причинно-наслідкові зв’язки між
військовою агресією та її наслідками.
Для практичного значення інтерпретації цієї дефініції з точки зору предмету
судово-економічної експертизи із визначенням розміру збитків українських
підприємств усіх форм власності внаслідок російської військової агресії набуває особливого значення економічна
природа збитку та його склад.
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Таблиця 1
Узагальнення результатів дослідження суті поняття «збитки»
Автори
та джерело
К.Л. Бугайчук, Д.М.
Корнієнко та ін. [9]
О.В. Дзера, Н.С.
Кузнецова [10]
М. П. Дончик,
І. Ф. Коваль [11]
Й. С. Завадській,
Т. В. Осовська,
О. О. Юшкевич [12]
Л. О. Єсіпова [13]

Т. Є. Крисань [14]

В.І. Новошицька
[7]

С.В. Мочерний,
Я.С. Ларіна,
О.А. Ксенко,
С.І. Юрій [15]
І.Ю. Поліщук [16]

Характерні особливості
Збитками є грошова оцінка понесених втрат, що заподіяв боржник чи порушник
Збитки це грошові вираження майнової шкоди
Збитки – це вартісний грошовий вираз майнової шкоди, завданої особі у вигляді втрат, витрат, недоотриманих доходів, внаслідок порушення її цивільних прав та інтересів
Збитки (англ. Losses) – перевищення витрат над доходами (прибутками) госпрозрахункових підприємств, об’єднань чи організацій
Під збитками у цивільному праві слід розуміти будь-яку майнову шкоду, майнові втрати особи, спричинення яких тягне виникнення встановлених законом правових наслідків
Під збитками розуміються ті негативні наслідки, які наступили
в майновій сфері потерпілого в результаті вчиненого проти нього цивільного правопорушення, але, на момент відшкодування
збитків вони представляють собою грошовий вираз зазнаних негативних наслідків
Збитки це негативні наслідки в майновій сфері потерпілого, які
завжди викликані неправомірною поведінкою іншого; відшкодування збитків повинно поставити позивача в таке становище,
якщо б договір було виконано; збитки це завжди вартість втраченого, тобто грошовий вираз цих втрат
Збитки – це кошти, які безповоротно витрачені суб’єктами господарювання

Економічне розуміння збитків – це зменшення вартості майна
юридичної чи фізичної особи в результаті перевищення витрат
цієї особи над отриманими нею доходами в одному часовому періоді, то юридичне – зменшення майна в результаті протиправного порушення права

Джерело: складено автором
На нашу думку, економічна природа збитку підприємства полягає в його
економічних втратах у вигляді зменшені вартості майна підприємства, вільного вiд боргових зобов’язань (чистих
активів) та упущеної вигоди (очікуваного прирості чистих активів). Чисті
активи, згідно національних стандартів бухгалтерського обліку, – це «активи підприємства за вирахуванням його
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зобов’язань» [17]. У свою чергу, активи – це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій,
використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод
у майбутньому, а зобов’язання – заборгованість підприємства, що виникла
внаслідок минулих подій і погашення
якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підпри-

ємства, що втілюють у собі економічні
вигоди відповідно до ст. 1 Закону про
бухгалтерський облік [5].
Відмітимо, що різність підходів
у трактуванні збитків та їх складу суттєво впливає на визначення предмету
судово-економічної експертизи. Загалом, з приводу визначення предмету
судово-економічної експертизи відмічається певна дискусійність наукових
поглядів. Так, у словнику української
мови предмет визначено як «те, на
що спрямована пізнавальна, творча,
практична діяльність кого-, чого-небудь» [18]. Окремі науковці при визначені предмету судово-економічної
експертизи стверджують, що її предметом є дослідження явищ господарської діяльності, яка проводиться за
конкретною справою [19], або «негативні зміни в господарській діяльності
підприємств і організацій, які спричинені будь-якими деструктивними
факторами» [20]. Змістовне та уточнююче визначення наводить О.О. Ковальчук, який стверджує, що «предметом судово-економічної експертизи
загалом варто вважати документальне
відображення господарських операцій
підприємств, а предметом судово-економічної експертизи за конкретною
справою – окремі питання, поставлені експерту предмет судово-бухгалтерської експертизи визначається завданнями, що поставлені перед
експертом бухгалтером, та змістом
питань, які вирішує судово-бухгалтерська експертиза» [21]. Натомість, М.Т.
Білуха зазначає, що предметом судово-економічної експертизи є господарські операції та їх достовірність відображення у системі бухгалтерського
обліку і звітності, які стали об’єктами
розслідування і судового розгляду пра-

воохоронними органами і потребують
спеціальних знань експерта-бухгалтера для встановлення істини [22]. Щодо
необхідності володіння спеціальними знаннями зазначає науковець
А.М. Ужва, який вважає, що «предметом судово-бухгалтерської експертизи є бухгалтерські операції, що
відбивають фінансово-господарську
діяльність і разом з тим є певною мірою її частиною та потребують спеціальних знань експерта-бухгалтера
для встановлення істини у конкретній справі» [23]. А от судові експерти
О. В. Аніщенко та О. Л. Данильченко
визначають предмет експертизи як
«встановлення документальної обґрунтованості економічної складової
розрахунку збитків, проведеного відповідним контролюючим (уповноваженим) органом» [24].
Узагальнення поглядів науковців
та практиків на предмет судово-економічної експертизи наведено у таблиці 2.
Висновки з проведеного дослідження. Узагальнення поглядів науковців
та практиків на предмет судово-економічної експертизи дозволило нам прийти до висновку, що предметну сферу
судово-економічної експертизи економічних втрат (збитків) українських
підприємств унаслідок військової
агресії Російської Федерації формують
завдання, які поставлені перед судовим
експертом-економістом для встановлення фактичних даних та обставин
справи (провадження) щодо розміру
зменшення вартості майна (чистих
активів) та розміру недоотриманого
прибутку (упущеної вигоди) українських підприємств внаслідок втрат від
неоплачених товарів, робіт та послуг,
наданих та спожитих на тимчасово
окупованих територіях, пошкодження
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та знищення їх активів, відображених
в документах, що є об’єктами дослідження, із використанням спеціальних

знань, шляхом застосування відповідних методів, прийомів та способів.
Таблиця 2

Матриця наукових поглядів на визначення предмета судово-економічної експертизи
Характерні особливості предмету судово-економічної експертизи
Конкретне
ДокуменФактичні дані
завдання
Бухгалтальне
Інформа- про відобраякі
поставАвтори
терські та відобрація про
жені в докулені перед
або госження
факти та ментах інфорсудовим
подарські операцій обставини мацію щодо
експероперації
явищ,
справи
економічної
том-еконопроцесів
діяльності
містом
М. Т. Білуха [22]
+
А.М Ужва [23]
+
І. А. Волкова [25]
+
+
О.О. Ковальчук [21]
В.М. Шарманська,
+
С. О. Шарманська,
І. В. Головко [19]
М.I. Камлик [20]
+
П.П. Чеберяк[26]
+
Л.М. Головченко,
+
А.І. Лозовий,
Е,Б. Сімакова-Єфремян та ін. [27]
О. В. Аніщенко О. Л.
+
Данильченко [24]
А.В. Свінцицький
+
[28]
Е.Р. Россинская [29]
+

Джерело: складено автором
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ МЕБЛЕВОГО
ГАРНІТУРУ ПРИ ПРОВЕДЕНІ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ
Анотація. На сьогодні величезною популярністю користуються меблі, що виготовляються на замовлення, адже такі меблі точно підійдуть до приміщення будьяких габаритів і будь-якого планування, до того ж замовник має можливість підібрати ідеальний і оригінальний дизайн меблів, які стануть надбанням інтер’єру.
Оскільки на теперішній час дуже часто постає питання щодо невідповідної якості виробів, коли виробник відмовляється від виконання своїх обов’язків – реалізації
товарів належної якості. При вирішенні конфліктної ситуації через суд нагальним
питанням є проведення судової товарознавчої експертизи з метою встановлення
наявності дефектів та відповідності меблевих товарів вимогам діючої нормативно-технічної документації.
Обґрунтовано необхідність застосування положень методичного посібника «Судово-товарознавча експертиза меблевих виробів, який зареєстровано у Реєстрі методик проведення судових експертиз а наказом МЮ України № 1666/5 від 03.03.2010,
ДСТУ 4414:2005 «Меблі за індивідуальним замовленням. Загальні технічні умови»,
ДСТУ ГОСТ 16371:2016. «Меблі. Загальні технічні умови» у рамках проведення даної
товарознавчої експертизи.
Запропоновано приклад з експертної практики, що стосується експертного
завдання: визначити чи відповідає меблевий гарнітур для кухні «Лілія» вимогам
стандартів, технічних умов та умовам договору та встановити чи є істотні недоліки
у товарі.
Ключові слова: істотний недолік, якість, меблевий гарніур, судова експертиза,
товарознавчі дослідження.
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FEATURES OF THE RESEARCH OF THE QUALITY
OF THE FURNITURE SET WHEN CONDUCTING FOR JUDICIAL
COMMODITY EXAMINATION
Abstract. Today, custom-made furniture is very popular, because such furniture is
suitable for any size and any layout, in addition, the customer has the opportunity to
choose the perfect and original design of furniture that will become the property of the
interior.
Because at present, the question of inadequate quality of products often arises when the
manufacturer refuses to fulfill its responsibilities – the sale of goods of proper quality. When
resolving a conflict situation through the court, the urgent issue is to conduct a forensic
examination in order to establish the presence of defects and compliance of furniture
products with the requirements of current regulatory and technical documentation.
The necessity of applying the provisions of the methodical manual «Forensic
examination of furniture, which is registered in the Register of methods of forensic
examinations and the order of the Ministry of Justice of Ukraine № 1666/5 from 03.03.2010,
DSTU 4414: 2005» Furniture to individual order. General technical conditions «, DSTU
GOST 16371: 2016. «Furniture. General technical conditions «in the framework of this
commodity examination.
An example from expert practice related to the expert task is offered: to determine
whether the furniture set for the kitchen «Lily» meets the requirements of standards,
specifications and contract conditions and to determine whether there are significant
defects in the product.
Keywords: significant shortcoming, quality, furniture set, forensic examination,
commodity research.
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Постановка проблеми. Якісні
меблі – це запорука комфорту та затишку на довгі роки, адже купується
такий товар на довгий термін. До того
ж дизайн меблів грає зовсім не останню роль, адже будь-який предмет меблів повинен гармонійно вписуватися
в загальну атмосферу, доповнюючи та
освіжаючи інтер’єр.
На сьогодні величезною популярністю користуються меблі, що виготовляються на замовлення, адже такі
меблі точно підійдуть до приміщення будь-яких габаритів і будь-якого
планування, до того ж замовник має
можливість підібрати ідеальний і оригінальний дизайн меблів, які стануть
надбанням інтер’єру.
Оскільки на теперішній час дуже
часто постає питання щодо невідповідної якості виробів, коли виробник
відмовляється від виконання своїх
обов’язків – реалізації товарів належної якості. При вирішенні конфліктної
ситуації через суд нагальним питанням є проведення судової товарознавчої експертизи з метою встановлення
наявності дефектів та відповідності
меблевих товарів вимогам діючої нормативно-технічної документації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стаття 42 Конституції України гарантує, що Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за
якістю і безпечністю продукції та усіх
видів послуг і робіт, сприяє діяльності
громадських організацій споживачів.
Основним нормативно-правовим
актом, що регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг
різних форм власності, встановлює
права споживачів, а також визначає

механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів, є прийнятий 12
травня 1991 року Закон України «Про
захист прав споживачів».
ЗУ «Про захист прав споживачів»
чітко визначає, що захист прав споживачів, передбачених законодавством,
здійснюється судом. Далі, стаття 8 Закону України «Про захист прав споживачів» чітко та послідовно визначає
послідовність дій споживача у разі придбання ним товару неналежної якості.
Мета статті. Навести алгоритм
дій експерта при проведенні судової товарознавчої експертизи меблевих товарів на прикладі експертної
практики, що стосується експертного
завдання: визначити чи відповідає
меблевий гарнітур для кухні «Лілія»
вимогам стандартів, технічних умов
та умовам договору та встановити чи
є істотні недоліки у товарі.
Виклад основного матеріалу. Останнім часом меблеві товари виготовлюються за індивідуальним замовленням споживачів. І коли постає питання
щодо невідповідної якості виробів, виробник відмовляється від виконання
своїх обов’язків – реалізації товарів належної якості. При вирішенні конфліктної ситуації через суд постає питання
проведення судової товарознавчої експертизи з метою встановлення наявності дефектів та відповідності меблевих
товарів вимогам діючої нормативно-технічної документації.
Необхідно зазначити, що у рамках проведення даної товарознавчої
експертизи при визначенні концепції
дослідження судовий експерт-товарознавець користується методичним
посібником «Судово-товарознавча експертиза меблевих виробів, який зареє93

стровано у Реєстрі методик проведення судових експертиз а наказом МЮ
України № 1666/5 від 03.03.2010, ДСТУ
4414:2005 «Меблі за індивідуальним замовленням. Загальні технічні умови»,
ДСТУ ГОСТ 16371:2016. «Меблі. Загальні технічні умови».
Усі меблі мають бути виготовлені відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ
16371:2016. «Меблі. Загальні технічні
умови». Це стосується і меблів, виготовлених на замовлення. Нормативний документ передбачає багато вимог до зовнішнього вигляду та якості
меблів будь-якого виду.
Також якість меблів повинна відповідати технічній документації та
ескізам замовника.
В якості прикладу наведено експертну практику стосовно виготовленої на замовлення меблевого гарнітуру для кухні «Лілія». У статі наведено
експертна практика, що стосується
експертного завдання: визначити чи
відповідає меблевий гарнітур для кухні «Лілія» вимогам стандартів, технічних умов та умовам договору та встановити чи є істотні недоліки у товарі.
В даному випадку перемет дослідження – показники якості та недоліки (невідповідності умовам договору,
вимогам стандартів та технічних умов)
побутової меблі (їх частин), поставленої фізичною особою-підприємцем
покупцю за договором купівлі-продажу №2/06/21 від 30 червня 2021 року.
За експлуатаційним призначенням меблевий гарнітур для кухні «Лілія» відноситься до побутових меблів.
За функціональним призначенням –
корпусні меблі для зберігання. За
конструкційними ознакам – секційні
модульні меблі. За технологією виго94

товлення та матеріалами – меблі з деревини (деревинних матеріалів).
Відповідно до договору купівлі-продажу №2/06/21 від 30 червня
2021 року, предмет договору – корпусні меблі модель кухонний гарнітур
«Лілія» виробництва фабрики «Рода».
Для визначення показників якості
кухонного гарнітуру «Лілія» виробництва фабрики «Рода» експерт застосовує вимірювальний, реєстраційно-розрахунковий, органолептичний методи.
Для дослідження зовнішніх властивостей меблів застосовує органолептичний
метод, тобто безпосереднє сприйняття
ознак виробів, та інструментальний
метод, з застосуванням вимірювальних
приладів та інструментів:
При оцінці якості корпусної меблі
модель кухонного гарнітуру «Лілія»
виробництва фабрики «Рода» експертом враховано три групи показників споживчих властивостей виробів:
функціональні; естетичні; рівень застосованих матеріалів.
Габаритні та функціональні розміри кухонного гарнітуру «Лілія» виробництва фабрики «Рода» виміряно
металевою рулеткою та штангенциркулем з погрішністю до 1 мм, повіреними у органах Держстандарту.
Матеріали, що застосовуються
при виробництві кухонного гарнітуру
«Лілія» виробництва фабрики «Рода»,
комплектність виробів перевірялися
за додатком до договору № 2/06/2021
від 30.06.2021 року.
Зовнішній вигляд, у тому числі,
якість личкування та обробки, комплектуючих: фурнітури, визначено оглядом виробу без застосування приладів. Рівність робочого столу для
встановлення стільниці перевірено
будівельним рівнем.

Вологість дерев’яних деталей та
деталей з деревинних матеріалів та
показники якості лакофарбового покриття та облицювання деталей виробів експертом не перевірялися.
При проведенні товарознавчої
експертизи кухонного гарнітуру «Лілія» виробництва фабрики «Рода» усі
представлені вироби гарнітуру досліджено суцільним методом, тобто
в повному обсязі проведено дослідження кожного виробу.
В статті наведено порядок дослідження рівня якості кухонного гарнітуру «Лілія» виробництва фабрики «Рода»:
• огляд виробів та упаковки;
• вивчення нормативних матеріалів;
• вибір критеріїв (базових характеристик або заданих у вихідних матеріалах) та методів дослідження, що
визначаються поставленими завданнями;
• вивчення властивостей виробів;
• зіставлення отриманих результатів з характеристиками, зазначеним
в нормативно-технічній документації,
для встановлення збігів (розходжень)
властивостей;
• оцінка сукупності властивостей
кухонного гарнітуру «Лілія» виробництва фабрики «Рода» (визначення рівня якості).
У статті наведено результати огляду виробів, їх пакування та умов зберігання. Так, експерт починає дослідження з огляду наданих виробів, їх
пакування, а також умов в яких знаходяться вироби. Маркування кухонного
гарнітуру «Лілія» виробництва ТОВ
«Торговий дім «Рода» виконано українською мовою на паперовому ярлику
та нанесено: на верхній лівий кут задньої стінки виробів, призначених для

розміщення біля стіни, на поверхню,
не видиму при експлуатації виробів,
що не мають задньої стінки та кришки. Нанесено, що товар виготовлений
за ГОСТ 16371-93.
Слід зазначити, що дію ГОСТ 1637193 «Меблі. Загальні технічні умови»
згідно з наказом від 26.04.2016 № 122
скасовано 01.10.2016. Діючим є ДСТУ
ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014,
IDT) «Меблі. Загальні технічні умови».
За
вимогами
ДСТУ
ГОСТ
16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT)
«Меблі. Загальні технічні умови» та
ДСТУ 4414:2005 «Меблі за індивідуальним замовленням. Загальні технічні умови» до меблів пред’являють ряд
вимог, що обумовлюють задоволення
певних потреб споживачів у відповідності з їх призначенням. Ці вимоги
класифікуються таким чином:
1 Функціональні вимоги передбачають проектування та виготовлення
меблів, які по номенклатурі, формі,
розмірам, ступеню забезпечення необхідними зручностями, взаємозв’язку виробів у інтер’єрі задовольняли
б сучасні вимоги людини. В основу
функціональних вимог покладені дані
антропометрії, фізіології та гігієни.
Розміри меблів повинні відповідати розмірам приміщення, де вона
встановлюється, зросту людини, розмірам предметів, для розміщення
яких вона призначена, забезпечувати
можливість уніфікації.
Конструкція виробів меблів повинна забезпечити їх стійкість та міцність, технологічність, експлуатаційну
надійність, можливість трансформації, взаємозамінність, окремих елементів тощо. Міцність конструкції, її
довговічність залежать від вибору матеріалів, якості виготовлення.
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2 Естетичність меблів визначається функціональною доскональністю
виробів, єдністю форм, конструкції,
матеріалу та залежить від текстури
деревини, кольору та обробки, які додають виробу закінчений вид, виявляють достоїнства матеріалів, забезпечують цілісність сприйняття форми та
її гармонічність.
3 Ергономічні вимоги припускають відповідність меблевих виробів
антропологічним, фізіологічним, гігієнічним та психологічним особливостям людини.
4 Гігієнічні вимоги. Виділення
токсичних речовин не повинно перевищувати гранично допустимих концентрацій в повітрі житлових приміщень. Меблі повинні якнайменше
забруднюватись та легко очищуватись, мати якнайменше ділянок, де
осідає та затримується пил. Найбільш
гігієнічні меблі з гладкою та рівною
поверхнею.
5 Вимоги до міцності та довговічності меблів. Меблі є предметом
довготривалого користування, отже
вони повинні бути міцними. Можливість ремонту меблів залежить від
конструкції деталей меблів та способу їх з’єднання. У деталях меблів направлення волокон деревини повинно
співпадати з направленням стискаючих та розтягуючих сил та бути перпендикулярно згинаючим силам.
Надійність та довговічність меблів
залежить від її конструкції, властивостей початкових матеріалів, а також
від зовнішніх факторів: вологості навколишнього середовища, перепадів
температури тощо.
На момент огляду встановлено:
1) колони
400х2260х585
мм,
600х2260х585 мм не підігнана до стіни, відсутній отвір для газової труби.
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Враховуючи, що кухонний гарнітур
«Лілія» виробництва ТОВ «Торговий
дім «Рода» виготовлено за індивідуальним замовленням за попереднім
виміром розмірів та дослідженням
місця розташування, даний недолік
суперечить функціональним вимогам,
які передбачені чинними стандартами, та передбачають проектування
та виготовлення меблів, які за розмірами повинні відповідати розмірам
приміщення та наявним комунікаціям (водопровідні, газові труби), де
вони встановлюється, зросту людини,
розмірам предметів, для розміщення
яких вона призначена, забезпечувати
можливість уніфікації.
2) відповідно до ДСТУ ГОСТ
16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT)
«Меблі. Загальні технічні умови» та
ДСТУ 4414:2005 «Меблі за індивідуальним замовленням. Загальні технічні умови» днища ящиків можуть
бути вкладними та накладними, вони
повинні бути закріплені нерухомо. За
ДСТУ 4414:20 тип розміщення днища
узгоджується із замовником. Враховуючи, що у технічній документації
не зазначено тип розміщення днища ящиків, наявність вкладних днищ
ящиків у кухонного гарнітуру «Лілія» виробництва ТОВ «Торговий дім
«Рода» не суперечить вимогам чинних
стандартів та вимог, що всуваються до
меблів.
3) фурнітура, що виходить на поверхню виробів, не має задирок, але
ребра торців не притуплені, що суперечить п. 5.2.5 ДСТУ ГОСТ 16371:2016
(ГОСТ 16371-2014, IDT) «Меблі. Загальні технічні умови».
4) Візуально встановлено різна
глибина полиць (відхилення до 3 мм,
а також наявність зайвих отворів для
тримачів полиці, що порушують есте-

тичні вимоги, які встановлюються до
меблів.
5) Люз – зазори в отворах зовнішніх ящиків з передніми стінками,
що входять у отвір, не передбачені
технічною документацією на вироби.
При їх замірах встановлено, що розмір зазорів становить 1, 9; 2,1, 2, 2 мм,
але за вимогами п. 5.2.2 ДСТУ ГОСТ
16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT)
«Меблі. Загальні технічні умови» зазори в отворах на бік, які не передбачені
технічною документацією на вироби,
не повинні перевищувати:
• 2,0 мм – для дверей;
• 1,5 мм – для зовнішніх ящиків
з передніми стінками, що входять
у отвір.
Таким чином, зазори в отворах
зовнішніх ящиків не відповідають вимогам чинних нормативно-технічних
документів.
6) Стоєві
антресольної
шафи
754х656х300 мають невідповідність
(+1,5 мм), підйомней механізм фасаду
не регулюється, при відкриванні зачіпає
стелю, що порушує ергономічні вимоги,
що висуваються до побутових меблів.
7) конструкція шафи з полицями
600 х 585х1484 не відповідає схемі до
договору (відсутня стоєва), що не відповідає розрахунковому навантаженню з урахуванням експлуатаційного
призначення, зокрема, враховуючи,
що це пенал для техніки, навантаження, яке повинні витримувати полки
за вимогами ДСТУ ГОСТ 16371:2016
(ГОСТ 16371-2014, IDT) «Меблі. Загальні технічні умови», розраховуються за
ГОСТ 28136, але його визначення не
проводилося через, те, що даний параметр передбачає проведення дослідження руйнівним способом та виходить за межі експерта-товарознавця.

