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ПРОБЛЕМА  ВИЗНАЧЕННЯ  ПОЗОВНОЇ  ДАВНОСТІ  
В  ЦИВІЛЬНОМУ  ПРАВІ  УКРАЇНИ

У статті досліджуються доктринальні підходи до визначення поняття позовної давності
та права на позов, формулюється власна дефініція позовної давності. 

Ключові слова: право на позов, право на подання позову, позовна давність.
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Строки у цивільному праві відіграють
не останню роль, оскільки від них заM
лежить розвиток цивільних правовідM

носин, здійснення зобов’язань і захист цивільM
них прав. Серед строків у цивільному праві
особливе місце посідають строки позовної
давності, які впливають на захист порушеноM
го цивільного права й інтересу в судовому
порядку. Також заслуговує на увагу те, що від
законодавчо встановленої дефініції позовної
давності істотно залежить правильне усвідомM
лення та застосування позовної давності, а її
недоліки тягнуть за собою неточності у роM
зумінні цього правового явища, що як резульM
тат може вплинути на захист цивільного праM
ва й інтересу, а також на реалізацію цивільних
правовідносин, їх стабільність. 

Розуміння позовної давності залишалоM
ся незмінним з радянських часів, проте з наM
бранням чинності Цивільним кодексом (даM
лі – ЦК) України поняття позовної давності
було змінено і потребує осмислення з метою
гармонізації цього цивільноMправового явиM
ща з іншими правовими категоріями. 

Ще за радянських часів питанню досліM
дження позовної давності приділяли увагу такі
відомі цивілісти, як І. Енгельман, М. Гурвич,
С. Абрамов, І. Новицький, М. Ринг, М. КравM
цов, О. Іоффе. Серед сучасних науковців, роM
боти яких присвячені позовній давності, заM
слуговують на увагу дослідження В. Луця, 
Є. Крашеніннікова, М. Кирилової, П. ГуйваM
на, К. Лебедєвої, О. Шовкової. 

Метою цієї статті є з’ясування поняття
«позовна давність» на основі аналізу доктM
рини та чинного законодавства України. 

Для ґрунтовного з’ясування поняття поM
зовної давності необхідно спочатку проанаM
лізувати те суб’єктивне цивільне право, за
яким особа набуває матеріальноMправову виM
могу про захист свого цивільного права або
інтересу [1, с. 66] і яке має властивість задавM
нюватися. Цим правом є право на позов. У наM
уковій літературі виокремлюють право на поM
зов у матеріальному розумінні та право на
позов у процесуальному розумінні, чи як його
ще називають – право на пред’явлення позоM
ву [2, с. 45–46; 3, с. 137]. 

У правовій доктрині існує дві теорії праM
ва на позов у матеріальному розумінні. 
Основою для першої теорії стали роботи 
К. Ф. фон Савіньї та Й. Унгера, які наголоM
шували на тому, що право на позов у маM
теріальному сенсі є суб’єктивним цивільним
правом, яке було змінено під впливом правоM
порушення та набуває «бойового», примусоM
вого стану. М. Гурвич розвинув цю теорію та
звів її до таких основних положень: право на
позов є особливим станом суб’єктивного циM
вільного права, в якому воно може бути реаліM
зоване примусово по відношенню до зобов’яM
заної особи [2, с. 145]. За цією теорією право
на позов ідентичне суб’єктивному праву й є
його виявом у «бойовому стані» [4, с. 354].
Але як визначити правову природу права у
випадку, наприклад, віндикаційного позову?
В цьому разі право на позов істотно відрізM
няється від суб’єктивного права, яким є право
власності. Якщо у випадку порушення права
власності виникає віндикаційне право, то воM
ни мають характеризуватися спільними озM
наками, але ми цього не бачимо. ВіндикаційM
не право спрямоване до окремої особи (є відM

© С. Вавженчук, І. Сирота,  2015
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носним), а право власності спрямоване до всіх
інших осіб (є абсолютним); право власності є
речовим правом, а віндикаційне – зобоM
в’язальним суб’єктивним правом. З цього приM
воду окрему думку висловив Є. КрашенінM
ніков, який вказав, що віндикаційне право –
це самостійне охоронне цивільне право, що
існує одночасно з охоронюваним ним регуляM
тивним правом власності [5, с. 14]. 

Виходячи з твердження, що право на поM
зов є особливим станом суб’єктивного циM
вільного права, можна дійти такого висновку:
якщо після закінчення строку позовної давM
ності погашається право на позов, то як реM
зультат, погашається і суб’єктивне цивільне
право. В такому випадку особа позбавляєтьM
ся можливості захисту свого суб’єктивного
права у судовому порядку. Таке твердження
справедливо критикувалося науковцями [6,
с. 46–47; 7, с. 58, 69; 8, с. 48], оскільки воно суM
перечило законодавству, а аргументація поM
дібної особливості суб’єктивного цивільного
права не витримувала жодної критики. 

Заслуговує на увагу думка, висловлена 
Т. Терещенко щодо охоронюваного інтересу,
адже, якщо право на позов у матеріальному
розумінні – це лише правомочність у складі
суб’єктивного права, то зовсім незрозумілиM
ми та позбавленими правової основи стають як
визнання охоронюваних законом інтересів (пеM
редусім тих, що виникають у зв’язку з припиM
ненням порушеного права), так і встановленM
ня способів їх захисту [8, с. 46]. Цілком лоM
гічно виглядає те, що це положення не було
підтримане у вітчизняному законодавстві.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 267 ЦК України
особа, яка виконала зобов’язання після сплиM
ву позовної давності, не має права вимагати
повернення виконаного. Текст цієї статті підM
тверджує існування суб’єктивного цивільноM
го права і після спливу позовної давності (як
і ч. 3 цієї статті, в якій вказано, що позовна давM
ність застосовується за заявою сторони у споM
рі та у випадку, коли така заява відсутня суM
б’єктивне цивільне право буде захищене і пісM
ля спливу позовної давності. 

Інші вчені є прихильниками теорії, за якою
право на позов не є складовою цивільного суM
б’єктивного права, а реалізується в межах охоM
ронного правовідношення. Так, О. Іоффе заM
значав, що підставою для відповідальності є
правопорушення, яке викликає охоронні праM
вовідносини, а реалізація відповідальності факM
тично означає здійснення тих дій, обов’язкоM
вість яких є результатом покладення відповіM
дальності на порушника [9, с. 96] За цією теM
орією захист суб’єктивного права і охоронюM
ваних законом інтересів здійснюється в меM
жах охоронних правовідносин, що не існуваM
ли до правопорушення, а матеріальне право
на позов є однією із складових цих правовідM

носин і являє собою право вимоги до зобоM
в’язаної сторони здійснити дії для відновленM
ня порушеного права, здатністю якого є приM
мусова реалізація юрисдикційним органом
[6, с. 5]. 

Охоронне правовідношення хоч і виниM
кає внаслідок порушення цивільного права,
проте є самостійним, а закладені у ньому повM
новаження управненої особи не тотожні тим,
що входили до змісту порушеного регуляM
тивного права [7, с. 50]. Виходячи з цього,
можна стверджувати, що після спливу позовM
ної давності погашається матеріальне право
на позов, а охоронне правовідношення існує
далі, але без можливості примусової реаліM
зації вимог потерпілої сторони. Вітчизняний
законодавець дотримується саме цієї позиції,
що підтверджується нормою ст. 267 ЦК УкM
раїни, за якою право може бути захищене і
після спливу позовної давності, якщо не буде
подано заяву про її застосування. Тому для виM
значення поняття «позовна давність» необM
хідно брати за основу саме таке розуміння праM
ва на позов. 

Через недосконалість теорії права на 
позов у матеріальному розумінні тривалий
час виникали неточності у розумінні права на
позов та права на пред’явлення позову, що
призводило до ототожнення цих понять. Тому
слід наголосити на тому, що ці два поняття сутM
тєво різняться. Так, М. Гурвич визначає праM
во на пред’явлення позову як право особи поM
рушити та підтримувати судовий розгляд конM
кретного матеріальноMправового спору в суді
з метою його вирішення [2, с. 46]. Це право
відокремлене від суб’єктивного матеріальноM
го права: заінтересована особа може звернуM
тися до суду за захистом незалежно від того,
чи перебуває вона в матеріальноMправових відM
носинах із відповідачем, чи порушене її праM
во, чи потребує зазначене матеріальне право
захисту [10, с. 47]. Всі ці обставини будуть
встановлені вже під час розгляду спору. Тому
слід погодитися з думкою М. Кравцова, який
зазначав, що право на пред’явлення позову
не пов’язане з початком, перебігом і спливом
позовної давності; таке право не може обмеM
жуватися строком [11, с. 3]. Отже, можемо
стверджувати, що право на пред’явлення поM
зову – це право на звернення до суду з метою
порушення судового розгляду, того чи іншоM
го спору з приводу порушеного права чи заM
конного інтересу і таке право не може бути
обмежене строком позовної давності. А право
на позов у матеріальному розумінні є нічим
іншим як матеріальноMправовою вимогою
особи щодо захисту порушеного права чи заM
конного інтересу, яка наділена здатністю до
примусової реалізації судом. Тому у випадку
закінчення строку позовної давності погашаM
ється саме матеріальне право на позов. 
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Правильне визначення поняття «позовM
на давність» потребує виокремлення його
ключових особливостей. Для цього проанаM
лізуємо найбільш типові дефініції позовної
давності, що існують у доктрині цивільного
права. М. Ринг зазначав, що позовною давM
ністю є припинення права на позов унаслідок
непред’явлення позову протягом вказаного 
в законі строку [12, с. 8]. Основний наголос 
у цій дефініції автор робить на припиненні
права на позов, а підставою для цього є неM
пред’явлення позову протягом вказаного
строку. 

На думку С. Абрамова, позовна давність –
це строк, протягом якого може мати місце
примусове здійснення права через суд шляM
хом позову [13, с. 3]. У цій дефініції автор приM
діляє увагу саме примусовій реалізації права
за допомогою суду. 

О. Іоффе визначав позовну давність як
час, із спливом якого гаситься можливість
примусової реалізації порушеного цивільного
права за допомогою цивільного позову [14, 
с. 332]. Аналіз цього визначення свідчить, 
що автор звертає увагу на те, що протягом
строку позовної давності можливістю примуM
сової реалізації наділене саме порушене циM
вільне право, а не право на захист порушеноM
го цивільного права. 

Існують і інші точки зору щодо визначенM
ня позовної давності. Є. Крашенінніков виM
значив позовну давність як строк для реаліM
зації права на захист порушеного суб’єктивM
ного матеріального права, охоронюваного заM
коном інтересу за позовом заінтересованої
особи [6, с. 36]. Дещо схожу дефініцію позовM
ної давності надає К. Лебедєва, яка зазнаM
чала, що позовною давністю є встановлений
законом строк реалізації права на захист
суб’єктивного матеріального цивільного праM
ва, охоронюваного законом інтересу чи своM
боди за позовом уповноваженої особи [15, 
с. 101]. Виходячи з наведених визначень, можM
на стверджувати, що обидва вчених нагоM
лошують саме на реалізації права на захист
порушеного цивільного права, а також заM
конного інтересу і приділяють увагу суб’єкM
ту подання позову, яким є заінтересована 
або уповноважена особа. 

Отже, не можна погодитися з твердженM
ням, що позовна давність погашає суб’єктивM
не цивільне право, а також із тим, що цивільM
не право може бути примусово реалізоване
судом. Оскільки ця думка ґрунтується на теM
орії, за якою право на позов є трансформаціM
єю регулятивного цивільного права, що може
бути примусово реалізоване юрисдикційним
органом (судом). Недоліки такої теорії вже
розглядались у нашому дослідженні, тому слід
наголосити на тому, що використання форM
мулювання «здійснення (реалізація) права чеM

рез суд» є правильним, оскільки регулятивне
цивільне право не володіє можливістю приM
мусової реалізації за допомогою юрисдикM
ційного органу. Необхідно погодитися з учеM
ними, які вказували на обмеження можлиM
вості примусового захисту порушеного праM
ва за допомогою суду. Заслуговують також
на увагу процесуальні права особи, оскільки
від наявності процесуального права на позов
залежить захист порушеного права чи інтеM
ресу. Так, у випадку відсутності в особи проM
цесуального права на позов, позовну заяву їй
повернуть або їй буде відмовлено у задовоM
ленні позову, якщо такі обставини стали віM
домі під час розгляду справи судом. Тому доM
речною є думка К. Лебедєвої щодо викорисM
тання поняття «уповноважена особа» у виM
значенні позовної давності, а не, наприклад,
«заінтересована особа», адже особа наділена
правом виступати від власного імені в інтеM
ресах іншого суб’єкта, не завжди є економічM
но заінтересованою в захисті порушеного праM
ва [15, с. 101]. Отже, на нашу думку, застосуM
вання поняття «уповноважена особа» є доM
речним у визначенні позовної давності. ОсM
кільки, від наявності в особи процесуального
права на звернення до суду безпосередньо заM
лежить реалізація гарантованого законом
права на судовий захист порушеного матеріM
ального права чи інтересу [7, с. 61].  

У ЦК УРСР 1963 р. строк позовної давM
ності визначено як строк для захисту права за
позовом особи, право якої порушено (ст. 71).
Ідентичне визначення міститься у ст. 195 ЦК
РФ та ст. 196 ЦК РБ. Відразу помітно, що 
в даному визначенні не приділена увага охоM
роні інтересу особи, а також не враховано 
те, що за захистом може звернутися не тільM
ки особа, право якої порушено, а й особа, уповM
новажена звернутися до суду за захистом 
чужого права чи інтересу. Через ці недоліки
дефініція, що розглядається, критикувалаM
ся у наукових колах [6, с. 31–35; 8, с. 56–57;
16, с. 20]. 

Більш прогресивним є визначення позовM
ної давності, закріплене в ст. 256 ЦК України,
де вказано, що позовною давністю є строк, у
межах якого особа може звернутися до суду з
вимогою про захист свого цивільного права
або інтересу. Проте положення цієї статті встуM
пає у протиріччя з нормою ст. 267 ЦК УкраM
їни, за якою заява про захист цивільного праM
ва або інтересу має бути прийнята судом до
розгляду незалежно від спливу позовної давM
ності. Таке протиріччя не є випадковим, якM
що проаналізувати дефініцію позовної давM
ності, наданої законодавцем. Так, формулюM
ванню «звернення за захистом» відповідає поM
няття «право на пред’явлення позову», осM
кільки особа звертаючись до суду з позовною
заявою про захист порушеного права чи інтеM
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ресу реалізує своє право на пред’явлення поM
зову. В такому разі у випадку спливу позовM
ної давності погашається можливість поданM
ня особою позову до суду. Тому можна стверM
джувати, що в законодавчому визначенні поM
зовної давності ототожнюється право на поM
зов у матеріальному розумінні та право на поM
зов у процесуальному розумінні (право на
пред’явлення позову). Як вже зазначалося,
позовна давність не може обмежувати можM
ливість особи звернутися до суду, проте з її
спливом погашається можливість примусоM
вої реалізації вимоги особи за позовом. 

Висновки 

Проведений аналіз дозволяє виділити осM
новні ознаки позовної давності: перш за все
позовну давність слід розглядати як строк; у
межах позовної давності відбувається реаліM
зація права на захист порушеного суб’єктивM
ного цивільного права чи законного інтересу;
здійснюється у юрисдикційній формі шляхом
подання такого засобу, як позов; суб’єктом 
подання позову є уповноважена особа. 

Отже, в результаті проведеного досліM
дження позовної давності та враховуючи осM
новні ознаки цього явища, пропонуємо виM
класти дефініцію позовної давності у такій
редакції: позовна давність – це строк, про�
тягом якого уповноважена особа може ре�
алізувати право на захист порушеного суб’єк�
тивного цивільного права чи законного інте�
ресу шляхом подання позову до суду. 

Список  використаних  джерел 

1. Луць В. В. Строки і терміни у цивільному
праві. – К., 2013. – 319 с. 

2. Гурвич М. А. Право на иск. – М., 1949. – 
216 с.

3. Новицкий И. Б. Сделки: Исковая давность. –
М., 1954. – 254 с. 

4. Unger J. System des osterreichischen allgemeinen
Privatrechts. – Leipzig, 1892. – Bd. 2. – S. 649.

5. Крашенинников Е. А. К теории права на иск. –
Ярославль,1995. – 76 с. 

6. Крашенинников Е. А. Понятие и предмет исM
ковой давности. – Ярославль, 1997. – 85 с. 

7. Гуйван П. Д. Позовна давність. – Х., 2012. –
446 с. 

8. Терещенко Т. А. Исковая давность: проблема
переосмысления традиционного представления //
Правоведение. – 2006. – № 3. – С. 39–61. 

9. Иоффе О. С. Обязательственное право. – М.,
1975. – 878 с. 

10. Кожухарь А. Н. Право на судебную защиту
в исковом производстве / Под ред. Е. Г. МартынM
чика. – Кишинев, 1989. – 142 с. 

11. Кравцов М. А. Позовна давність в радянсьM
кому цивільному праві. – К., 1960. – 20 с. 

12. Ринг М. П. Исковая давность в советском
гражданском праве: автореф. дис. … канд. юрид. наM
ук. – М., 1952. – 38 с. 

13. Абрамов С. Н. Исковая давность / Под ред.
И. Т. Голякова. – М., 1946. – 24 c. 

14. Иоффе О. С. Советское гражданское право. –
М., 1967. – 494 c. 

15. Лебедева К. Ю. Исковая давность в системе
гражданскоMправовых сроков: дис. … канд. юрид.
наук. – Томск, 2003. – 243 c. 

16. Гукасян Р. Правовое регулирование исковой
давности. // Российская юстиция. – 1994. – № 3. 

Стаття надійшла до редакції 14.12.2014 р.

The article examines the doctrinal approaches to the definition of the limitation period and the right
to sue, formulates its own definition of the statute of limitations.

В статье исследуются доктринальные подходы к определению понятия исковой давности
и права на иск, формулируется собственная дефиниция исковой давности.
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Інститут інтелектуальної власності у поM
рівнянні з іншими інститутами цивільноM
го права почав функціонувати досить неM

давно. Однак сучасне національне та міжнаM
родне законодавство, що регулює відносини
інтелектуальної власності, вже має розгалуM
жену систему, свою історію розвитку та пракM
тику застосування. 

Поява авторського права і суміжних прав
нерозривно пов’язана з науковоMтехнічним
прогресом. Як зазначають окремі дослідники
авторського права та суміжних прав, досягM
нення у галузі копіювання, розвиток засобів
зв’язку та комп’ютерних технологій зумовили
виникнення не тільки нестандартних пробM
лем, що випливають із появи нових умов копіM
ювання і тиражування творів, а й нових об’єкM
тів авторського права, самостійних його гіM
лок і напрямів, до яких відносяться суміжні
права. В даному випадку йдеться про те, що
суміжні права є гілкою авторського права.
Однак із розвитком нових технологій очеM
видним став той факт, що законодавство про
авторське право не здатне повною мірою вреM
гулювати відносини, які, певним чином наM
гадуючи авторські, все ж мають свою спеM
цифіку, що свідчить про необхідність їх виM
окремлення в окрему групу [1, с. 12–13]. 

Проблеми визначення юридичної прироM
ди авторського права та суміжних прав досліM
джували такі вчені, як Е. Гаврилов, В. ДоM
зорцев, Н. Мироненко, О. Мельник, О. Орлюк,
О. Святоцький, О. Сергєєв, С. Судариков, 
В. Серебровський, О. Фролова, Р. Шишка й ін. 

Метою цієї статті є характеристика суM
міжних прав як інституту права інтелектуM
альної власності та категорії відповідного інM
ституту, встановлення залежності суміжM
них прав від авторських, виявлення їх хаM
рактерних ознак і внутрішнього змісту. 

Авторське право та суміжні права є окреM
мим інститутом права інтелектуальної власM
ності, який об’єднує дві основні групи об’єкM
тів інтелектуальної власності: об’єкти авторM
ського права; об’єкти суміжних прав. ЗазнаM
чені об’єкти мають деякі однакові юридичні
ознаки, характеризуються взаємозалежнісM
тю, захищаються однаковими юридичними
способами тощо, однак, незважаючи на це, їх
не можна ототожнювати. 

Основні функції авторського та суміжноM
го права вбачають: у стимулюванні діяльності
із створення творів науки, літератури та мисM
тецтва (для досягнення цієї мети інститут авM
торського права і суміжних прав сприяє ствоM
ренню умов для реалізації творчої діяльності,
забезпечує правове визнання й охорону доM
сягнутих творчих результатів, закріплення за
творцями прав на використання створених
ними об’єктів та отримання прибутків тощо);
у створенні умов для широкого використання
відповідних об’єктів в інтересах суспільства
(з цією метою створюються умови для вільM
ного використання об’єктів авторського праM
ва та суміжних прав у сфері освіти та просM
вітництва, усуваються перепони для їх законM
ного використання для підвищення культурM
ного розвитку суспільства тощо) [2, с. 20–21]. 

Інтереси авторів творів мають як особисM
ту немайнову, так і майнову спрямованість,
що пов’язана із масовим розповсюдженням
творів, забезпеченням їх доступності за доM
помогою можливих технічних та інших заM
собів. Особами, які сприяють авторам у доM
сягненні їх майнових цілей, перш за все, є
суб’єкти суміжних прав, які у процесі своєї
діяльності створили нові об’єкти права інтеM
лектуальної власності. 

Суміжні права дійсно є похідними від авM
торських; суб’єкти суміжних прав залежні
від суб’єктів авторського права в багатьох 
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аспектах (при створенні, при використанні
об’єктів тощо), однак суміжні права при цьоM
му є окремою правовою категорією із визнаM
ченим юридичним статусом. Так, суміжні праM
ва у сучасному праві визнані правовою катеM
горією права інтелектуальної власності та відM
носяться до виключних прав. Вони виникаM
ють у зв’язку з фактом створення об’єкта суM
міжних прав, що охороняється нормами відM
повідного інституту. Крім залежності суміжM
них прав від авторських, спостерігається таM
кож їх внутрішня взаємозалежність. Так, для
виконання авторського твору виконавець має
отримати дозволи авторів на виконання їх
творів; для запису фонограми слід отримати
у авторів творів та їх виконавців дозволи на 
запис; організація мовлення має отримати
дозвіл виконавця твору, а якщо фонограма
використовується організацією мовлення, то
і виробника фонограми тощо. Таким чином,
виробники фонограм (відеограм), організації
мовлення здійснюють свої права лише у межах,
що визначені спеціальними цивільноMправоM
вими договорами з виконавцями й авторами
записаного на фонограму або сповіщуваного
організацією мовлення авторського твору. 

Як зазначається у науковій літературі,
суміжні права з’явилися в результаті того, що
автору інколи складно довести свій твір до
загального відома. Суб’єкти суміжних прав
виступають своєрідними посередниками між
автором і споживачами його інтелектуальноM
го продукту. Без допомоги суб’єктів суміжM
них прав автор не буде почутий і побачений
публікою й, як наслідок, буде позбавлений
визнання та винагороди. Більше того, на суM
б’єктів суміжних прав покладається велика
відповідальність щодо правильного професійM
ного донесення до споживача творів автора.
Від роботи виконавців, виробників фоноM
грам і організацій мовлення залежить кінцеM
вий результат – чи буде розкритий задум авM
тора [3, с. 26]. 

Самостійний характер суміжні права маM
ють лише у випадках, коли здійснюється виM
конання, запис на фонограму (відеограму)
або передається до ефіру не охоронюваний
авторським правом твір. Суміжні права, неM
зважаючи на наявність загальних ознак усіх
їх складових, різняться між собою за багаM
тьма критеріями. Розмежовувати суміжні
права слід за суб’єктами, об’єктами, за комM
плексом виключних прав, строками та териM
торією дії цих прав. 

Суміжні права складаються із прав викоM
навців, виробників фонограм, виробників
відеограм та організацій мовлення. ВідпоM
відно об’єктами суміжних прав є виконання,
фонограми, відеограми, програми (передачі)
організацій мовлення. Слід зазначити, що праM
вова охорона інтересів виконавців, виробників

фонограм та організацій мовлення здійснюM
ється в багатьох країнах світу, що зумовлює
правовий захист вказаних суб’єктів багатьма
міжнародними нормативними актами в УкраM
їні. Насамперед, до таких міжнародних джеM
рел слід віднести Міжнародну конвенцію про
охорону прав виконавців, виробників фоноM
грам і організацій мовлення від 26.10.1961 р.
(в Україні набула чинності 12.06.2002 р.),
Конвенцію про охорону інтересів виробників
фонограм від незаконного відтворення їх фоM
нограм від 29.10.1971 р. (в Україні набула
чинності 18.02.2000 р.), Договір Всесвітньої
організації інтелектуальної власності про виM
конання і фонограми від 20.12.1996 р. (в УкраM
їні набула чинності 20.05.2002 р.), акти ВсеM
світньої організації інтелектуальної власM
ності тощо. 

Аналіз змісту міжнародних нормативних
актів свідчить, що термін «суміжні права»
застосовується в основному вітчизняним заM
конодавством і наукою права інтелектуальної
власності. Правове закріплення суміжних
прав і регулювання відповідних відносин на
національному рівні здійснюється, насампеM
ред, Цивільним кодексом (далі – ЦК) УкраM
їни та Законом України «Про авторське праM
во і суміжні права» тощо. Вказані нормативM
ні акти не надають офіційного визначення суM
міжних прав, а лише визначають об’єкти праM
вової охорони інституту суміжних прав, праM
вовий статус їх суб’єктів і зміст правовідноM
син у відповідній сфері. 

Виходячи із основних досягнень науки
права інтелектуальної власності, суміжні праM
ва можна розглядати: як інститут права інтеM
лектуальної власності; як категорію інституM
ту «суміжні права», що визначає зміст праM
вовідносин щодо використання об’єктів, які є
складовою частиною цього інституту; як суM
б’єктивне право конкретного суб’єкта відпоM
відних відносин. При науковому та практичM
ному використанні терміна «суміжні права»
виникає плутанина, оскільки фактично одM
ним терміном позначаються різні правові 
категорії. 

Суміжні права як інститут права інте�
лектуальної власності – це сукупність правоM
вих норм, що регулюють відносини із ствоM
рення, використання та правової охорони виM
конань, фонограм, відеограм і передач (проM
грам) організацій мовлення та пов’язані з норM
мами авторського права. Виходячи із досліM
дження спільних ознак авторських і суміжM
них прав, подібності правового статусу суM
б’єктів авторського права та суміжних прав,
вивчення методів правового регулювання авM
торських і суміжних відносин, що фактично
є однаковими, вважаємо за доцільне іменувати
суміжні права як інститут права інтелектуM
альної власності – «авторське суміжне право». 
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Використовуючи запропонований термін
«авторське суміжне право» у зазначеній якосM
ті, визначимо суміжні права як категорію
відповідного інституту. Таким чином, суміж�
ні права як категорія авторського суміжного
права – це сукупність прав та обов’язків, що
належать володільцям прав на виконання,
фонограми, відеограми, передачі (програми)
організацій мовлення і визначають порядок
створення, володіння ними, користування,
розпорядження та захисту. 

Суміжні права з англійської мови дослівM
но перекладаються як сусідні (neighboring)
або взаємопов’язані, що відносяться до чогоM
небудь (related). Із юридичної точки зору суM
міжні права є такими правами, які зумовлені
існуванням майнових авторських прав. 

Якщо звернутися до деяких актів ВсеM
світньої організації інтелектуальної власM
ності, то суміжні права визначаються як такі,
що надаються більшістю країн світу для охоM
рони інтересів виконавців, виробників фоноM
грам і організацій телерадіомовлення відносM
но їх діяльності у зв’язку з публічним викорисM
танням творів авторів, різноманітних висM
тупів артистів або доведенням до загального
відома подій, інформації, звуків чи зобраM
жень [4, с. 167]. 

Слід зазначити, що з 1997 р. Всесвітня
організація інтелектуальної власності при
виданні своїх актів використовує термін «поM
в’язані права», замість терміна «суміжні праM
ва». Що ж стосується більшості ратифіковаM
них Україною міжнародних нормативних акM
тів, то там відповідний термін взагалі не виM
користовується. 

У законодавстві окремих країн викорисM
товуються також терміни «споріднені праM
ва», «сусідні права», «інші права», «промислоM
ві суміжні права» (відносно суміжних прав
виробників фонограм і прав організацій мовM
лення). Деякі вчені критикують застосуванM
ня у законодавстві терміна «суміжні права»,
вказуючи на те, що суміжними можуть бути
лише дві статті кодексу, а не логічні чи юриM
дичні поняття. Назва інституту повинна відпоM
відати його сутності, а не прикривати теореM
тичний вакуум [5, с. 79, 84].  

Терміни, що використовуються законоM
давством зарубіжних країн, на нашу думку,
не мають принципової змістовної відмінносM
ті від терміна «суміжні права», який певною
мірою відображає юридичну природу прав виM
конавців, виробників фонограм (відеограм),
організацій мовлення. Так, більшість словM
ників визначають слово «суміжний» як розM
ташований поряд з чимMнебудь, прилеглий
до чогоMнебудь; безпосередньо пов’язаний із
чимось, близький до чогось тощо. Виходячи
із такого загального визначення терміна «суM
міжний» і сутності відносин, що виникають 

у сфері створення та використання зазначеM
них об’єктів, можна вести мову про доцільність
використання терміна «суміжні права» у
сфері правового регулювання інтелектуальM
ної власності. 

Суміжне право як суб’єктивне право конM
кретного учасника авторських суміжних праM
вовідносин включає три основні правомочM
ності: можливість суб’єкта мати відповідні
права; вимагати від зобов’язаних осіб додерM
жання належних йому прав; можливість реM
алізувати право на захист. 

Якщо зміст суб’єктивного суміжного праM
ва у більшості зарубіжних країн збігається,
то суб’єкти й об’єкти правової охорони дещо
різняться. Наприклад, у законодавстві АвстM
рії до суміжних прав віднесені права на фотоM
графії, листи, портрети; у Швеції – каталоги
(таблиці), що містять велику кількість даM
них; у Данії – окрім каталогів і таблиць із даM
ними, повідомлення преси тощо. Останнім
часом у міжнародних актах з’являються нові
об’єкти авторського суміжного права, наM
приклад неопубліковані твори та твори наM
уковоMкритичного характеру, що стали сусM
пільним надбанням [6]. 

Згідно із ст. 1304 ЦК РФ об’єктами суM
міжних прав, окрім виконань, фонограм і пеM
редач організацій мовлення, також є: бази даM
них у частині їх охорони від несанкціоноваM
ного витягу і повторного використання маM
теріалів, що складають їх зміст; твори науки,
літератури та мистецтва, що були оприлюдM
нені після переходу їх у суспільне надбанM
ня, в частині охорони прав публікатора таM
ких творів. 

Перед прийняттям кн. 4 ЦК РФ, що приM
свячена регулюванню відносин інтелектуM
альної власності, велися наукові дискусії відM
носно визнання у майбутньому та необхідносM
ті законодавчого закріплення як об’єкта суM
міжних прав відеозаписів. Зазначалося, що у
принциповому відношенні відеозапис нічим
не відрізняється від звукозапису, який охоM
роняється як один із об’єктів суміжних прав
[7, с. 27–28]. Однак відеозапис не визнаний
ЦК РФ об’єктом суміжних прав і підлягає
правовій охороні нормами авторського права
як аудіовізуальний твір. 

Аналіз суміжних прав свідчить, що вони
складаються із особистих немайнових і майM
нових прав. Однак, дослідження комплексу
суміжних прав на різні об’єкти авторського
суміжного права дозволяє стверджувати про
їх різний обсяг (так, виконавці мають повний
обсяг особистих немайнових і майнових прав,
виробники фонограм та організації мовлення
мають переважно майнові права). 

Авторське суміжне право в багатьох асM
пектах відрізняється від авторського права й є
дещо науково невпорядкованим. Якщо об’єкM
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тами авторського права визнаються твори,
що є результатами інтелектуальної творчої
діяльності, то об’єктами авторського суміжноM
го права є різні результати діяльності, які не
завжди визнаються творчими, а тому не моM
жуть бути позначені єдиним об’єднуючим
терміном. Якщо виконання є результатом
творчої діяльності, то фонограми можуть лиM
ше частково визнаватися результатом творчої
діяльності або взагалі не визнаються такими.
Фонограми та відеограми не завжди є похідM
ними від авторського права (йдеться про виM
падки, коли здійснюється запис окремих звуM
ків, зображень тощо), тому не потребують доM
зволів на здійснення їх запису (при цьому 
підлягають охороні нормами авторського суM
міжного права і не є результатом творчої діM
яльності тощо). 

В авторському праві чітко визначено, що
творцем (автором) завжди є фізична особа, а
правоволодільцем може бути як фізична, так
і юридична особа. Суб’єктами авторського
суміжного права можуть бути фізичні й юриM
дичні особи, творцями одних і тих об’єктів
також можуть бути як фізичні, так і юридичM
ні особи (наприклад, виконавцями можуть
бути тільки фізичні особи, виробниками фоM
нограм можуть бути як фізичні, так і юридичM
ні особи). 

