
Львівський науковий фоум 

64

7. Рішення Конституційного Суду України  у  справі  за  конституційним  поданням  51  народного 
депутата  України  про  офіційне  тлумачення  положень  статті 10  Конституції  України  щодо  застосування  
державної  мови  органами  державної  влади,  органами  місцевого  самоврядування  та  використання  її  у  
навчальному  процесі  в  навчальних  закладах  України (справа  про  застосування  української  мови)  від 14 
грудня 1999 р.,  №10-рп/1999 // Збір. рішень висновків КСУ, К. Ін Юре 1999  с.с.486-499.  

8. Рішення Конституційного Суду України у  справі за конституційним  поданням  60 народних 
депутатів України  про  офіційне  тлумачення  положень  частини  другої  статті 14  Закону  України  «Про  
кінематографію» (справа  про  розповсюдження іноземних  фільмів)   від 20 грудня 2007 р.,  №13-рп/2007//  
Збір. рішень висновків КСУ, К. Ін Юре 2007  с.206-211; 

9. Рішення Конституційного Суду України  у  справі  за конституційним  поданням  52 народних 
депутатів  України  та  за  конституційним  поданням  Верховної  Ради Автономної  Республіки  Крим  щодо  
відповідності  Конституції  України  (конституційності) статті 15 Кодексу  адміністративного  судочинства  
України,  статті 7 Цивільного  процесуального  кодексу України (справа  про мову  судочинства)  від 22 квітня 
2008 р.,  №8-рп/2008 // Збір. рішень висновків КСУ, К. Ін Юре 1997  с. 163-167. 

10. Рішення Конституційного Суду України  у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів 
України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про засади державної 
мовної політики» від 28 лютого 2018 року № 2-р/2018//  Вісник  Конституційного  Суду  України. 20018 № 2 с.101. 

11. Рішення Конституційного Суду України  у  справі  за  конституційним  поданням  60  народних  депутатів 
України  про  офіційне  тлумачення  положень  частини першої статті 103 Конституції  України в  контексті 
положень  її  статей 5, 156  та  конституційним  зверненням  громадян   Кислої Тетяни Володимирівни  про  офіційне  
тлумачення  положень  частини  другої,  третьої,  четвертої   статті 5 Конституції  України  (справа  про  здійснення  
влади  народом) від 5 жовтня 2005 р.,  №6-рп/2005  Вісник  Конституційного  Суду  України  № 5 с. 26. 

УДК 330.341 

Розгон Ольга Володимирівна, 

кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник 

НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ СПРЯМОВАНІ НА ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ 

Стратегічною метою для України залишається підвищення рівня суспільної екологічної свідомості, 
поліпшення стану довкілля, безпечне для людини середовище, інтеграція української системи охорони 
довкілля до світової, збереження біорізноманіття. Екологічна безпека та охорона, захист довкілля 
передбачає і впровадження новітніх технологій. 

Важко уявити собі сучасне життя без використання різних мобільних електронних пристроїв, джерелом 
енергії для яких є звичайні батарейки. Але, як і самі гаджети, їх акумулятори мають обмежений ресурс 
роботи, а отже, рано чи пізно постає питання про їх утилізацію. При виробництві батарей електроживлення 
використовують, крім усіх інших забруднювачів, ще й важкі метали (свинець, кадмій, літій, ртуть і т. д.), які 
дуже згубно впливають на екологію. Крім того, сміття в більшості випадків вивозиться на звалище, де воно 
роками розкладається та отруює прилеглу (і не тільки) територію, або його просто спалюють на спеціальних 
заводах. І в тому, і в іншому випадку всі токсичні відходи і важкі метали потрапляють до навколишнього 
середовища. А з усього загальносвітового виробництва пристроїв накопичення енергії переробляється лише 
близько 3%. Українські вчені спробували вирішити цю проблему — розробили і запатентували «автономне 
джерело струму постійної напруги, що перезаряджається». Винахід створено на базі інноваційних 
конденсаторів, в яких електроенергія акумулюється за рахунок поляризації подвійного електричного шару 
на кордоні «анод-електроліт» і «катод-електроліт» [1]. 