8) шафа навісна над мийкою із фасадною заглушкою не підігнана до
стіни, конструктів секції не співпадає
з кресленням на схемі до договору.
Враховуючи, що кухонний гарнітур
«Лілія» виробництва ТОВ «Торговий
дім «Рода» виготовлено за індивідуальним замовленням за попереднім
виміром розмірів та дослідженням
місця розташування, даний недолік
суперечить функціональним вимогам,
які передбачені чинними стандартами, та передбачають проектування
та виготовлення меблів, які за розмірами повинні відповідати розмірам
приміщення та наявним комунікаціям (водопровідні, газові труби), де
вони встановлюється, зросту людини,
розмірам предметів, для розміщення
яких вона призначена, забезпечувати
можливість уніфікації.
9) шафа з мийкою має неправильно розташовану вклеєну верхню стяжку (при проектуванні та виготовленні
меблів не враховано розташування
наявних комунікацій – водопровідної труби). Відсутня нижня стяжка.
Враховуючи, що кухонний гарнітур
«Лілія» виробництва ТОВ «Торговий
дім «Рода» виготовлено за індивідуальним замовленням за попереднім
виміром розмірів та дослідженням
місця розташування, даний недолік
суперечить функціональним вимогам,
які передбачені чинними стандартами, та передбачають проектування та
виготовлення меблів, які за розмірами
повинні відповідати розмірам приміщення та наявним комунікаціям, де
вони встановлюється, зросту людини,
розмірам предметів, для розміщення
яких вона призначена, забезпечувати
можливість уніфікації.
10) за допомогою будівельного рівня встановлено, що шафа з ящиками
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(1 потайний, висувна сушка, 1 ящик,
поводок без сушарки) 900х585х760Н
має перепади висоти соєвих стяжок.
Не відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ
16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT)
«Меблі. Загальні технічні умови». Даний дефект є істотним, унеможливлює використання за призначенням
(стільниця з каменю встановлюється
на рівну поверхню, недопустимі перепади висоти).
11) Кромка має гострі краї, на видимій поверхні меблів видимі нахлестки та стики кромки, що не відповідає
П. 21 ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ
16371-2014, IDT) «Меблі. Загальні технічні умови» «На видимій поверхні
меблів не допускаються дефекти ГОСТ
20400: розходження смуг облицювання, нахлестки, відшарування, бульбашки під облицюванням, клейові
плями, прошліфування, потертість,
забруднення поверхні, вириви, вм’ятини, подряпини, тріщини, плями,
потіки клею, задирки та зморшки.
Міцність та деформація корпусу
та основи, міцність полкотримачів,
цикли навантаження, прогин вільнолежачих полиць у розрахунку 1 м довжини, міцність корпусу та кріплення
підвісок настінних виробів корпусних меблів відповідно до вимог ДСТУ
ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014,
IDT) «Меблі. Загальні технічні умови»
не перевірялися.
Колір та текстура усіх поверхонь
кухонного гарнітуру «Лілія» виробництва ТОВ «Торговий дім «Рода» ідентична.
На підставі проведеного огляду
кухонного гарнітуру «Лілія» виробництва ТОВ «Торговий дім «Рода» визначено, що меблі (їх частини), поставлені фізичною особою-підприємцем
покупцю за договором купівлі-прода98

жу №2/06/21 від 30 червня 2021 року,
мають недоліки (невідповідності умовам договору, вимогам стандартів та
технічних умов).
Слід зазначити, що дефектом називають кожну окрему невідповідність продукції вимогам, установленим нормативними документами.
Виріб має дефект, якщо хоча б один
із показників його якості або параметрів відрізняється від допустимих значень або не виконується одна із вимог
нормативної документації до ознак
продукції.
Зокрема, дефекти поділяють на
явні та приховані залежно від передбачених для контролю певного виробу
правил, методів і засобів.
Апріорі, явним вважають такий
дефект, для виявляння якого в нормативній документації передбачені
відповідні правила, методи і засоби.¤
Багато явних дефектів можна виявити зовнішнім оглядом виробу.¤ Якщо
виявити дефект візуально неможливо, тоді в нормативній документації
передбачають перевіряння наявності
або відсутності його спеціальними засобами – приладом, інструментом або
розбиранням виробу, який контролюють. Такий дефект також відносять до
категорії явних.
Поряд з цим прихованим називають такий дефект, щодо якого в нормативній документації не передбачені необхідні правила, методи і засоби
його виявляння.¤ Приховані дефекти
виявляють, переважно, уже після надходження продукції до користувача
або під час додаткових, раніше не передбачених, перевірок.
Також варто зазначити, що дефекти поділяють на критичні, значні та малозначні. Такий поділ ґрунтується, перш за все, на визначенні

ступеня впливу кожного дефекту на
ефективність і безпеку використання продукції за призначенням. Наявність критичного дефекту унеможливлює використання продукції за
призначенням перш за все, виходячи
із вимог безпеки. З метою виявляння критичних дефектів контроль має
бути безперервним, а в деяких випадках і неодноразовим. Значний дефект
суттєво впливає на використання продукції за призначенням і на її довговічність, але не є критичним.¤ В окремих випадках для виявляння значного
дефекту використовують вибірковий
контроль.¤ Якщо дефект не справляє суттєвого впливу на використання продукції за призначенням і на її
довговічність, то його відносять до
категорії малозначних.¤ Для його виявляння використовують, переважно,
вибірковий контроль.¤
Залежно від етапу виникнення
дефекти поділяють на такі групи:
конструктивні, виробничі і експлуатаційні.¤ Конструктивні дефекти
характеризуються
невідповідністю
вимогам технічного завдання або
установленим правилам розробляння
продукції. Ці дефекти є наслідком помилок під час конструювання, наприклад: неправильний вимір розмірів
приміщення та неврахування наявних
комунікацій (водопроводних, газових
труб), тощо.
Виробничі дефекти – це результат
невідповідності вимогам нормативної документації на виготовлення або
постачання продукції.¤ Виникнення
виробничих дефектів обумовлюється
порушеннями технологічного процесу
виготовлення або поновлення деталей
і меблів у цілому, а також неправильним призначенням умов і режимів
технологічного процессу. Основними

причинами появи виробничих дефектів є:
• порушення границь допусків
і посадок;
• порушення режимів обробляння;
• неправильний вибір матеріалу;
• неправильне регулювання технологічних процесів і окремих операцій контрольно-вимірювальними
приладами;
• порушення режимів з’єднування
матеріалів.
Експлуатаційні дефекти – це дефекти меблів, які виникають внаслідок
зношування, утоми матеріалів тощо,
а також неправильного технічного обслуговування або експлуатації.¤
Існують наступні причини виникнення дефектів, зокрема:
• порушення умов експлуатації
(експлуатаційні);
• порушення технологічних режимів при проектуванні, виробництві та
збірці (виробничі);
• застосування неякісних матеріалів для виробництва частин і конструкцій (виробничі).
На момент огляду встановлено
явні дефекти:
• колони
400х2260х585
мм,
600х2260х585 мм не підігнана до стіни, відсутній отвір для газової труби;
• фурнітура, що виходить на поверхню виробів має не притуплені ребра торців;
• різна глибина полиць, а також
наявність зайвих отворів для тримачів
полиці;
• розмір зазорів в отворах зовнішніх ящиків не відповідають вимогам
чинних нормативно-технічних документів (перевищують допустимий рівень);
• стоєві
антресольної
шафи
754х656х300 мають невідповідність
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(+1,5 мм), підйомний механізм фасаду
не регулюється, при відкриванні зачіпає стелю;
• конструкція шафи з полицями
600 х 585х1484 не відповідає схемі до
договору (відсутня стоєва), не відповідає розрахунковому навантаженню
з урахуванням експлуатаційного призначення;
• шафа навісна над мийкою із фасадною заглушкою не підігнана до
стіни, конструктів секції не співпадає
з кресленням на схемі до договору;
• шафа з мийкою має неправильно
розташовану вклеєну верхню стяжку (при проектуванні та виготовленні
меблів не враховано розташування
наявних комунікацій – водопровідної
труби), відсутня нижня стяжка.
• кромка має гострі краї, на видимій поверхні меблів видимі нахлестки
та стики кромки;
• шафа з ящиками (1 потайний,
висувна сушка, 1 ящик, поводок без
сушарки) 900х585х760Н має перепади висоти соєвих стяжок. Цей дефект є критичним. Також критичним
є конструкція шафи з полицями 600 х
585х1484 не відповідає розрахунковому навантаженню з урахуванням експлуатаційного призначення.
Значні
дефекти:
колони
400х2260х585 мм, 600х2260х585 мм не
підігнана до стіни, відсутній отвір для
газової труби; різна глибина полиць;
розмір зазорів в отворах зовнішніх ящиків не відповідають вимогам
чинних нормативно-технічних документів (перевищують допустимий
рівень); стоєві антресольної шафи
754х656х300 мають невідповідність
(+1,5 мм), підйомний механізм фасаду
не регулюється, при відкриванні зачіпає стелю; шафа навісна над мийкою
із фасадною заглушкою не підігнана
100

до стіни, конструктів секції не співпадає з кресленням на схемі до договору;
шафа з мийкою має неправильно розташовану вклеєну верхню стяжку (при
проектуванні та виготовленні меблів
не враховано розташування наявних
комунікацій – водопровідної труби),
відсутня нижня стяжка.
Слід зазначити, що малозначними
дефектами є наявність зайвих отворів
для тримачів полиці; фурнітура, що
виходить на поверхню виробів має не
притуплені ребра торців; кромка має
гострі краї, на видимій поверхні меблів
видимі нахлестки та стики кромки.
Залежно від етапу виникнення виявлені дефекти є конструктивними та
виробничими. Вони виникли в результаті порушення технологічних режимів
при проектуванні, виробництві та збірці
Стаття 678. Цивільного кодексу
України стосується правових наслідків
передання товару неналежної якості.
Керуючись приписами ст. 4 Закону
України «Про захист прав споживачів»
споживач під час придбання, замовлення або використання продукції,
яка реалізується на території України,
має право на належну якість продукції
та обслуговування. Належна якість товару – властивість продукції, яка відповідає вимогам, встановленим для
цієї категорії продукції у нормативно-правових актах і нормативних документах, та умовам договору із споживачем.
Поняття «істотний недолік» визначено Законом України «Про захист
прав споживачів» (Розділ І, ст. 1, п. 12).
Істотний недолік товару – недолік,
який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно
до його цільового призначення, виник
з вини виробника (продавця, виконавця
послуги), після його усунення проявля-

ється знову з незалежних від споживача
причин і при цьому наділений хоча б
однією з нижченаведених ознак:
а) він взагалі не може бути усунутий;
б) його усунення потребує понад
чотирнадцять календарних днів;
в) він робить товар суттєво іншим,
ніж передбачено договором.
Кухонний гарнітур «Лілія» виробництва ТОВ «Торговий дім «Рода» має
неналежну якість внаслідок виявлення
конструктивних та виробничих дефектів, більшість з яких є значними і критичними та виникли з вини виробника
(продавця, виконавця послуги).
Поряд з цим, відповісти в категоричній формі на питання чи є недолік
меблів (їх частин), поставлені фізичною
особою-підприємцем покупцю за договором купівлі-продажу №2/06/21 від 30
червня 2021 року, істотним в розумінні ст. 678 Цивільного кодексу України та
п. 12 ст. 1 ЗУ «Про захист прав споживачів» не надається за можливе.
Так, керуючись приписами ст. 7
Закону України «Про захист прав споживачів», якщо виробник (продавець,
виконавець послуги) гарантує, що
означені дефекти зобов’язується усунути в термін до чотирнадцяти календарних днів, лише за цих умов недоліки
не є істотними. Однак, якщо усунення
недоліків протягом 14 днів є технічно
неможливим, вони є істотними.
Висновки. Встановлено, що актуальною на сьогодні є судова товарознавча експертиза з метою встановлення
наявності дефектів та відповідності меблевих товарів, які виготовлюються за
індивідуальним замовленням, вимогам
діючої нормативно-технічної документації
Обґрунтовано необхідність застосування положень методично-

го посібника «Судово-товарознавча
експертиза меблевих виробів, який
зареєстровано у Реєстрі методик проведення судових експертиз а наказом
МЮ України № 1666/5 від 03.03.2010,
ДСТУ 4414:2005 «Меблі за індивідуальним замовленням. Загальні технічні
умови», ДСТУ ГОСТ 16371:2016. «Меблі. Загальні технічні умови» у рамках
проведення даної товарознавчої експертизи.
Запропоновано приклад з експертної практики, що стосується експертного завдання: визначити чи відповідає меблевий гарнітур для кухні
«Лілія» вимогам стандартів, технічних
умов та умовам договору та встановити чи є істотні недоліки у товарі.
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ЗАКОНОДАВЧИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРО АВТОРСЬКЕ
ТА СУМІЖНІ ПРАВА ПРИ ПРОВЕДЕННІ
СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ У РЕСПУБЛІЦІ ВІРМЕНІЯ

1

Анотація. Стаття присвячена актуальній на сьогоднішній день в Республіці Вірменія проблемі, що стосується правового застосування у судово-експертній практиці законодавчих положень про авторське та суміжні права. Дана проблематика вивчена мало
і потребує належних додаткових досліджень, адже науково обґрунтовані судові експертизи та експертні дослідження об’єктів інтелектуальної власності у Національному бюро
експертиз Республіки Вірменія стали проводитися лише в останні п’ять років. Для розуміння поточної ситуації у державі, що стосується досліджуваної теми, перераховано
нормативно-правові акти, якими нині регулюються й охороняються авторські права
у Республіці Вірменія. У статті виділяються та описуються характерні особливості поняття «авторське право», а також виокремлюються твори, які не є об’єктами авторського
права. На підставі узагальненого практичного досвіду проведення судових експертиз
з авторського та суміжних прав зазначається, що ці експертизи насамперед пов’язані
Стаття перекладена на українську мову завідувачем сектору авторського права та суміжних прав
НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності О.В. Голіковою, за наук. редакцією директора НДЦСЕ
з питань інтелектуальної власності проф. В.Л. Федоренка.
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із розрахунками розміру завданих збитків. У статті також порушується тема можливої
реєстрації або передачі права власності на зберігання, на засадах добровільності, до недержавних, некомерційних, громадських організацій. Значну увагу у статті приділено
статтям Закону Республіки Вірменія про авторське право та суміжні права, які стосуються терміну дії майнових прав, переходу у спадок та передачі авторського права. Автори
обґрунтовують, що усвідомлення автором та користувачем твору обсягу власних прав
є важливим елементом для запобігання порушенням прав використання твору. У статті
обґрунтовується думка про важливість забезпечення захисту авторського права не тільки на території країни, де воно було створено, а й за її межами, і, як рішення, наводиться досвід Республіки Вірменія, що обрала шлях заміщення національних законодавчих
режимів дією норм багатосторонніх міжнародних договорів. Ця тенденція, з урахуванням запровадження у повсякденне життя цифрових технологій, що нівелюють поняття «територіальні кордони», розширено також обговоренням особливостей правової
охорони комп’ютерних програм. Особлива увага у заключній частині статті приділена
судово-експертним дослідженням об’єктів інтелектуальної власності, що проводяться
у відділі судово-товарознавчих експертиз Національного бюро експертиз Республіки
Вірменія.
Ключові слова: авторське право, інтелектуальна власність, суміжні права, судові експертизи, термін дії майнових прав, захист інтелектуальної власності.
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PECULIARITIES OF APPLICATION OF LEGISLATIVE
PROVISIONS ON COPYRIGHT AND RELATED
RIGHTS WHEN CONDUCTING FORENSIC
EXAMINATIONS IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
Abstract. The article is devoted to the current problem in the Republic of Armenia
concerning the legal application of legal provisions on copyright and related rights in forensic
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practice. This issue has been little studied and needs further research, as scientifically based
forensic examinations and expert studies of intellectual property in the National Bureau
of Expertise of the Republic of Armenia have been conducted only in the last five years.
To understand the current situation in the country related to the research topic, the legal
acts that currently regulate and protect copyright in the Republic of Armenia are listed.
The article highlights and describes the characteristics of the concept of «copyright», as
well as identifies works that are not subject to copyright. Based on the generalized practical
experience of conducting forensic examinations on copyright and related rights, it is noted
that these examinations are primarily related to the calculation of the amount of damages.
The article also raises the issue of possible registration or transfer of ownership of custody,
on a voluntary basis, to non-governmental, non-profit, public organizations. Considerable
attention in the article is paid to the articles of the Law of the Republic of Armenia on
Copyright and Related Rights, which relate to the validity of property rights, inheritance and
transfer of copyright. The authors argue that the awareness of the author and user of the work
of the scope of their own rights is an important element to prevent violations of the rights
to use the work. The article substantiates the idea of the importance of ensuring copyright
protection not only in the country where it was created, but also abroad, and as a solution,
cites the experience of the Republic of Armenia, which chose to replace national legislation
with multilateral international treaties. This trend, taking into account the introduction into
everyday life of digital technologies that eliminate the concept of «territorial boundaries»,
is also extended by discussing the features of the legal protection of computer programs.
Particular attention in the final part of the article is paid to forensic research of intellectual
property, conducted in the department of forensic science of the National Bureau of Expertise
of the Republic of Armenia.
Keywords. copyright, intellectual property, related rights, forensic expertise, term of
property rights, protection of intellectual property.

Постановка проблеми. Безперечно, авторське право – це особливий
інститут цивільного права, який регулює правовідносини, пов’язані із захистом об’єкта інтелектуальної власності. Специфіка даних правовідносин
відображається, насамперед, у тому,
що вони виникають в силу факту створення твору мистецтва, літератури чи
науки (далі – твір), як результат інтелектуальної діяльності та не залежать
від офіційного підтвердження цього
права, реєстрації твору та вчинення
будь-якої іншої дії (стаття 9 пункт 1
Закону Республіки Вірменія про авторське право та суміжні права, далі
Закон РВ) [1].