Таким чином, дослідження різних об’єкM
тів авторського суміжного права дозволяє
вказати на неможливість чітко підвести їх під
єдині критерії юридичного визначення. З одM
ного боку, суміжні права відрізняються від
авторських за багатьма критеріями, з іншого –
цілком від них залежні. Однак, незважаючи
на складнощі юридичного визначення суміжM
ного права як інституту, визначення обсягу
суміжних прав як складової інституту доцільM
но виокремити їх ознаки та зробити відпоM
відні висновки:

виникнення авторського суміжного праM
ва зумовлено розвитком науковоMтехнічного
прогресу та має на меті захист інтересів різних
суб’єктів інтелектуальної діяльності, тобто
авторів (правоволодільців) творів і виконавM
ців цих творів, виробників фонограм (відеоM
грам), організацій мовлення; 

вітчизняне законодавство містить вичерпM
ний перелік об’єктів авторського суміжного
права, однак, враховуючи науковоMтехнічний
прогрес і досвід зарубіжних країн, перелік
об’єктів може бути у майбутньому змінений
низкою доповнень; 

суміжні права залежать від авторських і
їх реалізація має чітку нормативну регламенM
тацію, що реалізується шляхом договірного
регулювання відносин між суб’єктами авторM
ського й авторського суміжного права; 

правове регулювання відносин авторсьM
кого суміжного права здійснюється, насампеM
ред, нормами міжнародних нормативних акM
тів і внутрішнім законодавством, яке має бути
адаптоване до ратифікованих Україною норм
міжнародного законодавства, що регулює авM
торські й авторські суміжні відносини; 

суміжні права мають виключний харакM
тер, що надає правоволодільцю можливість
отримати абсолютну охорону цих прав; 

виникнення суміжних прав пов’язане із
встановленням факту створення відповідноM
го об’єкта авторського суміжного права; 

обсяг правомочностей кожного суб’єкта
авторського суміжного права залежить від 
виду об’єкта, який підлягає використанню та
правовій охороні. 
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The article deals with legal aspects of neighbouring rights, the correlation of copyright and neigh�
bouring law was established, the definition of neighbouring rights was determined and the content of the
neighbouring law as a legal institute was disclosed. 

В статье исследуются юридические признаки смежных прав, соотношение авторского и
смежного права, определяется понятие смежных прав, раскрывается содержание смежного
права как правового института.
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ЦИВІЛЬНИЙ  КОДЕКС  УКРАЇНИ  –  
ОСНОВНЕ  ІНСТИТУЦІЙНЕ  ДЖЕРЕЛО  
РЕГУЛЮВАННЯ  ВІДНОСИН  НАЙМУ  (ОРЕНДИ) 

У статті досліджуються проблеми уніфікації правового режиму відносин тимчасового ко�
ристування майном, визначається правове навантаження загальних положень про найм Ци�
вільного кодексу України у правовому полі досліджуваних правовідносин. 

Ключові слова: уніфікація правового регулювання, види договору найму (оренди), заM
гальні положення про найм, господарськоMправове регулювання спеціальні норми. 

Сучасний договірний інститут найму
(оренди) – це симбіоз правил поведінM
ки, які пройшли багатовікову апробаM

цію застосування, та норм, законодавче заM
кріплення яких обумовлене потребами розM
витку сучасного майнового обороту. Однак
сьогодні важливим є питання пошуку ефекM
тивних шляхів уніфікації правового регулюM
вання відносин найму (оренди). Одним із пріM
оритетів у вирішенні цих завдань є з’ясуванM
ня функціонального навантаження норм ЦиM
вільного кодексу (далі – ЦК) України у праM
вовому режимі досліджуваних відносин і розM
роблення критеріїв застосування положень
інших нормативноMправових актів, перш за все,
правових приписів Господарського кодексу
(далі – ГК) України. 

Окремі питання уніфікації правового реM
гулювання відносин тимчасового користуванM
ня майном досліджувалися у роботах І. СпаM
сибоMФатєєвої, В. Крата, В. Шпака. 

Мета цієї статті – з’ясувати значимість поM
ложень ЦК України у правовому регулюM
ванні відносин тимчасового користування
майном із метою усунення їх дублювання
та неузгодженостей приписами інших норM
мативноMправових актів. 

У системі джерел правового регулювання
відносин із передання майна у тимчасове коM
ристування важливу роль відіграють інституM
ційні джерела (форми) договірного права, тобто
закони й інші нормативноMправові акти. ІєрарM
хічність застосування їх положень до вказаM
них правовідносин підпорядкована канонам,
які законодавець визначив у ст. 4 ЦК України. 

Безумовно, верховенство у цій внутрішM
ній підпорядкованості належить положенням
Конституції України як нормам прямої дії.
Прикладом норм Основного Закону, які опоM
середковано слугують конститутивними засаM
дами регулювання правовідносин тимчасоM
вого користування майном на договірних заM
садах, є ст. 41, що визначає для кожного власM
ника можливість володіти, користуватися та
розпоряджатися своєю власністю, адже переM
дання майна у користування – одна з форм
розпорядження власністю, а також ст. 47, яка
гарантує кожному державне сприяння у поM
будові житла, придбання його у власність або
взяття в оренду. 

Центральне місце серед нормативноMпраM
вових актів, що регулюють досліджувані нами
правовідносини, посідає ЦК України – як осM
новний акт цивільного законодавства. ПравоM
ве регулювання відносин тимчасового корисM
тування майном у цьому кодифікованому акті
представлене трьома договірними інститутаM
ми: договором найму (оренди), договором найM
му (оренди) житла та договором позички. КоM
жен із них опосередковує правовий порядок
окремих сегментів вказаних правовідносин.
Тому кожному із них у ЦК України присвяM
чена окрема глава. Однак спільна спрямоваM
ність цих договірних конструкцій на переданM
ня майна у користування забезпечила можM
ливість уніфікувати правовий режим відносин
тимчасового користування майном. БазовиM
ми у зазначеному процесі вітчизняний закоM
нодавець обрав положення про договір найM
му (оренди), якими регламентуються відноM
сини користування майном за відповідну плаM
ту. Такий підхід до уніфікації правового реM
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гулювання досліджуваних нами відносин є
послідовним із закріпленою у ч. 5 ст. 626 ЦК
України презумпцією відплатності цивільноM
правових договорів і виправданим із позиції
договірної практики. 

Таким чином, основою правового регулюM
вання найму (оренди) є глава 58 ЦК УкраM
їни, структура якої побудована за класично
пандектною системою, що властива структуM
рі ЦК в цілому. У ЦК України законодавець
визначив загальні положення про договір найM
му (оренди) (параграфі 1 глави 58). НеобхідM
ність їх моделювання зумовлена, по�перше, поM
требою уніфікувати правила передання майна
у тимчасове користування, незалежно від факM
ту відплатності за користування, адже цивільM
не законодавство у більшості випадків регуM
лює відплатні відносини. Законом передбаM
чена можливість їх застосування до відносиM
ни безоплатного користування майном. ЗокреM
ма, у ч. 3 ст. 827 ЦК України визначена можM
ливість застосування положень глави 58 цьоM
го Кодексу до договору позики, який опосеM
редковує відносини безоплатного передання
речі в користування протягом певного строку.
По�друге, окремі види договору найму (оренM
ди), про які йдеться у наступних параграфах
глави 58 ЦК України мають свої особливосM
ті, зумовлені видом майна, переданим у корисM
тування, метою його використання та суб’єктM
ним складом даних відносин. Спеціальні поM
ложення щодо врегулювання окремих догоM
ворів найму (оренди) можуть встановлюваM
тися і в інших законодавчих актах. Однак, неM
зважаючи на наявність у кожного із них своїх
особливостей, усі вони є елементами одного
типу договірних відносин – відносин з переM
дання майна на платній основі у тимчасове
користування, а тому повинні підпорядковуM
ватися єдиній правовій основі. ЇЇ функції виM
конують загальні положення про найм (оренM
ду), які мають уніфікований характер і застоM
совуються до всіх договорів найму (оренди),
що передбачені у ЦК України. Такий підхід
звільнив законодавця від необхідності кожноM
го разу відтворювати у кодифікованому акті
одні й ті самі норми у параграфах, що присвяM
чені договору прокату, договору найму (оренM
ди) земельної ділянки договору найму будівM
лі або іншої капітальної споруди, договору
найму (оренди) транспортного засобу, догоM
вору лізингу. По�третє, загальні положення
про найм (оренду) застосовуються при регуM
люванні договірних відносин найму, для яких
законодавством не встановлені особливості
укладання та виконання договору. Як приM
клад, можна назвати найм майнових прав, що
є новелою цивільного законодавства УкраM
їни. Сьогодні на практиці укладаються нетиM
пові договори, за якими у тимчасове користуM
вання на платній основі передається не річ, 

а її частина, конструктивні елементи (стіна,
дах), земельна частка (пай). Як правило, такі
договірні конструкції моделюються на базі
загальних положень про найм (оренду). 

ЦК України як системоутворюючий акт
цивільного законодавства передбачає можM
ливість застосування законів та інших нормаM
тивноMправових актів, положення яких доповM
нюють його норми або встановлюють спеціM
альні правила для окремих видів відносин, що
мають свою специфіку. У ЦК України (глава
58) прикладом норм, які відсилають до закоM
нодавчих актів служать: ч. 2 ст. 759 (законом
можуть передбачатися особливості укладання
та виконання договору найму або оренди); ч. 3
ст. 760 (особливості найму окремих видів майна
встановлюються цим Кодексом та іншими
законами); ч. 3 ст. 762 (договором або законом
може встановлюватися періодичний переM
гляд, зміна (індексація) розміру плати за коM
ристування майном); ч. 2 ст. 763 (законом моM
же встановлюватися інший строк для попереM
дження про відмову від договору найму, уклаM
деного на невизначений строк); ч. 3 ст. 763
(закон може встановлювати максимальні (граM
ничні) строки договору найму окремих видів
майна); ч. 2 ст. 771 (договір або закон може
встановлювати обов’язок наймача укласти доM
говір страхування речі, що передана у найм);
ч. 1 ст. 774 (передання наймачем речі у корисM
тування іншій особі (піднайм) можливе лише
за згодою наймодавця, якщо інше не встановM
лено договором або законом); ч. 1 ст. 776 (поM
точний ремонт речі, переданої у найм, проваM
диться наймачем за його рахунок, якщо інше
не встановлено договором або законом); ч. 2
ст. 776 (капітальний ремонт речі, переданої у
найм, провадиться наймодавцем за його рахуM
нок, якщо інше не встановлено договором або
законом); ч. 1 ст. 781 (договір припиняється у
разі смерті фізичної особи наймача, якщо інM
ше не встановлено договором або законом). ВідM
силання до інших законодавчих актів зроблено
також у § 2–§ 6 глави 58 та гл. 59 ЦК України.

Така значна кількість відсилочних норм
зумовлена поглибленням функціонального наM
вантаження положень ЦК України про найм
та розширення сфери застосування договору
найму (оренди) через докорінну зміну соціальM
ноMекономічного життя нашої держави. 

У контексті аналізу інституційних джеM
рел досліджуваних нами правовідносин пракM
тичноMприкладний інтерес викликає питання
гармонізації господарського та цивільного заM
конодавства у цій сфері майнового обороту й
як наслідок – усунення дублювань і неузгоджеM
ностей у закріплених ними правових нормах. 

Назва глави 58 ЦК України «Найм (оренM
да)» та назва її окремих параграфів, у яких
законодавець використав термін «найм (оренM
да)», дозволяють стверджувати, що їх полоM
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ження застосовуються до відносин тимчасоM
вого користування майном, які опосередкоM
вуються договором як найму, так і оренди.
Співвідношення цих договірних конструкцій
обумовлюється правовою дефініцією договоM
ру оренди, яка чітко окреслює сферу його заM
стосування, адже за цим договором одна стоM
рона (орендодавець) передає другій стороні
(орендареві) за плату на певний строк у корисM
тування майно для здійснення господарської
діяльності (ч. 1 ст. 283 ГК України). Цей праM
вочин є «найбільш поширеним у сфері госM
подарювання договором на користування чуM
жим майном» [1, с. 271]. 

Законодавчо визначена сфера застосуM
вання договору оренди (комерційна та некоM
мерційна господарська діяльність) дозволиM
ла стверджувати, що надання майна не для
господарської діяльності, а для задоволення
інших потреб (лікувальноMоздоровчих, проM
світницьких, культурноMспортивних тощо)
може здійснюватися на підставі договору майM
нового найму відповідно до положень стаM
тей 759–786, 792–806 ЦК [2, с. 458–459].

Зустрічний припис у ГК України (щодо
можливості застосування до відносин оренM
ди відповідних положень ЦК України) зробM
лено у ч. 6 ст. 283 ГК України, проте із застеM
реженням про необхідність урахування особM
ливостей, передбачених ГК України. ПриклаM
дом подібного нормативного застереження на
стадії припинення договору оренди є ч. 3 
ст. 291 ГК України, відповідно до якої договір
оренди може бути достроково розірваний на
вимогу однієї із сторін із підстав, передбачеM
них ЦК України для розірвання договору найM
му, однак у порядку, встановленому ст. 188
ГК України. Втім, при вирішенні питання праM
вових наслідків припинення договору оренM
ди цивільноMправовий режим відносин найM
му підлягає застосуванню без будьMяких заM
стережень (ч. 4 ст. 291 ГК України). 

Аналіз змісту положень параграфа 5 глаM
ви 30 ГК України на предмет особливостей
регулювання відносин оренди свідчить, що
правові норми цього структурного підроздіM
лу з упевненістю можна поділити на дві груM
пи: ті, що покликані визначити особливості
договору оренди, та норми, які встановлюють
особливості оренди державного та комунальM
ного майна. До першої групи входять норми
ст. 283, що окреслюють царину цього виду
договору про передання майна у користуванM
ня та його предмет, а також статей 284–286
та ст. 291 ГК України. 

Іншими особливостями договору оренди у
юридичній літературі називають істотні умоM
ви цього договору, вичерпний перелік яких
встановлено у ч. 1. ст. 284 ГК України. ТакиM
ми у вказаній статті визначені: об’єкт оренди
(склад і вартість майна з урахуванням її інM

дексації), строк, на який укладено договір оренM
ди; орендна плата з урахуванням її індексаM
ції; порядок використання амортизаційних
відрахувань; відновлення орендованого майM
на й умови його повернення або викупу. ЩоM
до кожної із них суб’єктам господарювання 
необхідно дійти згоди, щоби «привести» в диM
намічний стан нормативні регулятори відноM
син оренди. В іншому випадку договір вважаM
тиметься неукладеним (таким, що не відбувM
ся) (ч. 8 ст. 181 ГК України). Господарські
суди, роз’яснює Пленум Вищого господарсьM
кого суду (далі – ВГС) України, мають вихоM
дити з того, що визнання договору неуклаM
деним може мати місце на стадії укладання
договору, а не за наслідками його виконанM
ня сторонами [3]. 

Взявши до уваги момент укладання доM
говору оренди державного та комунального
майна (досягнення домовленості з усіх істотM
них умов і підписання сторонами договору
(ст. 12 Закону України «Про оренду державM
ного та комунального майна» від 14.03.1995 р.
№ 98/95MВР), Пленум ВГС України зазначив,
що «лише за наявності у договорі істотних
умов, якщо їх не врегульовано чинним законоM
давством, договір оренди майна можна вважаM
ти укладеним [3]. Отже, з’ясовуючи істотні
умови договору оренди, суб’єктам господаM
рювання необхідно виробити власне правило
поведінки щодо кожної окремо взятої умови
або прийняти законодавчий варіант вирішенM
ня цього питання. 

У ЦК України, на відміну від ГК України,
відсутня норма, яка би безпосередньо назиM
вала істотні умови договору найму. Однак із
змісту ст. 638 та статей 759–762 ЦК України
випливає, що такими умовами для даного виM
ду договорів є умови про предмет договору,
плата за користування майном і строк корисM
тування, адже за будьMяких обставин корисM
тування майном відбувається за плату й обM
межене у часі. Свобода наймача та наймодавM
ця при визначенні вказаних істотних умов доM
говору полягає у тому, що, укладаючи договір,
вони за домовленістю можуть визначати або
не визначати часові межі договору найму та
розмір плати. У першому випадку їх домовM
леності формалізуються у договорі, про що
зазначає законодавець у ч. 1 ст. 762 і ч. 1 ст. 763
ЦК України. Якщо ж у договорі найму не
встановлені строк договору і (або) розмір плаM
ти, то презюмується взаємна згода сторін доM
говору визначити обидві умови користування
майном законодавчо встановленим способом.
Зокрема, якщо розмір плати не встановлеM
ний договором, він визначається з урахуванM
ням споживчої якості речі й інших обставин,
що мають істотне значення (абзац 2 ч. 1 ст. 762
ЦК України). Якщо ж у договорі не встановM
лений строк, договір вважається укладений на
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невизначений строк, і кожна із сторін такого
договору найму може відмовитися від догоM
вору в будьMякий час, письмово попередивши
другу сторону у строки, визначені ч. 2 ст. 763
ЦК України. У цьому випадку наймач і найM
модавець здійснюватимуть свої права та виM
конуватимуть свої обов’язки допоки волею
одного із них відносини найму не будуть приM
пинені. 

Слід зазначити, що у параграфі 5 глави 30
ГК України не передбачені особливості поM
ведінки орендодавця й орендаря на випадок,
коли у договорі оренди не встановлений йоM
го строк та (або) розмір орендної плати. ВідM
повідно, в рамках виключно господарськоM
правового регулювання такий договір слід
розцінити як неукладений (слідуючи загальM
ним положенням про господарський договір). 

Однак положення абзацу 2 ч. 1 ст. 762 та
ч. 2 ст. 763 ЦК України за своєю юридичM
ною значимістю є спеціальними нормами, що
зумовлює їх переважне застосування перед
відповідними загальними положеннями про
договір, у тому числі господарський договір.
Тому немає перешкод для застосування вкаM
заних положень до договору оренди, адже норM
ми обох кодифікованих актів як продукт норM
мотворчої діяльності держави повинні першоM
чергово слугувати стабільності майнового обоM
роту через співвідношення «загальні та спеM
ціальні» норми (але не через принцип «lex
special is derogat generali»), тобто із застосуM
ванням логічного тлумачення їх змісту. 

Що стосується інших норм ГК України
про оренду, то, розглядаючи їх крізь призму
особливостей правового регулювання, слід заM
значити, що ГК дійсно встановлює новий зріз
правової матерії, однак не завжди його полоM
ження передбачають особливості правового
регулювання відносин тимчасового користуM
вання майном у сфері господарювання. Як
приклад, такими можна називати ч. 3 ст. 286 ГК

України і ч. 2 ст. 762 ЦК України, ч. 4 ст. 286 ГК
та ч. 5 ст. 762 ЦК. 

Висновки 

Основою правового регулювання найму
(оренди) є глава 58 ЦК України, структура
якої побудована за класично пандектною сиM
стемою. Загальні положення цієї глави поклиM
кані уніфікувати правила тимчасового корисM
тування майном незалежно від фактора відM
платності, підпорядковувати єдиній правовій
основі ті види договору найму (оренди), які
визначені у главі, та регулювати відносини
найму (оренди), для яких законодавством не
встановлені особливості укладання та викоM
нання договору. 

Норми ЦК та ГК України як продукт норM
мотворчої діяльності держави повинні перM
шочергово слугувати стабільності майнового
обороту через співвідношення «загальні та
спеціальні» норми. З огляду на вказане немає
перешкод застосовувати до договору оренди
загальні положення ЦК України, які визнаM
чають поведінку сторін договору найму (оренM
ди) на той випадок, коли у договорі не встаM
новлений строк найму і (або) розмір плати за
користування майном. 
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perty renting. The author determines the legal burden of general statutes on renting in the Civil Code 
of Ukraine within legal field of the investigated legal relations. 

В статье исследуются проблемы унификации правового режима отношений временного
пользования имуществом, определяется правовая нагрузка общих положений о найме Граж�
данского кодекса Украины в правовом поле рассматриваемых правоотношений.
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совуються у сфері наукової та науково�технічної діяльності, визначенню правової природи до�
говорів на виконання науково�дослідних, дослідно�конструкторських і технологічних робіт, а
також формулюванню висновків і пропозицій, спрямованих на вдосконалення цивільного законо�
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Ключові слова: договір на виконання науковоMдослідних робіт, договір на виконання
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відносини, результат інтелектуальної діяльності, об’єкт інтелектуальної власності, інфорM
маційне законодавство. 

Залучення до сфери виробництва реM
зультатів наукових досліджень у сучасM
них умовах зумовило необхідність форM

мування у межах Цивільного кодексу (далі –
ЦК) України системи правових норм, спряM
мованих на спрощення договірного оформM
лення правових зв’язків із впровадження доM
сягнень науки у виробництві. БагатоаспектM
ність форм здійснення інтелектуальної діM
яльності та множинність її результатів стала
наслідком формування та закріплення у циM
вільному законодавстві комплексу правових
конструкцій, спрямованих на опосередкуванM
ня відносин із використання результатів наM
укових досліджень. Зазначені договірні конM
струкції дістали у науці цивільного права назM
ву «договори на виконання науковоMдослідM
них або дослідноMконструкторських і техноM
логічних робіт» та отримали нормативну реM
гламентацію на рівні глави 62 ЦК України).
Проте на рівні юридичної доктрини та пракM
тики досить часто виникають проблеми, поM
в’язані із застосуванням зазначених договорів
для опосередкування відносин щодо ствоM
рення та використання результатів наукових
досліджень. Зазначені фактори зумовлюють
актуальність дослідження теоретикоMправоM
вих проблем регламентації договірних відноM
син у сфері наукової діяльності. 

Метою цієї статті є дослідження цивільноM
правових аспектів договірних конструкM
цій, які застосовуються у сфері наукової та
науковоMтехнічної діяльності, визначення
правової природи договорів на виконання
науковоMдослідних, дослідноMконструкторM
ських і технологічних робіт, а також форM

мулювання висновків і пропозицій, спряM
мованих на вдосконалення цивільного заM
конодавства в зазначеній галузі. 

Питання вдосконалення правового регуM
лювання договірних відносин в інформаційM
ній сфері були предметом наукового досліM
дження представників різних галузей юриM
дичної науки, зокрема, В. Анрейцева, В. ДмиM
тришина, В. Дозорцева, А. Міндрул, Б. ПадуM
чака, О. Підопригори, О. Сергєєва, О. ТвереM
зенко та інших учених. Науковим підґрунтям
дослідження проблем, що розглядаються,
стали публікації О. Кохановської, присвяM
чені розробленню теорії цивільноMправового
регулювання інформаційних відносин. 

Слід зазначити, що, незважаючи на регуM
лювання відносин із використання договоM
рів у сфері наукових досліджень, у главі 62
ЦК України йдеться про два самостійних,
хоч і тісно пов’язаних, договори: договір на 
виконання науковоMдослідних робіт (далі –
НДР) та договір на виконання дослідноMконM
структорських і технологічних робіт (далі –
ДКТР).

Відповідно до ст. 892 ЦК України за догоM
вором на виконання науковоMдослідних або
дослідноMконструкторських і технологічних
робіт підрядник (виконавець) зобов’язується
провести за завданням замовника наукові
дослідження, розробити зразок нового виробу
та конструкторську документацію на нього,
нову технологію тощо, а замовник зобов’язуM
ється прийняти виконану роботу й оплатити її.

Крім ЦК, зазначені форми договірних
відносин регулюються також ст. 331 ГоспоM
дарського кодексу (далі – ГК) України, яка
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стосується договору на створення та передаM
чу науковоMтехнічної продукції, проте аналіз
її положень не викликає сумнівів, що закоM
нодавець у даному випадку мав на увазі опоM
середкування суспільних відносин із викоM
нання науковоMдослідних і дослідноMконстM
рукторських робіт. 

Крім кодифікованих правових актів, відM
носини у сфері використання результатів наM
уковоMтехнічної творчості у виробництві реM
гулюються також постановою Кабінету МіM
ністрів України «Про державну реєстрацію наM
уковоMдослідних, дослідноMконструкторських
робіт і дисертацій» від 31.03.1992 р. № 162,
Порядком державної реєстрації та обліку
відкритих науковоMдослідних робіт, затверM
дженим наказом Міністерства освіти і науки
України від 25.12.2001 р. № 808 та іншими
законодавчими актами. 

Для врегулювання відносин, що розгляM
даються, визначення та розкриття змісту окM
ремих дефініцій сторони можуть застосовуM
вати національне законодавство про розвиM
ток інноваційної діяльності, зокрема, закоM
ни України «Про наукову і науковоMтехнічну
діяльність» від 13.12.1991 р., «Про наукову і
науковоMтехнічну експертизу» від 10.02.1995 р.,
«Про науковоMтехнічну інформацію» від
25.06.1993 р. тощо. 

Слід констатувати, що основою для регуM
лювання відносин у сфері договору на викоM
нання НДР і ДКТР є, насамперед, норми глаM
ви 62 ЦК України та субсидіарно положення
цього Кодексу, присвячені підряду, інфорM
мації та праву інтелектуальної власності. 

Спільність механізму правового регулюM
вання не означає цілковиту тотожність доM
говорів на виконання науковоMдослідних і
дослідноMконструкторських робіт. Між ними
існує суттєва різниця, що полягає у специфіM
ці предмета та пов’язаних із цією обставиною
особливостях виконання й оплати праці виM
конавця у зв’язку з неможливістю досягненM
ня результату наукових робіт. 

Предметом договору на виконання НДР
є результати, одержані у процесі проведення
фундаментальних чи прикладних наукових
досліджень. Ними можуть бути нові технічні
рішення у відповідній сфері науки та техніM
ки, винаходи й інші результати інтелектуM
альної діяльності, що характеризуються досM
татньо високим рівнем творчості. У свою черM
гу, предмет договору на виконання ДКТР має
більше практичне застосування. Це, як праM
вило, науковоMприкладні результати, одерM
жані у процесі розробки чи вдосконалення
конструкторських або технологічних рішень.
Зокрема, зразок нового виробу, конструкM
торська документація, нова технологія, їх
зміна чи поліпшення тощо. Іншими словами,
рівень творчості, виражений у результаті доM
слідноMконструкторських робіт, може бути
нижчим ніж у договорі про здійснення наM
укових досліджень. 

Різниця існує також у правових наслідM
ках неможливості досягнення результату за
договором про виконання науковоMдослідM
них робіт і договором на здійснення дослідM
ноMконструкторської діяльності. Так, відпоM
відно до ст. 899 ЦК України якщо у ході наM
уковоMдослідних робіт виявляється неможM
ливість досягнення результату внаслідок обM
ставин, що не залежать від виконавця, замовM
ник зобов’язаний оплатити роботи, проведеM
ні до виявлення неможливості отримати пеM
редбачені договором результати, але не вище
відповідної частини ціни робіт, визначеної
договором. Але, якщо у ході виконання доM
слідноMконструкторських та технологічних
робіт виявляється неможливість досягнення
результату внаслідок незалежних від викоM
навця обставин, замовник зобов’язаний відM
шкодувати лише витрати виконавця, без наM
дання йому встановленої договором винагоM
роди. Тому, незважаючи на єдине структурне
розміщення норм про договори на виконанM
ня науковоMдослідних або дослідноMконстM
рукторських і технологічних робіт у главі 62
ЦК України, можна підтримати позицію наM
уковців, які звертають увагу на різний, хоч і
взаємопов’язаний, характер зазначених праM
вочинів [1, с. 420; 2, с. 504]. 

Договори на виконання науковоMдослідM
них або дослідноMконструкторських і техноM
логічних робіт тісно пов’язані з іншими доM
говорами, спрямованими на виконання роM
біт чи надання (передачу) прав на об’єкM
ти інтелектуальної власності, насамперед з
підрядними правочинами та договорами 
у сфері розпорядження майновими правами
інтелектуальної власності. 

Зв’язок договорів підряду та договорів на
виконання науковоMдослідних і дослідноMконM
структорських робіт зумовлюється спільнісM
тю предмета регулювання та правової спряM
мованості. Обидва договори спрямовані на
виконання робіт і передачу їх результату заM
мовникові. Проте договір підряду відповідно
до ч. 2 ст. 837 ЦК України може укладатися
на виготовлення, обробку, переробку, ремонт
речі або на виконання іншої роботи з переM
данням її результату замовникові. ПредмеM
том договору на виконання НДР або ДКТР є
проведення наукових досліджень, експериM
ментів, розробка конструкторської докуменM
тації чи нової технології. Результати таких
робіт передбачають не лише виготовлення,
переробку чи ремонт речі, а й, насамперед,
створення немайнового блага, що може виM
ражатися у відповідній документації, досM
лідних зразках, наукових звітах тощо. Вони
можуть отримати правову охорону як об’єкти
авторських чи патентних прав. 

Творчий характер робіт у договорах, регM
ламентованих главою 62 ЦК України, притаM
манний також договорам на виконання проM
ектних і пошукових робіт. Разом із тим реM
алізація останніх, як правило, здійснюється 
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у процесі будівництва й є одним із його етаM
пів. Тому законодавець небезпідставно відM
ніс будівельний підряд і виконання проектM
них та пошукових робіт до групи підрядних
правочинів. 

Незважаючи на різницю в об’єктах догоM
ворів, протягом тривалого часу в юридичній
доктрині та правозастосовчій практиці доміM
нувала позиція щодо належності договорів
на виконання НДР або ДКТР до підрядних
правочинів [3, c. 479]. Ця точка зору базуваM
лася на положеннях законодавства, яке не
здійснювало самостійного правового регуM
лювання відносин у сфері укладання та реM
алізації таких договорів. Тому подібні праM
вовідносини автоматично підпадали під сфеM
ру дії норм, що стосувалися підряду. Іншу
причину поширення норм про підряд на відM
носини з виконання наукових досліджень
слід вбачати у нерозвинутості у радянському
законодавстві сфери охорони інтелектуальM
ної власності. 

Фіксація самостійного регулювання доM
говорів на виконання науковоMдослідних або
дослідноMконструкторських і технологічних
робіт у нормах глави 62 ЦК України стала
підставою для доктринальної позиції про саM
мостійний договірний тип зазначених догоM
ворів [4, c. 541]. Однак положення договорів,
що не знайшли законодавчого закріплення у
главі 62 ЦК, можуть визначатися сторонами
за аналогією з підрядними договорами (наM
приклад, положення про кошторис робіт, їх
етапність, порядок прийняття результату
робіт тощо). 

Слід зазначити, що ЦК України сторони
договору на виконання НДР або ДКТР іденM
тифіковані як виконавець і замовник, проте у
ст. 892 фігурує поняття «підрядник», що за
змістом даної норми застосовується як сиM
нонімічна замовнику. В інших статтях глаM
ви 62 така сторона договору визначається 
як виконавець. Тому фіксація у положенні 
ст. 892 підрядника для позначення сторони
договору, який не є договором підряду, слід
розцінювати як недолік законодавчої техM
ніки проведення кодифікаційних робіт. 

Дискусійним в юридичній доктрині є пиM
тання співвідношення договорів на виконанM
ня науковоMдослідних або дослідноMконструкM
торських робіт і договорів у сфері розпоряM
дження майновими правами інтелектуальної
власності. Пробність цих правочинів зумовM
люється спільністю об’єкта, яким можуть буM
ти результати інтелектуальної творчої діяльM
ності. Як зазначають М. Брагінський і В. ВітM
рянський, результатом робіт, що виконуютьM
ся на підставі даних договорів, як правило, є
об’єкт виключних прав (інтелектуальної влаM
сності) [5, c. 191]. Спільною є також сфера
договірного регулювання. Зазначені догоM
вори застосовуються для забезпечення праM
вового опосередкування інноваційної діяльM
ності. 

Спільність об’єктів договірного регулюM
вання, однак, не свідчить про ідентичність
договорів у сфері інтелектуальної власності
та договорів про створення і передачу наукоM
воMтехнічної продукції. Не кожний резульM
тат наукового дослідження може бути об’єкM
том охорони права інтелектуальної власносM
ті. У певних випадках законодавство встаM
новлює особливі вимоги охороноздатності
творчого результату. Зокрема, для отримання
правової охорони результати науковоMтехнічM
ної творчості мають бути належним чином
кваліфіковані органом, що здійснює функції
патентного відомства. 

Різниця між ліцензією, ліцензійними доM
говорами та договорами про виконання НДР
і ДКТР полягає у тому, що ліцензійним догоM
вором опосередковуються відносини з наM
дання прав на вже створений результат інтеM
лектуальної, творчої діяльності, а договір на
виконання НДР і ДКТР передбачає здійсM
нення наукових досліджень, технологічної
чи дослідної діяльності та передачу одержаних
результатів замовникові. Іншими словами, в
момент укладання договору на створення
НДР і ДКТР сторони можуть домовитися лиM
ше про характер наукової та дослідної діяльM
ності, якісні, технічні чи інші параметри заM
планованого результату, а результат буде ствоM
рений пізніше у процесі виконання науковоM
дослідної, конструкторської чи технологічM
ної діяльності. 

Тісний зв’язок існує між договором про
створення за замовленням і використання
об’єкта права інтелектуальної власності 
(ст. 1112 ЦК України) та договорами про виM
конання НДР і ДКР. Обидва договори спряM
мовані на створення та подальше використанM
ня результатів інтелектуальної діяльності.
Проте між ними існують певні відмінності.
ПоMперше, договір, передбачений ст. 1112
ЦК України, спрямований на створення
об’єкта інтелектуальної власності. Разом із
тим результат науковоMдослідних чи дослідM
ноMконструкторських чи технологічних робіт
не завжди може бути об’єктом інтелектуальM
ної власності. У процесі реалізації договору
про виконання НДР і ДКТР може бути доM
сягнутий і негативний результат, однак заM
значена обставина не свідчить про можливість
невиконання сторонами своїх зобов’язань.
Проведені науковоMдослідні роботи також
підлягають оплаті з відповідним урахуванM
ням параметрів та ознак фактично одержаM
них результатів. 

ПоMдруге, договір про створення за заM
мовленням об’єкта інтелектуальної власM
ності має передбачати умови та способи виM
користання такого об’єкта замовником, у тоM
му числі права на нього творця. За змістом 
ч. 2 ст. 1112 ЦК України творець має право
надати права на використання створеного
об’єкта іншим особам, якщо інше прямо не
обумовлено у договорі. Разом із тим згідно із
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ст. 896 ЦК України виконавець за договором
про виконання НДР і ДКТР має право викоM
ристати одержаний ним результат робіт таM
кож для себе, якщо інше не встановлено доM
говором. Виконавець має право передати реM
зультати робіт третім особам лише у випадM
ку, якщо така можливість передбачена доM
говором. 