Також українські вчені відмітилися тим, що інноваційну технологію для захисту рослин і мікродобрив 
виробила і стала переможцем премії 12 листопада 2019 року в Лондоні переможців міжнародної премії 
Crop Science Awards 2019 (Agrow Awards) компанія ALFA Smart Agro. Ця революційна технологія Smart 
CompleX дозволяє виробляти препарати на основі прохлоразу у формуляції концентрат суспензії, що 
раніше було майже неможливо. Саме ця розробка вивела команду ALFA Smart Agro у фінал міжнародної 
премії Crop Science Awards 2019 у номінації «Краща інновація у формуляції». 
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Отже, виробництво інноваційних засобів захисту рослин і мікродобрив пов’язане з технологіями, які 
спрямовані на захист довкілля. 

Досягти впровадження новітніх технологій можна за допомогою трансферу інноваційних технологій, а 
саме шляхом їх передання від розробника до замовника як на безоплатній, так і на комерційній основі [2]. 

Зауважимо, що предметом трансферу технологій до агропромислового комплексу за підтримки 
держави може бути як технологія, так і конкретна наукова розробка, яка сама по собі технологією не є. 
Однак і в цьому випадку з інноваційним продуктом обов’язково пов’язані ті чи інші вміння, знання, та чи 
інша технологія (технології виробництва, застосування або здійснення)[3]. 

У ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» 
зазначено, що технологія — результат науково-технічної діяльності, сукупність систематизованих 
наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок і послідовність 
виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг. 

Тобто законодавче визначення поєднує в собі три самостійні складові, а саме: 1) результати 
інтелектуальної, творчої діяльності (об’єкти права інтелектуальної власності); 2) ноу-хау; 3) науково та 
науково-прикладні результати, які окремо є самостійними об’єктами правового регулювання (ст. 1 Закону 
України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»). 

Слід відзначити, що в науковій літературі немає єдиного підходу до визначення поняття «технологія». 
Термін «технологія» грецькою «techne» — мистецтво, майстерність — і «logos» — наука, слово. Ожегов С. 
І. дотримується традиційного підходу й визначає технологію як сукупність виробничих методів і процесів у 
певній галузі виробництва, а також науковий опис способів виробництва [4, c. 692]. 

Більшість науковців пов’язують технологію з перетворенням, практичною реалізацією наукових 
знань та інформації і надають таке визначення: «технологія — науково-технічні, виробничі, управлінські 
знання та досвід» [5, с. 10]. 

На особливу увагу заслуговує позиція Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІС), згідно з 
якою технологія розуміється, як систематизоване знання про спосіб просування продукту або про надання 
послуг у промисловості, сільському господарстві чи торгівлі, незалежно від того, в якій формі закріплене це 
знання: це може бути винахід, корисна модель, промисловий зразок, сорт рослини або технічна інформація у 
вигляді певного набору документів чи певний досвід і навички фахівців, які здатні створити конструкцію, 
встановлювати, збирати, обслуговувати або працювати на промисловій установці чи промисловому 
устаткуванні, керувати промисловим або торговельним підприємством у процесі виробництва [6, с. 52]. 

На сучасному етапі технологія як сукупність знань поєднує в собі науку (процес пізнання), певні 
галузі техніки та відповідні сфери виробництва. Технологія виражає процес цілеспрямованого 
застосування накопичених знань і досвіду з метою найбільш ефективного поєднання результатів науково-
технічної діяльності та результатів інтелектуальної, творчої діяльності з реальними потребами процесу 
виробництва та/або реалізації і зберігання конкурентоспроможної продукції, надання послуг на рівні 
останніх досягнень світової науки [7]. 

Інноваційну діяльність, яка спрямована на захист довкілля, слід розглядати на чотирьох стадіях: 
розробка новацій, їх затвердження та випробування, відтворення новацій, а також втілення. Оскільки 
перспективний розвиток інноваційних технологій, спрямованих на захист довкілля, є важливим для країни і 
потребує впровадження інноваційних технологій у цій сфері, в тому числі із залученням інвестицій. 