Аналіз останніх досліджень та
публікацій. Важливо зазначити, що
протягом тривалого часу в Республіці Вірменія не приділялось належної
уваги питанням проведення об’єктивних науково-обґрунтованих судових
експертиз та експертних досліджень
об’єктів інтелектуальної власності і,
як результат, було зафіксовано різні
інцеденти, коли не були виконані експертизи, які б дозволили забезпечити
хоча б мінімальний захист інтересів
держави, прав громадян та юридичних осіб. Проте, слід визнати, що деякі
питання авторського права, зокрема
становлення, розвитку та вдосконалення законодавства про твори, як
об’єкти авторського права, знайшли
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свій відбиток у роботах Гарібяна А.М.,
опублікованих з 70-х років минулого
століття [2].
Слід також відзначити наявність
посилань на більш пізні дослідження,
виконані у Республіці Вірменія. Варті
уваги також дослідження доктора економічних наук Кантарджяна С.Л., виконані за останні 10 років, що стосуються
особливостей інтелектуальної власності
та різновидів їх реалізації, оцінки інноваційного потенціалу винаходів та корисних моделей [3], а також публікації
адвоката Хечяна В.М., керівника «Групи
корпоративних адвокатів», присвячені
процедурам державної реєстрації товарних знаків у Вірменії [4].
Мета статті – аналіз правового застосування у судово-експертній
практиці законодавчих положень про
авторське та суміжні права.
Виклад основного матеріалу.
Сформована у Вірменії тправова невизначеність із зазначеного питання
вимагала адекватного реагування, яке
відобразилось у прийнятті низки національних законодавств, покликаних
відрегулювати права на об’єкти інтелектуальної власності. Так, на сьогодніший день, охорона авторських прав
у Республіці Вірменія здійснюється
відповідними нормативними правовими актами, зокрема, Цивільним
кодексом Республіки Вірменія (глава
63) [5], Кримінальним кодексом Республіки Вірменія (статті 158, 159) [6],
Митним кодексом Євразійського економічного союзу (глава 52), Законом
Республіки Вірменія «Про авторське
право та суміжні права» [1], а також
Постановою № 506-Н Уряду Республіки Вірменія від 11.01.2007 про мінімальні ставки авторського права [7]
та ін.
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У законодавстві багатьох держав
світу, у тому числі й у Республіці Вірменія, в основі поняття «авторське
право» лежить виключне право автора
твору, що підкреслює наявність у автора певних закріплених немайнових
та майнових прав на свій твір (статті
11–13 Закону Республіки Вірменія)
[1]. Цей підхід до авторського права,
в свою чергу, дозволяє запобігти його
незаконному використанню, хоча
не виключає умов надання дозволу
на використання третьою стороною,
лише за наявності відповідної ліцензії
(стаття 38 пункт 4 Закону Республіки
Вірменія) [1].
Відповідно до нормативного змісту
цієї статті «майнові права автора можуть передаватися (відчужуватись) за
договором іншій особі – договору, укладеному останнім з автором, його спадкоємцями або їх правонаступниками».
Чинне законодавство про авторське
право і суміжні права, що складається
з Конституції Республіки Вірменія, Цивільного кодексу Республіки Вірменія,
Закону Республіки Вірменія, інших законів та правових актів, визнає за автором твору також право на захист твору
від можливих спотворень, переробок та
інших посягань, що наносять шкоду репутації чи гідності автора.
Слід наголосити, що права, надані відповідно до законодавства про
авторське право, можуть реалізовуватися правовласниками у різний спосіб, в тому числі цивільні позови, адміністративні заходи та кримінальні
санкції. Отже, необхідно взяти до уваги, що юридично вивірене, гранично
коректно оформлене авторське право
необхідне не тільки для забезпечення
автору права на отримання гонорару,
але й для правомірного підтверджен-

ня факту переходу права власності на
твір. У зв’язку із зазначеним, вважаємо за доцільне перерахувати твори,
які, згідно до статті 4 Закону Республіки Вірменія, не є об’єктами авторського права [1]:
• твори народного фольклору та
народного мистецтва;
• інформація про новини дня або
поточні події та факти;
• офіційні документи – правові
акти, договори та їх офіційні переклади;
• державні символи та знаки (прапори, герби, ордени, грошові знаки
тощо);
• політичні виступи, промови, вимовлені в ході судового процесу;
• результати, отримані за допомогою технічних засобів без творчої діяльності.
• наукові відкриття, ідеї, принципи, методи, процедури, концепції,
системи, процеси, наукові теорії, математичні формули, статистичні діаграми, правила гри, навіть якщо вони
виражені, описані, розкриті, висвітлені у творах.
З урахуванням підвищення рівня
правової свідомості громадян Республіки Вірменія , вимог, що висуваються особою до оточуючих та якості їх
поведінки, у тому числі що стосується
захисту прав автора у суспільстві, що
змінюється, в контексті авторського та
суміжних прав, виникла необхідність
у практичній реалізації в Вірменії нового виду експертної діяльності – експертизи об’єктів авторського права
та суміжних об’єктів інтелектуальної
власності, оскільки зросла кількість
затребуваних експертних досліджень
даного виду та позначилася усталена
тенденція у необхідності вирішення

питання, що потребує правового регулювання авторського та суміжних прав.
Розглядаючи об’єкти інтелектуальної власності, зокрема питання, що
зумовлені фактами порушення авторського та суміжних прав, які потребують вирішення в рамках судового
розгляду, у розрізі останніх п’яти років, зважаючи на досвід Національного
бюро експертиз Республіки Вірменія
(далі – НБЕ РВ) слід зазначити, що вони
в основному були пов’язані з розрахунками розміру завданих збитків.
Водночас, варто зазначити, що
проведення експертиз об’єктів інтелектуальної власності в НБЕ РВ супроводжувалося повноцінним вивченням
всіх виявлених обставин справи, що
розглядається в суді, співвідношенням і подальшим аналізом всіх необхідних і достатніх фактів, необхідних
для належного розрахунку обсягу завданих збитків. Важливо також звернути увагу на те, що проведення експертиз об’єктів авторського та суміжних
прав передбачає реалізацію певного
специфічного підходу до досліджень,
оскільки часто виникають такі обставини, які не відображені у наданих
компетентними органами матеріалах
та рішеннях для проведення судової
експертизи, але мають суттєве значення для забезпечення повноти розгляду справи у судовому провадженні.
У таких випадках у НБЕ РВ готуються відповідні письмові клопотання,
у яких докладно описуються характер,
обсяг та вид матеріалів, які необхідно
отримати, з метою подальшого забезпечення повноти розгляду справи.
Не зважаючи на те, що Закон Республіки Вірменія на твори діє незалежно
від права власності на матеріальний
об’єкт, в якому виражено твір (стаття
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10, пункт 1 Закону Республіки Вірменія) [1], і, повторно зауважимо, не залежить від офіційного підтвердження
права, реєстрації твору або будь-яких
інших дій, проте у національних системах багатьох країн передбачено
можливість як добровільної реєстрації, так і/або передачі права власності
на зберігання у відповідну організацію. Наявність цієї системи полегшує,
наприклад, вирішення суперечок між
автором і власником твору, а також
фінансові операції, продаж, поступки
чи передачу права. Так, заслуговує на
увагу створена у 2001 році правовласниками РВ недержавна, некомерційна
громадська організація Вірменське
авторське товариство «Армавтор» [8].
Метою названої організації, діяльність якої базується на принципах добровільності та рівноправності членів,
є реалізація та захист інтересів правовласників. До її обов’язків, зокрема,
входять:
• управління на колективній основі майновими правами авторів (їх
правонаступників) у тому випадку,
коли практична реалізація їх прав має
певні труднощі, наприклад: публічне
виконання, у тому числі на радіо та телебаченні, відтворення шляхом механічного запису та ін.;
• представлення законних інтересів своїх членів у суді, державних,
недержавних та громадських організаціях у межах наданих ними повноважень;
• укладання ліцензійних угод
із організаціями, які у будь-який спосіб використовують твори.
Окремо варто зупинитися на статтях Закону Республіки Вірменія, що
стосуються терміну дії майнових прав
(стаття 37), переходу у спадок та пере108

дачі авторського права (стаття 38) [1].
З урахуванням того, що до 1991 року
авторські права в Республіці Вірменія
регулювалися Вірменським відділенням Всесоюзного агентства з авторських прав, покликаним забезпечувати охорону авторських прав у РВ, після
приєднання СРСР у 1973 році до Всесвітньої конвенції про авторське право
(Женевська конвенція про авторське
право 1952) було розширено перелік
суб’єктів авторського права, а також
збільшено термін дії авторського права після смерті автора до 25 років.
Водночас, наприкінці 70-х років
XX ст., постало питання щодо необхідності зближення, конвергенції радянського авторського права і права держав Заходу. На реалізацію цієї мети
після підписання Бернської конвенції та Паризької редакції Женевської
конвенції, передбачалося продовжити термін дії авторського права після
смерті автора до 50 років. Однак, через розпад колишнього Радянського
Союзу, ці строки дії авторського права
так і не були імплементовані у практику охорони авторського права Республіки Вірменія.
Лише у 1996 році в Вірменії вперше
було прийнято спеціальний закон Закон РВ «Про авторське право та суміжні права», який визнав суміжні права
як новий вид права. Вже у 2006 році
набула чинності нова редакція цього
Закону, пункт 1 статті 37 якого унормував нові майнові права автора,
і термін дії авторського права почав
діяти протягом усього життя автора
плюс 70 років після його смерті. У названій статті Закону також зазначено
(пункт 7), що після закінчення терміну дії майнових прав на твір, він стає
суспільним надбанням. Твір, який став

суспільним надбанням, може вільно
використовуватися будь-якою особою
без виплати авторської винагороди,
але з дотриманням права на ім’я, права на авторство та права на репутацію
і гідність автора [9].
На початковому етапі формування
інституту авторського права у Вірменії
також виникла необхідність опрацювати систему захисту інтелектуальної
власності, оскільки однією з основних
особливостей авторського права є те,
що воно має територіальне обмеження дії, та, на відміну від інших суб’єктивних прав, діє на території країни,
де було створено об’єкт. Як правило,
суб’єктивні права автора, що народився в одній країні, не мають екстериторіального характеру. Наприклад, якщо
право власності в одній країні забезпечує визнання цього права і в інших
країнах, то аналогічне право на науку,
літературу, мистецтво в інших країнах
не виникає.
У зв’язку з цим, необхідно було
також забезпечити захист авторських
прав не лише у Вірменії, але й закордоном, оскільки твори, наприклад,
мистецтва, створені в Республіці Вірменії стали вільно розповсюджуватись по усьому світу, а вірменське
законодавство забезпечувало їх захист лише в межах країни. Саме тому
в епоху глобалізму постало питання
визначення ролі національних законодавчих режимів при міжнародному
поширенні творів, захищених авторським правом, оскільки зрозуміло, що
правовий режим Республіки Вірменія
повинен переважати у межах її державних кордонів.
У Вірменії обрали шлях заміщення дією норм багатосторонніх міжнародних договорів, таких як Бернська

конвенція, Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРІПС) тощо. Таким чином, цим
підходом в основу логіки екстериторіального права було покладено ідею
поширення приватних прав за межі
державних кордонів. Тобто, автор має
право на всі вигоди від свого твору, де
б вони не були отримані, а не тільки
ті, що отримані на території, де було
створено твір.
Значну роль у правовій освіті займають суперечливі питання, пов’язані з усвідомленням автором і користувачем твору власних прав, оскільки, як
показує практика, у виконаних у НБЕ
РВ справах, під час експертних досліджень, часто правопорушення виникало від незнання Закону РВ. Варто зазначити, що правовласники не завжди
усвідомлюють свої права та часто не
зважають на необхідність укладання авторського договору з особами,
що використовують їх твори. Разом
із тим, наявність такого договору грає
вирішальну роль спірних ситуаціях.
Досвід Вірменії останніх трьох років показує, що при констатації факту
порушення права використання твору,
договір, як правило, відсутній, а якщо
й є, то містить у собі невигідні для автора умови. Безсумнівно, у цій ситуації
є вина й авторів, так як навіть у момент
підписання договору вони, здебільшого, або читають договір, або читають
неуважно, тобто договір ними сприймається як непотрібна формальність.
До того ж, особливості національного менталітету не дозволяють авторам сумніватися в тому, що їхні права можуть бути порушені. Відсутність
письмової угоди обумовлюється, як
правило, тим, що автори, не вдаючись
у подробиці, керуються наступною уза109

гальненою фразою: «Ми ж друзі, у нас
близькі стосунки, і, отже, якось незручно
піднімати питання підписання письмової угоди, оскільки друга сторона може
сприйняти це як факт недовіри».
Не менш проблемним є те, що
у переважній більшості випадків
у парі «видавець-автор», саме видавець знаходиться у кращому становищі, оскільки він має певні фінансові
засоби, що дозволяють нав’язувати
умови договору, що підписується. При
цьому, автор часто опиняється у менш
виграшному становищі, вірніше у ролі
прибічника компромісів, оскільки видавничі витрати, як це прийнято сьогодні у Республіці Вірменія, має оплачувати особисто автор.
Іншою суттєвою причиною є відсутність у автора необхідних фінансових засобів для захисту його порушених авторських прав у судовому
провадженні. У цьому випадку він
часто опиняється у безвихідному та
складному становищі, йому особливо складно доводити свою правоту та
обґрунтувати претензії, зважаючи на
тезу, що «авторське право виникає
самим фактом створення твору і не
залежить від офіційного засвідчення
чи реєстрації твору». Натомість, у разі
виявлення порушень своїх прав, автор
може звернутися за захистом до суду,
а за наявності членства автора у відповідній організації колективного
управління, організація може звернутися до суду від його імені, представляючи його інтереси позовною заявою, вимагаючи від порушника його
авторських прав:
• визнання його прав, якщо правопорушник заперечує чи не визнає його
права,
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• призупинення дій щодо порушення прав, якщо дія з порушення ще
триває,
• конфіскації або знищення копій,
матеріалів та обладнання, які були використані у процесі виготовлення,
• відшкодування заподіяної шкоди у порядку, встановленому законодавством,
• компенсації у розмірі ліцензійних відрахувань або у подвійному розмірі винагороди, яку правовласник отримав би за правомірне використання
об’єкта, або компенсації збитків, еквівалентних фактичному порушенню,
включаючи втрачену вигоду.
Важливо наголосити, що процесуальні правовідносини в суді щодо
розміру шкоди здійснюються у формі
судового процесу з обов’язковим розглядом відповідного експертного висновку.
Сучасний стан науково-технологічного розвитку, сприяв впровадженню
у повсякденну реальність сучасних цифрових технологій, у тому числі успішний розвиток інтернету, створили на
перший погляд сприятливі умови щодо
доступності інформації про твори, їхнє
масове поширення. Але, з іншого боку,
це й посилило ризики несумлінного їх
використання. Здебільшого це стосується об’єктів авторського права, якими є,
в тому числі, комп’ютерні програми. На
сьогоднішній день, у зв’язку із розвитком ринкових відносин, все більшого
значення набуває охорона правового забезпечення комп’ютерних програм, так
як будь-яка фізична особа, з будь-якого
місця і в будь-який час може отримати
доступ до літературних творів, електронних бібліотек, пісень, фільмів, відеороликів, розміщених у вільному доступі у мережі Інтернет. У таких ситуаціях

зникає поняття «територіального кордону», простежити маршрут пересування твору стає дуже складно, і це не кажучи вже про правопорушення [10].
Розглядаючи розвиток судово-експертної діяльності у Республіці Вірменія, в частині, що стосується експертних
досліджень результатів інтелектуальної
діяльності, вартим уваги є досвід відділу судово-товарознавчих експертиз
НБЕ РВ, експерти якого, після реалізації
низки практичних організаційно-методичних кроків, підготували необхідну
документацію, що дозволила вже протягом останніх п’яти років проводити
судово-експертні дослідження об’єктів
інтелектуальної власності.
Будучи прихильниками впровадження в практику організації інноваційних видів та підвидів експертної
діяльності, в тому числі експертизи
об’єктів інтелектуальної власності,
у березні 2022 року перелік експертиз
відділу судово-товарознавчих експертиз НБЕ РВ поповнилася наступними 5
новими підвидами:
• 29-01: Експертиза у сфері суміжного права,
• 29-02: Експертиза в галузі винаходів,
• 29-03: Експертиза у галузі патентів,
• 29-04: Експертиза в галузі корисних моделей,
• 29-05: Навички розробки дизайн-проектів.
Слід зазначити, що усвідомлення суспільством важливості питання охорони об’єктів інтелектуальної
власності нині сприяє як виявленню
правопорушників, так і профілактиці
попереджень злочинів/порушень, що
пов’язані з авторським правом і суміжними правами.

Примітно, і тому є підтвердження,
на прикладі НБЕ РВ, що стійкий попит
на експертизу об’єктів інтелектуальної
власності, який останніми роками спостерігається в Вірменії, є пов’язаним
з об’єктами охорони авторського права
та суміжних прав. Про це свідчать раніше виконані експертні дослідження
у відділі судово-товарознавчих експертиз, щодо незаконного використання
програмного забезпечення, розповсюдження книг без наявності на те згоди
правовласника, незаконного копіювання авторських ювелірних прикрас
та їх розповсюдження тощо.
Під час зазначених вище судово-експертних дослідженнях було
з’ясовано низку обставин, наприклад,
чи є представлені на експертні дослідження твори об’єктами інтелектуальної власності і як результат, чи вимагають обов’язкової охорони чи ні.
У випадку позитивної відповіді розраховувались розміри завданих збитків
за відповідними об’єктами. Існуюча
у країні подвійність трактування авторських прав і наявна в Вірменії незавершеність правового, законодавчого
регулювання, нерідко призводять до
іншого виду правопорушень. Зокрема,
патентну охорону авторським правом
отримують такі об’єкти, які не є творами авторського права та, звісно, не
підлягають правовій охороні.
На прикладі з експертної практики,
опишемо випадок, коли художник-оформлювач організації Х певним чином змінив ескізи карт колишнього
СРСР, потім зареєстрував їх як об’єкт,
що потрапляє під захист авторського права і надрукував на обкладинках
шкільних підручників з географії. Інша
організація Y, у свою чергу, так само
взяла ескізи карт СРСР і також надру111

кувала їх на обкладинках шкільних
підручників з географії. Організація
Х, маючи на руках документ, наданий
НВО «АрмАвтор», що підтверджує авторство організації на дані ескізи карт
колишнього СРСР, спробувала стягнути
в судовому порядку суму збитків, заподіяних внаслідок порушення її прав.
Вивченням всіх обставин справи, були
проаналізовані та передані на наступну оцінку та підтвердження правового факту походження авторських прав
на дані карти, при цьому умовно було
розраховано розмір заподіяної шкоди,
який у свою чергу в подальшому може
послужити основою вирішення питання, зрозуміло, лише після правової
оцінки.
Висновки. Отже, очевидно, що
з одного боку, суб’єктами, що виконують Закон Республіки Вірменія та
ефективно сприяють його реалізації,
є автори – особи, які мають виняткові майнові права, а з іншого боку, – це
користувачі твору, тобто, за наявності
ознак неповноцінного взаємозв’язку
в ланцюжку «автор твору/правовласник – Республіки Вірменія – користувач твору, боротьба із правопорушеннями» не дасть бажаних результатів.
Першочерговим завданням Закону
Республіки Вірменія є захист інтересів
правовласників та їхнє фінансове забезпечення.
Слід відзначити, що за умови свідомого визнання права автора на його
твір та виплати йому законної винагороди за використання цього твору, будуть забезпечені гарантії щодо поваги
до його особистих немайнових прав.
У цьому сенсі дуже важливо інформувати як правовласників, так і широкі
верстви населення про права авторів
на твори, формувати шанобливе став112

лення до Закону Республіки Вірменія,
змінювати ставлення осіб, що використовують твори, до прав авторів,
регулярно проводити роз’яснювальну
роботу серед підприємців як з питань
використання об’єктів інтелектуальної власності, так і щодо важливих положень Закону РВ.
Необхідно також пам’ятати про
потребу в навчанні та підготовці кадрів, інакше, хоч як би не було насичено правове поле міжнародними
документами, чинне національне законодавство не буде повною мірою
реалізовано за відсутності розуміння
відповідальності та поваги до авторського права та суміжних прав.
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НЕЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК ЯК ОБ’ЄКТ
ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:
ПИТАННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
Анотація. Стаття присвячена висвітленню актуальних питань правової охорони незареєстрованих промислових зразків які є об’єктами експертного дослідження.
Проаналізовано новації щодо їх правового режиму, запроваджених у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,
щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та
боротьби з патентними зловживаннями» № 815-IX від 21.07.2020.
Доведено, що запровадження обох видів правової охорони промислових зразків,
як короткострокова – для незареєстрованих і довгострокова – для зареєстрованих,
є корисним та правильним кроком, в першу чергу щодо виробів з коротким життєвим циклом щодо яких спостерігаються чисельні випадки порушень прав, відстоювати які завжди вкрай важко.
Обґрунтовано, що незважаючи на відсутність практики щодо захисту прав на незареєстровані промислові зразки в судовому порядку в Україні станом на сьогодні,
враховуючи попередньою ситуацію щодо порушень прав, популярність використання незареєстрованого промислового зразка дизайнерами індустрії моди в ЄС, варто
очікувати на появу відповідної практики, яка обіцяє бути доволі різноманітною та
яскравою. Обґрунтовано, що діяльність несумлінних виробників при виробленні дешевих імітацій, позбавляє законного прибутку та наносить велику репутаційну шкоду, адже компанії-виробники витрачають багато часу та ресурсів, що, в свою чергу,
має надати поштовх до значної кількості комплексних досліджень, а саме у сфері
інтелектуальної власності, товарознавчих та економічних.
Ключові слова: незареєстрований промисловий зразок, промисловий зразок,
методика, реформа патентного законодавства, інтелектуальна власність.
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UNREGISTERED INDUSTRIAL DESIGN AS AN OBJECT OF
EXPERT RESEARCH: QUESTIONS OF FORENSIC EXPERT
THEORY AND PRACTICE
Abstract. The article is devoted to the coverage of topical issues of legal protection
of unregistered industrial designs that are the objects of expert research. The innovations
concerning their legal regime introduced in connection with the adoption of the Law
of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Strengthening
Protection and Protection of Rights to Trademarks and Industrial Designs and Combating
Patent Abuse» № 815-IX of 21.07 are analyzed .2020.
It is proved that the introduction of both types of legal protection of industrial designs,
as short-term – for unregistered and long-term – for registered, is a useful and correct step,
especially for short-life products for which there are numerous cases of infringements,
which are always extremely difficult to defend. .
It is substantiated that despite the lack of practice to protect the rights to unregistered
industrial designs in court in Ukraine as of today, given the previous situation regarding
infringements, the popularity of the use of unregistered industrial designs by designers of
the EU fashion industry should be expected. be quite diverse and bright. It is substantiated
that the activity of dishonest manufacturers in the production of cheap imitations, deprives
legitimate profits and causes great reputational damage, because manufacturers spend a
lot of time and resources, which, in turn, should give impetus to a significant amount
of comprehensive research, namely in the field of intellectual property, commodity and
economic.
Key words: unregistered industrial design, industrial design, methodology, reform of
patent legislation, intellectual property.