ПоMтретє, простежується різниця у суM
б’єктному складі зазначених договорів. ДоM
говір про створення за замовленням і викоM
ристання об’єкта права інтелектуальної власM
ності укладається між замовником та автоM
ром – особою, безпосередньою творчою діM
яльністю якої буде створений об’єкт інтелекM
туальної власності. Сторонами договору про
виконання НДР і ДКТР є замовник і виконаM
вець. Здебільшого виконавцями таких робіт
є наукові та науковоMдослідні (науковоMтехM
нічні) установи, інститути, організації, компM
лекси, навчальні заклади, національні наукоM
ві центри, підприємства, що мають у своєму
складі лабораторії, науковоMдослідні та конM
структорські підрозділи, тобто функції викоM
навця реалізують спеціалізовані юридичні осоM
би, які не виступають безпосередніми творM
цями наукових результатів. Іншими словаM
ми, якщо договір про створення за замовленM
ням об’єкта інтелектуальної власності уклаM
дається з безпосереднім творцем, то стороM
ною договору про виконання НДР і ДКТР 
є особа, з якою автор (автори) пов’язані труM
довими чи цивільноMправовими договорами. 

Проведений аналіз договорів на виконанM
ня НДР і ДКТР дає можливість окреслити їх
правову природу та визначити місце у системі
договірних зобов’язальних відносин. ПідтриM
муючи позицію щодо самостійного договірM
ного типу зазначених правочинів, слід визнаM
ти їх тісний зв’язок із підрядними договораM
ми і договорами у сфері розпорядження реM
зультатами творчості, насамперед з договором
про створення за замовленням і використанM
ня об’єкта інтелектуальної власності. ЗазнаM
чена обставина, однак, не дає підстав для хаM
рактеристики правової природи договорів 
на виконання НДР і ДКТР як змішаних доM
говорів, тобто договорів, що поєднують елеM
менти різних договірних типів. 

Предметом договорів на виконання НДР
і ДКТР є отримання, переробка та надання

замовникові доступу до інформації як немаM
теріального блага особливого роду. Різниця
у суб’єктному складі, об’єктах і способах виM
користання результатів робіт відмежовують
договори про здійснення НДР і ДКТР від доM
говорів про створення за замовленням об’єкM
тів інтелектуальної власності. Наведене дає
підстави для висновку про самостійний, а не
змішаний договірний тип правочинів, що розM
глядаються. 

У Законі України «Про науковоMтехнічну
інформацію» зазначається, що підставою виM
никнення прав на науковоMтехнічну інфорM
мацію є виконання договору про створення
науковоMтехнічної інформації (ст. 6). У свою
чергу, науковоMтехнічна інформація охоплює
отримувані в процесі науковоMдослідної, доM
слідноMконструкторської, проектноMтехнолоM
гічної діяльності результати, зафіксовані у
формі, яка забезпечує їх відтворення, викоM
ристання та поширення (ст. 2). 

Висновок 

Особливості правової конструкції догоM
ворів на виконання НДР і ДКТР, співвідноM
шення з суміжними договірними конструкM
ціями дозволяє охарактеризувати їх як особM
ливий різновид договорів, на підставі яких
виникають договірні зобов’язання в інфорM
маційній сфері. Зазначені договірні форми
спрямовані на опосередкування відносин у
сфері акумуляції, зберігання, обробки та поM
ширення результатів наукових досліджень –
наукової та науковоMтехнічної інформації.
Тому на регламентацію договірних відносин у
сфері проведення наукових досліджень, крім
положень ЦК України, поширюються норми
інформаційного законодавства. 
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У статті аналізується чинне законодавство України про торговельну діяльність і порядок
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На етапі ринкових перетворень і вдоскоM
налення чинного законодавства торгоM
вельна діяльність стала одним із найM

поширеніших видів господарської діяльності. 
В ринкових умовах господарювання, що базуM
ються на принципах свободи підприємництва та
договору, торговельна діяльність охопила складM
ну систему економічних відносин, пов’язаних із
рухом товарів від виробників до споживачів. Ця
діяльність має розповсюдження як серед суб’єкM
тів малого підприємництва, так і серед великих
підприємств. 

В основному кодифікованому нормативноM
му акті, що регулює господарську діяльність в
Україні та її види – Господарському кодексі
(далі – ГК) України, особливостям правового
регулювання господарськоMторговельної діяльM
ності присвячена окрема глава 30, в якій реглаM
ментуються правові механізми її здійснення. 

Відповідно до ч. 1 ст. 263 ГК України госпоM
дарськоMторговельною є діяльність, що здійсM
нюється суб’єктами господарювання у сфері 
товарного обігу, спрямована на реалізацію 
продукції виробничоMтехнічного призначення
та виробів народного споживання, а також доM
поміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізаM
цію шляхом надання відповідних послуг. 

Крім ГК України, існують й інші нормаM
тивні акти, що мають відношення до регулюM
вання порядку здійснення торговельної діяльM
ності. Так, Цивільний кодекс (далі – ЦК) УкM
раїни регулює порядок укладання, виконання
та розірвання договорів, що оформлюють відM
носини між суб’єктами торговельної діяльності.
Податковий кодекс (далі – ПК) України регуM
лює питання, пов’язані з оподаткуванням торгоM
вельної діяльності. Закон України «Про зовM
нішньоекономічну діяльність» вiд 16.04.1991 р.
№ 959MXII серед інших видів зовнішньоекоM
номічної діяльності регулює й порядок проваM
дження торговельної діяльності, яка здійснюється
як на території України так і за її межами з обоM
в’язковою участю іноземного елемента. Закон
«Про товарну біржу» від 10.12.1991 р. № 1956MХІI

визначає порядок біржової торгівлі. Разом із
тим аналіз більшості нормативноMправових акM
тів, якими регламентується порядок продажу
товарів, свідчить про використання законодавM
цем в окремих нормативних актах різних терM
мінів при визначенні торговельної діяльності
як предмета їх правового регулювання. Такий
підхід законодавця зумовлений спробою окресM
лити сферу дії нормативного акта й обмежити
його застосування стосовно врегулювання окM
ремих питань відносин, що виникають у зв’язку
із здійсненням торгівлі. 

Відсутність єдиного визначення поняття
«торговельна діяльність» і відповідно відсутM
ність його використання у нормативноMправоM
вих актах, що приймаються у сфері торгівлі,
створює певні труднощі при визначенні кола
відносин, які охоплюються поняттям «торгоM
вельна діяльність». У зв’язку з цим питання про
те, яким чином визначається діяльність, пов’яM
зана із продажем товарів, у різних нормативноM
правових актах, заслуговує на особливу увагу. 

Жоден згаданий нами нормативний акт не
надає поняття торговельної діяльності, яке б на
сьогодні було універсальним як для суб’єктів
торговельної діяльності, так і для державних
органів, що контролюють її здійснення та споM
живачів. Так, у понятті, сформульованому у ГК
України відсутня така ознака, як легалізація
торговельної діяльності, яка наприклад, неM
обхідна для торговельної діяльності, що підляM
гає ліцензуванню, а якщо додатково пригадати,
що редакція ГК України щодо визначення торM
говельної діяльності не змінювалась із дати йоM
го прийняття, можна вважати вказане визнаM
чення застарілим. 

На науковому рівні поняттю «торговельM
на діяльність» приділяли увагу такі вчені, як 
Г. Шершеневич, А. Попов, О. Покрещук, О. БуткеM
вич та інші [1–4]. Наведені ними визначення
торговельної діяльності не повністю відповідають
вимогам чинного законодавства, яке змінюється
дуже швидко, отже, не відповідають і сучасним
реаліям ринкової економіки. 

© О. Полтавський,  2015
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Метою цієї статті є дослідження поняття й
особливостей торговельної діяльності, визнаM
чення її ознак відповідно до новітнього закоM
нодавства України. 

Що стосується визначень торговельної діяльM
ності, то заслуговує на увагу точка зору Г. ШерM
шеневича, який, досліджуючи поняття «торM
гівля», розглядав її як господарську передаточM
ну діяльність, що має на меті посередництво
між виробником і споживачами при взаємному
обміні економічними благами [1, с. 5]; він чітко
вказав на посередницький характер торговельM
ної діяльності, але ж не визначив інші ознаки,
притаманні такій діяльності. 

Серед сучасних авторів слід згадати О. БутM
кевич, яка визначила торговельну діяльність,
як «систематичну господарську діяльність суM
б’єктів господарювання з реалізації продукції
виробничоMтехнічного призначення і виробів
народного споживання, що здійснюється на
професійних засадах, у сфері товарного обігу, а
також допоміжну діяльність, яка забезпечує їх
реалізацію шляхом надання відповідних послуг
з метою досягнення економічних та соціальних
результатів і отримання прибутку або без мети
отримання прибутку» [4, с. 72]. У цьому визнаM
ченні вказані основні ознаки торговельної діяльM
ності, але деякі ознаки, на нашу думку, сфорM
мульовані нечітко або не повною мірою відповіM
дають вимогам чинного законодавства України
про торговельну діяльність. 

На сьогодні втратив чинність Декрет КабінеM
ту Міністрів України «Про податок на промиM
сел» від 17.03.1993 р. № 24M93, який передбачав
систематичність здійснення торговельної діяльM
ності для фізичних осіб. Крім того, ця ознака буM
ла передбачена лише для окремих груп фізичних
осіб, отже, не могла та не може поширюватися на
всіх суб’єктів торговельної діяльності. 

Ми не згодні також з твердженням автора
про те, що торговельна діяльність здійснюється
на професійних засадах. Якщо автор вказує, що
торговельна діяльність можлива й без отриманM
ня прибутку, то зникає необхідність у професійM
них навичках. Крім того, під здійснення торгоM
вельної діяльності підпадає серед іншого і проM
даж особистих речей, який у більшості випадM
ків не потребує якихось професійних здібностей.
У той самий час ми погоджуємося з тим, що проM
фесійні навички необхідні у допоміжній діяльM
ності, яка спрямована на забезпечення умов для
продажу товарів шляхом надання відповідних
послуг, наприклад шляхом здійснення комерційM
ного посередництва. 

Найбільш значна група нормативних актів,
що регулює торговельну діяльність представлеM
на підзаконними нормативними актами, перш
за все, так званими Правилами торгівлі. Серед них,
наприклад, «Правила торгівлі на ринках» (заM
тверджені наказом Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України, МінісM
терства внутрішніх справ України, Державної
податкової адміністрації України, Державного

комітету стандартизації, метрології та сертиM
фікації України від 26.02.2002 р. №57/188/84/105),
Правила роботи закладів (підприємств) рестоM
ранного господарства (затверджені наказом
Міністерства економіки та з питань європейсьM
кої інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219),
Правила роздрібної торгівлі продовольчими тоM
варами (затверджені наказом Міністерства екоM
номіки та з питань європейської інтеграції УкM
раїни від 11.07.2003 р. № 185), Правила розM
дрібної торгівлі непродовольчими товарами
(затверджені наказом Міністерства економіки
України від 19.04.2007 р. № 104), Правила торгівM
лі антикварними речами (затверджені наказом
Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України та Міністерства культури і
мистецтв України від 29.12.2001 р. № 322/795)
тощо. Вказані нормативноMправові акти регуM
люють продаж окремих груп товарів або поряM
док і правила здійснення торговельної діяльносM
ті в певних місцях торгівлі. 

Слід зазначити, що не всі нормативні акти,
присвячені регулюванню торговельної діяльM
ності в Україні, містять її визначення. Більш деM
тальне ознайомлення із законодавством, яке
регламентує порядок здійснення торговельної
діяльності, дозволяє визначити декілька нормаM
тивноMправових актів, в яких вживаються різні
поняття діяльності, пов’язаної із здійсненням
торгівлі. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про
ліцензування певних видів господарської діяльM
ності» від 01.06.2000 р. № 1775MIII, торгівля – це
будьMякі операції, що здійснюються за договоM
рами купівліMпродажу, міни, поставки й іншими
цивільноMправовими договорами, які передбаM
чають передачу прав власності на товари. При
цьому зазначені договори можуть укладатись
як в усній, так і письмовій формі. Важливим
моментом є спроба законодавця вказати на доM
говори, які можна визначити як так звані торгоM
вельні угоди. Це угоди, віднесені до торговельних
не лише згаданим Законом, а й главою 30 ГК
України, ч. 4 ст. 263 якого вказує, що господарM
ськоMторговельна діяльність опосередковується
серед іншого господарськими договорами поM
ставки, контрактації сільськогосподарської проM
дукції, енергопостачання, купівліMпродажу, міни
(бартеру), лізингу й іншими договорами. 

Усі вказані договори укладаються напряму
між контрагентами або за допомогою посередM
ників, для чого укладаються так звані договори
на оформлення представництва (доручення,
комісія, агентський договір тощо). Ці допоміжM
ні договори є договорами на надання послуг,
без яких неможливо виконати основні договоM
ри, які, у свою чергу, спрямовані на передачу праM
ва власності на товар. 

Також у Законі, що розглядається, вказуM
ється: зазначені договори можуть укладатись як
в усній, так і письмовій формі. При цьому поряM
док укладання торговельної угоди базується на
підставі як загальних положень цивільного заM
конодавства і норм, що містяться в ЦК України
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та ГК України, так і торгових звичаїв, що склаM
лися в ході ведення відповідних справ, пов’язаM
них із торговельною договірною практикою. 

Заслуговує на увагу також поняття «торгоM
вельна діяльність», визначене в постанові КабіM
нету Міністрів України «Про затвердження поM
рядку заняття торговельною діяльністю і праM
вил торговельного обслуговування населення»
від 08.02.1995 р. № 108, яка втратила чинність у
зв’язку з прийняттям Порядку провадження
торговельної діяльності та правил торговельноM
го обслуговування населення, затвердженого
15.06.2006 р. постановою Кабінету Міністрів
України № 833 (зараз має назву «Порядок проM
вадження торговельної діяльності та правила торM
говельного обслуговування на ринку споживM
чих товарів»; далі – Порядок торгівлі). Згідно з
п. 2 «Порядку заняття торговельною діяльнісM
тю і правил торговельного обслуговування наM
селення» до торговельної діяльності віднесеM
но будьMяку ініціативну, самостійну діяльність
юридичних осіб і громадян щодо здійснення
купівлі та продажу товарів народного спожиM
вання з метою отримання прибутку. Це понятM
тя торговельної діяльності вживається в п. 4.1
Листа Міністерства зовнішніх економічних
зв’язків та торгівлі України «Роздрібна, оптова
торгівля. Основні поняття. Терміни та визнаM
чення» від 17.03.1998 р. № 15M03/29M192. 

Якщо проаналізувати зміст поняття «торгоM
вельна діяльність» в Україні (враховуючи всі
наведені визначення), то можна виокремити деM
кілька важливих ознак. ПоMперше, це ініціативM
ність, – ознака, відповідно до якої кожен має праM
во на підприємницьку діяльність, що не забороM
нена законом. Кожен має право також на здійM
снення торговельної діяльності, яка не забороM
нена чинним законодавством, за умови, що саM
мому суб’єкту її здійснення не заборонено бути
суб’єктом торговельної діяльності. 

«Самостійність» як ознака торговельної діM
яльності серед іншого передбачає вільне розпоM
рядження як майном, що задіяне у торговельній
діяльності, так і прибутком, отриманим у ході її
здійснення (безумовно, після сплати всіх обоM
в’язкових платежів до відповідних бюджетів). 

Виходячи із змісту нормативноMправових
актів, що регулюють порядок здійснення торгоM
вельної діяльності, можна стверджувати, що об’єкM
тами купівліMпродажу є продукція виробничоM
технічного призначення, а також товари народM
ного споживання. При цьому маються на увазі
товари, які не виключені з цивільного обігу тоM
варів і відповідно можуть знаходитися у власM
ності фізичних та юридичних осіб. 

Остання ознака аналізованого поняття торM
говельної діяльності передбачає собою мету
здійснення торговельної діяльності, якою є отриM
мання прибутку. Слід зазначити, що наслідки або
мета здійснення торговельної діяльності більш
повно розкриваються через її класифікацію.
Критерієм для такої класифікації можна вважаM
ти закріплений у законодавстві принцип поділу
будьMякої господарської діяльності на підприємM

ницьку (комерційну) та непідприємницьку (неM
комерційну) (ч. 2 ст. 3 ГК України). При цьому
правові наслідки віднесення торговельної діяльM
ності до підприємницької чи непідприємницьM
кої полягають у застосуванні чи незастосуванні
до такої діяльності законодавства про підприємM
ництво. Відповідно торговельну діяльність можM
на розділити на: 

•• підприємницьку (комерційну) торговельM
ну діяльність, пов’язану із продажем товарів, що
здійснюється для досягнення економічних і соM
ціальних результатів, з метою одержання прибутM
ку (при цьому зазначена торговельна діяльність
повинна містити у собі ознаки підприємницької
діяльності відповідно до ст. 42 ГК України); 

•• непідприємницьку (некомерційну) торгоM
вельну діяльність, яка не містить у собі ознаки
підприємницької діяльності. 

Здійснення підприємницької торговельної
діяльності передбачає її легалізацію у порядку,
встановленому чинним законодавством Укра
їни. Тому перш як особа почне здійснювати таM
ку торгівлю, вона повинна зареєструватись як
суб’єкт підприємницької діяльності, а у випадM
ках, передбачених законом, отримати ліцензію,
сертифікат чи інший дозвільний документ. РаM
зом із цим не завжди, коли особа здійснюватиM
ме торгівлю, вона зобов’язана зареєструватись
як суб’єкт підприємницької діяльності. Так, без
державної реєстрації особи як суб’єкта підприM
ємницької діяльності дозволяється здійснюваM
ти продаж продукції підсобного господарства. 

Без державної реєстрації особи як суб’єкта
підприємницької діяльності та без отримання
різних дозвільних документів дозволяється
продаж особистих речей. Продаж особистого
майна не потребує отримання будьMяких дозM
волів, оскільки право власності є непорушним.
Власнику в повному обсязі належать права воM
лодіння, користування та розпорядження своїм
майном (ч. 1 ст. 317 ЦК України). Тому будьMяка
особа здійснює право власності на належне їй
майно за своєю волею, незалежно від волі інM
ших осіб (ст. 316 ЦК України). За таких обстаM
вин продаж майна повинен сприйматись як наM
слідок реалізації особою права власності на наM
лежне їй майно. Особа зобов’язана зареєструваM
тись як суб’єкт підприємницької діяльності за
умови, що таке майно спеціально придбане нею
для перепродажу та внаслідок цього перепродаM
жу особа матиме постійне джерело доходу. 

Отже, особа яка здійснює торговельну діM
яльність і має на меті отримання прибутку у певM
них випадках, визначених чинним законодавM
ством, може не реєструватись як суб’єкт підприM
ємницької діяльності. В інших випадках торгоM
вець зобов’язаний проходити відповідну проM
цедуру легалізації (проходження державної реM
єстрації, отримання ліцензії, інших дозволів). 

Повертаючись до аналізу норм основного
підзаконного нормативного акта, що регулює
на сьогодні здійснення торговельної діяльності
в Україні, а саме – до Порядку торгівлі, слід заM
значити, що він розкриває загальні умови проM
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вадження торговельної діяльності суб’єктами
оптової торгівлі, роздрібної торгівлі, закладами
ресторанного господарства й основні вимоги до
торговельної мережі, мережі закладів ресторанM
ного господарства, торговельного обслуговуM
вання споживачів (покупців), але, на жаль, у
ньому немає поняття самої діяльності, пов’язаM
ної з продажем товарів. 

Заслуговує також на увагу те, що жодне з
наведених визначень торговельної діяльності
не згадує про місце її здійснення, хоча законоM
давством чітко визначені торговельні об’єкти, в
яких така діяльність повинна мати місце. Так,
відповідно до п. 7 Порядку торгівлі торговельM
ними об’єктами є: склад товарний, магазинM
склад, магазин (який може бути продовольчим,
непродовольчим, змішаним тощо); павільйон,
кіоск, ятка, палатка, намет, лоток, рундук, склад
товарний, крамницяMсклад, магазинMсклад. 

Донедавна в законодавстві існував доволі
повний перелік так званих пунктів продажу тоM
варів. Відповідно до підпункту 14.1.211 ПК УкM
раїни, який вилучено з нього згідно із ЗакоM
ном України «Про внесення змін до ПодаткоM
вого кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо податкової реформи» від
28.12.2014 р. № 71MVIII під пунктами продажу
товарів розумілися: 

•• магазин, інша торговельна точка, що розM
ташовані в окремому приміщенні, будівлі або 
їх частині, і мають торговельний зал для поM
купців або використовують для торгівлі його
частину; 

••кіоск, палатка, інша мала архітектурна форM
ма, яка розташована в окремому приміщенні,
але не має вбудованого торговельного залу для
покупців; 

•• автомагазин, розвозка, інший вид пересувM
ної торговельної мережі; 

•• лоток, прилавок, інший вид торговельної
точки у відведеному для торговельної діяльносM
ті місці, крім лотків і прилавків, що надаються в
оренду суб’єктам господарювання – фізичним
особам і розташовані в межах спеціалізованих
підприємств сфери торгівлі – ринків усіх форм
власності; 

•• стаціонарна, малогабаритна та пересувна
автозаправна станція, заправний пункт, який
здійснює торгівлю нафтопродуктами, скраплеM
ним і стиснутим газом; 

••фабрикаMкухня, фабрикаMзаготівельня, їдальM
ня, ресторан, кафе, закусочна, бар, буфет, відM
критий літній майданчик, кіоск, інший пункт
ресторанного господарства; 

••оптова база, складMмагазин, інші приміщенM
ня, що використовуються для здійснення оптоM

вої торгівлі за готівку, інші готівкові платіжні 
засоби та з використанням платіжних карток. 

На сьогодні в законодавстві виділяється поM
няття так званого торговельного місця. ВідповідM
но до п. 5.17 Листа Міністерства зовнішніх екоM
номічних зв’язків та торгівлі України «РоздрібM
на, оптова торгівля. Основні поняття. Терміни
та визначення» від 17.03.1998 р. № 15M03/29M192,
торговельне місце – це відособлене, спеціально
обладнане місце поза магазином для здійснення
роздрібного продажу товарів з дотриманням
чинних правил торговельного обслуговування
населення та порядку розрахунку з покупцями. 

На нашу думку, два таких поняття, як «торM
говельний об’єкт» і «торговельне місце» найM
більше придатні для визначення місця здійM
снення торговельної діяльності, отже, саме їх ми
пропонуємо до включення в остаточне визнаM
чення поняття «торговельна діяльність». 

Наведені визначення торговельної діяльM
ності та торгівлі свідчать про існування різних
правових форм її здійснення, що регламентуM
ються чинним законодавством. 

Аналіз розглянутих понять, виділення відпоM
відних і необхідних, на нашу думку, ознак торM
говельної діяльності дозволяє запропонувати
таке визначення: торговельна діяльність – це
самостійна, ініціативна діяльність, яка у пев�
них випадках пройшла процедуру легалізації, виз�
начена чинним законодавством, пов’язана з про�
дажем продукції виробничо�технічного призна�
чення, а також товарів народного споживання у
відповідних торговельних об’єктах (або торго�
вельних місцях) на підставі усних або письмових
договорів, які передбачають передачу прав влас�
ності на такі продукцію та товари, а також до�
поміжна діяльність, спрямована на забезпечення
умов для їх продажу шляхом надання відповідних
послуг із метою отримання прибутку. 

Вважаємо, що запропоноване визначення поM
няття «торговельна діяльність» доцільно закріM
пити законодавчо в «Порядку провадження торM
говельної діяльності та правилах торговельного
обслуговування на ринку споживчих товарів». 
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The current legislation of Ukraine about trade activity and order of its realization are analyzed. 
A concept and signs of trade activity which forms its content are defined. 

В статье анализируется действующее законодательство Украины о торговой деятельнос�
ти и порядок ее осуществления, определяется понятие «торговая деятельность». 
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У статті досліджуються питання визнання відносин права спільної власності й інших ре�
чових прав подружжя на житло шляхом державної реєстрації з метою належного правового 
захисту. 

Ключові слова: житло, право спільної власності, державна реєстрація, юридичні факти,
подружжя. 

Питання правового регулювання відноM
син у сфері державної реєстрації праM
ва власності й інших речових прав на

нерухоме майно, їх визнання з метою належM
ного правового захисту мають важливе значенM
ня для забезпечення надійного функціонуванM
ня ринку нерухомого майна. Ці проблеми поM
стійно постають і перед подружжям, які повинM
ні мати державні гарантії захисту своїх прав. 

Слід констатувати, що як у чинному заM
конодавстві України, так і цивільноMправоM
вій доктрині немає єдиного підходу до правоM
вої природи закріплення права власності на
житло. В цілому правове регулювання відM
повідного правового інституту не є досконаM
лим, характеризується численними суперечM
ностями, що значно ускладнює реалізацію на
практиці механізмів закріплення державниM
ми органами цивільних прав на об’єкти праM
ва спільної власності шляхом їх державної
реєстрації. 

Теоретичною основою дослідження стаM
ли наукові висновки, викладені у працях 
М. Галянтича, А. Гриняка, О. Дзери, Ю. ЗаM
іки, С. Слободянюка, Я. Шевченко, Р. ШишM
ки та інших учених. 

Актуальність закріплення прав власності
визначається тим, що перелік підстав виникM
нення цивільних прав і обов’язків, вказаних
у ст. 11 Цивільного кодексу (далі – ЦК) УкM
раїни, не передбачає того, що право власності
на нерухоме майно виникає з моменту дерM
жавної реєстрації такого права. 

Правове значення державної реєстрації
прав на нерухоме майно можна визначити з
аналізу ЦК та Закону «Про державну реєстM
рацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень», згідно з яким державна реєстраM
ція речових прав на нерухоме майно й їх обмеM

жень є офіційним визнанням і підтвердженM
ням державою фактів виникнення, переходу
або припинення речових прав на нерухоме
майно й їх обмежень, що супроводжується
внесенням даних до Державного реєстру реM
чових прав на нерухоме майно й їх обтяжень
(ст. 2). Здійснюючи реєстрацію речових прав
на житло, держава офіційно визнає та підтверM
джує факт виникнення цих прав [1, с. 46].
Але Закон «Про державну реєстрацію речоM
вих прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
вказуючи на пріоритет зареєстрованих речоM
вих прав над незареєстрованими, не передбаM
чає особливостей реєстрації прав спільної власM
ності на житло, у тому числі допускаючи існуM
вання речових прав на нерухоме майно, які не
зареєстровані в установленому порядку.

При спадкуванні право власності на житM
ло виникає з моменту державної реєстрації (ч. 2
ст. 1299). Проте вказана норма потребує внеM
сення певних змін, оскільки встановлює моM
мент виникнення у спадкоємців права власM
ності на нерухоме майно з моменту державної
реєстрації цього майна шляхом видачі свідоцM
тва про право власності на частку в спільному
майні подружжя в разі смерті одного з подружM
жя (ст. 34 Закону України «Про нотаріат»), а
не з моменту прийняття спадщини. 

ЦК України і Закон «Про державну реM
єстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень» передбачають необхідність дерM
жавної реєстрації житла, як майнового об’єкM
та, та речових прав на нього. Зокрема, ст. 182
ЦК встановлює, що право власності й інші
речові права на нерухомі речі, обмеження
цих прав, їх виникнення, перехід і припинення
підлягають державній реєстрації. У Законі
України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встаM
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новлюються різні права, що підлягають дерM
жавній реєстрації щодо одного і того ж майM
нового об’єкта, зокрема державній реєстрації
підлягають: право власності на нерухоме майM
но; право володіння; право користування (житM
ловий сервітут); інші речові права відповідно
до закону, із застереженням, що право власM
ності на квартиру, житлове приміщення моM
же бути зареєстровано незалежно від того, чи
зареєстроване право власності на житловий
будинок, в яких вони розташовані (ст. 4). 

Сутністю обмеження речового права є
користування чужим житлом одного із подM
ружжя. Обмежене речове право, як зазначає
Л. Щеннікова, це право користувача за догоM
вором, законом чи рішенням суду використоM
вувати частину житлового приміщення, виM
значеного власником, в якому вбачаються озM
наки властиві абсолютним правам: безстроM
ковий характер, можливість збереження житM
лового приміщення після смерті наймача за
спільно проживаючими членами його родини,
абсолютний характер захисту, а також обмеM
жені правомочності по розпорядженню у виM
гляді його поділу, вселення нових мешканців
тощо [2, с. 72]. 

Зрозуміло, що член сім’ї власника має
послідовно реєструвати свої права на житло.
Отже, можна припустити, що вказані у ч. 1
ст. 182 ЦК України права власності різнятьM
ся за суб’єктами, а також, можуть залежати
від юридичних фактів набуття, переходу та
припинення прав на житло. Правовим наM
слідком акта державної реєстрації права є фікM
сація права на нерухомість [3, с. 304]. ПракM
тичне значення вказаної норми стосовно
житла полягає в тому, що до державної реєстM
рації права житло розглядається як об’єкт зоM
бов’язальних прав, а не речових. Відповідно
різний і правовий режим такого нерухомого
майна, способи захисту порушених прав осоM
би тощо. 

Кабінет Міністрів України постановою
від 17.10.2013 р. № 868 затвердив Порядок
державної реєстрації прав на нерухоме майM
но та їх обтяжень, який не передбачає особM
ливостей реєстрації спільної власності на
житло. Законом можуть бути встановлені й
інші, крім державної реєстрації, моменти виM
никнення права власності на житло, зокрема,
згідно з ч. 3 ст. 334 ЦК України право власM
ності на житло може набуватись особою з моM
менту набрання чинності рішення суду про
визнання договору, не посвідченого нотаріM
ально, дійсним. 

Державна реєстрація спільної власності
на житло може мати ті чи інші особливості,
зумовлені призначенням житла для прожиM
вання, складом сім’ї або характером зв’язків
між учасниками спільної власності, що виM
значається насамперед Цивільним, Сімейним,
Житловим кодексами України та низкою
нормативноMправових актів. Так, Сімейним

кодексом (далі – СК) України визначені
підстави набуття права спільної сумісної
власності подружжя. Зокрема, в ст. 60 СК
йдеться про те, що майно, набуте подружжям
за час шлюбу, належить дружині та чоловіку
на праві спільної сумісної власності незалежM
но від того, що один із них не мав з поважної
причини (навчання, ведення домашнього
господарства, догляд за дітьми, хвороба тоM
що) самостійного заробітку (доходу). Отже,
будьMяке майно (у тому числі житло), набуте
подружжям за час шлюбу, крім речей індиM
відуального користування, є об’єктом права
спільної сумісної власності подружжя. 

Житлом, що належить на праві приватної
власності одному з подружжя, під час сумісM
ного проживання часто користуються обоє з
подружжя, хоча роздільне проживання подM
ружжя допускається за нормами СК, ЖитлоM
вого кодексу (далі – ЖК). Тому постає пиM
тання: чи потребує державної реєстрації праM
во власності та майнові права на житло у тоM
го з подружжя, хто не є власником, і членів йоM
го сім’ї, чи ці права визнаються автоматично. 

Закріплення майна шляхом державної
реєстрації за чоловіком чи дружиною можлиM
ве у випадку виникнення спору щодо поділу
майна, під час якого сторона може просити
врахувати зароблені ним грошові або трудові
внески в утримання та ремонт житла, яке наM
лежить іншому подружжю, та визнати це
майно спільним. Така позиція базуватиметьM
ся на ст. 62 СК. У разі, коли майно дружини,
чоловіка за час шлюбу істотно збільшилося у
своїй вартості внаслідок спільних трудових
чи грошових затрат або затрат другого з поM
дружжя, воно при вирішенні спору може буM
ти визнане за рішенням суду об’єктом права
спільної сумісної власності подружжя. 

З одного боку, правило ст. 62 СК про виM
знання роздільного майна спільним майном
подружжя, на перший погляд, не викликає
заперечень, але у суду виникає питання: в
яких частинах воно поділяється між подружM
жям; з іншого – один із подружжя, який є власM
ником житла, спирається на норми ст. 391
ЦК, що забезпечують захист права власності
від будьMяких посягань усіх третіх осіб – не
власників. 

Слід зазначити, що при розірванні шлюбу
право спільної сумісної власності на житло,
набуте під час шлюбу, не припиняється (ст. 68
СК України). Розірвання шлюбу саме собою
автоматично не змінює режиму спільності майM
на подружжя до поділу його між подружжям.
Особи не позбавлені права в подальшому спільM
но користуватися житлом. Відсутній будьM
який обов’язок для подружжя ділити майно
добровільно або в судовому порядку. Про поM
рушення своїх прав подружжя дізнається найM
частіше в момент розірвання шлюбу або пісM
ля, коли чинять один одному перешкоди щоM
до здійснення права спільної власності [4, с. 67].
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Поділ спільного житла подружжя означає приM
пинення права спільної сумісної власності поM
дружжя на це майно та виникнення на її осM
нові особистої приватної власності дружини і
чоловіка або спільної часткової власності подM
ружжя.

У суді має бути встановлено коло членів
сім’ї, з огляду на норму ст. 74 СК України. Слід
погодитися з В. Гопанчуком [4, с. 48], який
звертає увагу на нетрадиційність деяких вжиM
тих законодавцем понять у тій частині, де
йдеться про «членів сім’ї, які постійно мешM
кають у квартирі (будинку)». В чинному заM
конодавстві України застосовані різні понятM
тя членів сім’ї, що залежить від правової приM
роди врегульованих відносин (сімейноMпраM
вових, житлових, спадкових тощо). У ЖК УкM
раїнської РСР чітко визначене коло членів
сім’ї наймача, які нарівні з ним мають самоM
стійне право на житло. Відповідно до ст. 64
ЖК до членів сім’ї наймача належать: друM
жина наймача, їх діти і батьки, які проживаM
ють разом із ним. Членами сім’ї наймача моM
жуть бути визнані й інші особи, якщо вони
постійно проживають разом із наймачем і веM
дуть з ним спільне господарство. Особи, які
постійно мають статус членів сім’ї, незалежM
но від зазначених критеріїв у ст. 64 ЖК не наM
зиваються. 