Таким чином, використання інноваційних технологій, які спрямовані на захист довкілля, забезпечує 
зміцнення екологічної безпеки і сприяє залученню інвестицій. 
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Східноєвропейського національного університету імені Лесі України 

ЩОДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

Інтеграція України до Європейського Союзу зумовлює проведення низки правових реформ у державі. 
Іноді ці реформи є необхідними для нас, а інколи просто копіюються із права країн Європи і при цьому 
не враховуються традиції національної правової системи. Не обійшли ці реформи стороною і національне 
кримінальне право. За останній час багато змін було внесено як до Загальної частини Кримінального 
кодексу України, так і до Особливої. Однією із таких змін є проблема кримінальної відповідальності
юридичних осіб, яка і на сьогоднішній день є актуальною та найбільш дискусійною у науковій спільноті. 
Як показує практика, велика кількість злочинів вчиняється для або з використанням юридичних осіб, тому
і виникає проблема у визначенні того, чи можуть юридичні особи буди суб’єктами кримінальної 
відповідальності за Кримінальних кодексом України (далі –  КК України). 

Суб’єкт злочину – це один із основних елементів будь-якого складу злочину, важливий для кваліфікації 
злочинів та вирішення питання про кримінальну відповідальність особи. Кримінальний кодекс України 
визначає суб’єктом злочину фізичну осудну особу, яка вчинила злочин у віці, з якого може наставати 
кримінальна відповідальність (ст. 18 КК України). Визнання суб’єктом лише фізичної особи своєю основою 
базується на принципі особистої відповідальності, що випливає зі змісту ч. 2 ст. 2 КК України: «Особа
вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину
не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду» [4].  

Якщо звернутися до міжнародної практики, то можна побачити, що у законах про кримінальну 
відповідальність багатьох країн інститут кримінальної відповідальності юридичних осіб отримав 
відповідне закріплення. У США та Англії кримінальна відповідальність юридичних осіб і деяких інших 
корпорацій існує вже протягом декількох десятиліть, наприклад, у Примірному Кримінальному кодексі 
США передбачається кримінальна відповідальність корпорацій, некорпоративних об’єднань і осіб, які 
діють або зобов’язані діяти в їхніх інтересах [3; 7]. Також кримінальна відповідальність до юридичних 
осіб застосовується і у інших країнах загального права – Канаді, Австралії, Шотландії, Ірландії, Індії тощо
та у багатьох країнах романо-германської правової сім’ї: Австрії, Нідерландах, Франції, Бельгії, 
Португалії, Люксембурзі, Японії та ін.; скандинавської – Данії, Норвегії, Фінляндії, Ісландії, у країнах 
мусульманської (Йорданія, Ліван, Сирія), соціалістичної (КНР) та постсоціалістичної (Словенія, 
Угорщина, Румунія, Литва, Естонія, Молдова та ін.), а також змішаної (Ізраїль) правових систем. У таких 
країнах, як ФРН, Швеція, Італія, Іспанія, Швейцарія, встановлена «квазікримінальна» (адміністративно-
кримінальна) відповідальність юридичних осіб. Особливістю цього виду відповідальності є те, що
законодавством юридична особа не визнається суб’єктом злочину, проте в деяких випадках до неї можуть
застосовуватися санкції, передбачені окремими нормативними актами [2, с. 274]. 

В Україні щодо встановлення кримінальної відповідальності для юридичних осіб1 вересня 2014 р. вступив 
в силу Закон України від 23 травня 2013 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку 
з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України щодо
відповідальності юридичних осіб» [8]. Цим жеЗаконом Загальнучастину КК України доповнено розділом XIV-
1 «Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб». Цей розділ містить перелік підстав для 
застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру (цими підставами є вчинення її 
уповноваженою особою діянь, визначених ст. 96-3 КК України), види заходів кримінально-правового 
характеру, загальні правила їх застосування та підстави звільнення юридичної особи від їх застосування [4]. 

З приводу внесення таких змін думки науковців розділилися на дві групи. Ряд вчених (М. І. Бажанов, 
Г. Н. Борзенков, Н. Ф. Кузнєцова, С. Ф. Мілюков та інші), виступаючи проти кримінальної відповідальності 
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