Постановка проблеми. Судовий
експерт має право самостійно обирати методику проведення експертизи
або дослідження, на підставі того, що
згідно з п. 1.4. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» (далі –
Інструкція) «вибір певних методик,
(методів дослідження) належить до
компетенції експерта».
При цьому, методики, які використовують в своїй практиці судові
експерти, повинні максимально точно

відповідати поставленим завданням,
та чинному законодавству України.
Враховуючи той факт, що з моменту
початку розробки або реєстрації методики, в законодавство можуть бути
внесені зміни, приймаються нові закони та підзаконні акти, в процесі
практичного застосування зареєстрованих методик, судові експерти також
виявляють в них певні невідповідності, які важко передбачити або виявити в повному обсязі на етапі розробки
та перевірки. Всі ці обставини впли115

вають на проведення судових експертиз та експертних досліджень і мають
бути відображені в оновлених методиках їх проведення [1].
Аналіз досліджень і публікацій.
Різним теоретичним та практичним
проблемам експертного дослідження
об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, й промисловим зразкам, присвячували такі українські науковці та експерти, як О. Дорошенко,
К. Сопова, Ю. Охромєєв, Л. Тарасенко
та ін. Їх доробки використані в основній частині нашого дослідження. Проблеми теорії та практики експертних
досліджень залишаються й предметом
уваги автора цієї публікації [1].
Метою статті є формування методологічних і методичних основ експертного дослідження незареєстрованих промислових зразків у зв’язку
з модернізацію чинного законодавства України про правову охорону
промислових зразків.
Виклад основного матеріалу.
У будь-якій сфері людської діяльності де здійснюється випуск товару що
має фізичну форму, а це одяг, меблі,
прикраси, посуд, тобто практично все
що має зовнішній вигляд, виникає необхідність охорони та захисту зазначених рішень в якості промислового
зразка.
Промисловий зразок це об’єкт
інтелектуальної власності який є результатом інтелектуальної, творчої діяльності людини в галузі художнього
конструювання. Як вказано у ч. 2 ст. 5
Закону України «Про охорону прав на
промислові зразки» зовнішній вигляд
визначається лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або
матеріалом виробу, та/або його оздобленням.
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Донедавна, внаслідок постійно
зростаючої кількості виданих охоронних документів на об’єкти права
промислової власності, спостерігалося збільшення кількості судових справ
у цій сфері. Однак, це не стосувалося
промислових зразків. Таку тенденцію
можна пояснити,
«не стільки неефективним правовим регулюванням загалом щодо
промислового зразка, а саме не зовсім
ефективним механізмом захисту прав
на промисловий зразок. Зважаючи на
простоту реєстрації промислових
зразків та сучасний рівень розвитку художньої творчості, кількість промислових зразків в Україні повинна бути
суттєво більшою, адже практично
кожен новий дизайн будь-якого виробу
може претендувати на те, щоб набути
правовий режим промислового зразка.
І власник свідоцтва на такий промзразок набуває прав інтелектуальної власності, які може здійснювати як шляхом
власного використання промислового
зразка, так і шляхом надання дозволу
чи заборони використовувати такий
промисловий зразок третіми особами.
Водночас за загальним правилом: немає
охоронного документа на промисловий
зразок – немає і прав на нього, у тому
числі права на захист» [2].
Спори, які стосуються прав інтелектуальної власності завжди є складними,
іноді тривають роками та потребують
залучення спеціалістів, які володіють
спеціальними знаннями. Правовласники в багатьох випадках замовляють
судовим експертам дослідження і вже
на основі їх результатів приймають рішення про доцільність подання позову
або врегулювання конфлікту в досудовому порядку. Відповідно до практики, частим явищем є призначення

повторних експертиз, висновки яких
не завжди збігаються з висновками
отриманими в результаті проведення
первинних експертиз. Також, для заявника, як майбутнього власника охоронного документу, першочерговим
є питання «чи будуть висновки судових
експертів однаковими при однакових
питаннях, але при різних дослідженнях
та судових експертизах, виконаних різними експертами?». Важливою умовою
того, щоб судові експерти приходили
до однакових висновків у відповідь на
однакові питання, є проведення досліджень та експертиз за відповідними
методиками. Такі методики розробляються як державними спеціалізованими установами так і фахівцями, які не
є працівниками таких установ. Методики піддаються тривалим ретельним
перевіркам та реєструються в установленому порядку в Міністерстві юстиції
України [3].
Судовий експерт має право самостійно обирати методику проведення
експертизи або дослідження, на підставі
того, що згідно з п. 1.4. «Інструкції про
призначення та проведення судових
експертиз та експертних досліджень»
(далі – Інструкція) «вибір певних методик, (методів дослідження) належить
до компетенції експерта». Однак, якщо
він в процесі дослідження або експертизи не дотримувався або відхилився від обраної методики, то, згідно з п.
4.13. Інструкції, якщо при ознайомленні
з висновком експерта буде встановлено,
що дослідження проведені з недотриманням чи відхиленням від методики
дослідження, керівник експертної установи може передоручити проведення
судової експертизи комісії експертів, до
якої включається також експерт, який
проводив попереднє дослідження.

Таким чином, дослідження та експертизи, виконані в спеціалізованих
державних установах проходять більш
суворий контроль на точність дотримання методики їх виконання. При
цьому, методики, які використовують
в своїй практиці судові експерти, повинні максимально точно відповідати
поставленим завданням, та чинному
законодавству України. Слід врахувати той факт, що з моменту початку
розробки або реєстрації методики,
в законодавство можуть бути внесені
зміни, приймаються нові закони та
підзаконні акти. В процесі практичного застосування зареєстрованих
методик, судові експерти виявляють
в них певні невідповідності, які важко виявити в повному обсязі на етапі
розробки та перевірки. Всі ці обставини впливають на проведення судових
експертиз та експертних досліджень
і мають бути відображені в оновлених
методиках їх проведення [1].
Так, нещодавно відбулася суттєва
реформа у сфері інтелектуальної власності, зокрема, щодо такого об’єкту,
як промислові зразки. Це стало можливим у зв’язку з прийняттям Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення охорони і захисту прав на
торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» № 815-IX від 21.07.2020.
(далі по тексту – Закон № 815-IX).
У липні 2020 року було ухвалено
законопроект № 2258, який мав посилити правову охорону об’єктів інтелектуальної власності та створити
умови які б унеможливлювали існування патентного тролінгу.
«Поняття «патентний тролінг»
виникло у США. Патентними тролями
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називали фірми, які фактично не займались виробництвом, а лише скуповували
патенти й ініціювали судові процеси
з вимогою заборони виробництва або
сплати роялті, заробляючи в такий
спосіб гроші. Фактично патентні тролі
в Америці не були ані виробниками, ані
винахідниками, а володіли лише майновими правами на об’єкт інтелектуальної власності і реалізовували ці права
лише шляхом заборони, власне, тому
і дістали таку назву. Але насправді
у поняття «патентний троль» в Україні вкладений геть інший зміст.
Чинне законодавство України передбачає отримання двох видів патентів під відповідальність заявника. Це
патент на корисну модель і патент на
промисловий зразок. Не є таємницею,
що умовою отримання такого патенту є лише правильно складена заявка
на отримання патенту та сплата всіх
зборів, передбачених законодавством.
Видача таких патентів, відповідно до
чинного законодавства, відбувається
під відповідальність заявника. Тобто
в жодний спосіб відомість технічного
рішення чи дизайну таких об’єктів інтелектуальної власності не перевіряється» [4].
У пояснювальній записці до проекту Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення захисту прав
інтелектуальної власності» зазначено,
що проект Закону потребує проведення публічних консультацій з громадськістю та з метою проведення громадського обговорення проект Закону
розміщено на офіційному веб-сайті
Мінекономіки (www.me.gov.ua).
Багато фахівців у сфері інтелектуальної власності на початку розгляду
законопроекту висловлювали обґрун118

товані побоювання з того приводу, що
чергова спроба наблизити українське
законодавство до європейського через
велику кількість питань які виникали
при спробах тлумачити деякі імплементовані норми не буде вдалою. На
протязі року було проведено велику
кількість заходів на яких адвокати, патентні повірені, судові експерти, судді
науковці обговорювали запропоновані новації реформування галузі ІВ.
Результати таких обговорень оформлювались у статті, які в свою чергу також ставали предметом жвавих обговорень на наступних заходах.
Так ще на початку вересня під
час обговорень представниками АПУ
(асоціація правників України), було
виділено кілька найсуттєвіших законодавчих новацій в сфері охороні прав
на такий об’єкт промислової власності
як промисловий зразок адже зміни законодавства, що викликають багато
питань у професійної спільноти, безсумнівно вплинуть на її діяльність.
Раніше промисловий зразок визначався як результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Сьогодні промисловий
зразок є результатом інтелектуальної,
творчої діяльності людини в галузі
художнього конструювання. «Законодавець залишив приналежність промислових зразків до галузі художнього
конструювання, що викликає багато
нарікань у науковій літературі. Якщо
дизайн одягу ще можна вважати галуззю художнього конструювання, то дизайн етикеток або інтерфейсів комп’ютерних
програм
конструюванням
називати не прийнято. Але віднесення
промислових зразків до галузі художнього конструювання жодних практичних
наслідків раніше не мало і тепер мати

не буде, оскільки воно прямо не впливає
на критерії надання правової охорони,
визначені новою редакцією ст. ст. 5, 6
Закону» [5].
Так, наприклад, промислові зразки відтепер можуть охоронятись як
шляхом реєстрації так і без неї, однак
це не означає що вони не повинні відповідати критеріям охороноздатності.
На думку фахівців, надання правової охорони незареєстрованим промисловим зразкам є дискусійним питанням. Промисловий зразок може
одержати правову охорону як незареєстрований, якщо його доведено до
загального відома. Незареєстрований
промисловий зразок вважається доведеним до загального відома, якщо він
був опублікований, експонований на
виставці, використаний у торгівлі або
в інший спосіб оприлюднений таким
чином, що під час звичайного провадження господарської діяльності такі
заходи з об’єктивних причин могли
стати відомими у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять
свою діяльність на території України.
«Навіщо взагалі законодавець надає
охорону незареєстрованим ПЗ? Адже
реєстрація саме ПЗ є відносно нетривалою процедурою внаслідок відсутності
кваліфікаційної експертизи. Проте ті
галузі, які створюють велику кількість
ПЗ протягом коротких періодів часу,
знайдуть певні переваги в незареєстрованих ПЗ. Строк життя таких ПЗ дуже
короткий, приблизно 1-2 роки, а незареєстровані ПЗ охороняється 3 роки від
дати доведення їх до загального відома
на території України. Права на них
неможливо передати, надати у користування тощо, втім, щодо окремих ПЗ
такі дії просто не потрібні. Крім того,
права на незареєстровані ПЗ зводяться

лише до права на заборону використання, що є результатом копіювання ПЗ.
Отже, захист не може поширюватися
на ПЗ, розроблені самостійно іншим
автором, навіть якщо вони справляють на поінформованого користувача
однакове враження. Фактично, незареєстровані промислові зразки — це можливість вимагати визнання свого авторства щодо промислового зразка та
забороняти лише пряме та свідоме копіювання» [6].
На нашу думку, надання охорони незареєстрованим промисловим
зразкам є все ж таки корисним та виправданим кроком, адже саме щодо
виробів з коротким життєвим циклом
постійно спостерігаються випадки порушень прав, відстоювати які завжди
вкрай важко. До таких виробів відносять більшість товарів «модної індустрії». Офіційна статистика Всесвітньої організації інтелектуальної
власності свідчить про те, що майже
чверть зареєстрованих промислових
зразків в Європі належать компаніям,
головною продукцією яких є аксесуари, одяг, взуття, ювелірні вироби тощо.
Так, наприклад, перспективні колекції одягу демонструють нові тенденції
розвитку та стилі нових сезонів. Вони
зображують якою буде концепція розвитку моди у майбутньому сезоні,
демонструють новаторські розробки,
новітні ідеї в роботі з конструкціями,
особливостями крою, технологіями
виготовлення моделей тощо.
Такі колекції завжди дуже очікувані. Покази є справжнім емоційно
насиченим видовищем де нові форми,
силуети, пропорції подаються як результат важкої праці великої кількості
людей. Вартість одягу із нової колекції зазвичай досить велика, адже вона
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складається з багатьох складових починаючи із оплати праці дизайнерів,
вартості якісних матеріалів, витрат
на рекламу тощо. Звичайно, далеко не
всі можуть дозволити собі такі речі.
Отже у несумлінних виробників виникає спокуса створювати дешеві імітації які трохи наближають споживача
до втілення матеріальної мрії, а от
справжніх розробників позбавляють
не лише законного прибутку але і наносить велику репутаційну шкоду.
Нововведення є дуже зручним для
компаній, які постійно розробляють
та випускають на ринок нові колекції
або серії виробів, які повинні відповідати викликам моди, що постійно
змінюються. Такі компанії витрачають багато часу та ресурсів для того
щоб встигнути вчасно презентувати
новий продукт і зовсім не мають часу
та грошей на реєстрацію промислових зразків які на момент отримання
свідоцтва в більшості випадків уже не
потрібні. Однак, правова охорона незареєстрованих промислових зразків,
надає їх володільцям більше можливостей у конкурентній боротьбі в тому
числі і під час судового процесу шляхом залучення експертів. Тут також
варто очікувати і комплексних досліджень, а саме у сфері інтелектуальної
власності, товарознавчих та економічних.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, запровадження двох видів правової охорони промислових зразків: короткострокової
для незареєстрованих, довгострокової
для зареєстрованих однозначно є дуже
корисним кроком. В Україні станом на
сьогодні не існує усталеної практики
щодо захисту прав на незареєстровані
промислові зразки в судовому поряд120

ку. Політична та економічна ситуація
наразі також не сприяє розвитку цього напрямку. Однак, враховуючи попередньою ситуацію щодо порушень
прав на промислові зразки, популярність використання незареєстрованого промислового зразка дизайнерами
індустрії моди в ЄС, судові експерти
очікують на появу відповідної практики яка обіцяє бути доволі різноманітною та яскравою, та враховують
відповідні зміни в законодавстві при
розробці нової Методики дослідження
промислових зразків.
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
Анотація. Стаття присвячена виявленню та обґрунтуванню економіко-правових
засад системи захисту інтелектуальної власності з позицій формування вітчизняного та європейського досвіду. Сучасний етап розвитку країн світу актуалізує питання
захисту інтелектуальної власності у контексті забезпечення економічного розвитку
та підвищення їх привабливості для міжнародної співпраці. У науковій літературі
достатньо широко висвітлено підходи до визначення поняття «інтелектуальна власність», об’єктів інтелектуальної власності та промислової власності, їх класифікації.
Визначено, що об’єкт інтелектуальної власності виступає нематеріально вираженим результатом інтелектуальної діяльності, зафіксованим на матеріальному носії,
і надає його автору виняткове право власності на цей результат, яке набувається,
здійснюється та захищається згідно з нормами чинного законодавства. З огляду на
вагомість інтелектуальної власності для розвитку країн, сформувалося право інтелектуальної власності як окрема підгалузь цивільного права. Встановлено, що охорона і захист об’єктів інтелектуальної власності можливі за умови функціонування
відповідної правової бази. Сучасне законодавство у сфері інтелектуальної власності
охоплює Конституцію, Кодекси та Закони України, Укази Президента України і Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, чинні стандарти у сфері інтелектуальної власності, відомчі нормативно-правові акти, міжнародні договори та
угоди в сфері інтелектуальної власності. Інституційною основою державної системи
правової охорони інтелектуальної власності виступає низка спеціалізованих інституцій із визначеними завданнями та функціями. Стратегічні завдання держави щодо
розвитку та захисту інтелектуальної власності в Україні виконує Національний офіс
інтелектуальної власності. Сучасні процеси реформування системи захисту інтелектуальної власності пов’язуються із процесом європейської інтеграції та реалізацією
положень Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.
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ECONOMIC AND LEGAL PRINCIPLES FOR THE PROTECTION
OF INTELLECTUAL PROPERTY: UKRAINIAN AND EUROPEAN
EXPERIENCE
Abstract. The article is devoted to the identification and substantiation of economic
and legal foundations of the system of intellectual property protection from the standpoint
of the formation of domestic and European experience. The current stage of development
of the world raises the issue of intellectual property protection in the context of ensuring
economic development and increasing their attractiveness for international cooperation.
Approaches to the definition of «intellectual property», objects of intellectual property and
industrial property and their classification are widely covered in the scientific literature. It
is determined that the object of intellectual property is an intangible result of intellectual
activity, recorded on a tangible medium, and gives its author the exclusive ownership
of this result, which is acquired, exercised and protected in accordance with applicable
law. Given the importance of intellectual property for the development of countries,
intellectual property law was formed as a separate sub-branch of civil law. It is established
that the protection and defense of intellectual property is possible provided that the
relevant legal framework. Modern legislation in the field of intellectual property includes
the Constitution, Codes and Laws of Ukraine, Decrees of the President of Ukraine and
Resolutions and orders of the Cabinet of Ministers of Ukraine, current standards in the field
of intellectual property, departmental regulations, international treaties and agreements
in the field of intellectual property. The institutional basis of the state system of legal
protection of intellectual property is a number of specialized institutions with defined
tasks and functions. The strategic tasks of the state on the development and protection
of intellectual property in Ukraine are performed by the National Intellectual Property
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Office. Modern processes of reforming the system of intellectual property protection are
associated with the process of European integration and implementation of the provisions
of the Association Agreement between Ukraine and the EU.
Keywords: intellectual property, legal protection, intellectual property law, object of
intellectual property law, industrial property, copyright, patent law

Постановка проблеми. В умовах розвитку глобалізаційних процесів інтелектуальна власність виступає
основою технологічного розвитку та
формування інноваційної економіки.
У зв’язку із чим набувають актуальності питання правового захисту інтелектуальної власності як на міжнародному, так і на національному рівнях.
У більшості країн світу інтелектуальна
власність охороняється на державному рівні і виступає стимулом прогресу у багатьох сферах функціонування
суспільства. Державна система правової охорони інтелектуальної власності в Україні формується під впливом
сучасних процесів, серед яких: усвідомлення необхідності забезпечення
стабільного економічного розвитку,
формування сприятливого середовища
для високотехнологічного, інтелектуальномісткого бізнесу, важливість відповідності міжнародним стандартам
і реалізації пріоритетних напрямів
європейської інтеграції. Останній часовий період відзначається помітними
трансформаціями у структурі державної системи правової охорони інтелектуальної власності, яку вважають сьогодні більш гнучкою та ефективною.
Аналіз останніх досліджень
і публікацій. Питанням, пов’язаним
із правовим захистом інтелектуальної власності, приділяється увага як
зарубіжних, так і вітчизняних вчених.
Такі аспекти залишаються актуальними з огляду на збільшення кількісних
показників заявок на охоронні доку124

менти, що подаються до патентних
відомств різних країн та відповідного зростання кількості чинних на
міжнародному рівні патентів. Також,
відбувається зростання ролі інтелектуальної власності у забезпеченні
конкурентоспроможності країн, спостерігається її взаємозв’язок із інноваційним та науково-технічним
розвитком. Вивчаються питання формування ефективного правового механізму захисту об’єктів інтелектуальної
власності, їх класифікації, ухвалення
національних та ратифікація міжнародно-правових документів. Подальша актуальність розгляду питань
захисту інтелектуальної власності залишається стабільною для побудови
суспільства, заснованого на ефективному використанні передових знань
та застосуванні інноваційних і науково-технічних рішень у виробничому
процесі. Слід об’єктивно оцінювати
роль інтелектуальної власності та знати і реалізовувати можливості її правового захисту особливо в умовах становлення глобальної системи охорони
інтелектуальної власності та зростання значення міжнародного технологічного обміну.
Мета статті – з’ясувати економіко-правові засади захисту інтелектуальної власності у контексті становлення
вітчизняного та європейського досвіду.
Виклад основного матеріалу. Належний рівень захисту інтелектуальної
власності визначає темпи економічного розвитку країни та її привабли-