Чоловік і жінка, як співвласники майна та
майнових прав, мають право здійснювати
різні цивільноMправові зобов’язання щодо
спільного майна. При цьому учасникам таких
договорів слід враховувати, що на об’єкти
права спільної сумісної власності подружжя,
крім норм цивільного законодавства про праM
вила укладання правочинів, поширюються
також спеціальні вимоги, передбачені сімейM
ним законодавством [5, c. 319]. Відповідно до
ст. 65 СК при укладанні договорів одним із
подружжя вважається, що він діє за згодою
другого з подружжя. Дружина, чоловік має
право на звернення до суду з позовом про
визнання договору недійсним як такого, що
укладений другим із подружжя без її, його
згоди. Згода другого з подружжя має бути поM
дана письмово та нотаріально засвідчена. ПоM
рушення подружжям цих правил про уклаM
дання угод може призвести до визнання таM
ких правочинів недійсними. Так, незаконною
буде угода про звільнення чоловіка від сплаM
ти на дитину аліментів за умови його відмови
від частки в майні. Недійсною буде угода між
подружжям про передачу у власність одного
з них житла, що набуватиметься у майбутньоM
му [5, с. 321]. Однак чоловік чи дружина маM
ють право подарувати або будьMяким іншим
шляхом передати набуту конкретну частину
свого спільного або роздільного майна. Він
чи вона мають право взагалі відмовитися від
усього належного співвласнику майна на коM
ристь іншого з подружжя шляхом державної
реєстрації. Оскільки СК не містить норм про

порядок і форму укладання таких правоM
чинів, то в цьому випадку повинні застосовуM
ватися норми цивільного законодавства. 

Як свідчить судова практика [6], з усіх
видів майна особливу цінність для подружжя
становить саме жилий будинок, квартира. ПоM
діл житла супроводжується значними трудM
нощами, оскільки кожен із подружжя бажає
отримати певну частку жилого будинку в наM
турі. Задоволення їх домагань залежить від
розміру жилого будинку, кількості кімнат,
відносин між подружжям, наявності дітей та
інших обставин. 

Усталеним є те, що спільна власність на
будинок (квартиру) може існувати за наявM
ності таких ознак, як множинність власниM
ків і єдність об’єкта, що належить їм на праM
ві власності – квартири як єдиного цілого,
яка може складатися з однієї чи багатьох кімM
нат [7, с. 189–190], але щодо одноквартирM
ного будинку, квартири у багатоквартирноM
му будинку його реально не завжди можна
здійснити. 

Вимоги цивільного законодавства про поM
діл передбачають виділ у натурі кімнат у
квартирі, але, як правило, його не можна здійсM
нити без порушення права інших мешканців.
Оцінка кімнат не здійснюється, оскільки
кімната в квартирі не може бути об’єктом
правочину: об’єктом оцінки є частка у праві
спільної власності. Якщо правочином між
власниками або рішенням суду визначені
частки співвласників і порядок користування
окремими кімнатами, то ціна таких кімнат
дорівнює ціні квартири, помноженої на частM
ку власника у праві спільної власності. ВиM
падки продажу кімнат у квартирах без визнаM
чення частки з точки зору законодавства моM
жуть кваліфікуватися як нікчемні правочини
[8, с. 40]. 

Згідно з п. 5 постанови Пленуму ВерховM
ного Суду України «Про практику застосуM
вання судами законодавства, що регулює праM
во приватної власності громадян на жилий
будинок» від 04.10.1991 р. № 7 за неможлиM
вості поділу будинку, що є спільною власM
ністю подружжя в натурі й якщо немає згоди
подружжя про спосіб поділу спільного майна,
суд з урахуванням інтересів неповнолітніх
дітей і заслуговуючи уваги інтересів одного з
подружжя може залишити будинок одному з
подружжя та покласти на нього обов’язок
компенсувати право на частку будинку другоM
го за рахунок іншого спільного майна або
грішми. Як зазначає Я. Шевченко, «важлиM
вою особливістю права власності є його неM
порушність» [9, с. 24–25] і це правило має
діяти при поділі житла подружжя. 

У процесі сімейного життя подружжя не
набуває права власності на частку в їх спільM
ному майні, оскільки відносини подружжя маM
ють особистоMдовірчий характер. Натомість
частки визначаються у випадку поділу майна
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та припинення спільної сумісної власності
подружжя. 

Виходячи із норм СК частка (більша чи
менша) у праві власності може бути закріпM
лена договором, законом або за рішенням суM
ду, зокрема: свідоцтвом про право власності
на частку в спільному майні подружжя; догоM
вором про поділ спадкового майна; договором
про припинення права на утримання за умоM
ви набуття права на нерухоме майно; договоM
ром про припинення права на аліменти для
дитини у зв’язку з передачею права власності
на нерухоме майно; договором про виділення
частки в натурі (поділ). Відповідно до п. 7 гл. 1
Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріM
усами України, затвердженого наказом МіM
ністерства юстиції України від 22.02.2012 р.
№ 296/5 такими є документи, що підтверM
джують право власності фізичних чи юридичM
них осіб на житловий будинок (частину буM
динку), будівлю, садибу, квартиру, чи їх часM
тину, інше нерухоме майно, – якщо посвідчуM
ються договори про заставу (іпотеку), оренду
чи найм (позичку) житла, відчуження власM
ником (власниками) частини належного йоM
му (їм) майна; договори про визначення чи
зміну розміру часток у спільній частковій власM
ності, а також договори про порядок володінM
ня та користування майном. 

На нашу думку, не потрібно відмовлятиM
ся від встановлення в законодавстві переліку
правовстановлюючих документів, але цей
перелік має бути відкритим, не вичерпним. 
В юридичній літературі висловлюється думка
про недоцільність існування переліку правоM
встановлюючих документів. Зокрема, В. АлекM
сєєв вказує, що спроба визначення в законі
конкретного та вичерпного переліку докуменM
тів, необхідних для реєстрації прав на нові
об’єкти, навряд чи буде продуктивною. ДоM
цільним видається не визначення переліку
документів, необхідних для реєстрації, а вкаM
зівка на обставини, що підлягають з’ясуванM
ню, із цих документів [10, с. 40].

Право приватної власності громадян на
житло більше за інші види права власності,
визначені особливостями їх суб’єктів, потреM
бує законодавчого регулювання та судового
захисту. 

Висновки 

Державна реєстрація права власності й
інших речових прав на житло потребує розM
роблення механізму державної реєстрації прав
співвласників як форми закріплення держаM
вою правового титулу та прав співвласника
житлового об’єкта нерухомості, як особливоM
го правового інституту з метою підвищення
ефективності правового захисту на базі пріориM
тету прав і законних інтересів власників, воM
лодільців та користувачів.

Вважаємо за необхідне ст. 11 ЦК України
доповнити нормою про те, що права на майM
но, які потребують державної реєстрації, виM
никають із моменту державної реєстрації відM
повідного права, якщо інше не встановлено
законом. Винятки із цього правила мають бути
чітко визначені в законі, наприклад у випадM
ку виникнення права власності на підставі
рішення суду – з моменту, визначеного судоM
вим рішенням. 
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The article examines the issues of recognition of relations of joint property rights and other propri�
etary rights of spouses in the housing through state registration, in order to adequate legal protection.  

В статье исследуются вопросы признания отношений права общей собственности и других
вещных прав супругов на жилье путем государственной регистрации с целью надлежащей пра�
вовой защиты.
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ПРАВОВІ  НАСЛІДКИ  ПОРУШЕННЯ  ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
ЗА  ДОГОВОРОМ  СТРАХУВАННЯ  ЦИВІЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  ЗА  ШКОДУ,  ЗАПОДІЯНУ  
ДЖЕРЕЛОМ  ПІДВИЩЕНОЇ  НЕБЕЗПЕКИ

У статті аналізуються правові наслідки порушення зобов’язань за договором страхування
цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, а також правові
наслідки у зв’язку із односторонньою відмовою від зобов’язань за договором страхування цивіль�
ної відповідальності, досліджується можливість зміни або розірвання договору. 

Ключові слова: договір страхування цивільної відповідальності, джерело підвищеної неM
безпеки, одностороння відмова від зобов’язань, зміна договору, розірвання договору. 

Питання щодо правових наслідків поM
рушення зобов’язань за договором страM
хування цивільної відповідальності за

шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезM
пеки, потребують детального вивчення. У зв’язM
ку з цим важливо визначити міру відповідальM
ності сторін за договором, адже відповідальM
ність є однією з важливих гарантій належного
виконання договору та дотримання прав і заM
конних інтересів його сторін.

Незважаючи на те, що питання договору
страхування цивільноMправової відповідальM
ності та складу цивільного правопорушення
є об’єктом детального вивчення вітчизняних
науковців, дослідження, які поєднували б у
собі вивчення проблематики правових наслідM
ків порушення зобов’язань за договором
страхування цивільної відповідальності за
шкоду, заподіяну джерелом підвищеної неM
безпеки, на сьогодні відсутні. 

Розпочнемо дослідження окремих правоM
вих наслідків порушення договору страхуM
вання цивільної відповідальності за шкоду,
заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, із
такого наслідку, як одностороння відмова від
зобов’язань за договором. У договорі слід пеM
редбачити правові наслідки, що настають у
випадку односторонньої відмови від договоM
ру страхування цивільної відповідальності за
шкоду, заподіяну джерелом підвищеної неM
безпеки. Питання про односторонню відмову
від договору та розірвання договору активно
досліджуються вченими. 

Перш за все, відмова від правочину регуM
люється ст. 214 Цивільного кодексу (далі –
ЦК) України. Відмова від правочину, як і
сам правочин, є вольовою дією, отже, є праM
вочином. Щодо відмови від одностороннього
правочину законодавець нерідко використоM
вує інші терміни, наприклад, «скасування» (доM
ручення, заповіту), «відкликання» (гарантії).
Простежується різна термінологія і щодо
відмови від договорів. Так, у ч. 1 ст. 834 ЦК
України передбачене право користувача поM
вернути річ, передану йому в користування,
у будьMякий час до закінчення строку догоM
вору. Це слід розцінювати не інакше як його
право відмовитися від договору в одностоM
ронньому порядку. Стаття 214 ЦК України
розрізняє відмову від одностороннього праM
вочину і від договору (двоM або багатостоM
роннього правочину), тобто відмова від доM
говорів без урахування особливостей двоM і
багатосторонніх правочинів. У той самий час
у законодавстві є положення про відмову від
договорів, відмову від зобов’язань, відмову
від дій. Розглядаючи це питання в контексті
зв’язку із договором страхування цивільної
відповідальності за шкоду, заподіяну джеM
релом підвищеної небезпеки, вважаємо, що
не слід розмежовувати відмову від правочину
та припинення договору. 

При відмові від договору страхування циM
вільної відповідальності за шкоду, заподіяну
джерелом підвищеної небезпеки, сторони
проходять такі стадії: відмова (від правочиM
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ну); розірвання (договору); припинення (зоM
бов’язання). 

Підставами односторонньої відмови від
договору страхування цивільної відповідальM
ності за шкоду, заподіяну джерелом підвиM
щеної небезпеки, можуть бути різні обставиM
ни, які в одних випадках випливають із власM
тивостей зобов’язання, а в інших зумовлюM
ються правопорушенням другої сторони праM
вочину. Порушення умов договору однією із
сторін як загальноприйнята підстава для одM
носторонньої відмови другої сторони від доM
говору передбачена ч. 1 ст. 615 ЦК України 
із застереженням: якщо це встановлено доM
говором або законом. 

Законодавець у ЦК України передбачив
такі основні види односторонньої відмови від
договору страхування цивільної відповідальM
ності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеM
ної небезпеки, як: санкцію за порушення умов
договору страхування іншою стороною; праM
во на вчинення односторонньої відмови без
застосування заходів цивільноMправової відM
повідальності; безпідставну відмову від доM
говору за відсутності порушень договірних
умов другою стороною з покладенням на стоM
рону, що відмовилася, негативних правових наM
слідків, передбачених договором або законом. 

Т. Боднар вважає, що оскільки не будьM
яка одностороння відмова від договору є споM
собом самозахисту цивільних прав та інтереM
сів, для визнання за односторонньою відмоM
вою способу самозахисту цивільних прав неM
обхідні такі передумови: наявність порушенM
ня, невизнання або оспорювання цивільного
права особи; одностороння відмова має вихоM
дити від особи, чиє право порушене, не визM
нається або оспорюється; наслідком застосуM
вання односторонньої відмови є захист поруM
шеного, невизнаного або оспорюваного праM
ва особи способом, встановленим договором
або законом [1, с. 39]. Іншими словами, відM
мова від договору страхування цивільної відM
повідальності за шкоду, заподіяну джерелом
підвищеної небезпеки, за своєю правовою приM
родою в одних випадках може розглядатись
як захід оперативного впливу, який суб’єкт
договірного правовідношення може застосуM
вати без звернення до компетентних органів,
тобто як захід самозахисту, в інших випадках
(коли відбувається взаємна відмова сторін
від договору страхування цивільної відповіM
дальності за шкоду, заподіяну джерелом підM
вищеної небезпеки, шляхом укладення праM
возмінювального або правоприпинювальноM
го правочину) відмова від договору буде одM
ним із засобів зміни або припинення договірM
ного зобов’язання. 

Наступним правовим наслідком поруM
шення договору страхування цивільної відM
повідальності за шкоду, заподіяну джерелом
підвищеної небезпеки, є можливість зміни або
розірвання договору страхування цивільної
відповідальності за шкоду, заподіяну джереM
лом підвищеної небезпеки. Так, після уклаM
дення договору страхування цивільної відM
повідальності за шкоду, заподіяну джерелом
підвищеної небезпеки, починає діяти принM
цип «Pacta sunt servanda», що в перекладі з
латинської означає: «Договори повинні виM
конуватися». Отже, ця стадія виникає з моM
менту укладення договору та діє до його 
припинення, якщо умовою припинення доM
сліджуваного договору страхування визнаM
чено виконання сторонами своїх зобов’язань.
У договорах страхування вказують строки
його дії, тобто період часу, протягом якого
сторони зобов’язуються виконати зобов’яM
зання, після чого договір припиняє свою дію
або при внесенні змін може бути пролонгоM
ваний на будьMякий інший строк. 

Договір страхування цивільної відповіM
дальності з моменту його укладення та до
моменту припинення його дії може так і не
пройти стадію виконання, адже стадією виM
конання договору вважатиметься відшкодуM
вання збитку страховиком за страховим виM
падком, наприклад ДТП, яке з’явилося з виM
ни страхувальника. Отже, якщо за період дії
договору страхування не відбулося жодного
страхового випадку, то стадія виконання для
нього не настає, але при цьому він може буM
ти припинений достроково, або ж до нього
можна внести зміни. 

Зміна та розірвання договору страхування
можлива за згодою сторін, якщо інше не передM
бачено законом. Однак із цього правила можM
ливі два винятки, що допускають зміну або
розірвання договору страхування цивільної
відповідальності за шкоду, заподіяну джереM
лом підвищеної небезпеки, в судовому порядM
ку на вимогу однієї сторони: коли іншою стоM
роною істотно порушені умови договору; інші
випадки, передбачені законом або договором. 

Відповідно до ст. 651 ЦК України зміна
договору можлива у разі згоди сторін, якщо
інше не встановлено законом або договором.
Дії сторін стосовно зміни або розірвання доM
говору за своєю юридичною природою налеM
жать до правочинів. Таким чином, до зазнаM
чених дій слід застосовувати норми, що встаM
новлюють правила для регулювання правоM
чинів. Наприклад, сторони укладають правоM
чин, яким припиняють або змінюють раніше
укладений договір страхування цивільної
відповідальності за шкоду, заподіяну джереM
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лом підвищеної небезпеки. Договір вважатиM
меться зміненим або розірваним із моменту
укладення сторонами правочину про його зміM
ну або розірвання, якщо інше не передбачено
у самому правочині. 

Особливим випадком, на якому слід акM
центувати увагу, є можливість зміни та розірM
вання досліджуваного договору страхування
у зв’язку з істотною зміною зовнішніх обстаM
вин. Так, законодавець у ст. 652 ЦК України
передбачив положення, що зміна обставин є
істотною, якщо вони змінилися настільки,
що якби сторони могли це передбачити, воM
ни не уклали б договір або уклали б його на
інших умовах. У період дії договору страхуM
вальник зобов’язаний негайно повідомити в
письмовій формі страховику інформацію про
всі відомі йому обставини, що мають істотне
значення для оцінки страхового ризику, і 
надалі інформувати його про будьMякі зміни
страхового ризику (п. 2 ч. 1 ст. 989 ЦК). При
отриманні від страхувальника інформації про
зміну відомостей, зазначених у заяві про укM
ладення договору обов’язкового страхування
та (або) поданих при укладенні договору обоM
в’язкового страхування, страховик має право
вимагати від страхувальника сплати за неM
обхідності додаткової страхової премії проM
порційно збільшенню ступеня ризику та пеM
реоформити страховий поліс обов’язкового
страхування (виходячи із страхових тарифів
щодо обов’язкового страхування). 

Однією з підстав зміни або розірвання
договору є істотне порушення умов договору
другою стороною. Категорія «істотне поруM
шення договору» сформульована у ЦК УкраM
їни у загальному вигляді без деталізації (ісM
тотним визнається порушення договору одM
нією стороною, коли внаслідок завданої цим
шкоди друга сторона значною мірою позбавM
ляється того, на що вона розраховувала при
укладенні договору). Відповідно до ч. 2 ст. 651
ЦК України істотне порушення є підставою
для звернення до суду з вимогою про розірM
вання договору, тобто питання про істотність
порушення умов договору страхування циM
вільної відповідальності за шкоду, заподіяну
джерелом підвищеної небезпеки, віднесена
на розсуд суду (у західноєвропейському доM
говірному праві встановлюються додаткові
обставини, що повинні бути враховані при
кваліфікації порушення договору як істотноM
го); так, спроба розкрити критерії істотності
порушення зроблена в Принципах ЄвропейM
ського контрактного права; при визначенні
істотності порушень враховуються: принциM
пове значення чіткого слідування договору, що
випливає з тексту контракту; питання про те,

чи позбавляє порушення істотним чином
кредитора того, на що він розраховував, крім
випадків, коли боржник не передбачав і не
міг розумно передбачати такий результат; або
питання про те, чи має порушення умисний
характер і чи дає воно кредиторові підстави
не вірити в подальше виконання боржником
договору) [2]. 

Що стосується підстав і порядку розірM
вання договору страхування цивільної відM
повідальності за шкоду, заподіяну джерелом
підвищеної небезпеки, то слід зазначити, що
договірні зобов’язання припиняються закінM
ченням строку дії договору тільки у випадку,
якщо це прямо вказано в законі або договорі
[3, c. 169]. В усіх інших випадках договір діє
до закінчення виконання зобов’язань. ВідпоM
відно до цього можна зробити висновок, що
закінчення дії договору страхування цивільM
ної відповідальності за шкоду, заподіяну джеM
релом підвищеної небезпеки, не звільняє
страховика від обов’язку виплатити страхове
відшкодування у разі настання страхового
випадку. На вимогу однієї із сторін договір
страхування може бути розірваний достроM
ково. СторонаMініціатор повинна письмово поM
відомити іншу сторону за кілька днів до пеM
редбачуваного розірвання [4, c. 65]. Кількість
цих днів і частка решти страхової премії маM
ють бути визначені договором страхування. 

Достроково договір страхування припиM
няється виконанням зобов’язання по виплаті
агрегатного страхового відшкодування, а таM
кож якщо припинилося існування страховоM
го ризику (ймовірність настання страхового
випадку) та з інших передбачених договором
або законом підстав. 

Дія договору страхування цивільної відM
повідальності достроково припиняється у
таких випадках: 

•• смерть громадянина – страхувальника,
якщо його права й обов’язки за договором
страхування цивільної відповідальності не
перейшли до інших осіб; 

•• ліквідація юридичної особи – страхуM
вальника; 

••анулювання ліцензії страховика в порядM
ку, встановленому законодавством, і (або)
ліквідація страховика; 

•• припинення договору страхування циM
вільної відповідальності з ініціативи страхоM
вика у зв’язку з несплатою страхувальником
у визначені строки страхової премії при проM
довженні строку дії договору обов’язкового
страхування; 

••відмова страхувальника від продовження
договору обов’язкового страхування із страM
ховиком, з яким був укладений договір; 
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•• надання страхувальником страховику
неправдивих або неповних даних при уклаM
денні договору страхування цивільної відM
повідальності, що мають істотне значення для
визначення ступеня страхового ризику; 

•• інші випадки, передбачені законодавстM
вом України. 

Договір страхування цивільної відповіM
дальності за шкоду, заподіяну джерелом підM
вищеної небезпеки, може бути визнаний суM
дом недійсним із моменту його укладення в
порядку, передбаченому законодавством УкM
раїни. Так, право страховика з тих чи інших
причин відмовити страхувальнику у виплаті,
як правило, супроводжується достроковим
розірванням договору з ініціативи страхуM
вальника [5, c. 82]. 

До інших правових наслідків порушення
договору страхування цивільної відповідальM
ності за шкоду, заподіяну джерелом підвиM
щеної небезпеки, належать оперативні санк�
ції у випадку порушення умов договору страM
хування цивільної відповідальності за шкоM
ду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеM
ки. Слід зазначити, що термін «санкція» баM
гатозначний. На нашу думку, у цивільному
праві доцільно застосовувати термін «санкM
ція» в тому значенні, в якому він вживається
в загальній теорії, тобто для позначення елеM
мента норми, що вказує на правові наслідки
її порушення, і для позначення цих наслідM
ків, а тому під санкцією в цивільному праві
слід розуміти правовий наслідок, який норM
ма встановлює або допускає в разі порушенM
ня цивільних прав. Що стосується співвідM
ношення понять «санкція» та «відповідальM
ність», то «відповідальність» слід розглядати
як вид санкції. 

На думку М. Сулейменова, слід розрізM
няти санкції, що можуть бути кваліфіковані
як заходи цивільноMправової відповідальносM
ті, та санкції, які такими не є (примусове виM
конання невиконаних раніше зобов’язань,
спонукання до реального виконання, відмова
від виконання зобов’язання) [6, с. 360]. ДруM
гий вид санкцій учений називає оперативM
ною санкцією або делегованою санкцією, міM
рою оперативного характеру (впливу). 

Оперативні санкції відрізняються від відM
повідальності тим, що, по�перше, для застоM
сування відповідальності важливе значення
має вина; відповідальність настає за наявносM
ті вини; відповідальність без вини розгляM
дається як виняток із загального правила;
при застосуванні оперативних санкцій ознаM
ка наявності вини не є обов’язковою; вина моM
же бути як наявною, так і відсутньою; операM
тивні санкції застосовуються незалежно від

вини, достатньо наявності об’єктивних підM
став (протиправності і причинного зв’язку). 

По�друге, заходи відповідальності застоM
совуються у юрисдикційному порядку; щоб
стягнути неустойку або збитки потерпіла стоM
рона повинна звернутися до суду; навіть добM
ровільна сплата неустойки здійснюється під
страхом можливого стягнення її в судовому
порядку. Оперативні санкції у ряді випадків
вимагають застосування державного примусу
(наприклад, присудження до виконання обоM
в’язку в натурі). Але багато видів оперативних
санкцій застосовується сторонами самостійно
без звернення до суду (наприклад, відмова від
виконання договору, невиконання зустрічного
зобов’язання, притримання). У зв’язку з цим
вони відносяться до поняття «самозахисту».
Заходи, здійснювані в порядку самозахисту,
складаються з таких дій, як необхідна обороM
на та крайня необхідність (фактичні дії), й
оперативних санкцій, здійснених уповноваM
женою особою самостійно, без звернення до
суду (юридичні дії).

ПоMтретє, заходи відповідальності припусM
кають накладення стягнення на правопорушM
ника, покладання на нього додаткового зоM
бов’язання, якого не було у змісті первинного
зобов’язання до його порушення. Оперативні
санкції спрямовані не на застосування майноM
вої сфери правопорушника, а на відновлення
майнового стану уповноваженої особи; останM
нє не накладає на порушника додаткового зоM
бов’язання, а намагається повернути те, що 
йому законно належить. Тому до переліку опеM
ративних санкцій, які застосовуються за поруM
шення договору страхування цивільної відпоM
відальності за шкоду, заподіяну джерелом підM
вищеної небезпеки, можна віднести: відшкоM
дування збитків (шкоди); стягнення неустойM
ки; стягнення відсотків за користування чужиM
ми грошовими коштами; вчинення дій, що заM
безпечують відновлення або компенсацію за
рахунок правопорушника. При цьому віднеM
сення двох останніх санкцій саме до заходів
відповідальності завжди оспорюється, адже в
них не завжди простежується ефект додаткоM
вого обтяження, притаманний заходам відповіM
дальності. Відшкодування збитків є основною,
універсальною мірою відповідальності, адекM
ватною суті та завданням цивільноMправового
регулювання. Застосування неустойки у досліM
джуваних нами правовідносинах можливе лише
у випадках, коли вона передбачена договором. 

Висновки 

Проведене дослідження свідчить про неM
доцільність розмежування відмови від праM
вочину та припинення договору в контексті
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зв’язку із договором страхування цивільної
відповідальності за шкоду, заподіяну джереM
лом підвищеної небезпеки, адже в даному виM
падку ці поняття вибудовують логічну посліM
довність. При відмові від договору страхуванM
ня цивільної відповідальності за шкоду, заM
подіяну джерелом підвищеної небезпеки, стоM
рони проходять такі стадії: відмова (від правоM
чину); розірвання (договору); припинення (зоM
бов’язання). При оцінці істотності порушення
договору страхування цивільної відповідальM
ності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеM
ної небезпеки, необхідно брати до уваги два
взаємозв’язаних чинники: чинник значимості
порушення, який указує, наскільки серйозно
були порушені договірні зобов’язання; чинник
значимості негативних наслідків порушення
для кредитора (наявність шкоди, неможлиM
вість досягти певного результату, втрата інтеM
ресу у виконанні договору тощо).
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The article analyzes the legal consequences of breach of obligations under the insurance of civil 
liability for damage caused by a source of danger, particularly studied the legal consequences due to
unilateral waiver of liability under the insurance contract liability, modification or termination of the
contract. Attention is focused on the research agenda and reasons of operational sanctions in case of
violations of the terms of the insurance contract. 

В статье анализируются правовые последствия нарушения обязательств по договору
страхования гражданской ответственности за вред, причиненный источником повышенной
опасности, а также правовые последствия в связи с односторонним отказом от обязательств
по договору страхования гражданской ответственности, исследуется возможность изменения
или расторжения договора. 
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У статті на основі аналізу нормативно�правових актів у сфері аквакультури досліджу�
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цього питання. 
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Аквакультура є перспективним напряM
мом розвитку рибництва. У період тенM
денції світового падіння рибних запаM

сів, що спостерігається при здійсненні проM
мислового рибальства за останні десятирічM
чя, стрімкого розвитку набуває виробництво
продукції аквакультури – вирощування водM
них біоресурсів у контрольованих умовах. 

Стан світового рибного господарства свідM
чить, що у розвинутих країн відбувається
заміщення споживання виловленої риби та
морепродуктів продукцією аквакультури. 
У передових рибальських країнах вона визнаM
на одним із основних чинників, що поліпшуM
ють стан економіки, насичують внутрішній
ринок, забезпечують продовольчу незалежM
ність країни, зайнятість населення, збільшуM
ють експортні надходження. 

Теоретичною основою нашого дослідженM
ня є доробки відомих радянських учених –
представників радянської, російської й укM
раїнської шкіл теорії держави та права, циM
вільного права. Це насамперед С. Алексєєв,
В. Белов, О. Зайчук, Н. Оніщенко, П. РабіноM
вич, О. Скакун, М. Цвік, О. Петришин, Л. Явич.
Семантика категорії «рибництво» зумовиM
ла також використання праць таких радянсьM
ких і вітчизняних учених у галузі сільського
господарства, зокрема рибництва, як Б. ГанкеM
вич, М. Гринжевський, Н. Вдовенко, В. КозM
лов, О. Колос, В. Мельников, А. Мельников, 
Ф. Мартинов, О. Третяк, Ф. Суховерхов, 
Ю. Решетніков, І. Шерман та інші, які проM
аналізували розвиток рибогосподарської гаM
лузі в цілому, у тому числі в Україні. 

Теоретична основа нашого дослідження –
праці відомих вітчизняних ученихMправоM
знавців у галузі аграрного права. Це, пеM
редусім, Н. Багай, В. Єрмоленко, В. ЖушM
ман, Т. Коваленко, Т. Ковальчук, В. Семчик, 

А. Статівка, В. Уркевич, Н. Титова, Ю. ШемM
шученко, В. Янчук та інші. 

Метою цієї статті є дослідження правового
регулювання аквакультури та вирішення
проблемних питань у цій сфері. 

Рибництво – це галузь господарства, що
займається збільшенням і поліпшенням
якості рибних запасів у природних водойM
мах, розведенням риби в штучних водоймах
[1]. Рибництво також розуміють як давню 
та розвинуту галузь аквакультури, що зайM
мається штучним вирощуванням риб і збільM
шенням рибних запасів у природних водойM
мах [2], як вид аквакультури, пов’язаний із
підвищенням ефективності процесів управM
ління штучним відтворенням (іноді з обмеM
женим впливом на природне відтворення) та
товарним виробництвом гідробіотів [3, с. 58]. 

Синонімом слова «рибництво» є слово
«аквакультура». Воно вперше використане у
1975 р. при поясненні поняття «океанолоM
гія», згідно з яким аквакультура (лат. aqua –
вода; cultura – вирощування, догляд) – це
розведення та вирощування водних організM
мів (риб, молюсків, ракоподібних, водоросM
лів) у контрольованих умовах для підвищенM
ня продуктивності водойм [4, с. 62–63]. 

Зазвичай під аквакультурою розуміють
розведення та вирощування корисних орM
ганізмів тваринного або рослинного похоM
дження у водному середовищі. У такому роM
зумінні вона має давню історію. ВирощуванM
ня корисних водоростей, молюсків, риб та
інших організмів у морях, лиманах і естуаріM
ях, як правило, іменується марикультурою.
У вузькому сенсі слова під аквакультурою
розуміють штучне розведення та вирощуванM
ня риб і безхребетних у контрольованих люM
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диною природних екосистемах, у штучно
створюваних екосистемах у промислових усM
тановках – Акватрон. Вирощування риб у
природних водоймах, ставках, садках, басейM
нах постійно вдосконалюється та здійснюM
ється за визначеними технологіями. Перш за
все це стосується промислового рибництва,
де використовуються високо механізовані й
автоматизовані біотехнології. В історичному
аспекті чітко простежується тенденція до пеM
реходу від постійного вдосконалення технічM
ного рибальства до організації управління
водними екосистемами з метою оптимізації
процесу біопродукування у вигідному для люM
дини напрямі [5]. 

Аквакультуру розглядають також як наM
прям рибогосподарської діяльності, пов’язаM
ний із відтворенням і вирощуванням водних
організмів, що відбувається в частково або
повністю контрольованих людиною умовах.
При цьому визначають рибництво як складоM
ву аквакультури, що відповідає за штучне
відтворення риб, а також за збереження та поM
повнення промислових запасів риби в природM
них водоймах. У сучасному рибництві виділяM
ють декілька основних напрямів [6, с. 9–11]:

•• ставове рибництво – виконує завдання 
з вирощування риби в ставках, кар’єрах, риM
сових чеках, невеликих водосховищах, озеM
рах, а також у різних підсобних водоймах. СеM
ред ставкових господарств виділяють спеціM
алізовані рибницькі господарства, завдання
яких полягає у вирощуванні риби, а також
багатогалузеві підприємства, в яких рибниM
цтво є додатковим напрямом тваринництва у
вигляді рибницьких ферм, водойм комM
плексного призначення; 

•• індустріальне рибництво – використоM
вує високо інтенсивні технології відтворення
та вирощування риби, виключно штучні корми; 

•• нерестовоMвирощувальні господарства,
а також рибоводні заводи – виконують завM
дання щодо збереження та поповнення заM
пасів цінних промислових видів риб. Ця груM
па рибоводних підприємств здійснює відлов
плідників риб у природних водоймах, відбір
зрілих статевих продуктів, інкубацію ікри та
вирощування молоді риб, придатної для поM
вернення в природний ареал існування; 

•• озерноMтоварні рибоводні господарстM
ва – призначені для підвищення показників
рибопродуктивності озер. Реалізація цього
завдання потребує використання технолоM
гій штучного відтворення та підрощування
молоді промислово цінних риб із подальM
шим зарибком переважно озер і водосховищ,
а також проведення рибоводноMмеліоративM
них заходів у водоймах, що використовують
ці господарства.

Відповідно до Водного кодексу (далі –
ВК) України від 06.06.1995 р. № 213/95MВР

рибництво визнається штучним розведенM
ням і відтворенням риби й інших живих реM
сурсів. При цьому під штучним розведенням
відповідно до Інструкції про порядок здійсM
нення штучного розведення, вирощування
риби, інших водних живих ресурсів та їх виM
користання в спеціальних товарних рибних
господарствах від 15.01.2008 р. № 4 розуміM
ють вирощування водних живих ресурсів; їх
використання здійснюється з метою підвиM
щення рибопродуктивності рибогосподарсьM
ких водних об’єктів (їх ділянок) шляхом спряM
мованого формування видового складу (відM
творення риб та інших водних живих ресурM
сів) і запасів водних живих ресурсів без скиM
дання води з цих об’єктів з метою їх вилову. 