вість для міжнародного партнерства
у різних сферах. У проєкті «Стратегії
розвитку високотехнологічних галузей
до 2025 року» в Україні зазначено, що
сформована на сьогодні система правової охорони інтелектуальної власності демонструє невисоку ефективність
у досягненні ключових пріоритетів
і неспроможність забезпечити розвиток сфери інтелектуальної власності як
складової національної інноваційної
системи та фундаменту інноваційної
економіки. Водночас світовий досвід
доводить, що у США інтелектуальні індустрії створюють 34,3 % ВВП, у країнах ЄС – 39 % ВВП [1].
Поняття «інтелектуальна власність» розкривається у різних значеннях. У загальному баченні його застосовують для позначення множини
виключних прав як особистого, так
й майнового характеру на результати
інтелектуальної і творчої діяльності.
Вітчизняні науковці, беручи до уваги положення чинної Конвенції про
заснування Всесвітньої організації
інтелектуальної власності та інші поширені точки зору, визначають інтелектуальну власність як результати
інтелектуальної, творчої діяльності
людини у виробничій, науковій, літературній, художній та інших сферах,
права на які охороняються законом [2,
с. 9]. Водночас В. Семків та Р. Шандра
виокремлюють ознаки об’єктивного
права інтелектуальної власності: норми цього права покликані регулювати
однорідні суспільні відносини; такі
суспільні відносини виникають внаслідок створення, використання, охорони та захисту результатів інтелектуальної і творчої діяльності. Звідси
випливає поняття «право інтелектуальної власності» як системи право-

вих норм, які регулюють суспільні
відносини у сфері створення, використання, охорони та захисту результатів інтелектуальної, творчої діяльності [2, с. 12].
Об’єкт права інтелектуальної власності – це законодавчо визначений
результат інтелектуальної діяльності
в промисловій, науковій, літературній
і художній сферах, що надає його автору особливі немайнові права, а також
сукупність виняткових прав майнового характеру. Об’єкт інтелектуальної
власності є результатом творчої праці
людини. Розрізняють два види творчості – науково-технічну і художню.
Відповідно, всі об’єкти інтелектуальної
власності умовно поділяють на дві групи: об’єкти промислової власності та
об’єкти авторського права і суміжних
прав. Крім того, в окрему групу виділяють нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності, що не зовсім чітко
належать до цих двох основних груп [3,
с. 11]. Так, винаходи, промислові зразки, корисні моделі, знаки для товарів
і послуг є результатом науково-технічної творчості, а твори літератури,
науки і мистецтва – художньої творчості. Об’єкти промислової власності
використовуються переважно у сфері
виробництва і надання послуг, сприяють підвищенню технічного рівня
суспільного виробництва та його ефективності, забезпечують конкуренто
спроможність товарів і послуг. Об’єкти
авторського права і суміжних прав застосовуються в гуманітарній сфері для
збагачення духовного світу людини,
формування її світогляду.
Таким чином, об’єкт інтелектуальної власності – це нематеріально
виражений результат інтелектуальної
діяльності, зафіксований на матері125

альному носії, що надає його автору
виняткове право власності на цей результат, яке набувається, здійснюється та захищається згідно з нормами
чинного законодавства.
Значення захисту інтелектуальної власності є вагомим не лише для
економічного розвитку, а й для підвищення рівня мотивації суб’єктів
винахідництва та науково-технічної
діяльності. Зокрема, важливість формування ефективного правового механізму захисту прав творця, як зазначають вітчизняні вчені, обумовлена тим,
що слід стимулювати подальші творчі
пошуки, гарантувати право на справедливе винагородження праці, створювати фінансові передумови реалізації
нових ідей [4, с. 13]. Можна сказати, що
сучасний підхід передбачає існування
інтеграційного підходу при розгляді
різноманітних аспектів інтелектуальної власності. Зокрема, у психології її
вивчають як результат розумової праці
і новаторського пошуку. Соціологи розглядають взаємозв’язок між творчою
діяльністю та соціальним і науковим
поступом. В економічній сфері інтелектуальну власність визначають як засіб
підвищення ефективності виробничих
процесів. Юридичні науки вивчають її
як об’єкт права через виражену суспільну цінність та пов’язані з нею правовідносини [4, с. 16].
Отже, інтелектуальна власність –
власність нематеріального вигляду,
створена в процесі залучення в економічний обіг результатів інтелектуальної діяльності. Можна зупинитися
на таких аспектах: знання оформляються у вигляді інтелектуальної власності; існує нерозривний зв’язок її
економічних і правових аспектів; привабливість комерційного застосуван126

ня об’єктів інтелектуальної власності
залежить від їх правового захисту.
Окремо наголосимо, що із загального поняття інтелектуальної власності
міжнародно-правові документи вирізняють окремо промислову власність,
до якої належать винаходи, корисні
моделі, промислові зразки, товарні
знаки, знаки обслуговування і вказівки
щодо походження або найменування
місця походження, а також припинення несумлінної конкуренції. Об’єкти
промислової власності захищаються
патентним правом, норми якого є досить розвиненими, щоб захищати інтереси винахідників та виробників нової
продукції. Інші об’єкти інтелектуальної
власності, які залишилися за межами
поняття промислової власності, складають групу результатів творчої діяльності, що охороняється авторським
правом [5, с. 36].
Зупинимося ще на одному підході
до класифікації. Виходячи з цілеспрямованості, творчість умовно розподіляють на два основних види: духовна
і науково-технічна. У зв’язку з цим результати творчої діяльності поділяють
на такі групи: 1) результати духовної
творчості, спрямовані на збагачення
внутрішнього світу людини, на формування її світогляду (літературна,
наукова, мистецька, виконавська майстерність артистів, звукозапис, радіомовлення і телебачення, інші види
творчої діяльності гуманітарного характеру); 2) результати науково-технічної творчості, які сприяють підвищенню технічного рівня суспільного
виробництва, його ефективності, продуктивності тощо (винаходи, корисні
моделі, промислові зразки); 3) засоби
індивідуалізації учасників цивільного
обороту, товарів і послуг (торговельні

марки, комерційні найменування, географічне зазначення); 4) нетрадиційні
результати творчої діяльності (наукові
відкриття, службова і комерційна таємниця, топології інтегральних мікросхем, селекційні досягнення) [4, с. 15].
До спільних ознак цивільно-правового регулювання авторських і патентних прав належить те, що їх
об’єктами є саме результати творчої
діяльності людини і вони передбачають отримання певного результату,
втіленого у матеріальну форму або
зафіксованого у матеріальному носії.
Третя спільна ознака полягає у тому,
що простір дії авторських і патентних
прав – це територія країни, а творцями будь-яких результатів творчої
діяльності можуть бути як повнолітні
громадяни, так і неповнолітні.
Іншу спільність у регулюванні зазначених відносин складає право авторства і право на ім’я, яке виникає
як у автора твору літератури, науки
і мистецтва, так і у автора винаходу чи
іншого об’єкта промислової власності. Спільною ознакою для всіх авторів
результату творчої діяльності є право
на винагороду і підстави її виплати.
Спільним є також те, що суб’єктом
авторських і патентних прав може
стати у випадках, визначених законодавством, держава [5, с. 36-40]. Отже,
об’єкти промислової власності захищаються патентним правом, норми
якого є досить розвиненими, щоб захищати інтереси винахідників та виробників нової продукції.
Незважаючи на наявність спільних
ознак у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов’язаних із творчою
діяльністю, між ними існує чимало істотних відмінностей. Відрізняються,
насамперед, різні об’єкти цих відносин

(наприклад, об’єктом авторських відносин є продукти творчої діяльності гуманітарної сфери або духовної діяльності).
Інша відмінність зумовлена особливостями правової охорони цих об’єктів.
Чинне законодавство передбачає для
надання правової охорони об’єктам
промислової власності їх попередню
кваліфікацію та реєстрацію [5, с. 40-42].
Беручи до уваги важливість інтелектуальної власності для розвитку
країн, сформувалася окрема підгалузь цивільного права – право інтелектуальної власності, яка охоплює
інститути авторського, патентного та
суміжного права. Інститут авторського права та суміжних прав покликаний охороняти результати художньої
творчості людства, патентне право
своєю чергою регулює відносини створення, використання та оформлення
прав на результати науково-технічної
творчості людини [6, c. 8]
Право власності і право інтелектуальної власності – це, насамперед,
правові інститути, вони мають як
спільні, так і відмінні ознаки. Зокрема,
право інтелектуальної власності встановлюється лише на певний строк,
після чого об’єкт стає надбанням суспільства; на окремі об’єкти правова
охорона встановлюється лише після
проведення кваліфікаційної експертизи та його державної реєстрації.
Звичайне право власності встановлюється на матеріальні об’єкти, а об’єктами інтелектуальної власності можуть бути нематеріальна об’єкти. Крім
того, об’єкт інтелектуальної власності
має властивість тиражування.
На теперішній час законодавство
у сфері інтелектуальної власності
містить наступні складові [7]:
• Конституція України;
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• Міжнародні договори та угоди
в сфері інтелектуальної власності;
• Кодекси України;
• Закони України;
• Укази Президента України;
• Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України;
• чинні стандарти у сфері інтелектуальної власності;
• відомчі
нормативно-правові
акти.
Охорона і захист об’єктів інтелектуальної власності можливі за умови
функціонування відповідної правової
бази. Правовідносини у сфері інтелектуальної власності в Україні регулюються окремими положеннями Конституції України (ст. 41, 54), нормами
Цивільного кодексу України (Книга IV
«Право інтелектуальної власності»),
Кримінального та Митного кодексів
України, Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Основними джерелами права промислової власності, що складають основу спеціального законодавства про
інтелектуальну власність, є Закони
України: «Про ефективне управління
майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або)
суміжних прав», «Про охорону прав
на винаходи і корисні моделі», «Про
охорону прав на промислові зразки»,
«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про правову охорону географічних зазначень», «Про охорону
прав на компонування напівпровідникових виробів», «Про авторське право
i сумiжнi права». Окремі норми, що
стосуються створення і використання об’єктів інтелектуальної власності,
містяться в інших законах України
(«Про інноваційну діяльність», «Про
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пріоритетні напрями розвитку науки
і техніки»).
Правові, економічні, організаційні та фінансові засади державного
регулювання комерціалізації технологій передбачено у Законі України
«Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (14
вересня 2006 р.). Положення Закону
спрямовані на забезпечення ефективного використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу
України, підвищення технологічного
рівня виробництва вітчизняної продукції, охорони майнових прав на
вітчизняні технології, що впроваджуються на території інших держав, розширення міжнародного науково-технічного співробітництва. Положення
Закону спрямовані на одночасний захист в процесі створення та передачі
технологій інтересів: держави; авторів
технологій; підприємств, установ та
організацій, які здійснюють передачу
технологій; підприємств, установ та
організацій, які впроваджують інноваційні технології, що відповідають
пріоритетним напрямам інноваційної
діяльності загальнодержавного рівня.
Інституційною основою Державної системи правової охорони інтелектуальної власності є Департамент
розвитку сфери інтелектуальної власності Мінекономіки, Державна організація «Національний офіс інтелектуальної власності», Національний
орган інтелектуальної власності (Державне підприємство «Український
інститут інтелектуальної власності»
(Укрпатент), Державна організація
«Українське агентство з авторських та
суміжних прав».
Департамент розвитку сфери інтелектуальної власності є самостій-

ним структурним підрозділом апарату Міністерства економіки України.
До складу департаменту входять такі
структурні підрозділи: управління
промислової власності; управління
авторського права і суміжних прав;
управління державних реєстрацій;
відділ співробітництва з національними та міжнародними інституціями
у сфері інтелектуальної власності.
Основними завданнями департаменту є: забезпечення формування та
реалізація державної політики у сфері
інтелектуальної власності; організація
в установленому порядку проведення
експертизи заявок на об’єкти права
інтелектуальної власності та видачі
патентів і свідоцтв на об’єкти права
інтелектуальної власності; забезпечення здійснення державної реєстрації об’єктів права інтелектуальної
власності, проведення реєстрації договорів про передання прав на об’єкти
права інтелектуальної власності, що
охороняються на території України,
та ліцензійних договорів; організація
ведення державних реєстрів об’єктів
права інтелектуальної власності; аналіз стану застосування і дотримання
національного законодавства у сфері
інтелектуальної власності; забезпечення розроблення та укладення міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності та ін. [8].
Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) – інституційна складова державної системи правової охорони
інтелектуальної власності в Україні.
З 15 жовтня 2020 року відповідно
до Закону України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16.06.2020 №

703-IX, яким визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності та який набрав чинності 14 жовтня 2020 року, Укрпатент
здійснює наступні повноваження [9]:
• прийом заявок і проведення їх
експертизи, ухвалення відповідних рішень (промислова власність);
• прийом і розгляд заявок на державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва і на
реєстрацію договорів, що стосуються
прав авторів на твори, проведення їх
реєстрації;
• здійснення державної реєстрації
промислових зразків та видача відповідних охоронних документів – свідоцтв;
• проведення державної реєстрації географічних зазначень;
• здійснення державної реєстрації
винаходів і корисних моделей, видача
патентів на ці об’єкти;
• проведення державної реєстрації торговельних марок, видача свідоцтв на ці об’єкти;
• здійснення державної реєстрації
компонувань і видача свідоцтв;
• визнання недійсними прав на
об’єкти інтелектуальної власності.
Нещодавно було утворено нову
державну організацію – Національний
офіс інтелектуальної власності (Офіс)
та затверджено її статут. Згідно зі статутом, Офіс – це державна некомерційна організація, яка покликана виконувати всі стратегічні завдання держави
щодо інтелектуальної власності, а також виконувати поточні доручення відповідного Міністерства [10].
Українське агентство з авторських
та суміжних прав – організація, що
здійснює управління правами авторів
музичних, літературних, драматич129

них та інших творів мистецтва і науки на колективних засадах. Установа
управляє майновими правами українських авторів, а також представляє на
території нашої країни інтереси іноземних правовласників на основі договорів про взаємне представництво
з іноземними авторсько-правовими
організаціями. Вітчизняне агентство
є найстарішим авторсько-правовим
товариством в Україні, що отримало
статус державної організації. Установа виконує наступні завдання: управління на колективній основі і захист
майнових прав вітчизняних і зарубіжних авторів на території України; усунення порушень в галузі авторського
права в переговорному або судовому
порядку; попередження правопорушень у сфері інтелектуальної власності шляхом підвищення інформованості громадськості в галузі авторського
права; сприяння становленню і розвитку загальної правової системи
у сфері інтелектуальної власності та
колективного управління авторськими правами в Україні [11].
Питання ефективного використання підприємцями права на інтелектуальну власність також займає
одне з головних місць в світовій та
зокрема Європейській промисловій
політиці. Створення умов для розвитку інтелектуальної власності залишається основною передумовою підвищення конкурентних позицій бізнесу,
зокрема в умовах європейської інтеграції. Угодою «Про Асоціацію між
Україною та ЄС», главою 9 «Інтелектуальна власність» передбачено цілі:
спрощення створення і комерційного
використання інноваційних продуктів
та продуктів творчої діяльності на території Сторін і досягнення належно130

го та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності
[12].
Сторони домовились обмінюватись думками та інформацією щодо
своєї національної та міжнародної
практики і політики стосовно передачі технологій. Зокрема, це включає
заходи щодо спрощення інформаційних потоків, ділового партнерства,
ліцензійних та субпідрядних угод на
добровільній основі. Особливу увагу
необхідно звертати на умови, необхідні для створення належного сприятливого середовища для передачі
технологій у приймаючих державах,
зокрема на такі питання, як відповідна законодавча база і розвиток людського капіталу. Сторони гарантують
охорону законних інтересів власників
прав інтелектуальної власності.
Висновки. На сучасному етапі
завершується становлення глобальної системи правової охорони інтелектуальної власності. Необхідність
її створення зумовлена зростанням
значення інтелектуальної власності
у глобальній економіці та виникненням більш інтенсивних торговельних
відносин. В умовах потужного інноваційного та науково-технологічного
розвитку зростає значення інтелектуальної власності як у напрямі використання їх результатів у практичній
діяльності, так і у сфері правового
захисту. На теперішній час в Україні
ухвалено відповідні законодавчі акти
та діє низка інституцій у сфері інтелектуальної власності. Питання формування державної системи правової
охорони інтелектуальної власності залишаються актуальним в умовах повноцінної інтеграції до міжнародного
та європейського простору.
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ПРИНЦИП ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЇ ЯК СКЛАДОВА
ЕФЕКТИВНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
Анотація. Стаття присвячена розкриттю поняття та змісту принципу процесуальної економії як складової ефективності адміністративного судочинства. Автором
проведено аналіз національної судової практики в адміністративному судочинстві
та практики Європейського суду з прав людини з питань реалізації принципу процесуальної економії.
На основі аналізу практики Верховного Суду в адміністративному судочинстві
автор доводить, що у вітчизняних судах спостерігається тенденція надавати перевагу принципу процесуальної економії перед деякими іншими засадами адміністративного судочинства (такими як доступ до правосуддя, службове розслідування, тощо). Стверджується, що такий підхід не відповідає сучасному змісту принципу
процесуальної економії, який вимагає від суду дотримання не лише розумних строків розгляду та вирішення справи, але й інших засад верховенства права.
Обґрунтовано, що ефективно організований судовий розгляд передбачає забезпечення принципу процесуальної економії; вирішення, по можливості, процесуальних питань суддею одноособово; забезпечення справедливого здійснення своїх
процесуальних прав та обов’язків учасниками справи, а також справедливого, публічного та швидкого розгляду справи. Доведено, що реалізація принципу ефективного судового захисту прав та інтересів особи в адміністративному судочинстві безпосередньо пов’язана з вирішенням таких складних питань, як: тривалість судового
розгляду, розумний строк, процесуальна економія.
Автор обґрунтовує, що ефективність судового процесу як необхідної умови, зокрема, дотримання розумних строків розгляду та вирішення спорів, залежить від
багатьох факторів, а саме – дотримання принципу неприпустимості зловживання
процесуальними правами, дотримання розумних строків (тривалість), принципи
рівності та змагальності та право на ефективний захист, обов’язок виконання судового рішення, межі розсуду (дискреції) судді.
Ключові слова: ефективність, доступ до суду, розумні строки, адміністративне
судочинство, Верховний Суд, Європейський суд з прав людини.
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THE PRINCIPLE OF PROCEDURAL ECONOMY AS A
COMPONENT OF THE EFFICIENCY OF ADMINISTRATIVE
PROCEEDINGS
Abstract. The article is devoted to the disclosure of the content of the principle of
procedural economy as a component of the efficiency of administrative proceedings.
An analysis of domestic case law in administrative proceedings and the case law of the
European Court of Human Rights in matters related to the implementation of the principle
of procedural economy.
Based on the analysis of the practice of the Supreme Court in administrative proceedings,
the author proves that in domestic courts there is a tendency to give preference to the
principle of procedural economy over some other principles of administrative proceedings
(access to justice, official investigation, etc.). It is argued that such an approach does not
correspond to the modern content of the principle of procedural economy, which requires
the court to adhere not only to reasonable deadlines for consideration and resolution of
the case, but also other principles of the rule of law.
It is substantiated that an effectively organized trial includes ensuring the principle
of procedural economy; single decision of the judge, where possible, procedural issues;
ensuring the fair exercise of their procedural rights and responsibilities, as well as fair,
public and prompt proceedings. It is proved that the implementation of the principle
of effective judicial protection of the rights and interests of a person in administrative
proceedings is directly related to the solution of such complex issues as: the length of
court proceedings, reasonable time, procedural savings.
The author argues that the effectiveness of the judicial process as a necessary
condition, in particular, compliance with reasonable deadlines for consideration and
resolution of disputes, depends on many factors, namely – compliance with the principle
of inadmissibility of abuse of procedural rights, compliance with deadlines (duration)
principles of equality and adversarial proceedings and the right to ineffective protection,
the obligation to enforce a court decision, the limits of judicial discretion (discretion).
Key words: efficiency, access to court, reasonable time, administrative proceedings,
Supreme Court, European Court of Human Rights.
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Постановка проблеми. Вимога
ефективності судового захисту прав,
свобод та інтересів особи як складова
принципу верховенства права, є однією з головних вимог та критеріїв
оцінки якості судового захисту прав
та інтересів особи від порушень з боку
суб’єктів владних повноважень, що
закріплена у Конституції України та
міжнародних актах. При цьому важливим складовим елементом цієї вимоги є принцип процесуальної економії,
який, головним чином, пов’язаний
з ефективно організованим судовим
процесом та забезпечує дотримання
судами розумних строків розгляду та
вирішення спорів.
Водночас розвиток судової практики призводить до динамічного
розширення змісту принципу процесуальної економії, у зв’язку з чим виникає необхідність у проведенні ґрунтовного наукового аналізу питань,
пов’язаних із забезпеченням реалізації принципу процесуальної економії
як складової ефективності адміністративного судочинства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі питання, присвячені
дослідженню принципу процесуальної економії та розумних строків судового розгляду та вирішення справ
висвітлювались у роботах таких науковців, як С. В. Дяченко, М. Коханська, О. П. Кучинська, М. О. Сорока,
Л. В. Тацій, М. Ясинська та ін. Окремі
аспекти дотримання розумних строків в адміністративному судочинстві
досліджувались автором даної статті
[1; 2; 3]. Однак, на сьогодні не достатньо вивченим залишається принцип
процесуальної економії в адміністративному судочинстві у контексті його

дослідження як невід’ємної складової
ефективності правосуддя.
Формулювання цілей. Метою
статті є розкриття змісту принципу
процесуальної економії як складової
ефективності адміністративного судочинства.
Виклад основного матеріалу. Одним із складових елементів ефективності захисту прав, свобод та інтересів
особи, зокрема, в адміністративному судочинстві, є ефективно організований
судовий процес, який дозволяє розглянути справу та ухвалити в ній рішення
у розумні строки, керуючись принципом процесуальної економії.
На думку М. Ясинської, принцип
процесуальної економії передбачає,
що суд має ефективно захистити право, унеможлививши повторний позов; належність обраного позивачем
способу захисту права суд перевіряє
в чотири етапи, або стадії: з яких саме
правовідносин сторін виник спір; чи
передбачено обраний позивачем спосіб захисту законом або договором; чи
передбачено законом або договором
ефективний спосіб захисту порушеного права позивача; чи є спосіб захисту,
обраний позивачем, ефективним для
захисту його порушеного права у спірних правовідносинах; суд відмовить
у позові, якщо, перевіривши обставини, виснує, що обраний спосіб захисту
є неефективним відповідно до викладеної в позові вимоги [4].
Необхідно зауважити, що у судовій
практиці склалась тенденція підвищення значення принципу процесуальної економії порівняно з деякими
іншими принципами адміністративного судочинства (доступ до правосуддя, офіційне з’ясування обставин
справи тощо). Керуючись цим прин135

ципом, деякі адміністративні суди,
у разі обрання особою неналежного
(неефективного) способу захисту свого права, приймають рішення про відмову у задоволені позову.
Проте, не заперечуючи важливості
принципу процесуальної економії, не
слід, однак, звужувати зміст цього принципу, обмежуючись лише вищезазначеним підходом (відмова у позові з підстави обрання позивачем неналежного
(неефективного) способу захисту).
Зокрема, у науковій літературі
висловлюється думка про більш широкий зміст принципу процесуальної
економії, який відображається через
вимоги своєчасності та доступності
судочинства (простота процесуальних
засобів, оптимальна вартість процесу,
врахування інтересів соціально незахищених верств населення тощо), за
умови дотримання всіма суб’єктами
процесуальної форми, недопустимості зловживання правами, неупередженості суду у здійсненні судочинства та застосування дискреційних
повноважень забезпечує ефективність
судочинства [5, с. 17].
Крім того, принцип процесуальної економії як невід’ємної складової
ефективно організованого судового
процесу, вимагає дотримання судами
розумних строків розгляду та вирішення спорів.
У ст. 4 Кодексу адміністративного
судочинства України (КАС України)
розумний строк визначається як найкоротший строк розгляду і вирішення
адміністративної справи, достатній
для надання своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту порушених прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах
[6].
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З цього приводу у Висновку №
2(2001) Консультативної Ради Європейських суддів до уваги Комітету
Міністрів Ради Європи «Щодо фінансування та управління судами в контексті ефективності судової влади та ст.
6 Європейської конвенції з прав людини» зазначено, що відповідно до ст.
6 Конвенції доступ до правосуддя та
право на справедливий суд не забезпечуються належним чином, якщо справа
не розглядається упродовж розумного
строку судом, у якого є необхідне фінансування та ресурси для ефективного виконання своїх обов’язків [7].
Водночас недотримання розумного строку розгляду та вирішення справи є проблемою системного характеру
для вітчизняних судів, про що свідчить
значна кількість рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), в яких
констатовано порушення Україною п.
1 ст. 6 та/або ст. 13 Конвенції у зв’язку
з надмірною тривалістю судових проваджень.
Зокрема, у рішенні у справі «Албул та інші проти України» (заяви №
18899/19 та № 49871/19, п. 4), в якій
заявники скаржилися, що тривалість
судових проваджень у їхніх справах
була несумісною з вимогою їх розгляду
упродовж «розумного строку», і вказували на відсутність ефективного засобу
правового захисту в цьому відношенні, ЄСПЛ визнав порушення п. 1 ст. 6
Конвенції (право на справедливий суд)
та ст. 13 Конвенції (право на ефективний засіб правового захисту) [8].
Аналогічні
висновки
зроблені
ЄСПЛ, зокрема, у рішеннях у справах
«Безрученкова та інших проти України» (заява № 5068/20 та дві інші) [9],
«Карнаушенко проти України» (заява
№ 23853/02) [10], «Миколайчук проти

України» (заява № 24259/20) [11], «Ляшенко та Сюр проти України» (заяви №
23724/20 та № 27693/20) [12], «Федорова
проти України» (заява № 43768/12) [13],
«Лавришин та Аксьонова проти України» (заява № 19061/20) [14], «Ковріжних проти України» (заява № 28943/15)
[15], «Березенко проти України» (заява
№ 29105/20) [16], «Пастухов та Молоковських проти України» (заяви №
24072/20 та № 24111/20) [17].
При цьому, визначаючи критерії
«розумності» строку розгляду справи,
ЄСПЛ наголосив, що такі критерії слід
оцінювати з урахуванням обставин
справи та з посиланням на такі критерії: складність справи, поведінку заявників та відповідних органів (рішення
у справі «Frydlender v. France», заява
№ 30979/96, п. 43 [18]).
У судовій практиці неодноразово
зверталась увага на важливості дотримання принципу процесуальної
економії задля досягнення ефективного захисту прав особи у судовому
порядку, а також пріоритетності цього
принципу, за деяких умов, над іншими принципами, які застосовуються
у судовому процесі.
Зокрема, Велика Палата Верховного Суду (ВП ВС) у низці постанов звертала увагу на те, що судовий захист
повинен бути повним та відповідати
принципу процесуальної економії,
тобто забезпечити відсутність необхідності звернення до суду для вжиття
додаткових засобів захисту (постанови ВП ВС від 22 вересня 2020 р. у справі
№ 910/3009/18 [19], від 19 січня 2021 р.
у справі № 916/1415/19 [20], від 16 лютого 2021 р. у справі № 910/2861/18
[21], від 23 листопада 2021 р. у справі
№ 359/3373/16-ц [22]).

Також в ухвалі від 24 травня 2021 р.
у справі № 9901/20/21, мотивуючи необхідність об’єднання декількох справ
за позовами одного й того самого позивача до одного й того самого відповідача в одне провадження, ВС звернув
увагу на те, що об`єднання позовів, які
містять пов`язані між собою підставою
виникнення або поданими доказами
вимоги, є одним із засобів реалізації
принципу процесуальної економії,
який спрямований, у першу чергу, на
пришвидшення розгляду таких справ
та зменшення судових витрат [23].
Для прикладу, у постанові від 3
липня 2019 р. у справі № 761/6343/17
Верховний Суд (ВС) дійшов висновку
про невідповідність рішення суду першої інстанції вимогам щодо законності та обґрунтованості, однак не скасував це рішення суду першої інстанції,
а відправив справу на новий розгляд
безпосередньо до суду апеляційної інстанції, врахувавши принцип процесуальної економії [24].
Крім того, відповідно до ст. 6 Рекомендації R (95)5 Комітету Міністрів
державам-членам «Щодо введення
в дію та поліпшення функціонування
систем і процедур оскарження у цивільних або комерційних справах» для
забезпечення швидких і ефективних
слухань по скаргам державам слід розглянути можливість прийняття деяких
або всіх нижчеперелічених заходів:
відмовитися від використання
послуг більшого числа суддів, ніж це
необхідно для розгляду справ; один
суддя міг би використовуватися, наприклад, для розгляду деяких або всіх
наступних питань: процесуальних
клопотань, коли про це просять сторони, термінових справ тощо;
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ввести вимогу про суворе дотримання сторонами граничних строків
і передбачити санкції за їх недотримання, наприклад у вигляді накладення штрафу, відхилення скарги або
відмови від розгляду питання, щодо
якого діє граничний термін;
сприяти використанню послуг кваліфікованих адвокатів, які виступають
від імені сторін в суді [25].
У свою чергу, у Рекомендаціях №
(94)12 «Незалежність, дієвість та роль
суддів», які ухвалені Комітетом Міністрів Ради Європи на 518 засіданні
заступників Міністрів, рекомендовано
урядам держав-членів ужити всіх необхідних заходів або зробити ці заходи більш ефективними з тим, щоб піднести роль як кожного окремого судді,
так і всього суддівського корпусу в цілому, та зміцнити їхню незалежність
і дієвість, зокрема, через застосування, принципів, зокрема, принципу III
«Відповідні умови праці».
Для створення відповідних умов
праці, які дозволять суддям ефективно працювати, необхідно, зокрема,
укомплектувати штати достатньою
кількістю суддів та забезпечити їм
перед призначенням та протягом їхньої карʼєри необхідну професійну
підготовку, прикладом якої може бути
стажування у судах та, за можливості, в інших органах влади; судді не
повинні оплачувати таку професійну
підготовку; ця підготовка має бути
спрямована на вивчення нового законодавства та судової практики; у разі
необхідності така підготовка повинна
включати навчальні візити до органів
влади та судів в європейських та інших зарубіжних країнах; забезпечити те, щоб статус і винагорода суддів
відповідали гідності їхньої професії
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та відповідальності, яку вони беруть
на себе; надати в розпорядження
суддів офіс помічників та відповідне
обладнання, зокрема, засоби для діловодства для того щоб вони могли
діяти ефективно та без невиправданих затримок; ужити відповідних заходів з тим, щоб доручити виконувати
несудові завдання іншим особам, відповідно до Рекомендації № R (86)12
щодо заходів, які спрямовані зменшити перевантаження у роботі судів [26].
Проведене у цій статті дослідження дає підстави стверджувати, що реалізація принципу ефективності судового захисту прав та інтересів особи
в адміністративному судочинстві
безпосередньо пов’язана з вирішенням таких складних питань права як
тривалість судового розгляду справи,
розумні строки та принцип процесуальної економії.
Вимога ефективності судового захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів
владних повноважень, яка закріплена
у Конституції та законах України, міжнародних актах, є складовою принципу верховенства права, елементом
демократичної держави, необхідною
умовою підвищення довіри до суду
та охоплює, зокрема, такі складові:
1) ефективно організований судовий
процес (забезпечення принципу процесуальної економії; одноособове
вирішення суддею, де це можливо,
процесуальних питань; забезпечення добросовісного використання сторонами своїх процесуальних прав та
виконання обов’язків); 2) ефективний
розгляд та вирішення справи (справедливе, публічне та оперативне провадження).

Ефективність організації судового
процесу як необхідної умови, зокрема, дотримання розумних строків розгляду та вирішення спорів, залежить
від багатьох чинників, зокрема, дотримання принципу неприпустимості
зловживання процесуальними правами та строків (тривалості) розгляду
юридичного спору в суді, гарантування конституційних принципів рівності та змагальності учасників справи,
а також обов’язковості виконання судового рішення.
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ
ДЕМОКРАТІЇ УЧАСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
Анотація. У публікації розкриваються методологічні аспекти наукових досліджень розбудови і функціонування механізмів демократії участі в Україні в після
воєнної агресії РФ. Наголошується, що з одного боку, запровадження в Україні воєнного стану обмежило низку конституційних прав громадян і форми соціальної участі громадян, а з іншого – демократія участі продовжу ефективно функціонувати на
загальнонаціональному та місцевому рівнях на більшості територій нашої держави,
підконтрольних Україні. При міністерствах і центральних органах виконавчої влади
продовжують діяти громадські ради, найбільш важливі проєкти нормативно-правових рішень проходять громадські обговорення, а електронні звернення до Президента України демонструють зацікавленість громадян з багатьох питань, пов’язаних
із протистоянням України російській агресії. Іще більшої популярності демократія
участі (місцеві ініціативи, громадські слухання, загальні збори жителів, партисипаторні бюджети) має в територіальних громадах.
Відзначається, що методологія досліджень науки державного управління була
сформована відносно нещодавно, але враховує історичні досягнення методології інших соціогуманітарних досліджень у сфері філософії, права, економіки, соціології
тощо. Під цією методологією запропоновано розуміти системи взаємозумовлених
і різнорівневих (філософських, загальнонаукових, спеціальних) методів і їх груп, які
становлять складно диференційований інструментарій пізнання явищ, процесів,
статусів і феноменів державного управління, включаючи сутність, зміст, механізми
і форми використання потенціалу партисипаторної демократії в публічному (державному) управлінні.
Обґрунтовується важливість трансформації методології дослідження питань
теорії та практики розвитку демократії участі в Україні в умовах воєнного стану.
Зокрема, через посилення цієї методології прогностичними методами і методами
моделювання. Оновлена методологія має створити дієвий пізнавальний інструментарій для використання потенціалу партисипаторної демократії при формуванні
національного спротиву проти російської агресії. Наступним важливим завданням
трансформації методології дослідження демократії участі в державному управлін-
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ні є формування перспективних теоретичних моделей поглиблення демократичних
перетворень в Україні під час повоєнної відбудови нашої держави.
Ключові слова: метод, методологія, державне управління, демократія, демократія участі, партисипаторна демократія, військова агресія РФ, воєнний стан.
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RESEARCH METHODOLOGY FOR THE STUDY OF
MECHANISMS OF IMPLEMENTATION OF PARTICIPATORY
DEMOCRACY UNDER THE MILITARY SITUATION IN UKRAINE
Аnnotation. The publication reveals the methodological aspects of research on the
development and functioning of mechanisms of participatory democracy in Ukraine after
the military aggression of the Russian Federation. It is noted that on the one hand, the introduction of military situation in Ukraine has limited a number of constitutional rights of
citizens and forms of social participation of citizens, but on the other hand, participatory
democracy continues to function effectively at the national and local levels in most territories of our state controlled by Ukraine. Public councils continue to function under ministries and central executive bodies, the most important drafts of normative legal decisions
undergo public discussions, and electronic appeals to the President of Ukraine demonstrate the interest of citizens in many issues related to Ukraine’s opposition to Russian
aggression. Participatory democracy (local initiatives, public hearings, general meeting of
residents, participatory budgets) is even more popular in territorial communities.
It is noted that the methodology of public administration science research was formed
relatively recently, but takes into account the historical achievements of the methodology of other socio-humanitarian research in philosophy, law, economics, and sociology.
Under this methodology it is proposed to understand the systems of interdependent and
multilevel (philosophical, general scientific, special) methods and their groups, which are
complex differentiated tools for understanding the phenomena, processes, statuses and
phenomena of public administration, including the essence, content, mechanisms and
forms of participatory potential public (state) governance.
The importance of transformation of methodology of research of questions of the theory and practice of development of democracy in Ukraine in the conditions of martial law
is substantiated. In particular, because of strengthening of this methodology with predictive methods and modeling methods. The updated methodology should create effective
cognitive tools for the use of the potential of participatory democracy in the formation of
national resistance to Russian aggression. The next important task of transformation of
research methodology of participatory democracy in state management is the formation
of perspective theoretical models of deepening of democratic transformations in Ukraine
during the post-war reconstruction of our state.
Key words: method, methodology, public administration, democracy, participatory
democracy, Russian military aggression, military situation.
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Постановка проблеми. Запровадження в Україні воєнного стану через
збройну агресію РФ обмежило (але не
скасувало) низку конституційних прав
громадян, включаючи право на участь
в управлінні державними справами
і на безпосереднє здійснення місцевого самоврядування. З іншого боку, демократія участі продовжує ефективно
функціонувати на загальнонаціональному та місцевому рівнях на більшості територій нашої держави, підконтрольних Україні. При міністерствах
і центральних органах виконавчої
влади продовжують діяти громадські
ради, найбільш важливі проєкти нормативно-правових рішень проходять
громадські обговорення, а електронні
звернення до Президента України демонструють зацікавленість громадян
з багатьох питань, пов’язаних із протистоянням України російській агресії. Таким чином, соціальна активність
громадян в формуванні чутливих напрямків формування та реалізації державної політики і управління в Україні
в умовах воєнного стану, поряд із самовідданою роботою українців, є своєрідним «мирним фронтом», який
сприяє соціальній мобілізації громадян для героїчної оборони України.
Іще більшу популярність демократія участі (місцеві ініціативи, громадські слухання, загальні збори жителів,
партисипаторні бюджети, діяльність
органів самоорганізації населення та
ін.), починаючи із 2014 року має в територіальних громадах України [1].
Слід погодитись із О. Батановим, В.
Кравченком і Х. Приходько, що сучасна українська місцева партиспаторна
демократія – це «легальні та легітимні
форми безпосередньої участі громадян
у публічному житті на місцевому рівні,

які дозволяють і в подальшому забезпечувати вирішення питань і розв’язання
проблем місцевого значення шляхом їх
публічного обговорення, узгодження, винесення на публічні слухання та/або голосування тощо» [2, с. 24].
Нині жителі територіальних громад
України добровільно, за власної ініціативи долучаються до вирішення питань
територіальної оборони від російської
агресії та до відновлення інфраструктури й житлового фонду зруйнованих
окупантами міст, а також для допомоги внутрішньо переміщеним особам
з тимчасово окупованих районів і районів, де ведуться активні бойові дії.
Позитивним і унікальним є й досвід створення в Україні добровольчих
формувань територіальних громад,
які відповідно до ст. 1 Закону України
«Про основи національного спротиву»,
являють собою «воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають
у межах території відповідної територіальної громади, який призначений для
участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони» [3]. Феноменологія успіху реалізації проекту
територіальної оборони із першого дня
військового вторгнення РФ в Україні,
безперечно, заслуговує свого самостійного вивчення. Відзначимо лише, що
для незалежної України досвід створення боєздатної та ефективної територіальної оборони, сформованої на
добровільних засадах із числа жителів
територіальних громад став іще одним
важливим індикатором прихильності
українців до свободи і демократії, навіть в умовах воєнного стану.
Таким чином, історично сформовані, від вічевої демократії Київської
Русі – до Революції Гідності, цінності
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та принципи демократії [4; 5] є визначальною складовою правосвідомості
та світогляду українців у цілому. Це
зумовлює їх прихильність до демократичних засад державного управління
та місцевого самоврядування як у мирний період державотворення, так і під
час героїчної оборони від військової
агресії РФ, відліком якої стало 24 лютого 2022 р. Відповідні цінності властиві
й дослідникам феномену демократії
участі (співучасті, чи дорадчої участі
[6, с, 4-5]) чи ж партисипаторної демократії (Participatory Democracy), яка
«передбачає безпосередню участь членів
територіальної громади в управлінні
громадою (або громадян – в управлінні
державою), тобто в процесах підготовки, ухвалення управлінських рішень та
контролю їх реалізації» [7].
Врешті, як писав В. Старосольський, цитуючи іншого дослідника
питань державного управління Р. Челлена, «В розвою кожної науки буває момент, коли вона зупиняється, неначе-б
то для передишки та роздуму, коли
наступає перевірка наукою самої себе
і коли мусить прийти до зведення рахунків. В такому моменті починається
дискусія про методи» [8, с. 1].
Це твердження зберігає свою актуальність і нині. З часу формування нами в контексті дисертаційного дослідження основ методології
дослідження механізмів демократії
участі в 2020-2021 рр., у силу зміни
воєнно-політичної ситуації в Україні,
ця методологія, на наше переконання, зазнала відомих змін. Оновилась
її, сутність, зміст і на перший план
вийшли прогностичні методи, методи
моделювання etc. То ж саме проблеми
оновлення методології дослідження
партисипаторної демократії та її ме146

ханізмів в Україні складають предмет
цієї наукової розвідки.
Аналіз досліджень і публікацій.
Питання теорії та практики механізмів залучення громадськості до участі
в державному управлінні та соціальна
природа партисипативної демократії досліджувались у роботах учених
з державного управління (І. Абрам’юк,
О. Бойко, М. Гирик, Н. Васильєва, В.
Олуйко, Л. Пашко, І. Попова, О. Пухкал,
І. Сурай, Т. Федоренко, С. Хаджирадєва
та ін.) та права (О. Батанов, Г. Берченко, В. Кравченко, О. Лотюк, В. Нестерович, В. Погорілко, А. Селіванов, В. Федоренко і ін.).
Разом із тим, питання методології
механізмів реалізації потенціалу демократії участі в Україні залишається
малодослідженим. Ця публікація логічно продовжує попередні дослідження автора, присвячені методологічним
аспектам партисипаторної демократії
[9; 10].
Метою статті є обґрунтування
сутності та змісту методології наукового дослідження розбудови і функціонування механізмів демократії участі
в Україні та їх трансформації під час
воєнного стану в Україні та на перспективу – для повоєнного відродження України.
Виклад основного матеріалу. Як
відомо, методи, механізми і форми
здійснення влади і управління спочатку в античних містах-полісах, а надалі
й у державах та громадах іще з часів
Аристотеля й до сьогодні привертають
посилену увагу політиків, державних
діячів і учених. Свого часу, понад півтора століття тому, один із перших дослідників методології («методи») т.з.
«державних наук» В. Сергеєвич писав
насупне.