До прийняття Закону України «Про акваM
культуру» від 18.09.2012 р. № 5293MVI (далі –
Закон) поняття «аквакультура» визначалося
в ст. 1 Закону України «Про рибне господарM
ство, промислове рибальство та охорону водM
них біоресурсів». Аквакультура – цілеспряM
моване використання рибогосподарських
водних об’єктів для одержання максимальM
них обсягів корисної біологічної сільськогосM
подарської продукції шляхом її штучного
розведення й утримання. В наведеному виM
значенні законодавець наголошував на тоM
му, що аквакультура є цілеспрямованою діM
яльністю, яка має на меті одержання максиM
мальних обсягів корисної біологічної сільсьM
когосподарської продукції шляхом розвеM
дення й утримання. Крім того, зазначалося,
що це сільськогосподарська діяльність, яка
здійснюється шляхом штучного (неприродM
ного) розведення й утримання [7, с. 266–267]. 

Відповідно до Закону аквакультура (рибM
ництво) – це сільськогосподарська діяльM
ність із штучного розведення, утримання 
та вирощування об’єктів аквакультури у повM
ністю або частково контрольованих умовах
для одержання сільськогосподарської продукM
ції (продукції аквакультури) й її реалізації,
виробництва кормів, відтворення біоресурM
сів, ведення селекційноMплемінної роботи,
інтродукції, переселення, акліматизації та
реакліматизації гідробіонтів, поповнення заM
пасів водних біоресурсів, збереження їх біоM
різноманіття, а також надання рекреаційних
послуг. За цим Законом законодавець передM
бачає вирощування об’єктів аквакультури у
повністю або частково контрольованих умоM
вах (у попередньому визначенні зазначалося,
що аквакультура здійснюється шляхом штучM
ного розведення та утримання). Крім того,
нове поняття «аквакультури» розширене компM
лексом послуг, які передбачають реалізацію
продукції аквакультури, виробництво корM
мів, відтворення біоресурсів, ведення селекM
ційноMплемінної роботи, інтродукції, пересеM
лення, акліматизації та реакліматизації гідроM
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біонтів, поповнення запасів водних біореM
сурсів, збереження їх біорізноманіття, а таM
кож надання рекреаційних послуг [7, с. 267].
Таким чином, існуюче нормативне визначенM
ня «аквакультури» є таким, що спрямоване
на збереження, розвиток і відновлення акваM
культури. 

Ще одним нормативноMправовим актом,
який визначає поняття «аквакультури», є наM
каз Держспоживстандарту «Про затвердженM
ня та скасування національних класифіM
каторів» від 11.10.2010 р. № 457. Згідно з 
цим наказом з 01.01.2012 р. набув чинності
національний класифікатор України ДК
009:2010 «Класифікація видів економічної
діяльності», за яким рибництво ототожнюM
ється з аквакультурою і визначається груM
пою 03.2 – рибництво (аквакультура). Ця
група включає «аквакультуру» (або рибницM
тво), тобто процес виробництва, який поляM
гає у вирощуванні та розведенні (у тому чисM
лі збиранні) морських організмів і культур
(риби, молюсків, ракоподібних, рослин, кроM
кодилів і земноводних тощо) із застосуванM
ням технологій, розроблених для підвищенM
ня продуктивності організмів і збільшення їх
природного приросту в навколишньому сеM
редовищі (наприклад, регулярне створення
запасів, відгодівля та захист від хижаків).
Рибництво спрямоване на вирощування орM
ганізмів до стадії молоді та/або до стадії доM
рослих особин в умовах їх утримання в неM
волі. Крім того, аквакультура передбачає інM
дивідуальне, кооперативне або державне воM
лодіння окремими організмами з метою збільM
шення їх чисельності, у тому числі їх збирання. 

Слід зазначити, що рибництво (аквакульM
тура) складається з двох видів: морське рибM
ництво та прісноводне рибництво. Морське
рибництво (аквакультура) охоплює розвеM
дення риби в морській воді, у тому числі розM
ведення морських акваріумних риб; отриM
мання ікри двостулкових молюсків (мідій
тощо), омарів, креветок, мальків риб та її
ручне оброблення, вирощування червоних
водоростей та інших їстівних морських водоM
ростей; розведення ракоподібних, двостулM
кових молюсків, інших молюсків та інших
водних тварин у морській воді; рибництво
(аквакультуру) у солоній воді; рибництво
(аквакультуру) у резервуарах із морською
водою; функціонування рибоводних заводів
із розведення морських видів риби; функM
ціонування ферм із розведення морських
хробаків. Прісноводне рибництво (аквакуль�
тура) включає розведення риби в прісній
воді, у тому числі розведення прісноводних
акваріумних риб; розведення прісноводних
ракоподібних, двостулкових молюсків, інM
ших молюсків та інших водних тварин у прісM
ній воді; функціонування рибоводних завоM

дів із розведення прісноводних видів риби;
розведення жаб; розведення крокодилів та
інших земноводних [8]. Таким чином, націоM
нальний класифікатор України ДК 009:2010
«Класифікація видів економічної діяльносM
ті» дає визначення рибництва (аквакультуM
ри), перелічує окремі види гідробіонтів, що
використовуються з метою розведення, утM
римання та вирощування та є об’єктами акM
вакультури відповідно до Закону. ГідробіонM
тами є тварини чи рослини (гідрофіти), що
мають різноманітні пристосування для житM
тя у воді, наприклад дихають киснем, розчиM
неним у воді; деякі гідробіонти витримують
високий гідростатичний тиск (глибинні орM
ганізми) або високу концентрацію солі (гаM
лобіонти) [9]. 

С. Алимов, А. Андрющенко, М. ЗахаренM
ко вважають, що об’єктами культивування
(отже, й аквакультури) можуть бути як риби,
так і молюски, ракоподібні, голкошкірі, жаM
би, водорості, черепахи, крокодили й інші
групи гідробіотів [10, с. 18]. На їх думку, акM
вакультура – це розведення та вирощування
водних живих ресурсів (риби, молюсків, раM
коподібних, водоростей) у частково або повM
ністю контрольованих людиною умовах із
метою охорони, відтворення й отримання тоM
варної рибної продукції в спеціалізованих
господарствах, у внутрішніх водоймах і прибеM
режній смузі морів [11, с. 12]. Таким чином,
аквакультура автоматично потрапляє в розM
ряд галузей, що потребують державної підM
тримки та регулювання, і підтверджує пріоM
ритетність розвитку аквакультури як нового
та специфічного напряму діяльності, оргаM
нічно пов’язаного з основними функціями
держави – гарантування продовольчої безпеM
ки, підтримання макроекономічної рівноваM
ги, у тому числі шляхом регулювання міжгаM
лузевих відносин, розвитку ринковоMконкуM
рентного середовища, захисту внутрішнього
ринку, а також досягнення соціальних станM
дартів рівня якості життя [12, с. 29–30]. 

Ми вважаємо, що рибництво можна розM
глядати у вузькому розумінні, яке наведене у
ВК України; як штучне розведення і відтвоM
рення риби та інших живих ресурсів (і тоді
рибництво виступає як підгалузь рибного
господарства України), так у широкому роM
зумінні, яке відображається у понятті «акваM
культура (рибництво)» без урахування реM
креаційних послуг і процесу виробництва корM
мів, оскільки вони віднесені не до сільськоM
господарської діяльності й є видами діяльM
ності у сфері спорту, організації відпочинку
та розваг, у сфері переробної промисловості
відповідно до національного класифікатора
України ДК 009:2010 «Класифікація видів
економічної діяльності». Тим більше, що реM
креаційна послуга – це послуга із споживчиM
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ми властивостями та собівартістю, що наM
дається з метою задоволення потреб рекреM
антів, під якими розуміють осіб, які відновM
люють у визначених згідно із законодавстM
вом місцях свої розумові, духовні та фізичні
сили, відповідно до наказу Міністерства охоM
рони навколишнього природного середовиM
ща України «Про затвердження Положення
про рекреаційну діяльність у межах териM
торій та об’єктів природноMзаповідного фонM
ду України» від 22.06.2009 р. № 330. 

Вважаємо за доцільне внесення до нормаM
тивноMправових актів таке визначення рибM
ництва, що дасть змогу привести до одного
«знаменника» поняття «рибництво» й «акваM
культура». Отже, у Законі України «Про рибM
не господарство, промислове рибальство та
охорону водних біоресурсів» має з’явитися
запропоноване нами визначення рибництва;
у Законі України «Про аквакультуру» необM
хідно уточнити поняття «аквакультура (рибM
ництво)» у ч. 1 ст. 1 та викласти його у такій
редакції: аквакультура (рибництво) – це
сільськогосподарська діяльність із штучного
розведення, утримання та вирощування гіM
дробіонтів у повністю або частково контроM
льованих умовах для одержання сільськогосM
подарської продукції й її реалізації, відтвоM
рення біоресурсів, ведення селекційноMплеM
мінної роботи, інтродукції, переселення, акM
ліматизації та реакліматизації гідробіонтів,
поповнення запасів водних біоресурсів, збеM
реження їх різноманітності»; у такій самій
редакції пропонуємо визначити рибництво у
ст. 1 ВК України. 

Проведений аналіз нормативноMправових
актів і позицій науковців щодо рибництва й
аквакультури дозволяє зробити висновок
про те, що ці поняття є складовими поняття
«рибне господарство». Проте, якщо питання
про нормативноMправове розмежування риM
бальства та рибництва не є дискусійним, то
питання розмежування рибництва й акваM
культури залишається таким, що потребує
подальшого дослідження. 
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On the basis of analysis of legal acts in the field of aquaculture, are investigated the problem posi�
tion and suggests ways of solving conflicts in the legal regulation of this issue. 

В статье на основе анализа нормативно�правовых актов в сфере аквакультуры исследуют�
ся проблемные позиции и предлагаются способы устранения коллизий в правовом регулировании
этого вопроса. 
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ключові  проблеми  вдосконалення 
правового  регулювання 

У статті порушуються проблеми правового регулювання інноваційних відносин: чис�
ленність актів інноваційного законодавства; колізії та прогалини у визначенні правового ста�
тусу суб’єктів інноваційної діяльності та правового режиму об’єктів такої діяльності; неси�
стематизованість засобів підтримки інноваційної діяльності та положень щодо договорів ін�
новаційного характеру. 

Ключові слова: інноваційні відносини, інновації, інноваційна діяльність, суб’єкти інноM
ваційної діяльності, інноваційне законодавство, вдосконалення правового регулювання.

Усучасному світі інноваційний шлях
розвитку – чи не єдиний спосіб для
більшості країн світу поліпшити стан

своєї економіки, забезпечити посилення конM
курентоспроможності вітчизняної продукції
та посісти поважне місце на транснаціональM
них ринках. Такий шлях розвитку є пріориM
тетним і для нашої країни, про що свідчать
положення ч. 2 ст. 2 Закону України «Про
інноваційну діяльність» (далі – Закон ПІД),
відповідно до якої одним із основних принM
ципів державної інноваційної політики є
орієнтація на інноваційний шлях розвитку
економіки України, що має бути забезпечено
комплексом заходів, включно із правовим заM
безпеченням. 

Метою схваленої на початку року СтраM
тегії сталого розвитку «Україна–2020» є
впровадження в Україні європейських станM
дартів життя та вихід України на провідні
позиції у світі [1]. В результаті забезпечення
такого (сталого) розвитку держави, провеM
дення структурних реформ та, як наслідок,
підвищення стандартів життя Україна має
стати державою з сильною економікою та пеM
редовими інноваціями. Однією з першочерM
гових (передбачених зазначеною СтратегіM
єю) є програма енергонезалежності, основне
завдання якої – забезпечення енергетичної
безпеки та перехід до енергоефективного й
енергоощадного використання і споживання

енергоресурсів із впровадженням інновацій�
них технологій [1]. 

Правове регулювання інноваційних відM
носин (відносин, що складаються у процесі
організації, безпосереднього здійснення та
припинення інноваційної діяльності) відіM
грає важливу роль, встановлюючи такі праM
вила в цій сфері, які б, з одного боку, стимуM
лювали створення та запровадження корисM
них для суспільства інновацій, здійснення
інноваційної діяльності (далі – ІД) за пріM
оритетними напрямами, а з іншого – встаM
новлювали бар’єри для шкідливих інноваM
цій/технологій та інших зловживань, пов’язаM
них із створенням і використанням інновацій. 

Проблемам правового регулювання інноM
ваційних відносин присвячено чимало праць
представників вітчизняної господарськоMпраM
вової науки. Так, Ю. Атаманова здійснила
комплексне дослідження інноваційних праM
вовідносин, приділила увагу методологічним
засадам формування правових механізмів
реалізації інноваційної стратегії економічноM
го розвитку України та державної інноваційM
ної політики, теоретичному аспекту регулюM
вання інноваційних відносин і питанням удоM
сконалення їх правового регулювання шляM
хом прийняття Інноваційного кодексу, заM
пропонувавши його концепцію [2; 3]; М. ВаM
силенко визначив концептуальні засади госM
подарськоMправового режиму технопарків і

© О. Вінник,  І. Кравець,  2015
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технополісів [4]; І. Коваль дослідила госпоM
дарськоMправове регулювання у сфері права
промислової власності [5]; О. Сімсон зосереM
дилася на правових аспектах застосування
конструкцій публічноMприватного партнерM
ства в інноваційній сфері [6]; О. Давидюк акM
центував увагу на таких об’єктах інноваційM
них відносин, як технології [7], а К. Іванова –
на договорах інноваційного характеру [8].
Результати досліджень науковців інших краM
їн [9] дозволяють порівняти вітчизняне та
зарубіжне правове регулювання інноваційM
них відносин, шляхи розв’язання спільних
проблем. 

Попри численні дослідження господарсьM
коMправових аспектів інноваційних відносин,
частина їх результатів є спірними, а значна
кількість пропозицій щодо вдосконалення
правового регулювання – не реалізованими.
Крім того, інноваційні відносини змінюютьM
ся, приймаються нові акти законодавства,
з’являються нові форми взаємодії учасників
цих відносин, коригуються пріоритети в розM
витку інноваційної сфери з урахуванням
подій останнього року (зокрема, щодо виробM
ництва продукції, що має забезпечити обоM
роноспроможність країни, її енергонезалежM
ність, відновлення зруйнованих в зоні АТО
об’єктів з використанням новітніх технік і
технологій на більш високому технологічM
ному рівні). Все це зумовлює необхідність поM
дальших досліджень сучасного стану інноM
ваційних правовідносин і виявлення проблем
правового регулювання з метою напрацюM
вання рекомендацій щодо його вдосконаленM
ня, що й є метою цієї статті. 

Можна виділити кілька ключових блоків
проблем правового регулювання інноваційM
них відносин, що потребують вирішення. Це
стосується, насамперед, множинності норма�
тивно�правових актів, що регулюють такі
відносини (далі – інноваційне законодавM
ство)1, і відсутність кодифікаційного акта 
з питань ІД, попри наявність у ГосподарсьM
кому кодексі (далі – ГК) України окремої
глави 34 «Інноваційна діяльність» (яка регуM
лює некомерційний вид такої діяльності, не
приділяючи уваги її суб’єктам, уповноважеM
ним органам, об’єктам ІД, у тому числі техM
нологіям, тощо) та Закону України «Про
інноваційну діяльність», присвяченого лише
комерційному її виду. Такий стан речей поM
родив ідею кодифікації в цій сфері, яка була

втілена харківськими науковцями шляхом
розроблення проекту Інноваційного кодексу
України [10]. Звісно, його прийняття дозвоM
лило б уникнути більшості неузгодженостей
і прогалин у правовому регулюванні інноM
ваційних відносин, проте збільшило б кільM
кість кодексів і породило проблему співвідноM
шення, з одного боку, кодексів різних рівнів
(Господарського, Цивільного, ІнноваційноM
го), а з іншого – згаданих кодексів і спеціальM
них законів (про трансфер технологій, техноM
парки, наукові парки тощо). Тому доцільно
вдосконалити наявну систему інноваційного
законодавства і, насамперед, главу 34 ГК УкM
раїни і Закон «Про інноваційну діяльність»,
консолідувавши в ньому положення інших
законів, що регулюють відносини в інноM
ваційній сфері. Відповідно, відпаде потреба 
в низці законів (насамперед у Законі «Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності
в Україні» від 08.09.2011 р., який закріплює
визначення понять пріоритетних напрямів
інноваційної діяльності, їх видів (стратегічні
та середньострокові), основних засад їх форM
мування, механізму їх реалізації та монітоM
рингу). 

Необхідність оптимізації інноваційного
законодавства, що складається не лише з глаM
ви 34 ГК і низки законів, а й із значної кільM
кості підзаконних нормативноMправових акM
тів, – лише одна з проблем, що потребує найM
скорішого вирішення. Можна визначити ще
кілька напрямів удосконалення інноваційноM
го законодавства: щодо понятійного апарату,
суб’єктного складу, об’єктів, засобів регулюM
вання (державного та саморегулювання), доM
говорів інноваційного характеру, а в цілому –
інноваційних систем різних рівнів (національM
ної, галузевих, територіальних). 

Визначення суб’єктного складу інноваM
ційних відносин – досить непроста проблеM
ма, оскільки законодавець оперує різними
поняттями (інноваційна структура типу А і
типу Б, інноваційне підприємство, інноваційM
на інфраструктура. При цьому поняття інноM
ваційного підприємства в Законі ПІД в осM
новному збігається із змістом поняття інноM
ваційної структури типу А (юридична особа
будьMякої організаційноMправової форми, що
створена відповідно до законодавства) в акті
Уряду [11, п. 2], який оперує й поняттям 
договірної інноваційної структури – тип Б
(група юридичних осіб, яка діє на основі доM
говору про спільну діяльність без створення
юридичної особи та без об’єднання вкладів її
учасників [11, п. 2]). Крім того, згадані акти
інноваційного законодавства замовчують
можливість функціонування суб’єкта інноM
ваційної діяльності в статусі індивідуального
підприємця, хоча наукові працівники (як суM
б’єкти науковоMтехнічної діяльності, в реM

1За результатами пошуку на вебMсайті ВерховM
ної Ради (законодавство // http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/main) на ключове слово (буквосполученM
ня) «інновац» в назві та тексті актів за станом на
07.02.2015 р. знайдено близько 3102 акти законоM
давства, що містять положення про інноваційну
діяльність, інновації, її суб’єктів тощо.
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зультаті якої і створюються інновації) маM
ють право здійснювати підприємницьку діM
яльність (статті 1, 4, 6 Закону України «Про 
наукову і науковоMтехнічну діяльність» від
13.12.1991 р.). Натомість у Модельному заM
коні СНД «Про інноваційну діяльність» [12,
ч. 1 ст. 3] суб’єктами ІД визнаються не лише
юридичні, а й фізичні особи, що створюють і
реалізують інновації. До речі, правовому стаM
тусу суб’єктів наукової та науковоMтехнічної
діяльності, в тому числі вчених, наукових праM
цівників науковоMпедагогічних працівників
як учасників інноваційних відносин, присвяM
чена глава 4.2 проекту Інноваційного кодекM
су України [10, с. 57–62]. 

Отже, до першої категорії суб’єктів інноM
ваційних правовідносин слід віднести: осіб
(індивідуальних підприємців, інноваційні
підприємства/організації й їх групи), що
створюють та реалізують інновації. При цьоM
му групи інноваційних організацій можуть
мати статус юридичної особи (інноваційні
об’єднання) та/або діяти на договірних засаM
дах (наукові та технологічні парки) або бути
поєднаними фінансовою участю різного стуM
пеня – від холдингів до груп із значною учасM
тю (понад 10 %), чи діяти в межах певної теM
риторії із спеціальним правовим режимом
(технополіси, кластери тощо). 

Проблема суб’єктного складу не обмежуM
ється суб’єктами ІД, оскільки в становленні
та функціонуванні інноваційних систем (наM
ціональної, галузевих і територіальних) викM
лючно важливу роль відіграють організаційM
ні аспекти (і відповідно – суб’єкти організа�
ційно�господарських повноважень: органи,
наділені відповідною компетенцією у сфері
ІД, керуючі компанії – в групі суб’єктів інноM
ваційної діяльності, саморегулівні організаM
ції (далі – СРО), що діють у цій сфері). РаM
зом із тим у Законі про ІД увага приділяється
лише органам влади й управління (України,
АРК, місцевого самоврядування), решта –
залишена без відповідної уваги. 

Третя категорія учасників інноваційних
правовідносин – представники інноваційної
інфраструктури, що забезпечує успішне
функціонування суб’єктів ІД, надаючи їм
відповідні послуги (фінансові, консалтинM
гові, маркетингові, інформаційноMкомунікаM
тивні, юридичні, освітні тощо). Натомість заM
конодавець присвячує окремі статті лише
державній і комунальним фінансовоMкредитM
ним інноваційним установам, хоча заслугоM
вують на увагу законодавця й інші форми
підтримки та обслуговування ІД (бізнесMінM
кубатори, венчурні фонди, інжинірингові
центри тощо). 

Всі згадані категорії суб’єктів формують
кістяк інноваційної системи країни. На жаль, ні
ГК України, ні Закон ПІД не оперують цим

поняттям. Тому доводиться звертатися до
інших джерел. Попри різні визначення цього
поняття (в ст. 1 проекту Інноваційного коM
дексу України, ст. 2 Модельного закону СНД
«Про інноваційну діяльність», теоретичних
працях [13, с. 54–55] та енциклопедіях [14],
можна виділити характерні ознаки явища,
що розглядається, та запропонувати таке
визначення: Національна інноваційна систе�
ма – це комплекс взаємодіючих суб’єктів дерM
жавного, комунального та приватного секM
торів економіки, діяльність яких спрямована
на організацію, координацію, підтримку та
безпосереднє здійснення ІД (комерційної та
некомерційної) з метою практичного застоM
сування її результатів. 

Національна інноваційна система склаM
дається з регіональних1 інноваційних сисM
тем, тобто з систем, що діють на території АвM
тономної Республіки Крим2, областей, міст
Києва та Севастополя. 

Регіональні інноваційні системи складаM
ються з субрегіональних інноваційних сисM
тем, що існують у межах таких адміністраM
тивноMтериторіальних одиниць, як райони,
міста, райони в містах, селища та села. 

Субрегіональні інноваційні системи об’єдM
нують локальні інноваційні системи, що
функціонують у межах окремих суб’єктів
господарювання, у тому числі господарських
об’єднань. 

Оскільки інновації, як правило, створюM
ються у науковій та освітніх сферах, а впроM
ваджуються здебільшого у галузях національM
ної економіки (транспорт, промисловість,
паливноMенергетичний комплекс, капітальне
будівництво), можна вважати, що інноваційM
ні системи є комплексними. Така їх характеM
ристика потребує подальшого більш детальM
ного дослідження. 

Проблема об’єктного складу інноваційM
них систем також залишається відкритою,
оскільки в ст. 4 Закону ПІД наводяться не
стільки об’єкти інноваційної діяльності, скільM
ки сфери застосування інновацій, а техноM
логії взагалі не згадуються. Разом із тим, виM

1Не вдаючись до дискусій у межах цього досліM
дження щодо поняття «регіон», використовуємо заM
конодавче поняття «регіон», що наведене у ч. 1 ст. 1
Закону України «Про стимулювання розвитку реM
гіонів» від 08.09.2005 р. № 2850MIV. 

2З огляду на ситуацію, що склалася, вважаємо
за доцільне зазначити, що підтримуємо тезу, згідно
з якою Український народ ніколи не визнає анекM
сію невід’ємної частини своєї території – АвтономM
ної Республіки Крим, захопленої Росією з брутальM
ним порушенням фундаментальних норм міжнародM
ного права та загальновизнаних принципів співM
життя держав, що закріплено у Декларації ВерховM
ної Ради України «Про боротьбу за звільнення УкM
раїни» від 20.03.2014 р. № 1139MVII.
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значаючи поняття інновацій, цей Закон опеM
рує категорією технологій1. Згодом, врегуM
лювавши відносини, пов’язані з трансфером
технологій, спеціальним Законом 

«Про державне регулювання діяльності у
сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 р.,
законодавець примножив і без того досить
численне інноваційне законодавство та розM
ділив правове регулювання щодо розробленM
ня і застосування технологій, які відповідаM
ють критеріям інновацій2, та їх передання/
трансферу. У той самий час, поняття висоM
ких технологій (розроблених на основі новітM
ніх наукових знань, які за своїм технологічним
рівнем перевищують кращі вітчизняні й іноM
земні аналоги та конкурентоспроможні на
світовому ринку наукоємної продукції відпоM
відає основним ознакам інновацій. Крім того,
стратегічні пріоритетні напрями ІД на 2011–
2021 р. у Законі «Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні» безпосеM
редньо пов’язуються з розробкою високих
технологій для використання в різних сфеM
рах суспільного життя, у тому числі з можM
ливістю надання державної підтримки. Це
свідчить на користь консолідації положень
щодо інновацій і трансферу технологій в одM
ному акті. 

Проблема адекватного регулювання відM
носин щодо технологій тісно пов’язана з пиM
таннями державного регулювання діяльності
у цій сфері та встановленням вимог до змісту
і порядку укладення договорів, що опосередM
ковують трансфер технологій. 

Не менш важливою є проблема системаM
тизації форм державної підтримки ІД, у тому
числі пов’язаної з трансфером технологій. 
У Законі ПІД йдеться про фінансову підтримM
ку (ст. 17), а норми щодо пільг (податкових,
амортизаційних, митних – статті 21–22) буM
ли вилучені Законом від 25.03.2007 р. Разом
із тим в інших законах, що визначають праM
вове становище технологічних і наукових
парків, йдеться про інші, подібні до вилучеM
них із Закону про ІД, форми сприяння. Так,
Закон «Про спеціальний режим інноваM
ційної діяльності технологічних парків» 
від 16.07.1999 р. передбачає: фінансову підM
тримку проектів технологічних парків (ст. 6);

цільові субсидії (ст. 7) у вигляді сум ввізного
мита, що нараховуються згідно з митним заM
конодавством України, при ввезенні в УкM
раїну для реалізації проектів технологічних
парків нових устаткування, обладнання та
комплектуючих, а також матеріалів, які не
виробляються в Україні (ці суми зараховуM
ються на спеціальні рахунки учасників техM
нологічних парків і спільних підприємств та
використовуються за спеціальним признаM
ченням, пов’язаним з реалізацією проектів
технологічних парків (ст. 9). 

Державна підтримка передбачена для на�
укових парків (статті 17–20 Закону «Про 
наукові парки»), а також для реалізації сеM
редньострокових пріоритетних напрямів ІД
(у вигляді: першочергового розгляду заявок
на винаходи, що відповідають середньостроM
ковим пріоритетним напрямам загальнодерM
жавного рівня; прямого бюджетного фінанM
сування та співфінансування; відшкодуванM
ня відсоткових ставок за кредитами, отримаM
ними суб’єктами господарювання у банках;
часткової компенсації вартості виробництва
продукції; кредитів за рахунок коштів дерM
жавного бюджету, кредитів (позик) і грантів
міжнародних фінансових організацій, залуM
чених державою або під державні гарантії;
субвенцій з державного бюджету місцевим бюM
джетам; податкових, митних і валютних преM
ференцій (ч. 3 ст. 6 Закону «Про пріоритетні
напрями інноваційної діяльності в Україні»).
Крім того, Закон «Про державну допомогу
суб’єктам господарювання» від 01.07.2014 р.,
який визнав допустимою допомогу держави
на проведення наукових досліджень, технічM
ний розвиток та інноваційну діяльність (п. 7
ч. 1 ст. 6), передбачає різноманітні форми таM
кої допомоги: надання субсидій і грантів; 
надання дотацій; надання податкових пільг,
відстрочення або розстрочення сплати поM
датків, зборів чи інших обов’язкових платеM
жів; списання боргів, включно із заборговаM
ністю за надані державні послуги, списання
штрафних санкцій, компенсація збитків суM
б’єктам господарювання; надання гарантій,
кредитів на пільгових умовах, обслуговуванM
ня кредитів за пільговими тарифами; зменM
шення фінансових зобов’язань суб’єктів госM
подарювання перед фондами загальнообоM
в’язкового державного соціального страхуM
вання; надання, прямо чи опосередковано,
суб’єктам господарювання товарів чи послуг
за цінами нижче ринкових або придбання 
товарів чи послуг суб’єктів господарювання
за цінами, вище ринкових; продаж державноM
го майна за цінами, нижче ринкових; збільM
шення державної частки в статутному капіM
талі суб’єктів господарювання або збільшенM
ня вартості державної частки на умовах, неM
прийнятних для приватних інвесторів (ст. 4). 

1Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 1 Закону «Про
інноваційну діяльність» інновації – це новоствореM
ні (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоM
спроможні технології, продукція або послуги, а таM
кож організаційноMтехнічні рішення виробничоM
го, адміністративного, комерційного або іншого хаM
рактеру, що істотно поліпшують структуру й якість
виробництва і (або) соціальної сфери.

2Результат інноваційної діяльності, що має такі
ознаки: новизна; практичне застосування з точки
зору споживчої користі та безпеки; конкурентоM
спроможність (економічна ефективність) [12, ст. 2].
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Викладене свідчить, що форми державної
підтримки, яка надається суб’єктам ІД і суM
б’єктам, що реалізують пріоритетні інноваM
ційні проекти, потребують систематизації в
ключовому акті інноваційного законодавстM
ва. Це стосується і договірних зв’язків, осM
кільки договори інноваційного характеру віM
діграють роль основного засобу саморегулюM
вання в інноваційній сфері, а положення про
них розпорошені в різних актах законодавM
ства (Цивільному кодексі – глава 62), ГК –
ст. 331, низці законів, у тому числі щодо
трансферу технологій – статті 19–21 Закону
«Про державне регулювання діяльності у
сфері трансферу технологій), проте в Законі
ПІД таким договорам увага взагалі не приM
діляється. 

Інноваційна сфера вітчизняної економіM
ки – це її важлива підсистема, що складаєтьM
ся із суб’єктів, об’єктів, засобів регулювання
(державного, що включає: акти законодавM
ства, уповноважені органи/організації, засоM
би впливу на суб’єктів ІД, обов’язки учасM
ників інноваційних відносин, та саморегу�
лювання, включно із договорами, установчиM
ми та внутрішніми документами учасників
інноваційних відносин, їх правами та засобаM
ми захисту, рекомендаційними актами),
інформаційної складової (правових меM
ханізмів, що забезпечують зазначених учасM
ників необхідною інформацією, обмін нею).
Щоб ця система успішно функціонувала, неM
обхідно, насамперед, систематизувати праM
вила, за якими мають діяти її учасники, та
значною мірою розв’язати порушені тут проM
блеми. Це доцільно зробити шляхом конM
солідації положень законів, що регулюють
інноваційні відносини, в одному – новій реM
дакції Закону ПІД, відвівши йому роль коM
дифікаційного акта про таку діяльність (як
комерційну, так і некомерційну) з визначенM
ням не лише основних понять, а й засад дер�
жавного регулювання та саморегулювання в
цій сфері, суб’єктного складу (інноваційних
підприємств, інноваційних структур, учасM
ників інноваційної інфраструктури, суб’єктів
організаційноMгосподарських повноважень),
об’єктного складу з характеристикою основM
них їх видів (включаючи й технології), регуM
лювання ІД (державного та саморегулюванM
ня, їх співвідношення); договорам інновацій�
ного характеру як основному засобу саморегуM
лювання з визначенням їх видів і вимог до них. 

Висновки 

Основними проблемами правового регуM
лювання інноваційних відносин є множинM
ність актів, наявність у них суперечностей,
прогалин, неналежний рівень регулювання
деяких відносин, коли підзаконне регулюM

вання «компенсує» відсутність у законах відM
повідних положень, що, зокрема, має місце
при визначенні правового становища інно�
ваційних структур договірного типу. ВідпоM
відно, виникає потреба в удосконаленні інноM
ваційного законодавства з точки зору: 

системи: з огляду на значну кількість
актів, що породжує колізії, прогалини, інші
вади і, відповідно, потребує консолідації кільM
кох законів, які регулюють інноваційні відM
носини («Про інноваційну діяльність», «Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльносM
ті, «Про державне регулювання діяльності у
сфері трансферу технологій», «Про спеціальM
ний режим інноваційної діяльності техноM
логічних парків», «Про наукові парки»); 

змісту: консолідація положень згаданих
законів в одному – новій редакції Закону ПІД
зумовлює наповнення його новим змістом, що
має включати систематизовані положення 4Mх
інших (щодо пріоритетних напрямів ІД, техM
нологічних і наукових парків, трансферу техM
нологій), а також відповідного коригування
положень глави 34 ГК з метою уникнення ноM
вих колізій у правовому регулюванні;

форми: визначення правового статусу інноM
ваційних структур, їх видів, форм тощо, має
відбуватися на рівні закону, а не акта Уряду. 