«Справа науки – безпристрасний
розгляд всілякого роду державних установ з точки зору їх придатності, та
незалежно від цього – чи відповідає ця
установа загальному ладу конкретної
держави, чи ні. … Наука ж не діє, нічого
сама не запроваджує, вона лише вивчає»
[11, с. 25].
З того часу науки про державу, зокрема й наука про державне управління якісно змінились, розширили
предмет свого дослідження та посилили свій вплив на формування й реалізацію державної політики у різних
сферах суспільного життя. У цьому
сенсі більш об’єктивною та привабливою є позиція українського вченого В.
Старосольського, який писав у своїй
роботі «Методологічна проблема в науці про державу» (1925 р.) наступне:
«Думка про те, що суспільне життя
підлягає пануванню «кавзальності», що не
тільки воно являється твором вільного,
розумного мислення, але що і саме те мислення являється неминучим наслідком
певних причин, – такі думки дуже давні.
Їх висловлювали вже мислителі древнього грецького світу. Середньовіччя було
заглушило їх. Вони виринули знову з більшою силою аж після суспільно-політичної
та культурної ліквідації Середньовіччя,
а промостив їх дорогу раціоналізм теоретиків «права розуму» та «суспільного
договору»» [8, с. 6].
Поряд із державою та її органами відомої ваги з другої пол. XX ст.
набувають такі суб’єкти публічного
життя (публічного володарювання та
управління), як територіальні громади (комуни, гміни), а також громадянське суспільство та його інститути. У
більшості державах світу, включаючи
і пострадянські та постсоціалістичні
з декларативного в реальний тран-

сформується статус народу, як єдиного
джерела влади у державі. Змінюється
уявлення про форми впливу громадян, жителів територіальних громад
і інститутів громадянського суспільства на державну політику та процес
управління державою. Поряд із безпосередньою та представницькою демократією утверджується партисипаторна (з англ. participate – «брати участь»)
демократія.
Іншого значення, ніж півтора століття тому, набуває «державна наука».
Вона стає невід’ємною складовою сучасного конструктивного державного управління. Врешті, з системи
соціогуманітарних і правничих наук
виокремлюється наука державного
управління, яка нині трансформувалася в Україні в науку публічного управління. Цій науці, як і кожній іншій самостійній науці, властиві самостійний
предмет і метод дослідження.
У свою чергу, можемо погодитись
із Т. Федоренко, яка у своєму дослідженні про демократію участі в медичній сфері пише про те, що чи не
найбільш важливим результатом дослідження методів у XIX ст. стало усвідомлення, що їх застосування поодинці, або ж у довільному порядку, не дає
того ефекту, яким наділене системне
застосування обраних і скомпонованих методів, які у своїй системі утворюють методологію. Це дало змогу
сформувати загальну методологію –
науку про методи, як науку для всіх
інших наук [12, с. 48]. Водночас, методологія не є єдиною для різних галузей
знань, що розмежовуються за своїми
завданнями і предметами, а також
пріоритетними методами дослідження. До того ж, навіть такий універсальний метод, як системний аналіз,
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матиме різне значення в кібернетиці,
соціології та державному управлінні.
Зазначене сприяло розвитку галузевих методологій наукових досліджень.
Як відомо, методологія досліджень науки державного управління
була сформована відносно нещодавно, в кін. XX ст., але вона врахувала
історичні досягнення методології інших соціогуманітарних досліджень
у сфері філософії, політики, права,
політекономії (економіки), соціології
тощо. Методологія державного управління на сьогодні достатньо відома,
по-перше, як науковознавча категорія,
по-друге, як науковий інструментарій
дослідження основних явищ, процесів,
статусів і механізмів у галузі державного управління.
Знання про методологію державного управління, сформовані в значному масиві монографій, наукових
статей у фахових часописах. енциклопедичних видань і дисертаційних
досліджень. Зокрема, в «Енциклопедичному словнику з державного
управління» (2010 р.) під методологією пропонується розуміти «систему
способів організації та здійснення теоретичної і практичної діяльності, а також вчення про цю систему – її структуру, логічну організацію. Методологія
охоплює три підсистеми: методологію
науки (вчення про систему способів організації і здійснення наукового пізнання, а також побудову систем наукових
знань), яка поділяється на змістову та
формальну методологію; методологію
наукового дослідження (систему способів наукового дослідження певних об’єктів), яка поділяється на філософську,
загальнонаукову та конкретнонаукову
методологію, а також методологію
практичної діяльності (систему спосо148

бів організації та здійснення практичної діяльності)» [13, с. 414]. Для нашого
дослідження важливим є саме друге
значення «методологія» в державному
управлінні, а саме – методологія наукового дослідження. Останнє визначається в науці державного управління, як «вчення про принципи, прийоми
і операції, побудову, форми і засоби наукового пізнання» [13, с. 414].
Методологія наукового дослідження є важливим інструментарієм логічного формування та поширення цінності наукових знань і світоглядних
принципів дослідників у практику,
насамперед державно-управлінську.
Що ж до її структури, тобто, внутрішньої побудови, т.з. «конструкції», то
наукознавці обґрунтовують наявність
у будь-якій цілісній методології відповідної системи – рівнів, зрізів, складників (методів), які перебувають між
собою в певних зв’язках. У колишньому СРСР вони уявлялися в вигляді уявної «методологічної піраміди».
Так А. Ракітов обґрунтовував існування «піраміди принципів» наукового пізнання, вершину якої утворюють
філософські принципи, а на нижчих
щаблях мають розташовуватися загальнонаукові та галузеві принципи
наукового пізнання. Хоча, ці принципи, їх склад на кожному зі щаблів, на
думку вченого, постійно змінювався:
«змінюється їх склад, їх зміст і місце
в системі наукового знання» [14, с. 32].
Таким чином, під принципами наукового пізнання та їх «пірамідою», у радянському наукознавстві, по-суті, була
обґрунтована ієрархічна централізована система філософських, загальнонаукових і спеціальних галузевих методів пізнання, яка використовується

дослідниками на пострадянському
просторі донині.
Зокрема, сучасні українські учені
в галузі державного управління пишуть про диференційоване втілення
в таких видах методології: філософська методологія; загальнонаукова
методологія; конкретно-наукова методологія; методика та техніка наукових досліджень [15, с. 128]. Відповідні
рівні методології у своєму поєднанні
утворюють систему методології, яка
традиційно використовується для
проведення наукових, у тому числі
й дисертаційних досліджень, у різних
галузях науки, включаючи науку державного управління. Не є винятком
і методологія досліджень потенціалу
партисипаторної демократії в державному управлінні. Разом із тим,
останній компонент, визначений авторами «Енциклопедичний словник
з державного управління» серед «видів методології», по-суті, є методикою. Тобто, технологією послідовного
та комплексного застосування різних
методів, віднесених до перших трьох
видів методології.
Також, визнаючи системність істотною ознакою будь-якої методології, відзначимо, що методологія, як
система методів, не обов’язково повинна мати єдину ієрархічну систему супідрядних методів. Тим більше,
що радянське та пострадянське наукознавство досить схоластично пояснює відмінність між філософськими,
загальнонауковими, галузевими (спеціальними) методами наукових досліджень і вже згаданою «методикою
та технікою наукових досліджень», а
також принципи їх супідрядних зв’язків. До прикладу, метод системності
властивий не лише філософській, а

й загальнонауковій та галузевій методології, включаючи науку державного
(публічного) управління.
На сьогодні у правничій науці та
науці державного управління отримали поширення й інші підходи щодо
методології наукових досліджень, її
завдань, системи і структури. Зокрема, правознавці виокремили два рівні
системи методології досліджень – світоглядні методологічні принципи та
методи безпосереднього дослідження.
Під першими із названих компонентів системи методології пропонується
розуміти систему світоглядних ідей
і принципів, які становлять основу
правосвідомості дослідника та «можуть бути ефективно використані як
стратегія набуття нових знань» [15,
с. 28] про предмет дослідження.
Серед таких світоглядних методологічних принципів В. Федоренко
виокремив наступні: деідеологізації
та свободи наукових досліджень, всебічності, об’єктивності, системності,
діалектики, історизму, детермінізму,
феноменології та ін. [15, с. 28-29]. Очевидно, що більшість із цих принципів
є актуальними і для дослідження публічно-управлінських явищ, зокрема
механізми партисипаторної демократії в публічному управлінні.
Другим компонентом системи
методології В. Федоренко визначив
методи, які становлять «систему взаємопов’язаних і взаємозумовлених
правил, прийомів і способів цього
предмету правових досліджень. «Первинність» чи «вторинність» цих методів у процесі дослідження визначається (за потреби) науковцем, а по його
закінченні – результатом відповідного дослідження» [15, с. 48]. Наведений
підхід до розуміння призначення ме149

тодів у системі методології вбачається
перспективним. Адже, у XXI ст. методологія наукових соціогуманітарних
досліджень, у залежності від мети,
завдань, предмету та рівня наукової
кваліфікації дослідника, може бути не
лише шаблонною та нерідко атрибутивною «пірамідою методів», а повинна мати «кластерний» характер. Тобто,
бути своєрідною агломерацією послідовно застосованих, чи застосованих
у комплексі методів, методика (технологія) застосування дозволить дослідникові розв’язати поставлене завдання у найкоротші терміни із найбільш
переконливим результатом.
Система
безпосередніх
методів дослідження державно-правових
явищ, за твердженням В. Федоренка,
репрезентована «системним, структурно-функціональним,
діяльнісним,
порівняльно-правовим, історично-ретроспективним,
формально-догматичним, конкретно-соціологічним, прогностичним і ін.» [15, с. 48]. Більшість
із наведених методів вбачаються актуальними і для науки державного
управління, зокрема, щодо дослідження механізмів реалізації демократії
участі на загальнонаціональному та
місцевому рівнях публічного управління в період воєнного стану та в наступному за ним періоді відновлення
України.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи, можна зробити висновок, що методологія
дослідження реалізації потенціалу
партисипаторної демократії в публічному (державному) управлінні є системою взаємозумовлених, підпорядкованих меті та завданням дослідження,
узгодженим із його предметом, світоглядних методологічних принципів
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і безпосередніх методів дослідження
сутності та змісту реалізації демократії для забезпечення участі (політичної співучасті) громадян у формуванні
та реалізації державної політики і жителів територіальних громад для участі (соціальної співучасті) в здійсненні
місцевого самоврядування.
Сутнісними ознаками цієї методології є її: предметна зумовленість;
цілісність, комплексний характер і завершеність (дискретність); структурованість і диференціація світоглядних
методологічних принципів і методів;
інтегральний характер; наукова обґрунтованість і врахування здобутків методологій споріднених галузей
знань (права, економіки, соціології та
ін.); взаємозумовленість із методикою
(технологією) її реалізації та ін.
Зокрема, розвиток механізму реалізації партисипаторної демократії
в публічному управлінні в Україні може
бути дослідженим із застосуванням
системи наступних взаємозумовлених
методів: історично-ретроспективного
методу (під час розкриття питання про
еволюцію демократичного публічного
управління у з часів Античності – до
сьогодення); компаративного методу
наукового пізнання (для порівняння
механізмів реалізації потенціалу демократії участі для формування та реалізації державної політики і місцевого самоврядування в Україні та за
кордоном); структурно-функціонального методу (для розкриття внутрішньої побудови (структури) механізму
реалізації демократії участі, а також
для дослідження його функціонування та виявлення функцій громадян,
жителів, громадськості та інститутів
громадянського суспільства в досліджуваному механізмі); статистичний

метод (у процесі обробки інформації
для виявлення кількісних показників
розвитку основних форм демократії
участі в Україні, а також виявлення
«зворотнього зв’язку» з громадянами
України і жителями територіальних
громад України щодо ефективності
конкретних видів і форм демократії
Учасьі); методи прогнозування та моделювання (для виявлення основних
напрямів модернізації механізму реалізації демократії участі у державному управлінні та місцевому самоврядуванні під час воєнного стану та
на період відновлення України після
перемоги над агресором) і ін.
Останні методи (прогнозування
та моделювання) на сьогодні виступають на перше місце в процесі дослідження розвитку механізмів партисипаторної демократії в Україні.
Адже, нещодавно Україна виборола
статус держави-кандидата на вступ
до Європейського Союзу. Досягнення
поставленої для України мети, – повноцінного членства в ЄС, – передбачає повну імплементацію цінностей
і принципів партисипаторної демократії.
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ
РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Анотація. У статті досліджується процес моделювання публічного управління
у сфері зовнішньоекономічної безпеки як певна послідовність розробки функціональної, інформаційної та морфологічних моделей, а також інтеграція вказаних моделей.
Встановлено, що функціональна модель – це модель діяльності, яка дає вихідні
дані для розробки інформаційної моделі. Інформаційна модель характеризує ступінь
невизначеності, яка притаманна системі чи системній проблемі, рівень наших знань
про них, про проблеми в знаннях і шляхах їх усунення. Морфологічна модель є описом
внутрішньої структури системи або системної проблеми, виявлення підсистем або
підпроблем і встановлення взаємозв’язків між ними, виявлення автономних функцій
у функціональній моделі та систематизація моделей. Результатом розробки морфологічної моделі є представлення структури та функцій елементів системи, класифікація
зв’язків та опис динаміки дій, в результаті чого дослідник отримує уточнену морфологічну модель, яка відповідає функціональній та інформаційній моделям системи публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки.
Зроблено висновок про те, запропоновані морфологічна модель публічного
управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки, організаційно-логічна схема розробки цільової програми розвитку системи публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки забезпечать функціональну цілісність системи публічного
управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки, що охоплена єдиним задумом
забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України на стратегічному, тактичному
та оперативному рівнях публічного управління у цій сфері з урахуванням вимог зовнішньоекономічного безпекового середовища до системи забезпечення зовнішньоекономічної безпеки та наявних обмежень по ресурсам та часу.
Ключові слова: зовнішньоекономічна безпека, публічне управління, механізми
публічного управління, моделювання, модель.
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MODELING AND PROGRAMMING OF THE SYSTEM OF
ACTIVITY OF PUBLIC AUTHORITIES IN THE FIELD OF FOREIGN
ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE
Abstract. The article investigates the process of modeling public administration in
the field of foreign economic security as a certain sequence of development of functional,
informational and morphological models, as well as the integration of these models.
It is established that the functional model is a model of activity that provides initial data
for the development of an information model. The information model characterizes the
degree of uncertainty inherent in a system or system problem, the level of our knowledge
about them, about problems in knowledge and ways to solve them. A morphological model
is a description of the internal structure of a system or system problem, the identification
of subsystems or subproblems and the establishment of relationships between them, the
identification of autonomous functions in a functional model and the systematization
of models. The result of developing a morphological model is a representation of the
structure and functions of system elements, classification of connections and description
of dynamics of action, as a result of which the researcher receives a refined morphological
model that corresponds to functional and information models of system of public
administration in foreign economic security.
It is conclude that the proposed morphological model of public administration in the
field of foreign economic security, organizational and logical scheme of development of
the target program for the development of public administration in the field of foreign
economic security will ensure the functional integrity of public administration in the field
of foreign economic security, which is covered by a single plan to ensure foreign economic
security of Ukraine at the strategic, tactical and operational levels of public administration
in this area, taking into account the requirements of foreign economic security environment
to the system of foreign economic security and existing resource and time constraints.
Keywords: foreign economic security, public administration, mechanisms of public
administration, modeling, model.
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Постановка проблеми. В умовах
складності й масштабності публічно-управлінських проблем взаємодії
органів публічної влади з міжнародними партнерами з питань зовнішньоекономічної безпеки особливого значення
набуває модельний підхід. Відповідно, надання публічному управлінню
у сфері зовнішньоекономічної безпеки
України наукового характеру передбачає широке використання на всіх його
рівнях і ланках результатів наукових
досягнень у галузі знань «Публічне
управління та адміністрування», а також інших соціальних та гуманітарних
наук, таких як: філософії, соціології,
політології, економіки та права.
Є сенс зауважити, що дослідження
проблем публічного управління у сфері
зовнішньоекономічної безпеки України в умовах євроінтеграції у рамках
парадигми управління «суб’єкт – полісуб’єктне середовище», парадигми
інноваційного розвитку суспільства,
системно-діяльнісної парадигми, інституціональної парадигми науки публічне управління приводить нас в площину моделювання процесу публічного
управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки. Останнє передбачає послідовну розробку функціональної, інформаційної та морфологічних моделей
згаданого управління.
Аналіз останніх досліджень
і публікацій. В сучасних умовах все
більша кількість вітчизняних науковців приділяють досить багато
уваги питанням зовнішньоекономічної безпеки у різних аспектах. Серед
українських дослідників першими
почали вивчати питання зовнішньоекономічної безпеки Бінько І., Мунтіян
В., Пастернак-Таранушенко Г., Шлемко В., Власюк О., Геєць В., Жаліло Я.,
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Ліпкан В., Сухоруков А. В подальшому
їх ідеї розвивали Аранчій В., Голодюк
Г., Коковський Л., Кравчук П., Марцева Т., Матвієць О., Мунтіян В., Обухова
В., Перетятько І., Павлюк Н., Попко В.,
Шаламов А., Шегінський О., Чернова О., Чирич Є., Яременко О. та інші.
Проте, на нашу думку, системних досліджень питань публічного управління у сфері зовнішньоекономічної
безпеки не так вже й багато. У зв’язку
з цим, пропонуємо розглянути вказані
поняття у контексті моделювання та
програмування їх складових.
Постановка завдання. Метою даної статті є розробка алгоритму моделювання та програмування розвитку
системи діяльності органів публічної
влади у сфері зовнішньоекономічної
безпеки України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Моделювання є процесом
послідовної розробки функціональної, інформаційної та морфологічних
моделей. При цьому найскладнішим
моментом в моделюванні систем
і системних проблем є інтеграція вказаних моделей.
Варто зазначити, що функціональна модель – це модель діяльності. Остання дає вихідні дані для розробки
інформаційної моделі, яка характеризує ступінь невизначеності, яка притаманна системі чи системній проблемі,
рівень наших знань про них, про проблеми в знаннях і шляхах їх усунення. Наступним кроком моделювання
є розробка морфологічної моделі,
яка є описом внутрішньої структури системи або системної проблеми,
виявлення підсистем або підпроблем
і встановлення взаємозв’язків між
ними, виявлення автономних функцій
у функціональній моделі та система-

тизація моделей. Підсумком розробки
морфологічної моделі є представлення структури та функцій елементів
системи, класифікація зв’язків та опис
динаміки дій, в результаті чого дослідник отримує уточнену морфологічну модель, яка відповідає функціональній та інформаційній моделям
системи.
Використовуючи метод конфігурування, запропонований Г. Щедровицьким [1, с. 149] спробуємо
розглянути функціональну модель
публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки як підсистему політики забезпечення зовнішньоекономічної безпеки, що передбачає
певний набір парадигматичних систем (блоків) та реалізацію їх в синтагматиці [1, с. 159].
Функціональна модель публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки, як синтагматичне
утворення можна умовно представити
трьома парадигмальними блоками:
1. Рефлексивний блок – це система
соціально-психологічних
механізмів
усвідомлення проблематики публічного
управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки, інформаційно-аналітичного механізму та механізму прийняття
управлінського рішення у сфері зовнішньоекономічної безпеки.
2. Організаційно-управлінський
блок включає в себе механізми розвитку та механізм керування системою
публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки. Механізми
розвитку системи публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки – це політико-правовий
механізм, інституційний механізм,
механізм
структурно-функціональної оптимізації системи публічного

управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки, кадровий механізм
та механізм ресурсного забезпечення
згаданого управління. Механізм керування системою публічного управління у сфері зовнішньоекономічної
безпеки – це організаційно-правовий
механізм, інституційний механізм,
кадровий механізм та механізм ресурсного забезпечення системи управління.
3. Інструментальний блок – це механізми публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки (механізми проактивного та реактивного
реагування).
При дослідженні проблем публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки, не можна обмежуватися лише характеристикою
цієї системи з огляду на те, що вона
є в даний час. Важливе значення в дослідженні системи має розкриття її
динаміки, визначення її перспективи,
виявлення, які з її елементів життєздатні, а які безперспективні. Більш
того, слід враховувати, що ця система
є частиною більш складної системи –
системи забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави, елементи
якої впливають на складові частини
розглянутої системи управління.
Головною метою системи публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки є досягнення нею
здатності утримувати всю сукупність
конфліктів та загроз на відповідному
передкритичному рівні, при якому
загрозливі чинники не здатні руйнівно впливати на зовнішньоекономічну
безпеку. Тому для цієї системи важливим є здатність вчасно передбачати
появу і фіксувати зміну інтенсивності
джерел загроз зовнішньоекономіч157

ній безпеці і можливості запобіганню
цим загрозам. Саме функціональне
призначення сприяє формуванню
системи публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки,
як надзвичайно динамічної структури, що повинна зуміти запобігти загрозам різного характеру. Виходячи
з цього, функціонування системи публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки здійснюється
у виконанні двох головних завдань –
проактивна (запобігання загрозам)
і реактивна (зустрічна) протидія.
Розробку інформаційної моделі
публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки доцільно здійснювати з позицій системного
підходу. Вказана модель має містити нормативно-правову, ситуативну,
концептуальну, математичну моделі
та модель прийняття рішення.
Інформаційна модель публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки у загальних рисах
може бути виражена схемою: аналізування (опис) – діагностування / передбачення – цілевбачання – планування – програмування (як конкретизація
програмування) – рішення – контроль
на виконанням рішення – зворотній
зв’язок (уточнення рішення або нове
рішення на основі нових даних аналізування, діагностування, прогнозування і т. ін.).
Розробку морфологічної моделі
публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки доцільно здійснювати з позицій системного
підходу як фундаментального у теорії
публічного управління.
Морфологічна модель публічного
управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки мусить бути побудо158

вана як відносно самостійна система,
тобто необхідно визначити її структуру, встановити взаємозв’язок між елементами, проаналізувати їх функції та
спроможність діяти цілеспрямовано
зі своїми особливостями. Це дозволяє
розробити її як результативний спосіб
пізнання реальної дійсності і науково
обґрунтованого впливу на процеси,
які відбуваються у зовнішньому та
внутрішньому безпековому середовищі, в міжнародних економічних відносинах та державі, що відповідає вимогам системного підходу.
На основі теоретико-методологічних засад визначення та функціонування механізмів публічного управління у сфері зовнішньоекономічної
безпеки, логіки формування взаємозв’язку ключових дефініцій політики
забезпечення зовнішньоекономічної
безпеки, визначимо основні складові морфологічної моделі публічного
управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки.
Морфологічна модель публічного
управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки має декілька основних
складових, що представляють собою
окремі механізми, об’єднані в систему правових, інституційних, організаційних, фінансових та соціально-психологічних засобів, які повинні
використовуватись у комплексі, що
й забезпечить досягнення цілей політики забезпечення зовнішньоекономічної безпеки, сприятиме підвищенню її ефективності.
Функціональна модель публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки визначає сутнісні
характеристики діяльності органів
публічної влади, на основі яких пропонуємо діяльність згаданих органів

представити як підсистему політики
забезпечення зовнішньоекономічної
безпеки. Остання, свою чергу, може
бути представлена набором трьох парадигматичних блоків (рис. 1), а саме:

• рефлексивного блоку;
• організаційно-управлінського
блоку;
• інструментального блоку.