Нова редакція Закону «Про інноваційну
діяльність» має встановлювати: 

•• основні принципи та напрями державM
ної інноваційної політики; 

•• форми участі держави й органів місцеM
вого самоврядування в організації відповідM
но національної, галузевих і територіальних
інноваційних систем; 

•• види та форми підтримки ІД та забезпеM
чення її відповідно до суспільних інтересів
шляхом встановлення вимог до результатів
ІД, засобів охорони інтелектуальної власності
та захисту від недобросовісної конкуренції, не
лише позитивного, а й негативного стимулюM
вання інноваційної діяльності (у формі відповіM
дальності за порушення встановлених вимог); 

•• поняття й основні засади функціонуM
вання національної інноваційної системи,
регулювання інноваційних відносин, форми
та співвідношення державного регулювання
та саморегулювання; 

•• правове становище учасників інноваM
ційної системи: суб’єктів ІД; суб’єктів органіM
заційноMгосподарських повноважень державM
ного, комунального та приватного секторів
економіки; інноваційних фінансовоMкредитM
них установ та інших учасників інноваційної
інфраструктури; 

•• основні види інноваційної діяльності,
форми її організації та кооперації, у тому чисM
лі умови створення спеціалізованих інноваM
ційних організацій, об’єднань суб’єктів інноваM
ційної діяльності, що діють на засадах самореM
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гулювання (саморегулівних організацій), можM
ливість надання їм державою окремих регулівM
них функцій у сфері інноваційної діяльності;

••правовий режим об’єктів і результатів ІД;
•• вимоги до договірних зв’язків у сфері

ІД, порядку укладення та виконання умов
договорів інноваційного характеру; 

•• порядок реалізації права власності на
результати ІД; 

•• механізми захисту прав суб’єктів ІД. 
Глава 34 ГК також потребує коригування,

зокрема визначення поняття Національної
інноваційної системи, її складу, основ правоM
вого статусу її учасників, поняття та видів ІД
(комерційна та некомерційна), категорії об’єкM
тів і результатів ІД, основних засад державM
ного регулювання та саморегулювання інноM
ваційних відносин, основних форм підтримM
ки ІД, поняття та видів договорів інноваM
ційного характеру. 
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The article is violated problems of legal regulation of innovative relations: the large number of inno�
vative acts of legislation; contradictions and gaps in the legal status of the subjects of innovation and
the legal regime of objects such activities; lack of uniform regulations means support for innovation and
contracts of innovative nature.  

В статье рассматриваются проблемы правового регулирования инновационных отношений:
многочисленность актов инновационного законодательства; коллизии и пробелы в определении
правового статуса субъектов инновационной деятельности и правового режима объектов та�
кой деятельности; несистематизированность средств поддержки инновационной деятельнос�
ти и положений по договорам инновационного характера. 
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Зметою набуття прав на майно суб’єкти
правовідносин вступають у цивільні
правовідносини та набувають цивільні

права й обов’язки. Державна форма власносM
ті характеризується великою кількістю оргаM
нів державної влади, уповноважених органів,
які здійснюють правомочності власника об’єкM
тів права державної власності, що призвоM
дить до об’єктивної необхідності визначення
таких органів державної влади, з’ясування їх
компетенції, повноважень щодо володіння,
користування та розпорядження об’єктами праM
ва державної власності. 

У науковій літературі приділялась увага
управлінню майном, що перебуває у державM
ній власності. Питання управління державM
ною власністю досліджували Н. Богдан [1, 
с. 5], С. Кочеткова [2], П. Половинкін [3, с. 7], 
В. Кошкіна, В. Шупіро [4, с. 12], М. ШкільM
няк [5, с. 27]. Проте відсутні визначення упM
равління майна, що перебуває у державній
власності, як правової категорії, зміст і сутM
ність управління державного майна. 

Метою цієї статті є визначення управлінM
ня майном, що перебуває у державній власM
ності, як правової категорії, суб’єктів упM
равління, переліку об’єктів управління та
змісту управління. 

Згідно із Законом України «Про упM
равління об’єктами державної власності» від
21.09.2006 р. № 185MV управління об’єктами
державної власності – це здійснення КабінеM
том Міністрів України й уповноваженими
ним органами, іншими суб’єктами, визначеM
ними зазначеним Законом, повноважень щоM
до реалізації прав держави як власника таких
об’єктів, пов’язаних із володінням, користуM
ванням і розпорядженням ними, у межах,
визначених законодавством України, з меM

тою задоволення державних і суспільних
потреб (ст. 1). 

Управління майном, що перебуває у дерM
жавній власності, як правова категорія є компM
лексом організаційних, інформаційних, конM
тролюючих заходів, які здійснюють органи
державної влади в межах законодавчо встаM
новлених повноважень, спрямованих на волоM
діння, користування та розпорядження майном. 

Управління майном, що перебуває у дерM
жавній власності, за сутністю складається з
таких елементів: суб’єкти управління об’єкM
тами державної власності, майно, що перебуM
ває у державній власності, як об’єкт цивільM
них правовідносин та об’єкт управління, дії,
спрямовані на володіння, користування та
розпорядження майном, що перебуває у дерM
жавній власності. 

До суб’єктів управління майном, що пеM
ребуває у державній власності, слід віднести:
Кабінет Міністрів України як орган, що визM
начає об’єкти управління державною власнісM
тю, стосовно яких виконує функції з управM
ління, об’єкти управління державної власM
ності, повноваження з управління якими пеM
редаються іншим суб’єктам управління; Фонд
державного майна України; міністерства й
інші органи виконавчої влади (уповноважені
органи управління); органи, які здійснюють
управління державним майном відповідно
до повноважень, визначених окремими закоM
нами; державні господарські об’єднання; дерM
жавні холдингові компанії; інші державні
господарські організації (господарські струкM
тури); юридичні та фізичні особи, які викоM
нують функції з управління корпоративниM
ми правами держави; органи, що забезпечуM
ють діяльність Президента України, ВерховM
ної Ради України та Кабінету Міністрів УкM
раїни; Національна академія наук України;
галузеві академії наук. 
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Відповідно до Указу Президента України
«Про оптимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади» від 09.12.2010 р.
№ 1085 здійснена оптимізація системи центM
ральних органів виконавчої влади. Так, згідM
но з цим Указом Президента України утвоM
рено Державне агентство України з управM
ління державними корпоративними правами
та майном, а Указом Президента України від
13.04.2011 р. № 451 затверджене Положення
про нього, відповідно до якого Державне агентM
ство України з управління державними корM
поративними правами та майном є центральM
ним органом виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується і координується КабінеM
том Міністрів України. Це агентство входить
до системи органів виконавчої влади та заM
безпечує реалізацію державної політики у
сфері управління об’єктами державної власM
ності, в тому числі корпоративними правами
держави (п. 1 Положення). 

Ще одним важливим суб’єктом управлінM
ня в системі управління об’єктами державної
власності відповідно до Закону України «Про
управління об’єктами державної власності» є
центральний орган, що забезпечує формуM
вання та реалізує державну політику у сфері
економічного розвитку. 

Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України діє відповідно до ПоложенM
ня, затвердженого Указом Президента УкM
раїни від 31.05.2011 р. № 634, яке до основM
них завдань Мінекономрозвитку відносить,
зокрема, формування державної політики у
сфері управління об’єктами державної власM
ності, в тому числі корпоративними правами
держави. 

Центральному органу, що забезпечує форM
мування та реалізує державну політику у
сфері економічного розвитку (МінекономM
розвитку), відведена певна роль і покладено
обов’язок щодо формування державної поліM
тики, визначення загальних принципів та
пріоритетних напрямів розвитку у сфері упM
равління об’єктами державної власності, у
тому числі корпоративними правами держаM
ви; узагальнення практики застосування заM
конодавства з питань управління об’єктами
державної власності, у тому числі корпоративM
ними правами держави, та подання відповідM
них висновків і пропозицій на розгляд КабіM
нету Міністрів України; розроблення та внеM
сення в установленому порядку на розгляд
Кабінету Міністрів України проектів закоM
нів України й актів Кабінету Міністрів УкраM
їни з питань управління об’єктами державної
власності. 

На особливу увагу заслуговує новий
підхід у сфері управління корпоративними
правами, що належать державі в статутних
капіталах господарських товариств. ЗазначеM
ний підхід полягає у запровадженні мехаM
нізму утворення та функціонування ДержавM
ної керуючої холдингової компанії. Так, ДерM

жавній керуючій холдинговій компанії надаM
но статус уповноваженого органу управлінM
ня щодо об’єктів управління державної власM
ності, що передані до її статутного капіталу та
статутного капіталу її корпоративних підM
приємств (ч. 2 ст. 4 Закону України «Про упM
равління об’єктами державної власності»).
Іншими словами, Державна керуюча холM
дингова компанія наділена всіма правами
уповноваженого органу управління, визнаM
ченими Законом України «Про управління
об’єктами державної власності» й іншими заM
конодавчими актами. 

Відповідно до статті 1 Закону України 
«Про холдингові компанії в Україні» від
15.03.2006 р. № 3528MIV Державна керуюча
холдингова компанія – це державна холдинM
гова компанія, корпоративним підприємстM
вом якої може бути інша державна холдингоM
ва компанія чи господарське товариство, холM
динговий корпоративний пакет акцій (часM
ток, паїв) якого належить державі. 

Засновником та єдиним акціонером ДерM
жавної керуючої холдингової компанії є дерM
жава в особі Кабінету Міністрів України, стаM
тутний капітал якої формується за рахунок
належних державі акцій державних холдинM
гових компаній, часток (паїв) держави у стаM
тутних капіталах господарських товариств, а
також додаткових вкладів у формі майна,
коштів і нематеріальних активів, необхідних
для забезпечення її діяльності (ст. 71 Закону
України «Про холдингові компанії в УкраM
їні»). При цьому пакети акцій (часток, паїв)
або інше майно, передане до статутного капіM
талу Державної керуючої холдингової комM
панії, перебувають у державній власності та
закріплюються за нею на праві господарськоM
го відання. 

Кабінет Міністрів України, здійснюючи
повноваження щодо реалізації прав держави
як власника, зокрема, затверджує статут ДерM
жавної керуючої холдингової компанії та вноM
сить до нього зміни; приймає рішення про
збільшення або зменшення статутного капіM
талу Державної керуючої холдингової комM
панії; погоджує рішення про створення, реорM
ганізацію і ліквідацію корпоративних підM
приємств Державної керуючої холдингової
компанії; затверджує річний фінансовий план
Державної керуючої холдингової компанії,
вносить до нього зміни та доповнення тощо. 

Основним недоліком цього елемента упM
равління об’єктами права державної власM
ності є велика кількість органів державної
влади, які здійснюють управління об’єктами
права державної власності. 

До другого елемента управління об’єктаM
ми права державної власності слід віднести
майно, що перебуває у державній власності,
та корпоративні права, що належать державі.
Зокрема, до таких об’єктів слід відносити:
майно, передане казенним підприємствам в
оперативне управління; майно, передане дерM
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жавним комерційним підприємствам, устаM
новам та організаціям; майно, передане дерM
жавним господарським об’єднанням; корпоM
ративні права, що належать державі у статутM
них капіталах господарських організацій, дерM
жавне майно, що забезпечує діяльність ПреM
зидента України, Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України; державне майM
но, передане в оренду, лізинг, концесію; дерM
жавне майно, що перебуває на балансі госпоM
дарських організацій і не ввійшло до їх стаM
тутних капіталів або залишилося після лікM
відації підприємств та організацій; державне
майно, передане у безстрокове безоплатне
користування Національній академії наук УкM
раїни, галузевим академіям наук; безхазяйне
та конфісковане майно, що переходить у дерM
жавну власність за рішенням суду. 

Уповноважені органи управління, які
здійснюють управління об’єктами державної
власності, відповідно до покладених на них
завдань здійснюють певні дії, що є змістом
управління об’єктами державної власності, 
а саме: 

•• приймають рішення про створення, реM
організацію та ліквідацію юридичних осіб,
заснованих на державній власності; 

•• ініціюють створення господарських
структур, розробляють проекти їх установM
чих документів; 

•• затверджують статути (положення) підM
приємств, установ та організацій, що налеM
жать до сфери їх управління, і господарських
структур, здійснюють контроль за їх дотриM
манням; 

•• призначають на посаду та звільняють з
посади керівників державних підприємств,
установ, організацій та господарських струкM
тур, укладають і розривають з ними контракM
ти, здійснюють контроль за дотриманням їх
вимог; 

••розробляють і затверджують стратегічні
плани розвитку державних підприємств, дерM
жавних акціонерних товариств і господарсьM
ких структур, управління корпоративними
правами або контроль за діяльністю яких воM
ни здійснюють, та контролюють їх виконання;

•• затверджують річні фінансові й інвестиM
ційні плани, а також інвестиційні плани на сеM
редньострокову перспективу (3–5 років) дерM
жавних підприємств і господарських струкM
тур, що належать до сфери їх управління,
здійснюють контроль за їх виконанням у встаM
новленому порядку; 

•• проводять моніторинг фінансової діяльM
ності, зокрема виконання показників фінанM
сових планів підприємств, що належать до
сфери їх управління та вживають заходів до
поліпшення їх роботи; 

•• забезпечують проведення щорічних ауM
диторських перевірок окремо визначених
державних підприємств і господарських струкM
тур. У разі зміни керівника державного підM
приємства і господарської структури забезM

печують проведення ревізії фінансовоMгосM
подарської діяльності підприємства та госM
подарської структури; 

•• передають функції з управління об’єкM
тами державної власності господарським
структурам і здійснюють контроль за діяльM
ністю господарських структур; 

••ведуть облік об’єктів державної власносM
ті, що перебувають в їх управлінні, здійснюM
ють контроль за ефективним використанням
і збереженням таких об’єктів; 

•• здійснюють управління казенними підM
приємствами; 

•• здійснюють управління корпоративниM
ми правами держави; 

•• визначають осіб, які представляють дерM
жаву в органах управління господарських тоM
вариств, корпоративні права держави яких
перебувають у їх управлінні та забезпечують
їх обрання (призначення), укладають з ними
договори доручення, дають доручення для
голосування з питань порядку денного заM
гальних зборів; 

•• виявляють державне майно, яке тимчасоM
во не використовується, та вносять пропозиM
ції щодо умов його подальшого використання; 

••здійснюють управління державним майM
ном, що не ввійшло до статутних капіталів
господарських товариств у процесі корпораM
тизації або перетворення державних підM
приємств у державні акціонерні товариства,
100 % акцій яких належать державі, приймаM
ють рішення про подальше використання цьоM
го майна (крім матеріальних носіїв секретної
інформації), у тому числі об’єктів, що не підM
лягають приватизації; 

••передають на договірних засадах (у тому
числі на умовах договору безоплатного збеM
рігання) державне майно, яке у процесі корM
поратизації або перетворення державних підM
приємств у державні акціонерні товариства,
100 % акцій яких належать державі, не ввійM
шло до статутних капіталів господарських
товариств та яке не підлягає приватизації,
іншим суб’єктам господарювання у разі лікM
відації балансоутримувача цього майна або
його відсутності; 

•• приймають рішення про утворення суM
б’єктів господарювання державної форми
власності, на баланс яких передається дерM
жавне майно, що не ввійшло до статутних
капіталів господарських товариств, що ліквіM
довані, й яке залишилося без балансоутриM
мувача; 

••погоджують передачу об’єктів державної
власності в комунальну власність, до сфери
управління інших органів, уповноважених
управляти об’єктами державної власності,
господарських структур або в користування
Національній академії наук України, галузеM
вим академіям наук, а також передачу об’єкM
тів комунальної власності в державну власM
ність; приймають рішення про передачу об’єкM
тів державної власності в комунальну власM
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ність, до сфери управління інших органів,
уповноважених управляти об’єктами державM
ної власності, господарських структур або в
користування Національній академії наук
України, галузевим академіям наук; 

•• беруть участь у підготовці й укладенні
міжнародних договорів України щодо об’єкM
тів державної власності України; 

•• погоджують підприємствам, установам,
організаціям, що належать до сфери їх управM
ління, а також господарським товариствам, у
статутному капіталі яких частка держави пеM
ревищує 50 %, повноваження з управління
корпоративними правами держави яких він
здійснює, договори про спільну діяльність,
договори комісії, доручення й управління
майном, зміни до них і контролюють викоM
нання умов цих договорів; 

•• організовують і проводять конкурси з
визначення керівників суб’єктів господарюM
вання державного сектора економіки; 

•• забезпечують відрахування до ДержавM
ного бюджету України частини прибутку (доM
ходу) державними підприємствами, госпоM
дарськими структурами; 

••забезпечують надання розпоряднику ЄдиM
ного реєстру об’єктів державної власності відоM
мостей про об’єкти державної власності для
формування та ведення зазначеного реєстру; 

•• надають центральному органу виконавM
чої влади, що забезпечує формування та реM
алізує державну політику у сфері економічM
ного розвитку, за затвердженою ним формою
інформацію про: фінансовоMгосподарську діM
яльність кожного окремого суб’єкта господаM
рювання державного сектора економіки, який
перебуває у сфері його управління; стан об’єкM
тів державної власності, зокрема корпораM
тивних прав держави, що перебувають у його
управлінні; 

•• забезпечують проведення інвентариM
зації майна державних підприємств, установ,
організацій, господарських структур відповідM
но до визначеного Кабінетом Міністрів УкраM
їни порядку; 

•• забезпечують проведення екологічного
аудиту державних підприємств, господарсьM
ких структур, у тому числі тих, що передаM
ються в оренду; 

•• надають орендодавцям об’єктів державM
ної власності згоду на оренду державного майM
на та пропозиції щодо умов договору оренди,
які мають забезпечувати ефективне викорисM
тання орендованого майна та здійснення на
орендованих підприємствах технічної поліM
тики в контексті завдань галузі; 

••контролюють виконання орендарями інM
вестиційних і технічних програм розвитку

орендованих об’єктів державної власності,
якщо такі передбачені договором оренди; 

•• організовують контроль за використанM
ням орендованого державного майна; 

•• погоджують плани реструктуризації та
санації об’єктів державної власності в разі
створення за їх участю нових суб’єктів госпоM
дарювання; 

•• здійснюють повноваження під час проM
вадження справ про банкрутство державних
підприємств і господарських організацій з
корпоративними правами держави, що переM
бувають в їх управлінні тощо. 

Вказані повноваження складають третій
елемент – це зміст управління об’єктами
права державної власності, що безпосередM
ньо зводиться до володіння, користування та
розпорядження такими об’єктами з урахуM
ванням їх специфіки. За своєю сутністю зміст
управління об’єктами права державної власM
ності складається з таких елементів: контM
роль, організація, безпосереднє здійснення
правомочностей щодо володіння, користуM
вання та розпорядження об’єктами права
державної власності. 

Проведений аналіз дозволяє зробити ви�
сновок, що управління майном, яке перебуває
у державній власності, – це комплекс оргаM
нізаційних, інформаційних, контролюючих
заходів, який здійснюють органи державної
влади в межах законодавчо встановлених
повноважень, спрямованих на володіння, коM
ристування та розпорядження майном, що
перебуває у державній власності. 

У майбутньому доцільно визначити чіткий
перелік суб’єктів, об’єктів управління об’єктаM
ми права державної власності та структуруваM
ти зміст управління вказаними об’єктами. 
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Стаття присвячена проблемі застосування штрафних санкцій суб’єктами господарювання
з урахуванням принципів рівності та справедливості. 
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Згідно із ст. 20 Господарського кодексу
(далі – ГК) України держава забезM
печує захист прав і законних інтересів 

суб’єктів господарювання. Кожний суб’єкт
господарювання має право на захист своїх
прав і законних інтересів. Права та законні інM
тереси суб’єктів господарювання захищаютьM
ся, зокрема, шляхом застосування такого споM
собу захисту, як штрафні санкції. 

Проблеми, що виникають у сфері правоM
вого регулювання та в процесі застосування
штрафних санкцій, не є суто теоретичними, а
мають важливе практичне значення, зважаM
ючи на специфіку господарськоMправових відM
носин (свобода підприємницької діяльності,
самостійність у виборі напрямів і методів роM
боти, свобода договору тощо). У законодавM
стві є прогалини та лазівки для обстоювання
інтересів тих чи інших груп або окремих осіб
при їх застосуванні. Саме це суперечить осM
новним принципам права будьMякої країни, а
саме – верховенству права, законності, рівM
ності всіх перед законом та справедливості.
Так, окремі норми створюють можливість
використання штрафних санкцій в інтересах
лише однієї сторони або не як компенсаційM
них санкцій, спрямованих на відновлення
майнового стану, а як каральних. Така деM
формація призводить до порушення рівності
суб’єктів господарювання, прав і законних
інтересів іншої сторони договору, що неприM
пустимо. Вирішення цієї проблеми є актуM
альним і важливим завданням, оскільки воно
забезпечує створення рівних і безпечних
умов здійснення господарської діяльності,
повноцінний захист прав суб’єктів господаM
рювання, стабілізацію соціальноMекономічM
ного становища. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що
окремі аспекти проблеми застосування штрафM
них санкцій як способу захисту прав суб’єкM
тів господарювання були предметом досліM
дження таких ученихMюристів, як В. ГрибаM
нов, Н. Шевченко, В. Мамутов, В. Щербина,
О. Іоффе, О. Подцерковний, О. Вінник та
інших. 

Метою цієї статті є аналіз і дослідження
ефективності застосування штрафних санкM
цій як способу захисту прав суб’єктів госM
подарювання. 

Відповідно до ч. 1 ст. 230 Господарського
кодексу (далі – ГК) України штрафними
санкціями визнаються господарські санкції у
вигляді грошової суми, яку учасник господарM
ських відносин зобов’язується сплатити в разі
порушення ним правил здійснення господарM
ської діяльності, невиконання або неналежноM
го виконання господарського зобов’язання. 

В. Грибанов суттєвою ознакою штрафних
санкцій вважає їх незалежність від збитків.
На його думку, незалежність ця полягає в тоM
му, що штрафні санкції стягуються незалежM
но від того, чи буде взагалі пред’явлено позов
про збитки, чи виникли взагалі збитки у поM
терпілої сторони і в якому розмірі, а в ряді
випадків вони прямо передбачені законом
або договором. Ця незалежність виражається
у стягненні штрафних санкцій понад збитки,
що відшкодовуються потерпілому [1]. Таким
чином, штрафні санкції можуть стягуватися
у будьMякому випадку при порушенні догоM
вірних зобов’язань. 

За загальним правилом, розмір штрафM
них санкцій передбачається законом чи догоM
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вором. Пріоритет у визначенні розміру санкM
цій надається закону. І лише у випадках, коM
ли розмір штрафних санкцій законом не виM
значений, санкції застосовуються в розмірі,
передбаченому договором (ч. 4 ст. 231 ГК) [2,
с. 290]. Згідно з буквальним тлумаченням 
ч. 1 ст. 231 ГК України сторони не можуть
зменшувати чи збільшувати розмір санкцій,
які імперативно встановлені законом, або доM
мовитися про те, що передбачені законодавM
ством штрафні санкції не застосовуються до
відповідного зобов’язання. Така умова догоM
вору є недійсною. Слід зазначити, що ГК УкM
раїни не містить заборони змінювати розмір
штрафних санкцій за порушення господарсьM
ких зобов’язань. 

На думку О. Подцерковного, правильM
ність точки зору щодо неможливості зміни
розміру штрафних санкцій, встановлених заM
коном, підтверджується ч. 4 ст. 231 ГК УкраM
їни: «у випадку якщо розмір штрафних санкM
цій законом не визначений, санкції застосоM
вуються у розмірі, передбаченому договором».
Виходить, що розмір штрафних санкцій, точM
но визначений у законі, не може бути не тільM
ки зменшений, а й збільшений за угодою стоM
рін. Це положення відрізняє штрафні санкції
від інших заходів відповідальності згідно з 
ч. 5 ст. 225 ГК України [3, с. 333]. 

Позиція фахівців щодо встановлення в
господарських договорах штрафних санкцій
за порушення грошових зобов’язань у розміM
рах, які перевищують передбачений законом
розмір, базується на п. 3 ч. 1 ст. 3 Цивільного
кодексу (далі – ЦК) України, на принципі
свободи договору. Але свобода договору, як і
будьMяка інша свобода, повинна мати свої
межі. Для суб’єктів господарювання такими
межами є норми ГК України, Закону України
«Про відповідальність за несвоєчасне викоM
нання грошових зобов’язань» від 22.11.1996 р.
та інші. Так, ст. 3 Закону України «Про відM
повідальність за несвоєчасне виконання гроM
шових зобов’язань» встановлено, що розмір
пені обчислюється від суми простроченого
платежу та не може перевищувати подвійної
облікової ставки НБУ, що діяла у період, за
який сплачується пеня. 

На противагу нормам ЦК України, ч. 1 
ст. 231 ГК України закріплює імперативні
норми, відповідно до яких законом стосовно
окремих видів зобов’язань може бути встаM
новлений розмір штрафних санкцій, зміненM
ня якого за згодою сторін не допускається.
Крім того, згідно з ч. 4 ст. 231 ГК України, якM
що розмір штрафних санкцій законом не виM
значений, то санкції застосовуються в розмірі,
передбаченому в договорі. Таким чином, ГК
України й інші акти господарського законоM
давства, на відміну від ЦК України, у певних
випадках обмежують можливості суб’єктів

господарювання самостійно визначати розM
мір штрафних санкцій. Відповідно до ч. 2 ст. 4
ГК України особливості регулювання майM
нових відносин суб’єктів господарювання
визначаються цим Кодексом. Крім того, відM
повідно до ч. 1 ст. 175 ГК України майнові зоM
бов’язання, які виникають між учасниками
господарських відносин, регулюються ЦК
України з урахуванням особливостей ГК УкM
раїни. Тому для договірних зобов’язань госM
подарюючих суб’єктів норми ГК України є
спеціальними та пріоритетними відносно анаM
логічних норм ЦК України. Так, у ч. 2 ст. 231
ГК України встановлене загальне правило
щодо розміру відповідальності у разі поруM
шення господарського зобов’язання, в якому
хоча б одна сторона є суб’єктом господарюM
вання, що належить до державного сектора
економіки, або порушення пов’язане з викоM
нанням державного контракту, або виконанM
ня зобов’язання фінансується за рахунок ДерM
жавного бюджету України чи за рахунок дерM
жавного кредиту. Відповідно до абзацу 3 п. 2
Інформаційного листа Вищого господарськоM
го суду (далі – ВГС) України від 15.03.2011 р.
№ 01M06/249 застосування до боржника, який
порушив господарське зобов’язання, штрафM
ної санкції, передбаченої абзацом 3 ч. 2 ст. 231
ГК України, допускається за сукупності таM
ких умов: якщо інший розмір певного виду
штрафних санкцій не передбачений договоM
ром або законом; якщо, між іншим, порушене
господарське зобов’язання, в якому хоча б
одна сторона є суб’єктом господарювання, що
належить до державного сектора економіки;
якщо допущено прострочення виконання
негрошового зобов’язання, пов’язаного з обіM
гом (поставкою) товарів, виконанням робіт,
наданням послуг, з вартості яких і вирахоM
вується у відсотковому відношенні розмір
штрафу. Іншими словами, якщо виходити з
наведеної позиції ВГС України, у випадку,
коли в договорі не визначено розмір відповіM
дальності сторін, в якому одна сторона догоM
вору належить до державного сектора еконоM
міки, то законодавчо захищені тільки права
однієї сторони – суб’єкта, що належить до
державного сектора економіки, а це порушує
принципи рівності та справедливості. 

Оскільки більшість договорів укладаєтьM
ся суб’єктом господарювання, що належить
до державного сектора економіки, через проM
цедуру конкурсних торгів, слід зазначити,
що розділ 6 «Договір про закупівлю» Закону
України «Про закупівлю товарів, робіт, посM
луг за державні кошти» від 22.02.2000 р. не
встановлював будьMякої особливої відповіM
дальності за порушення договорів про закуM
півлю, як і розділ 9 «Договір про закупівлю»
нового Закону України «Про здійснення дерM
жавних закупівель» від 10.04.2014 р. 
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Так, відповідно до рішення господарського суM
ду м. Києва від 15.11.2010 р. у справі № 11/446
15.11.10 за позовом ТОВ «Компанія «ТІТАЛ» до
Міністерства України з питань надзвичайних сиM
туацій та у справах захисту населення від насM
лідків Чорнобильської катастрофи про стягнення
заборгованості, а саме – основного боргу, 3 % річM
них, інфляційних втрат, пені та штрафу, суд незваM
жаючи на встановлення судом факту неналежного
виконання відповідачем (Міністерством) свого зоM
бов’язання по сплаті поставленої й отриманої проM
дукції, позов задовольнив частково. Вимоги про
стягнення 0,1 % пені та 7 % штрафу на підставі 
ст. 231 ГК України задоволенню не підлягають. ВстаM
новлені ч. 2 ст. 231 ГК України санкції є відповіM
дальністю, яка настає в силу закону, і, виходячи з
конструкції даної норми, спрямована на захист
інтересів тих учасників господарських відносин,
які приймають на себе зобов’язання за рахунок
державних коштів. У той самий час позивач не є
суб’єктом господарювання, який фінансується за
рахунок державних коштів, у зв’язку з чим підстаM
ви для стягнення з відповідача на користь позиваM
ча пені та штрафу в порядку ч. 2 ст. 231 ГК УкраM
їни відсутні [4]. Постановою Верховного суду УкраM
їни від 15.05.2012 р. це рішення залишено без змін. 

Інший приклад: відповідно до постанови ВиM
щого господарського суду України від 26.07.2011 р.
у справі № 7/484 за позовом ТОВ «Атлантида ЕнM
терпрайз» до Міністерства України з питань надM
звичайних ситуацій та у справах захисту населенM
ня від наслідків Чорнобильської катастрофи про
стягнення заборгованості, судом першої інстанції
позов було задоволено частково: стягнуто суму осM
новного боргу, 3 % річних, інфляційні втрати та суM
дові витрати. В частині позову щодо стягнення пені
та штрафу відмовлено, оскільки позивач у роM
зумінні ст. 231 ГК України не є суб’єктом господаM
рювання, який фінансується за рахунок державних
коштів; суд також зазначив, що відповідальність у
вигляді сплати штрафу та пені сторони в договорі
не передбачили, а тому підстави для стягнення пеM
ні та штрафу відсутні. Постановою Київського
апеляційного господарського суду від 01.06.2011 р.
рішення місцевого господарського суду скасовано
в частині задоволених позовних вимог і в задовоM
ленні позовних вимог відмовлено повністю [7].

Як бачимо, суд відмовив у задоволенні
позову щодо стягнення штрафних санкцій,
оскільки договором не передбачено відповіM
дальність у вигляді їх сплати, а це порушує
принципи рівності та справедливості, що неM
гативно відображається на господарській діM
яльності. Разом із тим ВГС України у постаM
нові від 30.11.2006 р. № 35/194M06 зазначив,
що нарахування штрафної санкції у розмірі
подвійної облікової ставки НБУ у випадку
не зазначення сторонами розміру штрафних
санкцій в договорі (що свідчить про недосягM
нення домовленості щодо розміру штрафних

санкцій) відповідає вимогам ГК України і є
правомірним. 

Відповідно до ст. 179 ГК України сторони
визначають зміст договору на основі вільноM
го волевиявлення, коли сторони мають право
погоджувати на свій розсуд будьMякі умови
договору, що не суперечать законодавству, в
тому числі визначати застосовування штрафM
них санкцій та їх розмір. Однак ч. 3 ст. 216
ГК України передбачає, що потерпіла стороM
на має право на відшкодування збитків незаM
лежно від того, чи є застереження про це в
договорі, а ст. 627 ЦК України передбачає, що
сторони при визначенні умов договору враM
ховують звичаї ділового обороту, вимоги роM
зумності та справедливості. Однак на пракM
тиці є договори, в яких може бути зазначено:
«Сторони домовилися, що погоджений розM
мір збитків, а також неустойки, який підляM
гає відшкодуванню Замовником за несвоєчасM
ність грошових розрахунків не може бути
більшим за суму заборгованості, скориговаM
ної на офіційний індекс інфляції за відповідM
ний період (час прострочення). Відповідно
до ч. 2 ст. 625 ЦК України та ч. 6 ст. 231 ГК 
України Сторони встановили інший розмір
процентів для Замовника: 0 (нуль) процентів».

Невстановлення санкцій у договорі або
встановлення санкцій у розмірі 0 % для одніM
єї із сторін не заборонено законодавством,
але фактично унеможливлює забезпечення
виконання зобов’язань, порушує принцип
рівності учасників господарських правовідM
носин. У даному випадку не порушується букM
ва закону, але порушується дух закону. Що
робити другій стороні договору, якщо в догоM
ворі відповідно до ч. 6 ст. 231 ГК України
сторони встановили інший розмір штрафних
санкцій за порушення грошового зобов’язанM
ня для Платника, а саме 0 (нуль) відсотків?
Таке положення Договору, яке на перший
погляд не порушує норм закону, робить ОтM
римувача коштів незахищеним і порушує
принцип рівності Сторін в договорі. В зв’язM
ку з цим доцільно передбачити в ГК України
заборону, відповідно до якої умови договору
щодо розміру штрафних санкцій не можуть
ставити сторін договору в нерівне становиM
ще. В такому випадку буде дотримано баланс
принципу свободи договору та рівності стоM
рін. Якщо ж у договорі зазначено, що стороM
ни за невиконання або не належне виконанM
ня зобов’язань за договором несуть матеріM
альну відповідальність відповідно до вимог
чинного законодавства, то сторона, права
якої порушені, повинна отримувати відшкоM
дування на підставі ч. 3 ст. 216 ГК України,
згідно з якою потерпіла сторона має право на
застосування до іншої штрафних санкцій неM
залежно від того, чи є застереження про це в
договорі. Що стосується розміру таких санкM
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цій, то обґрунтованим видається застосуванM
ня постанови ВГС України від 30.11.2006 р.
№ 35/194M06. 

ГК України передбачає, що у разі недоM
сягнення згоди між сторонами щодо встаM
новлення та розміру штрафних санкцій за
порушення зобов’язання спір може бути виM
рішений у судовому порядку за заявою заM
інтересованої сторони (ч. 5 ст. 231). Але пракM
тична реалізація цього положення має неM
доліки: втрата значної кількості часу для
розгляду судових спорів щодо кожного окреM
мого договору, низький рівень передбачуваM
ності кінцевого результату, пов’язаний з неM
доліками судової системи в Україні, проблеM
ми на етапі виконання судових рішень, відмоM
ва від укладання або виконання договорів у
майбутньому. 

Отже, недостатньо чітке та неповне форM
мулювання у законодавстві положень щодо
розміру штрафних санкцій тягне за собою
неоднозначне їх розуміння, застосування на
практиці та може призводити до порушення
принципів рівності і справедливості. В реM
зультаті суб’єкти господарювання, юристи та
суди неоднаково трактують одні й ті самі норM
ми законодавства, що призводить до неоднаM
кового застосування норм, перегляду судоM
вих рішень, як наслідок – до затягування
процесу розгляду (вирішення) справ та заM
хисту прав суб’єктів господарювання. 