Глобальна економіка, динамічне зовнішнє та внутрішнє безпекове середовище,
загрози зовнішньоекономічній безпеці, рухливий публічно-управлінський простір
1. Рефлексивний блок: підсистема усвідомлення проблематики забезпечення
зовнішньоекономічної безпеки, підсистема інформаційно-аналітичного забезпечення
діяльності органів публічної влади в системі забезпечення зовнішньоекономічної безпеки,
підсистема
прийняття
публічно-управлінських
рішень
у
сфері
забезпечення
зовнішньоекономічної безпеки.
2. Організаційно-управлінський блок: правовий, організаційно-адміністративний,
інституційний, інформаційно-аналітичний, інформаційний, фінансово-економічний, кадровий
механізми забезпечення діяльності органів публічної влади в системі забезпечення
зовнішньоекономічної безпеки, механізм взаємодії між міжнародними організаціями та
державою, іншими суб’єктами забезпечення зовнішньоекономічної безпеки, механізм
партисипаторної взаємодії між державою, бізнесом та громадськими організаціями у сфері
забезпечення зовнішьоекономічної безпеки.
3. Інструментальний блок: інструменти публічно-управлінського впливу на процеси
забезпечення зовнішньоекономічної безпеки
Стан зовнішньоекономічної безпеки держави

Рис. 1. Функціональна модель публічного управління у сфері зовнішньоекономічної
безпеки

Джерело: складено автором.
Ці блоки утворюють собою системну цілісність, що забезпечує системний
характер публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки.
Функціональна модель публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки представляє собою
умовний зразок публічно-управлінської діяльності, що забезпечує належний рівень функціонування органів публічної влади відповідно своїх
повноважень у сфері забезпечення
зовнішньоекономічної безпеки на
міжнародному, регіональному та на-

ціональному рівнях публічного управління. В подальшому вказана модель
може бути удосконалена шляхом
структурно-функціональної оптимізації її структури та функцій, а у випадку її низької ефективності – може
бути замінена на більш досконалий
варіант.
Варто зазначити, що функціональна модель публічного управління
у сфері зовнішньоекономічної безпеки
дає вихідні дані для розробки інформаційної моделі вказаного управління. Структурно інформаційна модель
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публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки включає
в себе (рис. 2): когнітивну підмодель;
нормативно-правову підмодель; ситуативну підмодель; цільову підмодель;
підмодель прийняття публічно-управлінських рішень у сфері забезпечення
зовнішньоекономічної безпеки.

Зауважимо, інформаційна модель
публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки характеризує:
1) ступінь невизначеності, яка притаманна сфері безпеки загалом, й зовнішньоекономічній безпеці зокрема;

Глобальна економіка, динамічне зовнішнє та внутрішнє безпекове середовище,
загрози зовнішньоекономічній безпеці, рухливий публічно-управлінський простір
1. Когнітивна підмодель: система знань про зовнішньоекономічну безпеку; система знань
про публічне управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки; система знань про загрози
зовнішньоекономічній безпеці; система знань про засоби проактивного та реактивного
реагування загрозам зовнішньоекономічній безпеці; система знань про проблеми теорії та
практики забезпечення зовнішньоекономічної безпеки, взаємодії суб’єктів забезпечення
зовнішньоекономічної безпеки між собою та міжнародними партнерами, публічного
управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки.
2. Нормативно-правова підмодель: декларації, закони, доктрини, стратегії, програми, на
основі яких визначаються засади зовнішньоекономічної безпеки, державний лад,
адміністративно-територіальний устрій держави; чинне національне законодавство, на
основі якого формуються та функціонують система публічного управління, система
економічної безпеки, система зовнішньоекономічної безпеки та система забезпечення
зовнішньоекономічної безпеки
3. Ситуативна підмодель: блок даних – структурування управлінської інформації щодо
стану зовнішньоекономічної безпеки конкретної держави; блок ситуації – оцінка
достатності опису ситуації, гіпотез, які визначають умови гарантування
зовнішньоекономічної безпеки конкретної держави.
4. Цільова підмодель: блок цілі – формулювання цільової функції діяльності суб’єктів
забезпечення зовнішньоекономічної безпеки, блок вибору – вибір критеріїв
результативності та ефективності діяльності суб’єктів забезпечення зовнішньоекономічної
безпеки.
5. Підмодель прийняття публічно-управлінських рішень органами влади у сфері
забезпечення зовнішньоекономічної безпеки, у рамках якої визначаються пріоритетні
напрями діяльності органів влади в системі забезпечення зовнішньоекономічної безпеки,
форми реалізації функцій системи забезпечення зовнішньоекономічної безпеки, а також
пріоритети її розвитку в умовах динамічного безпекового середовища.
Стан зовні економічної безпеки держави

Рис. 2. Інформаційна модель публічного управління у сфері зовнішньоекономічної
безпеки

Джерело: складено автором.
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2) системні проблем публічного
управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки;
3) рівень наших знань про практичні проблеми зовнішньоекономічної безпеки, про проблеми в знаннях
із міжнародної економічної безпеки
та зовнішньоекономічної безпеки,
шляхах їх вирішення.
Розробку морфологічної моделі
публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки доцільно
здійснювати з позицій системно-ситуаційного підходу як фундаментального в науці публічне управління.
Морфологічна модель публічного
управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки мусить бути побудована як відносно самостійна система, що
передбачає здійснення процедур:
• визначення її структури;
• встановлення
взаємозв’язку
між елементами системи публічного
управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки;
• аналіз функцій згаданої системи
та їх спроможностей діяти відповідно
до функціональних завдань.
Це дозволяє розробити вказану
модель як результативний спосіб пізнання дійсності і науково обґрунтованого впливу органів публічної влади
на процеси забезпечення зовнішньоекономічної безпеки на різних рівнях
управління, що відповідає вимогам
системно-ситуаційного підходу.
На основі теоретико-методологічних засад визначення та функціонування механізмів публічного управління у сфері зовнішньоекономічної
безпеки, логіки формування взаємозв’язку ключових дефініцій публічного управління у сфері національної
безпеки, пропонуємо визначити ос-

новними складовими морфологічної
моделі публічного управління у сфері
зовнішньоекономічної безпеки окремі системи, підсистеми та механізми
(рис. 3), а саме:
• система зовнішньоекономічної
безпеки (СЗЕБ), структурним елементом якої є система забезпечення зовнішньоекономічної безпеки (СЗЗЕБ);
• система публічного управління
у сфері зовнішньоекономічної безпеки (СПУЗЕБ), яка, в свою чергу, входить структурно до СЗЕБ.
• Структурними елементами системи публічного управління у сфері
зовнішньоекономічної безпеки є:
• підсистема правового забезпечення діяльності органів, що опікуються питаннями зовнішньоекономічної безпеки;
• підсистема інституційного забезпечення діяльності органів, що опікуються питаннями зовнішньоекономічної безпеки;
• підсистема науково-методичного забезпечення діяльності органів,
що опікуються питаннями зовнішньоекономічної безпеки;
• підсистема усвідомлення проблематики забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави;
• підсистема інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів, що опікуються питаннями зовнішньоекономічної безпеки;
• підсистема прийняття публічно-управлінського рішення у сфері
зовнішньоекономічної безпеки.
Структурними елементами підсистеми прийняття публічно-управлінського рішення у сфері зовнішньоекономічної безпеки є:
1) механізми публічного управління у сфері зовнішньоекономічної
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Рис. 3. Морфологічна модель публічного управління у сфері зовнішньоекономічної
безпеки

Джерело: складено автором.
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системи на стратегічному рівні – механізми політико-правового проектування та державного конструювання
відповідних механізмів забезпечення
зовнішньоекономічної безпеки;
2) механізми публічного управління у сфері зовнішньоекономічної системи на тактичному та оперативному
рівнях: правовий, організаційно-адміністративний, інституційний, інформаційно-аналітичний, інформаційний,
фінансово-економічний,
кадровий
механізми забезпечення зовнішньоекономічної безпеки; механізм взаємодії між міжнародними партнерами,
бізнесом, інститутами громадянського суспільства та органами державної
влади, що опікуються питаннями зовнішньоекономічної безпеки; механізм
партисипаторної взаємодії між органами публічної влади та громадськими організаціями у сфері забезпечення
зовнішньоекономічної безпеки; механізми проактивного і реактивного реагування на загрози зовнішньоекономічній безпеці;
3) механізми розробки, реалізації,
оцінювання та корекції публічної політики забезпечення зовнішньоекономічної безпеки;
4) механізм розвитку системи публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки.
В кінцевому підсумку ці механізми повинні забезпечити ефективне
застосування управлінських технологій діяльності органів публічної влади
у сфері забезпечення зовнішньоекономічної безпеки.
На основі морфологічної моделі формується організаційно-логічна схема розробки цільових програми розвитку механізмів публічного

управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки (рис. 4).
Ця організаційно-логічна схема
розробки цільової програми розвитку
системи публічного управління у сфері
зовнішньоекономічної безпеки представляє собою опис системної публічно-управлінської проблеми, а саме забезпечення оптимальної відповідності
цілей системи публічного управління
у сфері зовнішньоекономічної безпеки,
її структури та функцій:
1) сучасним викликам і загрозам
зовнішньоекономічній безпеці;
2) організаційно-управлінським
процесам у сфері забезпечення зовнішньоекономічної безпеки, які також
детерміновані змінами безпекового
середовища та трансформаціями державно-управлінського простору.
Організаційно-логічна схема розробки цільової програми розвитку
системи публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки
складається з дев’яти стадій:
І стадія передцільова, яка структурно складається із двох фаз:
1. Пізнавальна фаза на якій здійснюється:
а) вивчення:
• моделей загроз зовнішньоекономічній безпеці;
• моделі взаємообумовленості законів, закономірностей і принципів
забезпечення зовнішньоекономічної
безпеки;
• моделей взаємообумовленості
законів, закономірностей і принципів
економічного розвитку та публічного
управління;
• вітчизняний досвід та досвід
іноземних держав щодо забезпечення
зовнішньоекономічної безпеки.
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Державно-управлінський вплив на процеси розбудови, функціонування та розвитку СПУЗЕБ

І стадія – передцільова:

1 фаза – пізнавальна:

Завдання
а) вивчення моделей загроз ЗЕБ, моделі
взаємообумовленості законів, закономірностей і
принципів забезпечення ЗЕБ, економічного розвитку та
публічного управління; вітчизняного та зарубіжного
досвіду щодо забезпечення ЗЕБ;
б) формулювання проблем діяльності ОПВ у сфері
забезпечення ЗЕБ в умовах динамічного безпекового
середовища, трансформацій глобально-управлінського та
національного публічно-управлінського простору
в) вивчення сучасного та майбутнього стану системи
ПУЗЕБ
2 фаза – інформаційна:
Завдання
а) моніторинг та ідентифікація загроз ЗЕБ
б) прогнозування тенденцій розвитку загроз ЗЕБ та
можливі наслідки їх реалізації

ІІ стадія – цільова:
формулювання головної мети,
розподіл її на підцілі та побудова
дерева цілей ПУЗЕБ

Результат
наукові закони та принципи публічного управління у сфері ЗЕБ; закони та
закономірності розвитку зовнішньоекономічної безпекової обстановки;
закономірності реалізації загроз ЗЕБ; методологічні і теоретико-організаційні
принципи ПУЗЕБ; концептуальні засади забезпечення ЗЕБ; узагальнення та
систематизація вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо організації діяльності
ОПВ у сфері забезпечення ЗЕБ
теоретико-методологічна проблема – з’ясування недостатнього ступеню
теоретичного осмислення проблем ПУЗЕБ; практична проблема – необхідність
розробки науково обґрунтованих пропозицій для вдосконалення системи ПУЗЕБ за
результатами емпіричних досліджень щодо рівня загроз ЗЕБ
функціональна, інформаційна, морфологічна моделі ПУЗЕБ

Результат
перелік реальних загроз ЗЕБ
перелік потенційних загроз ЗЕБ

ІІІ стадія – практико-стратегічна:

ІV стадія – організаційна:

вироблення стратегії діяльності ОПВ у сфері
забезпечення ЗЕБ, визначення імперативів
публічної політики ЗЕБ

політико-правове проєктування та державне
конструювання СЗЗЕБ, системи діяльності
ОПВ у сфері забезпечення ЗЕБ

Система ПУЗЕБ
VІІІ стадія – розвиток системи ПУЗЕБ:

V стадія – практико‐тактична: розробка публічної політики ЗЕБ

оцінка існуючого стану системи ПУЗЕБ як системно‐кризового;
діагностика можливостей і шляхів виходу із системно‐кризового стану системи ПУЗЕБ;
Коригування

публічної
політики ЗЕБ

визначення пріоритетів розвитку системи ПУЗЕБ;

VІ стадія – практико-оперативна: реалізація
публічної політики ЗЕБ

гнучка переорієнтація цілей, оптимізація структури та функцій, уточнення завдань системи
ПУЗЕБ;
удосконалення організаційно‐правових засад функціонування системи ПУЗЕБ;

Сфера міжнародних економічних відносини

удосконалення системи підготовки фахівців‐управлінців у сфері ЗЕБ

Неналежний рівень
результативності
публічної політики
ЗЕБ

Належний рівень результативності публічної політики ЗЕБ
VІІ стадія – результуюча:
оцінка результатів публічної
політики ЗЕБ

Стан ЗЕБ

Рис. 4. Організаційно-логічна схема розробки цільової програми розвитку системи
публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки.

Джерело: складено автором.
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Результатом вивчення є:
• наукові закони та принципи публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки;
• закони та закономірності розвитку зовнішньоекономічної безпекової обстановки;
• закономірності реалізації загроз
зовнішньоекономічній безпеці;
• методологічні і теоретико-організаційні принципи публічного управління у сфері зовнішньоекономічної
безпеки;
• концептуальні засади забезпечення зовнішньоекономічної безпеки;
• узагальнення та систематизація
вітчизняного досвіду та досвіду іноземних держав щодо організації діяльності органів публічної влади у сфері
забезпечення зовнішньоекономічної
безпеки;
б) формулювання проблем публічно-управлінської діяльності у сфері
зовнішньоекономічної безпеки в умовах динамічного безпекового середовища, трансформацій глобального та
національного управлінського простору.
Результатом вивчення є:
• теоретико-методологічна проблема – з’ясування недостатнього ступеню теоретичного осмислення проблем публічного управління у сфері
зовнішньоекономічної безпеки в умовах динамічного безпекового середовища, трансформацій управлінського
простору, що потребує розробки понятійного і концептуального апарату для
дослідження цього процесу;
• практична проблема – необхідність розробки науково обґрунтованих
пропозицій для вдосконалення системи публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки за резуль-

татами емпіричних досліджень щодо
рівня загроз зовнішньоекономічній
безпеці, а також чинників, що підвищують або знижують ефективність
згаданого управління.
в) вивчення сучасного та майбутнього стану системи публічного
управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки.
Результатом вивчення є: функціональна, інформаційна, морфологічна
моделі публічного управління у сфері
зовнішньоекономічної безпеки.
2. Інформаційна фаза на якій
здійснюється:
а) моніторинг та ідентифікація загроз зовнішньоекономічній безпеці;
б) прогнозування тенденцій розвитку загроз зовнішньоекономічній
безпеці та можливі наслідки їх реалізації.
Результатом вивчення є:
а) перелік реальних загроз зовнішньоекономічній безпеці;
б) перелік потенційних загроз зовнішньоекономічній безпеці.
ІІ стадія – цільова стадія, яка передбачає:
формулювання головної мети, розподіл її на підцілі та побудова дерева
цілей публічного управління у сфері
зовнішньоекономічної безпеки;
ІІІ стадія – практико-стратегічна
стадія, яка передбачає:
вироблення стратегії діяльності
органів публічної влади у сфері забезпечення
зовнішньоекономічної
безпеки, визначення імперативів публічної політики забезпечення зовнішньоекономічної безпеки;
IV стадія – організаційна стадія,
яка передбачає:
• політико-правове проектування
та державне конструювання системи
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забезпечення зовнішньоекономічної
безпеки, системи діяльності органів
публічної влади у сфері забезпечення зовнішньоекономічної безпеки,
а саме:
• визначення місії та перспективної моделі системи публічного управління у сфері зовнішньоекономічної
безпеки;
• формування органів публічної
влади, що опікуються питаннями забезпечення
зовнішньоекономічної
безпеки;
• визначення теоретико-організаційних принципів функціонування
системи публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки.
V стадія – практико-тактична частина, яка на тактичному рівні управління у сфері зовнішньоекономічної
безпеки передбачає:
• розробку публічної політики забезпечення
зовнішньоекономічної
безпеки;
• перелік заходів щодо реалізації
публічної політики забезпечення зовнішньоекономічної безпеки.
VI стадія практико-оперативна
частина, яка на оперативному рівні
управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки передбачає:
• здійснення заходів органами
публічної влади у сфері забезпечення
зовнішньоекономічної безпеки.
VII стадія – результуюча стадія,
яка передбачає:
• оцінку результатів реалізації
публічної політики забезпечення
зовнішньоекономічної безпеки на
підставі якої приймаються публічно-управлінські рішення щодо майбутнього стану системи публічного
управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки;
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• за умов задовільного рівня результативності публічної політики
забезпечення
зовнішньоекономічної безпеки здійснюється її корекція
із збереженням існуючої структури
системи публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки;
• за умов незадовільного рівня
результативності публічної політики
забезпечення зовнішньоекономічної
безпеки здійснюється організаційний
розвиток системи публічного управління у сфері зовнішньоекономічної
безпеки;
VIII стадія також включає корекцію публічної політики забезпечення
зовнішньоекономічної безпеки, що
передбачає:
• корекцію цілей публічної політики забезпечення зовнішньоекономічної безпеки;
• корекцію пріоритетних напрямів публічної політики забезпечення
зовнішньоекономічної безпеки;
• корекцію принципів реалізації
публічної політики забезпечення зовнішньоекономічної безпеки;
• корекцію ресурсного забезпечення, засобів та інструментів реалізації публічної політики забезпечення
зовнішньоекономічної безпеки.
IX стадія – розвиток системи публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки, що передбачає:
• оцінка існуючого стану системи
публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки безпеки як
системно-кризового;
• діагностика можливостей і шляхів виходу із кризової ситуації;
• визначення пріоритетів розвитку
системи публічного управління у сфері
зовнішньоекономічної безпеки;

• гнучка переорієнтація цілей системи публічного управління у сфері
зовнішньоекономічної безпеки;
• оптимізацію структури та функцій
системи публічного управління у сфері
зовнішньоекономічної безпеки;
• уточнення завдань системи публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки;
• удосконалення системи професійної підготовки фахівців-управлінців з питань забезпечення зовнішньоекономічної безпеки.
Висновки. Отже, запропоновані морфологічна модель публічного
управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки, організаційно-логічна схема розробки цільової програми
розвитку системи публічного управління у сфері зовнішньоекономічної
безпеки:
забезпечать функціональну цілісність системи публічного управління
у сфері зовнішньоекономічної безпеки, що охоплена єдиним задумом
забезпечення зовнішньоекономічної
безпеки України на стратегічному,
тактичному та оперативному рівнях
публічного управління у цій сфері
з урахуванням вимог зовнішньоекономічного безпекового середовища
до системи забезпечення зовнішньоекономічної безпеки та наявних обмежень по ресурсам та часу;
дають змогу розширити та конкретизувати положення Закону України
«Про національну безпеку України»,
Стратегії національної безпеки України, Стратегії зовнішньополітичної
діяльності України, Стратегії економічної безпеки України та інших
нормативно-правових актів стосовно
діяльності органів публічної влади

у сфері забезпечення зовнішньоекономічної безпеки.
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