У зв’язку з важливістю дотримання баM
лансу інтересів усіх суб’єктів господарюванM
ня необхідно внести зміни до ст. 231 ГК УкM
раїни: 

доповнити ч. 4 абзацом 2: «Умови договоM
ру щодо розміру штрафних санкцій не моM
жуть ставити сторін договору в нерівне стаM
новище»; 

доповнити статтю ч. 8: «8. У разі, якщо
інше не передбачено законом або договором,
за порушення виконання зобов’язання стяM
гується пеня у розмірі подвійної облікової
ставки НБУ вартості товарів (робіт, послуг),
з яких допущено прострочення виконання за
кожен день прострочення». 

Таке доповнення сприятиме позитивним
змінам у захисті прав суб’єктів господарюM
вання, їх рівності, балансу інтересів, підвиM
щить ефективність захисту прав, забезпечить
правопорядок у господарській діяльності, а
також позбавить можливості суди та суб’єкM
тів господарювання поMрізному визначати
розмір і застосовувати штрафні санкції у виM
падку невизначення їх у договорі. 
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участю підприємств�нерезидентів, а також проблеми щодо валюти зобов’язання у відносинах за
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у сфері здійснення господарськоMторговельної діяльності.

Значення судової практики в правовому
регулюванні господарськоMторговельної
діяльності не викликає сумнівів. СвідченM

ням цього є науковоMпрактичні конференції, що
відбуваються за участю працівників судової сиM
стеми, на яких розглядаються важливі питання
правової регламентації будьMяких сторін еконоM
мічного життя країни. Слід зазначити, що госM
подарське судочинство України має 200Mлітню
історію, яка всі ці роки була спрямована на регуM
лювання, перш за все, господарськоMторговельM
ної діяльності. 

Важливість судової практики наразі наM
стільки значима, що, на думку В. Мамутова, вже
час визнати судову практику одним із джерел
права (хоча б стосовно господарського права)
[1, с. 188], адже яким би досконалим не було 
законодавство, воно не може передбачити всі
нюанси спірних ситуацій, що виникають на пракM
тиці. На те, що господарські суди наразі є важлиM
вим чинником розвитку ринкової економіки УкM
раїни звертає увагу М. Сердюк [2, с. 8]. Зазначене
свідчить про актуальність дослідження судової
практики розгляду спорів, пов’язаних із здійсненM
ням господарськоMторговельної діяльності. 

Мета цієї статті – проаналізувати судову
практику з питань господарськоMторговельної
діяльності, виявити існуючі проблеми та заM
пропонувати шляхи їх вирішення. 

Певною специфікою господарськоMторгоM
вельної діяльності є її здійснення за участю як
резидентів, так і нерезидентів, адже саме торгоM
вельні відносини були першими відносинами
між країнами, що сприяло розвитку міжнародM
них економічних відносин і росту економіки в
усьому світі. Тому Вищий господарський суд УкM
раїни узагальнив практику застосування госпоM
дарськими судами норм міжнародного приватM
ного права та міжнародних угод при вирішенні
господарських спорів. Зокрема, узагальнена суM

дова практика вирішення господарськими судаM
ми окремих категорій спорів за участю нерезиM
дентів [3], встановлено, що господарськими суM
дами, в основному, правильно застосовуються
норми законодавства, які регулюють зазначені
правовідносини. Господарські суди дотримуваM
лися встановленої Господарським процесуальM
ним кодексом України (далі – ГПК) України пріM
оритетності застосування правил міжнародних
договорів України, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України (ч. 3 ст. 4). 

Узагальнення засвідчило, що предметом
спору у справах цієї категорії були вимоги щоM
до визнання договорів недійсними, розірвання
договору, стягнення заборгованості, визнання
права власності, усунення перешкод у користуM
ванні власністю, витребування майна з чужого
незаконного володіння тощо. Причинами виM
никнення спорів були, переважно, неналежне
виконання договірних зобов’язань однією із стоM
рін або невідповідність правочину закону. 

Причинами виникнення спорів у сфері госM
подарськоMторговельної діяльності, як правило,
є невиконання або неналежне виконання доM
говірних зобов’язань з боку як вітчизняних госM
подарюючих суб’єктів, так і підприємствMнереM
зидентів. Найбільш проблемним питанням при
вирішенні спорів цієї категорії є питання визнаM
чення підсудності спору та вибору права, що наM
лежить застосовувати до спірних правовідносин. 

Аналіз спорів свідчить, що, розглядаючи
справи, пов’язані з неналежним виконанням доM
говірних зобов’язань, господарські суди виріM
шували питання щодо підсудності (підвідомM
чості) спорів господарському суду та вибору
права, яке підлягає застосуванню, виходячи з
умов відповідних договорів (контрактів), що
відповідає приписам статей 5, 43, 44 Закону УкM
раїни «Про міжнародне приватне право». 

Так, рішенням господарського суду від
02.08.2007 р. у справі № 43/232пд, позовні вимоги

© К. Хрімлі,  2015
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«RANMAC ASSOCIATES LIMITED» (м. Лондон)
до Товариства з обмеженою відповідальністю
«Євроопт» (м. Донецьк) про визнання контракту
на поставку розірваним і про стягнення суми попеM
редньої оплати та збитків у вигляді упущеної вигоM
ди задоволене у зв’язку з невиконанням відповідаM
чем своїх зобов’язань. Відповідно до статей 32, 44
Закону України «Про міжнародне приватне право»
суд застосував чинне законодавство України, що
регулює спірні відносини між сторонами, у зв’язку
з визначенням матеріального права у контракті. РіM
шення не оскаржувалося [4]. 

Для правильного вирішення спору необхідM
но встановити можливість його розгляду у госM
подарських судах України з урахуванням умов
не тільки контрактів, а й міжнародних угод 
України з державою, резидентом якої є одна із
сторін у справі. 

У справі за позовом ВАТ «Дніпропетровський
тепловозоремонтний завод» (м. Дніпропетровськ)
до Фірми «SystemOne LTD» (Латвія) про стягненM
ня заборгованості за контрактом рішенням госпоM
дарського суду Дніпропетровської області позов
задоволений. Вирішуючи спір за законодавством
України, господарський суд виходив із того, що 
п. 7.2 Контракту передбачено, що при виникненні
спірних питань між сторонами контракту спір
підлягає розгляду в господарському суді на териM
торії та із застосуванням законодавства країни за
місцезнаходженням позивача. 

З огляду на наведене та норми Договору між
Україною та Латвійською Республікою про правоM
ву допомогу і правові відносини у цивільних,
сімейних, трудових та кримінальних справах від
23.05.1995 р., справа підлягала розгляду в госпоM
дарському суді Дніпропетровської області за місM
цезнаходженням позивача. Рішення не оскаржуM
валося. 

При вирішенні спору суд також застосовує
положення Конвенції Організації Об’єднаних
Націй про договори міжнародної купівліMпроM
дажу від 11.04.1980 р. Відповідно до п. 1 ст. 63,
ст. 64 Конвенції, продавець може заявити про
розірвання договору, якщо невиконання покупM
цем будьMякого з його зобов’язань за договором
або за цією Конвенцією є істотним порушенням
договору, якщо покупець не виконує протягом
додаткового строку, встановленого продавцем,
свого зобов’язання сплатити ціну чи прийняти
поставку товару або заявляє про те, що він не
зробить цього протягом встановленого таким
чином строку. 

Аналіз судової практики свідчить, що досить
неоднозначно господарські суди підходять до
вирішення питання щодо підсудності спору та
вибору права, що підлягає застосуванню, вихоM
дячи з умов відповідного договору (контракту).

Так, рішенням господарського суду позовні
вимоги Компанії «OBST SA» (Швейцарія) до ТоM
вариства з обмеженою відповідальністю «ПоM

ліграфічне підприємство «Експрес» (Україна) про
стягнення суми заборгованості за поставлений тоM
вар із урахуванням процентів за користування чуM
жими грошовими коштами, штрафу та пені за неM
своєчасне використання грошового зобов’язанM
ня задоволене. Судове рішення мотивоване поруM
шенням Покупцем умов Договору, а також норм,
що регулюють загальні умови виконання зобов’яM
зань та правила виконання договорів купівліMпроM
дажу (поставки) за матеріальним правом Швейцарії. 

Постановою апеляційного господарського суM
ду рішення господарського суду скасовано, проM
вадження у справі припинено на підставі п. 1 ст. 80
ГПК України, оскільки сторонами у зовнішньоM
економічному контракті передбачено розгляд спраM
ви компетентним судовим органом за юридичною
адресою позивачаMнерезидента: сторони контракту
домовилися про розгляд спору судом Швейцарії
згідно з матеріальним правом Швейцарії. 

Судова колегія апеляційного господарського
суду зазначила, що згідно із ст. 4 ГПК України,
господарський суд має право застосовувати норми
права інших держав лише у випадках, прямо пеM
редбачених у законі або міжнародному договорі
(конвенції, ратифікованої обома державами, двоM
сторонній угоді між цими державами), а не в зовM
нішньоекономічному контракті. У спірному контM
ракті сторони передбачили свою юрисдикцію спраM
ви у спорі за участю іноземного підприємства, яка
є арбітражним застереженням, що є умовою контM
ракту й одностороння відмова від виконання якої
не допускається. Тому суд першої інстанції помилM
ково визначив підсудність спору українському суду. 

Вищий господарський суд України не погоM
дився з позицією апеляційної інстанції, зазначивM
ши, що апеляційний господарський суд не застосуM
вав положення ст. 104 ГПК України, згідно з якою
порушення або неправильне застосування норм
процесуального права може бути підставою для
скасування або зміни рішення лише за умови, якM
що це порушення призвело до прийняття непраM
вильного рішення. Так, позивач повідомлявся про
час і місце розгляду справи за адресою його предM
ставника в Україні. Як вбачається з матеріалів
справи, позивачу було відомо про час і місце розM
гляду справи, він брав участь у судових засіданM
нях, користувався іншими процесуальними праваM
ми для забезпечення правильного вирішення споM
ру, тому рішення суду першої інстанції залишеM
но у силі. 

Компетенція господарських судів у справах
за участю іноземних підприємств і організацій
наразі встановлена ст. 124 ГПК України, згідно
з якою підсудність справ за участю іноземних
суб’єктів господарювання визначається цим КоM
дексом, законом або міжнародним договором,
згода на обов’язковість якого надана ВерховM
ною Радою України. 

На нашу думку, для більш чіткого визнаM
чення в законодавстві питань підвідомчості та
підсудності господарських спорів за участю
іноземних суб’єктів господарськоMторговельної
діяльності необхідно внести зміни до ст. 124
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ГПК України, що визначає підсудність госпоM
дарським судам справ за участю іноземних суM
б’єктів господарювання, та викласти її в такій
редакції: 

«Господарські суди розглядають справи за
участю іноземних суб’єктів господарювання,
якщо: місцезнаходженням іноземного суб’єкта
господарювання є територія України; місцезнаM
ходженням філії, представництва, іншого відM
особленого підрозділу іноземного суб’єкта госM
подарювання є територія України; іноземний
суб’єкт господарювання має на території УкраM
їни нерухоме майно, щодо якого виник спір. 

Підвідомчість і підсудність справ за участю
іноземних суб’єктів господарювання визначаM
ється за правилами, встановленими статтями
12–17 цього Кодексу». 

Одним із важливих питань при розгляді
спорів, пов’язаних із здійсненням господарсьM
коMторговельної діяльності, є питання щодо заM
стосування законодавства про відповідальність
за порушення грошових зобов’язань, зокрема,
стосовно валюти зобов’язання. Грошовим, за
змістом статей 524, 533–535, 625 Цивільного
кодексу (далі – ЦК) України від 16.01.2003 р.
№ 435MIV в редакції від 15.04.2014 р. № 1206MVII,
є виражене в грошових одиницях (національ�
ній валюті України чи в грошовому еквівален�
ті в іноземній валюті) зобов’язання сплатити
гроші на користь іншої сторони, яка, відповідно,
має право вимагати від боржника виконання
його обов’язку. Однак, незважаючи на чітку
вказівку в законі на можливість застосування у
договорах грошового еквівалента в іноземній
валюті, при розгляді справ у суді неоднаково
застосовуються вказані норми, що змусило ВиM
щий господарський суд України надати відM
повідні роз’яснення у постанові Пленуму ВиM
щого господарського суду України «Про деякі
питання практики застосування законодавства
про відповідальність за порушення грошових
зобов’язань» від 17.12.2013 р. № 14 (в редакції
постанови Пленуму Вищого господарського суM
ду України від 10.07.2014 р. № 6), згідно з абзаM
цом 3 підпункту 1.1 п. 1 якої грошове зобов’яM
зання виражається в грошових одиницях УкM
раїни або в грошовому еквіваленті в іноземній
валюті. 

Зокрема, доволі спірним у судовій практиці
є застосування відповідальності за порушення
грошових зобов’язань, визначених в іноземній
валюті, у відносинах між резидентами України.
Так, згідно з ч. 2 ст. 533 ЦК України, якщо у зоM
бов’язанні визначено грошовий еквівалент в іноM
земній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривM
нях, визначається за офіційним курсом відповідM
ної валюти на день платежу за умови, що інший
порядок її визначення не встановлений договоM
ром або законом чи іншим нормативноMправоM
вим актом. 

Іноземна валюта може використовуватися в
Україні у випадках і порядку, передбачених 
ч. 2 ст. 192 ЦК України. ЦК України (ч. 3 ст. 533)
визначає, що використання іноземної валюти, а

також платіжних документів в іноземній валюті
при здійсненні розрахунків на території УкраM
їни за зобов’язаннями допускається у випадM
ках, порядку та на умовах, встановлених законом. 

Відповідно ж до ч. 2 ст. 198 Господарського
кодексу (далі – ГК) України від 16.01.2003 р. 
№ 436MIV в редакції від 14.10.2014 р. № 1701MVII
грошові зобов’язання учасників господарських
відносин повинні бути виражені та підлягають
оплаті у гривнях. Грошові зобов’язання можуть
бути виражені в іноземній валюті лише у виM
падках, якщо суб’єкти господарювання мають
право проводити розрахунки між собою в іноM
земній валюті відповідно до законодавства. 

За Законом України «Про платіжні системи
та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. 
№ 2346MIII у редакції від 27.03.2014 р. № 1170MVII
гривня як грошова одиниця України (націоM
нальна валюта) є єдиним законним платіжним
засобом в Україні, приймається всіма фізичниM
ми й юридичними особами без будьMяких обмеM
жень на всій території України для проведення
переказів (п. 3.3 ст. 3). 

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Декрету КабінеM
ту Міністрів України «Про систему валютноM
го регулювання і валютного контролю» від
19.02.1993 р. № 15M93 у редакції від 12.08.2014 р.
№ 1636MVII валюта України є єдиним законним
засобом платежу на території України, який
приймається без обмежень для оплати будьM
яких вимог і зобов’язань, якщо інше не передM
бачено цим Декретом, іншими актами валютM
ного законодавства України. 

Положення ч. 2 ст. 533 ЦК України та ч. 2
ст. 198 ГК України містять однакові за змістом
приписи про необхідність виконання грошового
зобов’язання між резидентами України виключM
но у валюті України (валюта платежу), крім виM
падків отримання стороною цього зобов’язання
ліцензії Національного банку України відповідно
до вимог Декрету Кабінету Міністрів України
«Про систему валютного регулювання і валютM
ного контролю». 

Отже, незважаючи на загальне правило про
можливість використання іноземної валюти як
еквівалента грошового зобов’язання у відносиM
нах між резидентами, докладний аналіз полоM
жень ГК України й інших нормативноMправових
актів підтверджує можливість застосування заM
ходів відповідальності за порушення грошових
зобов’язань, визначених в іноземній валюті, лиM
ше в національній валюті України (гривнях) за
офіційним курсом Національного банку УкраM
їни на день заявлення відповідної вимоги. ВинятM
ком є випадки, коли сторона зобов’язання, в якоM
му виник спір, має відповідну ліцензію НаціоM
нального банку України.

Якщо за умовами договору сума платежу,
визначеного в іноземній валюті, на день виникM
нення у відповідача грошового зобов’язання пеM
рераховується у гривню та в подальшому на
день фактичної сплати коштів згідно з таким пеM
рерахунком не змінюється, тобто залишається
гривневою, то з моменту перерахунку боржник



Г О С П О Д А Р С Ь К Е П РА В О

2/20152/20152/2015

відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України зобов’яM
заний на вимогу кредитора сплатити борг із
урахуванням встановленого індексу інфляції за
весь час прострочення виконання даного зоM
бов’язання. 

Вважаємо, що з урахуванням досить значM
ного часу, який на практиці витрачає державM
ний виконавець на виконання судового рішенM
ня, невирішеним залишилося питання захисту
прав та інтересів осібMрезидентів, що в договорі
вказали гривневий еквівалент іноземної валюM
ти. Якщо діяльність резидента безпосередньо
пов’язана з нерезидентами, розрахунки з якиM
ми ведуться в іноземній валюті, то неможлиM
вість стягнення коштів у іноземній валюті моM
же негативно вплинути на економічний стан суM
б’єкта господарськоMторговельної діяльності. 

Для вирішення зазначеного питання, на наM
шу думку, необхідно доповнити ст. 84 ГПК УкM
раїни ч. 3 такого змісту: 

«При задоволенні позову в якому сума стягM
нення визначається еквівалентом в іноземній
валюті, в резолютивній частині рішення додатM
ково вказуються: 

сума, що підлягає стягненню у гривні на моM
мент винесення рішення та розмір суми в іноM
земній валюті з точним найменуванням цієї 
валюти; 

ставка процентів і (або) розмір неустойки,
нарахованих на цю суму; дата, з якої здійснюM
ється їх нарахування, і день, по який вони маM
ють нараховуватися; 

дата, на яку здійснюється перерахування
суми заборгованості в іноземну валюту згідно 
з курсом НБУ за вказаним рішенням. 

Частини 3, 4, 5 ст. 84 вважати відповідно
частинами 4, 5, 6 ст. 84». 

Щоб зазначена норма діяла на практиці неM
обхідно також внести відповідні зміни до Закону
України «Про виконавче провадження», встаноM
вивши порядок виконання таких судових рішень
із покладанням на державного виконавця обоM
в’язку робити розрахунок суми, що підлягає стягM
ненню, на день платежу. 

Висновки 

Найбільш спірним питанням у спорах за
участю іноземних суб’єктів господарювання є
визначення їх підвідомчості та підсудності. Для

чіткого визначення в законодавстві питань підM
відомчості та підсудності господарських спорів
за участю іноземних суб’єктів господарськоM
торговельної діяльності необхідно внести відM
повідні зміни до ст. 124 ГПК України (встаноM
вити критерії підсудності господарським судам
справ за участю іноземних суб’єктів господаM
рювання. 

Для вирішення питання захисту прав та
інтересів осібMрезидентів, які в договорі вказали
гривневий еквівалент іноземної валюти, необM
хідно доповнити ст. 84 ГПК України ч. 3, якою
встановити, що в резолютивній частині рішенM
ня додатково слід зазначити: суму, що підлягає
стягненню у гривні на момент винесення ріM
шення та розмір суми в іноземній валюті з точM
ним найменуванням цієї валюти; ставку проM
центів і (або) розмір неустойки, нарахованих на
цю суму; дату, з якої здійснюється їх нарахуванM
ня, та день, по який вони мають нараховуватися;
дату, на яку здійснюється перерахування суми
заборгованості в іноземну валюту згідно з курM
сом НБУ за вказаним рішенням. 

Щоб зазначена норма діяла на практиці неM
обхідно також внести відповідні зміни до ЗакоM
ну України «Про виконавче провадження». 

Список  використаних  джерел 

1. Мамутов В. К. Значение судебной практики в
правовом регулировании хозяйственной деятельM
ности: Матеріали Міжнар. наук.Mпракт. конф. «200
років господарського судочинства в Україні: СуM
часність і майбутнє», м. Одеса, 4–5 грудня 2008 р.). –
О., 2009. – С. 188–195. 

2. Сердюк М. Д. Господарські суди – важливий
чинник розвитку ринкової економіки України: МаM
теріали Міжнар. наук.Mпракт. конф. «200 років госпоM
дарського судочинства в Україні: Сучасність і майбутM
нє», м. Одеса, 4–5 грудня 2008 р. – О., 2009. – С. 8–10. 

3. Про узагальнення судової практики вирішенM
ня господарськими судами окремих категорій споM
рів за участю нерезидентів: Вищий господарський
суд України; Узагальнення судової практики від
01.01.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим досM
тупу: http://akon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001600M
09/page3. 

4. Рішення господарського суду Донецької обM
ласті від 02.08.2007 р. у справі № 43/232пд [ЕлектM
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.
court.gov.ua/Review/895441.

Стаття надійшла до редакції 22.01.2015 р.

The paper presents an analysis of judicial practice on economic and trade activities. This analysis allowed
to identify specific problems encountered in law enforcement to disputes involving non�resident companies, as
well as problems with currency commitment in relationships involving residents. 

В статье анализируются проблемы, возникающие в правоприменительной практике относи�
тельно споров с участием предприятий�нерезидентов, а также проблемы, возникающие относитель�
но валюты обязательства в отношениях с участием резидентов. 
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СОЦІАЛЬНА  ЗУМОВЛЕНІСТЬ  
КРИМІНАЛЬНО�ПРАВОВОЇ  ЗАБОРОНИ  
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ЩО  СТАНОВЛЯТЬ  ІНСАЙДЕРСЬКУ  ІНФОРМАЦІЮ 

У статті розглядаються питання кримінально�правової заборони незаконних дій із відомос�
тями, що становлять інсайдерську інформацію. 

Ключові слова: інформація, інсайдерська інформація, комерційна таємниця, бланкетність,
кримінальна відповідальність.

На сьогодні неможливо уявити світоM
вий простір без такої його складової,
як інформація. В період розвитку інM

формаційного суспільства термін «інформаM
ція» посідає одне з ключових місць не тільки
в галузевому, а й безпосередньо кримінальM
ноMправовому понятійному апараті. Це феноM
мен, за допомогою якого вчиняються різноM
манітні дії, в тому числі кримінальні: з одного
боку, це двигун розвитку українського суM
спільства та держави; з іншого – чинник, що
сприяє зростанню рівня злочинності, погірM
шує криміногенну ситуацію в країні. В чинM
ному Кримінальному кодексі (далі – КК) УкM
раїни є чимало норм, в юридичних складах
яких тією чи іншою ознакою є інформація. 

Інформацією, відповідно до ст. 200 ЦК
України, є документовані або публічно огоM
лошені відомості про події й явища, що мали
або мають місце у суспільстві, державі та навM
колишньому середовищі. Порядок викорисM
тання інформації та захисту права на неї встаM
новлюється законом. Ним є Закон України
«Про інформацію» від 02.10.1992 р., який реM
гулює відносини щодо створення, збирання,
одержання, зберігання, використання, пошиM
рення, охорони та захисту інформації. 

Слід зазначити, що інформація є однією
із складових у повсякденній діяльності суM
б’єктів інсайдерської інформації, а у випадку
порушення правовідносин, пов’язаних із виM
користанням інформації, якщо це завдало
значну шкоду охоронюваним законом праM
вам, свободам та інтересам окремих громаM
дян або державним чи громадським інтереM
сам, або інтересам юридичних осіб, такі дії
можуть бути визнані злочинними. 

Закон України «Про цінні папери та фонM
довий ринок» від 23.02.2006 р. вперше запроM

вадив поняття «інсайдерська інформація» та
передбачив заборону, зокрема, здійснення
торгівлі цінними паперами з використанням
інформації. Цим Законом також внесені зміM
ни до КК України з метою встановлення криM
мінальної відповідальності за розголошення
або використання неоприлюдненої інфорM
мації про емітента або його цінні папери. 

Метою цієї статті є теоретичний аналіз окM
ремих складів злочинів Особливої частини
КК України, в яких міститься чимало норм,
в юридичних складах яких тією чи іншою
ознакою є інформація, що спонукає до поM
шуку нових шляхів удосконалення криміM
нального закону. 

КК України доповнено ст. 2321 в порядку
реалізації відсильної норми ч. 4 ст. 45 Закону
України «Про цінні папери та фондовий риM
нок», згідно з яким відповідальність за проM
типравне використання інсайдерської інфорM
мації встановлюється законом. 

Безпосереднім об’єктом злочину за стаM 
тею 2321 КК України є встановлений порядок
здійснення господарської діяльності в часM
тині забезпечення нормального функціонуM
вання ринку цінних паперів; його додаткоM
вим обов’язковим об’єктом є відносини власM
ності, а факультативним – можуть бути відM
носини добросовісної економічної конкуренM
ції. З’ясування поняття й обсягу суспільно
небезпечного діяння у складі злочину, передM
баченого цією статтею, має важливе значенM
ня з теоретичної та практичної точки зору.
Саме тому науковоMприкладне дослідження
кримінальної відповідальності за незаконне
використання інсайдерскої інформації має в
обов’язковому порядку базуватися на глибоM
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кому, системному вивченні поняття, ознак та
особливостей суспільно небезпечного діянM
ня, що залишає поле для подальших наукоM
вих розвідок. 

З прийняттям нового Кримінального проM
цесуального кодексу (далі – КПК) України,
відповідно до ч. 1 ст. 477 цього кодексу,  криM
мінальним провадженням у формі приватноM
го обвинувачення є провадження, яке може
бути розпочате слідчим, прокурором лише на
підставі заяви потерпілого щодо кримінальM
них правопорушень, передбачених статтями
231, 232, 232, 2322 КК України. Диспозиція
ст. 2321 КК України сформульована таким чиM
ном, що описує одразу предмет злочину, об’єкM
тивну сторону злочину та суб’єкт злочину.
При цьому суспільно небезпечним діянням у
цьому складі злочину законодавець вважає
саме незаконне розголошення, передачу або
надання доступу до інформації та надання реM
комендацій стосовно придбання або відчуженM
ня цінних паперів чи похідних (деривативів).

Предметом злочину, який передбачений
ст. 2321 КК України, виступає інсайдерська
інформація, яка не опублікована або не оприM
люднена, тобто є невідомою колу потенційM
них інвесторів. Як стверджує В. Саєнко, опM
рилюдненою інформація вважається тоді, коM
ли вона відома необмеженому колу осіб. При
цьому необов’язково, щоб кожен інвестор мав
цю інформацію або щоб вона була опублікоM
вана у засобах масової інформації. ДостатM
ньо, щоб вона була доступною через інфорM
маційні системи широкого користування. ТоM
му не потрібно розголошувати інформацію
через засоби масової інформації, адже розгоM
лошення навіть вузькому колу заінтересоваM
них інвесторів призведе до відображення інM
формації у курсовій вартості відповідного
цінного папера (наприклад, на загальних збоM
рах акціонерів) [1, с. 120]. На нашу думку, при
дослідженні змісту незаконного використанM
ня інсайдерської інформації як суспільно неM
безпечного діяння перш за все слід встановиM
ти чи є поняття незаконного використання
інсайдерської інформації нормативним чи
його слід встановлювати та верифікувати інM
шими способами [2, c. 351]. 

Встановлення змісту конкретного складу
злочину здійснюється з урахуванням диспоM
зиції відповідної норми Особливої частини
КК і має специфіку у випадку бланкетного споM
собу викладання диспозиції кримінальноM
правової заборони. 

Стаття 2321 КК України є кримінальноM
правовою нормою з бланкетною диспозицією.
Йдеться про те, що зафіксовані у бланкетних
диспозиціях ознаки складів злочинів є важлиM
вими, істотними, оскільки саме вони визнаM
чають перелік і характер кримінально караних
дій, обсяг злочинної поведінки [3, с. 60–61].

Існування кримінальноMправових норм із
бланкетними диспозиціями призводить до
того, що чимало ознак складів злочинів (госM
подарських, екологічних, транспортних, проM
ти безпеки виробництва тощо) визначаються
не лише КК України, а й іншими нормативM
ними актами, які не є законом про кримінальM
ну відповідальність і серед яких можуть бути
як закони, так і підзаконні акти [4, c. 258]. По
суті, положення нормативноMправових актів
інших галузей права деталізують ознаки склаM
ду злочину із змішаною протиправністю. 

Ми погоджуємося з думкою, що специM
фіка бланкетного способу викладення дисM
позиції норми КК вбачає в описанні елеменM
тів складу злочину за допомогою узагальнюM
ючих ознак та ознакMпонять, які є законодаM
ваними (їх зміст логічно не випливає із самої
диспозиції кримінальноMправової норми), а
тому для з’ясування потребують звернення
до пов’язаних із кримінальним інших галуM
зей законодавства [5, с. 54–63]. 

Можливість і необхідність використання
при кваліфікації злочинів норм інших галуM
зей права, навіть коли на них немає прямого
посилання в статті кримінального закону, баM
зується на системному характері права, взаM
ємозв’язку та взаємозалежності норм різних
галузей права [6, c. 81]. Застосування криM
мінальноMправової норми із бланкетною дисM
позицією неможливе без одночасної юридичM
ної оцінки вчиненого діяння з точки зору норM
ми іншої галузі права. При кваліфікації злоM
чинів із змішаною протиправністю мають
встановлюватись ознаки, які містяться не лиM
ше у кримінальному законі, а й інших нормаM
тивних актах, і за ступенем обов’язковості встаM
новлення ці ознаки є однаковими [7, с. 385].
Зокрема, Закон України «Про цінні папери
та фондовий ринок» не регулює порядок виM
користання і захисту інсайдерської інформаM
ції, яка відноситься до відомостей, що становM
лять комерційну та банківську таємницю. НаM
томість, ч. 1 ст. 40 цього Закону встановлює
заборону використання інсайдерської інфорM
мації особою, яка володіє нею, а в ч. 3 ст. 40
Закону зазначено, що відповідальність за проM
типравне використання інсайдерської інфорM
мації встановлюється законом. 

Диспозиція ст. 2321 КК України носить
описовоMбланкетний характер: з одного боку,
ця диспозиція вказує на об’єкт злочину, форM
му вини та суспільноMнебезпечні наслідки, з
іншого – робить необхідним звернення до заM
конів України й інших нормативноMправових
актів. Загалом, питання про наявність сусM
пільно небезпечного діяння у складі злочину,
передбаченого ст. 2321, слід вирішувати саме з
посиланням на вказану статтю спеціального
закону або інші статті законів та/або інших норM
мативноMправових актів, які використовуютьM
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ся у кримінальноMправовому регулюванні
інсайдерської інформації, комерційної або
банківської таємниці. Так, у роз’ясненнях,
присвячених застосуванню норм кримінальM
ного закону із бланкетними диспозиціями,
Пленум Верховного Суду України у своїх
постановах неодноразово наголошував на 
тому, що питання про кримінальну відповіM
дальність особи у таких випадках слід виM
рішувати з обов’язковим урахуванням норM
мативних актів, до яких відсилають бланM
кетні диспозиції норм кримінального кодекM
су [8; 9]. 

Глава 4 Закону України «Про захист від
недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 р.
передбачає відповідальність за неправомірне
збирання комерційної таємниці; розголоM
шення комерційної таємниці; схиляння до
розголошення комерційної таємниці; непраM
вомірне використання комерційної таємниці
(статті 16–19). Наведені правопорушення
цей Закон визнає як недобросовісну конкуM
ренцію, яка, у свою чергу, пов’язана із комерM
ційною таємницею. 

Комерційна таємниця як об’єкт інтелекM
туальної власності має певні особливості; зоM
крема, це її універсальність серед інших об’єкM
тів інтелектуальної власності, оскільки під
поняття комерційної таємниці можуть бути
підведені найрізноманітніші відомості, поM
в’язані з виробництвом, технологічною інM
формацією, управлінням, фінансами й іншою
діяльністю господарюючого суб’єкта. Серед
таких особливостей заслуговує на увагу неM
обмеженість терміна правової охорони. Так,
право на комерційну таємницю діє доти, поки
зберігається фактична монаполія особи на
відомості, що її становлять. 

Інсайдерська інформація, на відміну від
комерційної таємниці, стає загальнодоступM
ною з моменту її оприлюднення відповідно 
до закону. Тому ефективність кримінальноM
правової охорони комерційної таємниці, у
тому числі за допомогою ст. 2321 КК УкраM
їни, залежатиме і від того, наскільки вдало 
відображені в її диспозиції ознаки не тільM
ки інсайдерської інформації, а й комерційM
ної таємниці, інших суміжних злочинів. 

Оскільки питання комерційної таємниці
регулюється значною кількістю нормативноM
правових актів різних галузей законодавства,
виникає закономірне питання, що саме налеM
жить до інформації з обмеженим доступом,
що є комерційною цінністю. Стаття 505 ЦК
України визначає комерційну таємницю як
секретну інформацію; аналіз спеціального заM
конодавства дозволяє зробити висновок, що
принципової різниці між поняттями «таємна
інформація» та «секретна інформація» немає. 

Досліджуючи правову природу недоброM
совісної конкуренції з використанням відоM

мостей, що сприяють досягненню конкурентM
них переваг, О. Городов зазначає: на відміну
від режиму комерційної таємниці, який моM
же бути введений будьMяким власником віM
домостей, що підлягають закриттю, режим
службової таємниці вводиться органами дерM
жавної влади, хоча відомості службового хаM
рактеру можуть формуватися та циркулюваM
ти не тільки в органах державної влади, а й
будьMяких інших, у тому числі комерційних,
організаціях [10, с. 83]. 

Виходячи із визначення, закріпленого ч. 1
ст. 505 ЦК України, комерційна таємниця –
це певний вид інформації. Відповідно до ст. 1
Закону України «Про інформацію», під інM
формацією слід розуміти будьMякі відомості
та/або дані, які можуть бути збережені на маM
теріальних носіях або відображені в електM
ронному вигляді. У Законі України «Про банM
ки і банківську діяльність» зазначається, що
інформація щодо діяльності та фінансового
стану клієнта, яка стала відомою банку у проM
цесі обслуговування клієнта та взаємовідноM
син із ним чи третім особам при наданні посM
луг банку, є банківською таємницею (ст. 60).
Відповідно до ст. 36 ГК України відомості,
пов’язані з виробництвом, технологією, упM
равлінням, фінансовою й іншою діяльністю
суб’єкта господарювання, що не є державною
таємницею, розголошення яких може завдаM
ти шкоди інтересам суб’єкта господарюванM
ня, можуть бути визнані його комерційною
таємницею. Склад і обсяг відомостей, що стаM
новлять комерційну таємницю, спосіб їх заM
хисту визначаються суб’єктом господарюM
вання відповідно до закону. 

Закон України «Про захист економічної
конкуренції» визначає інформацію як відоM
мості в будьMякій формі та вигляді, збережені
на будьMяких носіях (у тому числі листуванM
ня, книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграM
ми, органіграми, малюнки, схеми тощо), фоM
тографії, голограми, кіноM, відеоM, мікрофільM
ми, звукові записи, бази даних комп’ютерних
систем або повне чи часткове відтворення їх
елементів), пояснення осіб і будьMякі інші пубM
лічно оголошені чи документовані відомості. 

Відповідно до ч. 3 ст. 34 Конституції УкM
раїни реалізація прав на здійснення інфорM
маційних процесів може бути обмежена заM
коном в інтересах національної безпеки, теM
риторіальної цілісності або громадського поM
рядку з метою запобігання заворушенням чи
злочинам, для охорони здоров’я населення,
для захисту репутації або прав інших людей,
для запобігання розголошенню інформації,
одержаної конфіденційно, або для підтриM
мання авторитету та неупередженості правоM
суддя. Зокрема, у ст. 1 Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» від 12.07.2013 р.,
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вживається поняття «професійна таємниця»,
до якої відносяться матеріали, документи,
інші відомості, якими користуються в проM
цесі та у зв’язку з виконанням своїх посадоM
вих обов’язків посадові особи державних орM
ганів, які здійснюють регулювання ринків
фінансових послуг, та особи, які залучаються
до здійснення цих функцій, і які забороняM
ється розголошувати у будьMякій формі до моM
менту прийняття рішення відповідним уповM
новаженим державним органом. 

Висновки 

Закон України «Про інформацію» подіM
ляє інформацію за режимом доступу до неї
на відкриту інформацію та інформацію з обме�
женим доступом. У свою чергу, ст. 21 цього
Закону поділяє інформацію з обмеженим
доступом на конфіденційну, таємну та служ�
бову. До таємної належить інформація, що
містить відомості, які становлять державну
чи іншу передбачену законом таємницю, розM
голошення якої завдає шкоди особі, суспільM
ству та державі. З наведених положень ЗакоM
ну України «Про інформацію» випливає, що
комерційна таємниця є видом таємної інфорM
мації. За цією класифікацією відомості, що
становлять комерційну таємницю, можуть буM
ти віднесені до обох різновидів інформації з
обмеженим доступом. 

Комерційну таємницю, залежно від змісM
ту відомостей, які вона містить, можна розM
глядати як конфіденційну інформацію та як
іншу передбачену законом таємницю, крім
державної. Вказані нормативні акти визначаM
ють інсайдерську інформацію як окремий
вид або навіть складову частину господарської
діяльності охоронювані розділом VII ОсобM
ливої частини КК України «Злочини у сфері
господарської діяльності». Викладене свідM

чить про необхідність подальшого наукового
дослідження задекларованої проблеми. 
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The article considers the issues of criminal�legal protection of illegal actions with statements that constitute in�
sider information. 

В статье рассматриваются вопросы уголовно�правового запрета незаконных действий с ведомостями,
которые составляют инсайдерскую информацию. 
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У статті досліджуються альтернативні покаранню заходи, що застосовуються до непов�
нолітніх за ювенальним кримінальним законодавством Республіки Ірландія. 
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Неповнолітні особиMправопорушники
або особи, які відповідно до криміM
нального законодавства тієї чи іншої

країни можуть бути віднесені до дітей або 
молодих людей, становлять окрему катеM
горію об’єктів дії кримінального права. Ця
окремість знаходить своє вираження в обмеM
женій правоздатності неповнолітніх правоM
порушників, усвідомленні судовоMправовою
системою «незрілого» відчуття відповідальM
ності неповнолітніх осіб за вчинені ними проM
тизаконні дії. Переважна більшість правоM
порушень, які вчиняються неповнолітніми
особами, зазвичай карається засобами вихоM
вальноMпрофілактичного характеру. Вони
спрямовані на максимальне недопущення
відторгнення неповнолітнього правопорушM
ника від звичного та нормального соціальноM
го середовища, залучення громадських мехаM
нізмів впливу на подальшу поведінку неповM
нолітнього правопорушника, запобігання вчиM
нення нових правопорушень неповнолітньою
особою в майбутньому. 

Вивченню особливостей кримінальної відM
повідальності неповнолітніх присвятили свої
наукові дослідження такі вчені, як В. Бурдін,
Т. Гончар, В. Грищук, А. Коновалова, Н. КреM
стовська, М. Хавронюк, Н. Юзікова та інші
фахівці. 

Метою цієї статті є аналіз законодавства
та висвітлення особливостей застосування
альтернативних покаранню заходів, що заM
стосовуються до неповнолітніх за ювенальM
ним кримінальним законодавством РеспубM
ліки Ірландія. 

Заходом, передбаченим Законом РеспубM
ліки Ірландія «Про дітей»  та спрямованим на
застосування відносно неповнолітніх правоM
порушників некримінальних видів покаM
рань, є Програма відволікання (відволікання
дітей від вчинення злочинів у майбутньому).
Слід зазначити, що Програма відволікання
спрямована на дітей, які вже вчинили криміM
нальне правопорушення, однак ця програма
є заходом з утримання дітей від інтеграції до
пенітенціарної системи. Так, у новій редакції
ст. 18 Закону Республіки Ірландія «Про діM
тей», яка міститься у Кримінальному кодекM
сі (далі – КК) Республіки Ірландія, зазнаM
чається: якщо інтереси суспільства не вимаM
гають іншого, а регулюються змістом цієї
частини, то будьMяка дитина, яка: «а» вчиниM
ла злочин, або «b» демонструвала антисоM
ціальну поведінку та визнає відповідальність
за свою злочинну або антисоціальну повеM
дінку, буде долучена до Програми відволіM
кання (далі – Програма), мета якої визначеM
на ст. 19 [1, с. 117]. У Законі Республіки ІрM
ландія «Про дітей» визначені цілі цієї проM
грами (ст. 19). Метою Програми є відволіM
кання будьMякої дитини, яка визнає відповіM
дальність за свою злочинну або антисоціальM
ну поведінку, від вчинення подальших праM
вопорушень або подальших проявів антиM
соціальної поведінки (ця мета досягається,
насамперед, через вручення дитині попереM
дження та, якщо це вважається доцільним,
встановлення над нею нагляду з боку нагляM
дової посадової особи та через скликання
зібрання, яке мають відвідувати дитина, члеM
ни родини та інші заінтересовані особи. 

© Є. Назимко,  2015
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Програма виконується та контролюється
Комісаром Національної поліції або працівM
ником Національної поліції, у званні не нижM
че старшого поліцейського інспектора, який
призначається виконувати це завдання КоM
місаром Національної поліції й іменуватиметьM
ся далі в цій частині як «Керівник» [1, с. 35]. 

У Законі Республіки Ірландія «Про діM
тей» наводиться перелік умов, коли дитина
може бути долучена до участі в Програмі відM
волікання (ст. 23). БудьMяка дитина може буM
ти залучена до Програми, якщо він або вона:

а) визнає відповідальність за свою злоM
чинну або антисоціальну поведінку та має
суттєву можливість отримати поради своїх
батьків або опікуна та правову допомогу, до
якої дитина прагнула сама або через своїх
представників; 

b) висловлює згоду отримати попереM
дження та, якщо це вважається за доцільне,
перебувати під контролем наглядової посаM
дової особи; 

с) досягла віку, з якого починається криM
мінальна відповідальність або є старшою 
цього віку та старшою 18 років. 

Відповідно до ст. 25 Закону Республіки
Ірландія «Про дітей» офіційне попередженM
ня вручається в пункті Національної поліції
або за виключних обставин деінде: 

а) працівником Національної поліції, у
званні не інспектора; 

b) наглядовою посадовою особою, яка
має навички посередництва, у присутності
батьків або опікуна та, якщо попередження
вручається таким працівником Національної
поліції, то у присутності наглядової посадоM
вої особи. 

Неофіційне попередження вручається
наглядовою посадовою особою в пункті НаM
ціональної поліції або у звичному для переM
бування дитини середовищі, або, за виключM
них обставин, деінде, у присутності батьків
або опікуна дитини. 

У цій статті «офіційне попередження» озM
начає попередження, яке вручається дитині
тоді, коли: 

а) не було вручене попередження раніше; 
b) було вручене одне або більше ніж одне

неофіційне чи офіційне попередження, а КеM
рівник вважає, що злочинна поведінка дитиM
ни є такою, що недоцільно вирішувати спраM
ву за допомогою неофіційного попередження. 

Неофіційне попередження означає попеM
редження, що вручається дитині тоді, коли
[2, с. 36–37]: 

а) не було вручено попередження раніше; 
b) було вручено одне або більше ніж одне

неофіційне попередження, а Керівник вваM
жає, що злочинна поведінка дитини не була
небезпечною достатньою мірою для того, аби
вручати офіційне попередження. 

Відповідно до ст. 27 Закону Республіки
Ірландія  «Про дітей» над дитиною, яка доM
лучена до Програми відволікання, здійснюM
ється нагляд. Згідно з п. «d» у разі, коли дитиM
на отримує офіційне попередження, то він або
вона підпадають через розпорядження КеM
рівника під нагляд наглядової посадової осоM
би на період у 12 місяців з дати вручення поM
передження. Згідно з п. «с» у разі, коли дитиM
на отримує неофіційне попередження, то він
або вона не підпадають під нагляд наглядової
посадової особи. Згідно з параграфом «d», за
виключних обставин, дитина, яка отримує неM
офіційне попередження, підпадає через розM
порядження Керівника під нагляд наглядоM
вої посадової особи на період у 6 місяців із даM
ти вручення попередження. 

Частина 2 цієї ж статті недвозначно вкаM
зує на існуючу в Законі Республіки Ірландія
«Про дітей» різницю між питанням наведеM
них заходів відносно до неповнолітніх правоM
порушників і відповідальністю за кримінальM
ні злочини у разі доведеності вини дитини.
Якщо дитина, яка перебуває під наглядом
наглядової посадової особи, виявилася винM
ною у вчиненні правопорушення, то термін
нагляду скасовується негайно, якщо він ще 
не скінчився на момент визнання вини за 
дитиною. 

Стаття 28 Закону Республіки Ірландія
«Про дітей» регулює певні особливості здійсM
нення нагляду за дитиною, яка долучена до
Програми відволікання. Рівень нагляду, який
застосовується до будьMякої дитини, відповідM
но до ч. 1 ст. 42, визначається наглядовою посаM
довою особою, яка здійснює нагляд за дитиною.

Наглядова посадова особа враховує насM
тупне, визначаючи зазначене у ч. 1 [2, с. 38]: 

а) серйозність злочинної поведінки; 
b) рівень підтримки та контролю відносM

но дитини з боку батьків та опікуна; 
с) вірогідність, на думку наглядової посаM

дової особи, вчинення дитиною подальших
злочинів; 

d) будьMякі вказівки Керівника щодо приM
датного рівня нагляду в будьMякому випадку
або у конкретному випадку. 

Питання проведення зібрання щодо диM
тини, долученої до Програми відволікання,
яке регулюється ст. 29 Закону Республіки
Ірландія «Про дітей», також має відношення
до широко означеного в законодавстві баM
гатьох країн принципу застосування альтерM
нативних заходів відносно неповнолітніх праM
вопорушників, зокрема в частині про медіM
ацію між дитиною, яка вчинила правопоруM
шення, та постраждалою особою. Поняття
«зібрання» відносно дитини, означає зібрання
осіб, яке проводиться згідно з цією нормою,
заінтересованих у забезпеченні добробуту
дитини, та виконує такі функції [2, с. 38–39]:  
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а) збирає разом дитину, через яку відбуM
вається зібрання, його або її батьків або опіM
куна, інших членів сім’ї, родичів та інших
осіб, як це буде потрібно, та куратора аби
встановити, чому поведінка дитини призвела
до її участі у Програмі, обговорити види доM
помоги, які б опікун, члени сім’ї, родичі або
інша особа могли б надати, аби не допустити,
щоб дитина знову поводилася подібним чиM
ном та, за необхідності, обговорити поведінM
ку дитини з часу її участі в Програмі; 

b) якщо це необхідно виконує посередM
ницькі функції між дитиною та постраждаM
лою особою; 

с) укладає план дій щодо дитини; 
d) враховує аспекти, що стосуються постM

раждалої сторони та належним чином враM
ховує його або її інтереси. 

Слід зазначити, що проведення таких зіM
брань є лише можливим заходом у рамках
системи альтернатив щодо рішень і контролю
відносно дитини, яка вчинила правопоруM
шення. Так, ст. 31 Закону Республіки ІрланM
дія «Про дітей» передбачає, що керівник пісM
ля отримання доповіді посадової особи із
здійснення нагляду, відповідно до ст. 30, враM
ховуючи частини 2 та 3, приймає рішення
про доцільність або недоцільність проведенM
ня зібрання. 

Вирішуючи питання про доцільність проM
ведення зібрання, Керівник враховує: 

а) доповідь і рекомендації посадової осоM
би із здійснення нагляду, яка опікується цією
дитиною; 

b) чи сприятиме зібрання попередженню
вчинення дитиною правопорушень у майM
бутньому; 

с) роль і міру відповідальності батьків
дитини або опікуна та родичів; 

d) думку постраждалої особи, якщо така
висловлюється; 

е) чи відвідує зібрання постраждала осоM
ба та якщо постраждалою особою є дитина,
то чи відповідатиме це її інтересам; 

f) інтереси громади, членом якої є дитина;
g) будьMякі інші питання, які Керівник

вважатиме такими, що стосуються справи. 
У статті 34 Закону Республіки Ірландія

«Про дітей» передбачено, що зібрання склиM
катиметься протягом усього періоду перебуM
вання дитини під наглядом посадової особи
із здійснення нагляду. 

У рамках проведеного зібрання, відпоM
відно до ст. 38 Закону Республіки Ірландія
«Про дітей», зокрема, вирішується питання
про подальші умови здійснення нагляду за
дитиною або його скасування. Зібрання обгоM
ворює питання необхідності змін терміну та
рівня нагляду за дитиною, по відношенню до
якої проводиться зібрання, в рамках таких
питань: 

а) обставини, що стосуються освіти, проM
фесійної підготовки та працевлаштування
дитини; 

b) дозвілля дитини; 
с) відносини між дитиною та його або її

родиною, місцевою громадою; 
d) ставлення дитини до нагляду, який

здійснюється за нею; 
е) прогрес у поведінці дитини завдяки

здійсненню нагляду за нею; 
f) ставлення дитини до її злочинної поM

ведінки та, зокрема, особи, яка постраждала
через цю поведінку, незалежно від того, чи
постраждала особа є присутньою на зібранM
ні чи ні; 

g) будьMякі інші питання, що стосуються
справи. 

План дій щодо дитини також є заходом із
поліпшення поведінки дитини, її соціальної
реабілітації, підвищення рівня усвідомлення
своєї відповідальності за вчинений злочин і
його наслідки, недопущення знайомства диM
тини із пенітенціарною системою для доросM
лих злочинців. У статті 39 Закону РеспубM
ліки Ірландія «Про дітей» зазначається, що
батьки або опікун дитини, перебуваючи на
зустрічі, яка провадиться щодо дитини (або у
випадку їх відсутності присутнім може бути
член сім’ї дитини або родич дитини), а також
дитина мають право, за сприяння інших осіб,
які присутні на зібранні, скласти План дій
щодо дитини. 

План дій може включати пункти щодо
одного або більше питань [2, с. 42–43]:  

а) вибачення, висловлене дитиною перед
постраждалою особою в усній або письмовій
формі або у двох формах; 

b) фінансове або інше відшкодування
постраждалій особі; 

с) участь дитини у спортивних секціях
або її діяльність у заходах по рекреації; 

d) відвідування дитиною школи або
місця роботи; 

е) проходження дитиною курсу профеM
сійної або навчальної підготовки або певної
програми, яка не буде шкодити навчанню у
школі або роботі; 

f) перебування вдома у певний час; 
g) утримання дитиною від відвідування

певних місць або відмова від контактів з певM
ною особою або дві умови разом; 

h) започаткування ініціатив в рамках сім’ї
або громади, до яких належить дитина, які б
могли попередити вчинення дитиною правоM
порушень у майбутньому; 

і) будьMяке інше питання, вирішення якоM
го, на думку тих, хто присутній на зібранні,
найкращим чином відповідало б інтересам
дитини або найкращим чином сприяло роM
зумінню дитиною наслідків його або її злоM
чинної поведінки. 
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З точки зору регулювання певних обстаM
вин, пов’язаних із ходом виконання дитиною
Плану дій, заслуговують на увагу частини 9,
10, 11 та 12 ст. 39 Закону Республіки Ірландія
«Про дітей». Відповідно до ч. 9 ст. 39 цього 
Закону, головуючий на зібранні, після конM
сультації з іншими учасниками зібрання, має
право призначити дату, яка є датою після
закінчення періоду, вказаного у Плані дій,
для повторного скликання зібрання з метою
оцінки стану виконання Плану дій. Згідно з
ч. 10 цієї статті, повторне зібрання має проM
водитися не пізніше 6 місяців з дня підпиM
сання Плану дій і незалежно від терміну пеM
ребування дитини під наглядом посадової
особи, призначеної для здійснення нагляду.
Головуючий на зібранні має право повторно
скликати зібрання раніше, ніж це вказано у ч. 9,
якщо довідається, що дитина не поводиться
відповідно до положень Плану дій. 

Особи, присутні на повторному зібранні,
відповідно до ч. 11 ст. 39 Закону, повинні встаM
новити, чому дитина не поводиться відпоM
відно з Планом дій і заохотити дитину повоM
дитися відповідно до Плану або його доповM
неної редакції, яка може бути погоджена на
цьому повторному зібранні. 

У Законі Республіки Ірландія «Про діM
тей» не передбачається повне уникнення диM
тини від постання перед судовою інстанцією
за вчинене правопорушення. Однак у рамках
судового впровадження проти дитини суд
намагається застосувати некаральні заходи
відносно дитини. У статті 78 Закону РеспубM
ліки Ірландія «Про дітей» зазначається, що у
разі коли, в ході будьMякого судового процеM
су, в рамках якого дитина обвинувачується у
вчиненні правопорушення дитина визнає
відповідальність за злочинну поведінку, отM
римавши суттєву можливість порадитися з
його або її батьками або опікуном та отримала
будьMяку правову допомогу, якої вона прагM
нула сама або яка була отримана від його або
її імені; суд з’ясовує, що було б бажано, аби
План дій щодо дитини був складений на сіM
мейному зібранні; дитина, а також її батьки й
опікун, або члени сім’ї або родичі, до якої наM
лежить дитина або родичі дитини, можуть,
на думку суду, зробити позитивний внесок у
роботу сімейного зібрання, погоджуються
відвідати це зібрання та брати участь у його
засіданнях, суд має право доручити закладу 
з питань пробації та забезпечення добробуM
ту вжити заходів для скликання сімейного
зібрання щодо дитини та відкласти проM
ведення судових засідань до проведення зіM
брання. 

Суд має право доручити учасникам зіM
брання обговорити такі питання щодо дитиM
ни, які суд вважатиме за належне обговориM
ти. У статтях 79 та 80 Закону Республіки

Ірландія «Про дітей» зазначається, що сімейM
не зібрання скликається посадовою особою з
питань пробації та забезпечення добробуту,
яка призначається головною посадовою осоM
бою з питань пробації та забезпечення доброM
буту і провадиться не пізніше 28 днів після
дати видання наказу суду. Сімейне зібрання
намагатиметься скласти План дій щодо диM
тини, по відношенню до якої це зібрання
провадиться. 

Закон Республіки Ірландія «Про дітей»
містить також положення про припинення
кримінального впровадження щодо дитини.
Так, у новій статті цього Закону, яка міститьM
ся у Кримінальному кодексі Республіки ІрM
ландія, 76 С передбачено положення про те,
що коли дитина, віком до 14 років обвинуваM
чується у вчиненні правопорушення, то суд
має право, на свій розсуд або за клопотанням
будьMякої особи, скасувати кримінальне проM
вадження, якщо, після належного встановM
лення віку дитини, рівня її зрілості, суд дохоM
дить висновку про те, що дитина не розуміла,
що вона вдалася до вчинення правопорушенM
ня [1, с. 120]. 

Невиконання дитиною Плану дій призM
водить, відповідно до ст. 83, до поновлення
кримінального провадження проти неї. ЯкM
що суд призначив дитині дотримуватися виM
мог Плану дій, а дитина, виходячи із заяви
посадової особи з питань пробації та забезпеM
чення добробуту, яка організовувала сімейне
зібрання, без ґрунтовних причин не виконаM
ла вимог Плану, то суд має право поновити
кримінальне провадження проти неї за праM
вопорушення, за вчинення якого вона обвиM
нувачувалася. 

Нова редакція ст. 88 Закону Республіки
Ірландія «Про дітей», яка міститься в КриміM
нальному кодексі Республіки Ірландія, передM
бачає умови перебування дитини під вартою.
Якщо суд приймає рішення про направлення
дитини під варту (яка обвинувачується або
визнана винною у вчиненні одного або більM
ше правопорушень, яка має постати перед суM
дом, або відносно якої суд відклав прийняття
рішення), то до дитини застосовуються такі
положення цієї статті: 

дитина буде направлена до місця, яке виM
значатиметься, відповідно до цієї статті як
місце утримання; 

Міністр має право своїм наказом признаM
чити як місце утримання будьMяке місце,
включно з дитячою виправною школою, яке,
на думку Міністра, найкращим чином приM
датне для утримання дітей, направлених для
перебування під вартою, відповідно до цієї
статті. Вибір місця утримання має враховуM
вати стать і вік дітей, які можуть бути наM
правлені до певного місця утримання у будьM
який час. Коли місце утримання є складовою
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дитячої виправної школи, то діти, направлені
для утримання в цьому місці (як це видаєтьM
ся можливим і відповідає інтересам дитини),
мають утримуватися окремо від дітей, чий
період перебування призначений вироком, і
не спілкуватися з ними. 

Суд не має права направляти дитину до
перебування під вартою відповідно до цієї
статті, якщо дитина потребує турботи та заM
хисту або суд потребує допомоги закладу з
охорони здоров’я відповідно до ст. 76 В, у
вирішенні справи. 

Звільнення дитини під заставу передбаM
чає відповідно до ст. 90 Закону Республіки
Ірландія «Про дітей» певні умови. ЗвільняM
ючи дитину під заставу, суд має право, якщо це
відповідає інтересам дитини, обмежити звільM
нення за допомогою однієї або більше умов: 

дитина має проживати разом з його або її
батьками, або опікуном, або іншою дорослою
особою, визначеною судом; 

дитина повинна отримувати освіту або
професійну підготовку в тій чи іншій сфері,
якщо це доцільно; 

дитина має доповідати певному працівM
никові Національної поліції у проміжки часу,
визначені судом; 

дитина не повинна спілкуватися із певM
ною особою або групою осіб; 

дитина має утримуватися від відвідуванM
ня певної будівлі, місця або території, за виM
нятком певних обставин і часу, які можуть
бути визначені судом; 

дотримуватися інших умов, які будуть
визначені судом. 

У разі, коли дитина, яку звільнено під
заставу, не виконує будьMякої умови свого
звільнення та визнана винною у вчиненні праM
вопорушення, суд, здійснюючи провадження
щодо дитини за вчинене нею правопорушенM
ня, має право взяти до уваги невиконання диM
тиною умов звільнення у світлі обставин, які
супроводжували таке невиконання. 

Стаття 98 Закону Республіки Ірландія
«Про дітей» передбачає заходи відносно діM
тей, які вчинили правопорушення: умовне
звільнення; сплата дитиною штрафу або суM
дових витрат; накладення зобов’язань на батьM
ків або опікуна; компенсація; нагляд за батьM
ками; сплата батьками або опікуном компенM
сації; призначення заходу громадського вплиM
ву; перебування дитини у дитячій виправній
школі або дитячому виправному центрі; триM
мання під вартою або здійснення нагляду. 

Таким чином, ювенальне кримінальне заM
конодавство Республіки Ірландія містить компM
лекс заходів, які спроможні ефективно відверM
тати дитину від її знайомства з кримінальною
системою та видами покарань, що застосовуM
ються відносно дорослих осіб.
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У статті розглядаються проблемні питання запобігання грабежам в Україні, розкривають�
ся конкретні спеціально�кримінологічні заходи, пропонуються напрями вдосконалення діяль�
ності правоохоронних органів з метою запобігання грабежам. 

Ключові слова: профілактика, заходи запобігання, спеціальноMкримінологічні заходи, приM
чини та умови, грабіж, удосконалення діяльності правоохоронних органів.

Запобігання злочинам – один із найважM
ливіших напрямів боротьби із злоM
чинністю, тісно пов’язаний із перетвоM

реннями, що відбуваються в економіці, поM
літиці, ідеології й інших сферах суспільного
життя. Кримінологічна наука виходить із тоM
го, що планування комплексу заходів із проM
філактики злочинів ґрунтується на знанні
загальних закономірностей розвитку сусM
пільства, використанні конкретних форм поM
літичного, економічного, ідеологічного, праM
вового й інших видів впливу, спрямованих на
подолання явищ і процесів, що виступають
як причини й умови злочинності. КриміноM
логія та практика боротьби із злочинністю
виходять із того, що профілактика злочинM
ності повинна здійснюватися шляхом зосеM
редження зусиль усіх державних органів і гроM
мадських організацій з реалізації економічM
них, політичних та інших заходів в обраному
напрямі. 

СпеціальноMкримінологічне запобігання
злочинності (на відміну від загальноMсоціM
ального) має безпосередню мету запобігання
злочинам. Особлива мета виявлення й усуM
нення (блокування, нейтралізації) причин і
умов злочинності – її профілююча ознака та
головна особливість. СпеціальноMкриміноM
логічне запобігання включає також запобіM
гання підготовці до злочину та недопущення
вчинення розпочатих злочинів. 

При спеціальноMкримінологічному заM
побіганні злочинності на основі кримінолоM
гічних досліджень виділяються підвищеноM
криміногенні та підвищеноMвіктимні соціM
альні групи, сфери діяльності й об’єкти. До
перших можна, наприклад, віднести неповM
нолітніх із неблагополучних сімей; осіб без
певного джерела доходу; групи населення,
що перебувають за межею бідності; до підвиM

щеноMвіктимних – власників великих капітаM
лів та об’єкти, призначені для зберігання маM
теріальних цінностей. 

СпеціальноMкримінологічне запобігання
органічно доповнює та конкретизує загальне,
але заходи спеціального запобігання сприйM
маються в розрізі окремих його складових і
мають просторовоMчасові межі. Вони суворо
цілеспрямовані, спеціалізовані, так чи інакше
локалізовані в часі та просторі стосовно виM
значених термінів проведення, різних галуM
зей діяльності. 

Складовою спеціальноMкримінологічного
запобігання є недопущення та припинення
злочинів, для яких характерно те, що вони
спрямовані на певних осіб, які, за наявними
відомостями, мають намір або вже вчиняють
певний злочин. Метою спеціальноMкримінолоM
гічного запобігання є ліквідація можливості
вчинити злочин. 

На думку В. Голіни, спеціальноMкриміноM
логічні заходи запобігання корисливим 
злочинам передбачають [1, с. 124]: 

•• завчасне виявлення й облік криміногенM
них осередків і окремих осіб, схильних до отM
римання майнових благ злочинним шляхом,
проведення з ними профілактичної роботи
заходами переконання і допомоги; 

•• здійснення віктимологічної профілакM
тики серед потенційних жертв майнових злоM
чинів; 

•• створення загальнонаціональної бази
даних на професійних корисливих злочинM
ців, рецидивістів, лідерів організованих злоM
чинних груп; 

•• зниження латентності та підвищення
розкриваності злочинів даної категорії; 

••формування культури громадської безM
пеки населення (співпраця із правоохоронM
ними органами, матеріальне стимулювання
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викриття злочинців, участь у патрулюванні
вулиць, місць громадського відпочинку, орM
ганізація охорони під’їздів, організація сусідM
ського нагляду за житлом тощо); 

•• розробка та впровадження технічних 
засобів, що забезпечують персоніфікований
доступ до майна, систему відеоспостереженM
ня, надійний технічний захист житла, відпоM
відальне ставлення до зберігання майна тощо; 

•• забезпечення безпеки громадян з боку
правоохоронних органів у громадських місM
цях, на автошляхах, за місцем проживання; 

•• мінімізація готівкового розрахунку гроM
мадян за придбані товари, надані послуги (пеM
рехід на карткову систему розрахунків) тощо; 

•• інноваційна технікоMкриміналістична
оснащеність правоохоронних органів у розM
слідуванні злочинів аналізованої категорії; 

•• оперативне втручання відповідних сиM
лових підрозділів, спрямоване на припиненM
ня злочинного посягання, закріплення доказоM
вої бази, виявлення та затримання злочинців. 

Боротьба із злочинністю охоплює все: 
від розроблення відповідного законодавстM
ва та його застосування – до закріплення реM
зультатів виправлення та ресоціалізації осіб,
які відбули покарання. Отже, в систему боM
ротьби із злочинністю (в систему контролю
та впливу на злочинність) входять: розкритM
тя та розшук злочинців, розслідування злочиM
нів, призначення та виконання покарань, заM
побігання злочинам. 

Здійснюючи боротьбу із злочинністю і
тим самим впливаючи на це явище, правоM
охоронні органи диференціюють напрями
своєї роботи та діють щодо окремих видів,
категорій і груп злочинів. Цілком предметна
робота ведеться з грабежами й особами, які їх
вчиняють. Як зазначається в літературі, тут
велика кількість напрямів діяльності правоM
охоронних органів. Заслуговують на увагу осM
новні з них, які є важливими безпосередньо
для грабежів: виявлення грабежів та осіб, які
їх вчиняють; аналіз цих діянь, їх практично знаM
чуща класифікація з метою диференціації заM
ходів впливу; вивчення осіб, які вчиняють
грабежі; їх групування за статтю, віком та інM
шими ознаками; типологія з урахуванням хаM
рактерних властивостей особистості злочинM
ця; виявлення, вивчення причин і умов грабеM
жів та аналіз мотивів діянь, способів, ситуацій
тощо; виявлення та вивчення жертв грабеM
жів; виявлення, усунення (нейтралізація)
обставин, що можуть зумовлювати та стимуM
лювати грабежі; виявлення та запобігання
реально можливим (у тому числі тих, що гоM
туються) грабежам, переходу на злочинний
шлях певних осіб; виявлення й усунення обM
ставин, що сприяли вчиненню грабежів та
можуть сприяти новим злочинам; недопущенM
ня рецидивних грабежів, індивідуальна роM

бота з особами, раніше засудженими за ці
діяння; виявлення та нейтралізація різного
роду злочинних угруповань, що займаються
грабежами. 

Сюди також можна віднести створення
перешкод для залучення осіб, раніше не заM
суджених за відповідні злочини, адміністраM
тивний нагляд за особами, які відбули покаM
рання за грабежі, соціальний контроль та інM
ше. Зазначена робота здійснюється на рівні спеM
ціальних видів діяльності. Перш за все, це стоM
сується розкриття грабежів, розшуку злочинM
ців, їх затримання та виявлення, розслідуM
вання грабежів, призначення винним покаM
рання, виправлення засуджених. Згадане є
елементами загального завдання впливу на коM
рисливоMнасильницькі злочини [2, с. 154]. РаM
зом із тим слід зазначити, що кожен правоохоM
ронний орган виконує роботу в межах своїх
повноважень, своєї компетентності, з урахуM
ванням специфічних завдань, що стоять пеM
ред ним. 

Як свідчить наше дослідження, грабежі –
це, насамперед, проблема для великих міст із
багаточисельним населенням, величезною кільM
кістю приїжджих, великою територією, розM
галуженою транспортною мережею та велиM
ким житловим сектором. Тому згідно з відомM
чими нормативними актами органів внутM
рішніх справ вони зобов’язані брати активну
участь у запобіганні даним злочинам. 

Аналіз практики доводить, що основниM
ми напрямами діяльності органів внутрішніх
справ щодо запобігання грабежів є: 

•• участь у розробленні та реалізації компM
лексних цільових програм боротьби з корисM
ливоMнасильницькою злочинністю; 

•• забезпечення суб’єктів, відповідальних
за усунення криміногенних факторів, сукупM
ністю кримінологічної інформації про причиM
ни й умови, що сприяють вчиненню злочиM
нів, та внесення пропозицій щодо їх усунення; 

•• періодичне звернення до громадян чеM
рез засоби масової інформації та систематичM
ні виступи перед різними групами населення
за місцем проживання, навчання, роботи; 

•• посилення патрулювання у найбільш
криміногенних районах території обслуговуM
вання: вулицях, дворах житлових масивів, у
місцях проведення масових, видовищних і
культурних заходів; 

•• проведення цільових рейдів та операцій,
спрямованих на виявлення і припинення діM
яльності злочинних груп, що займаються
грабежами; 

•• організація та здійснення взаємодії з осM
вітніми, медичними установами з метою виM
явлення осіб, які представляють оперативM
ний інтерес та інше. 

На нашу думку, досить важливим для заM
побігання грабежів є систематичне провеM
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дення роз’яснювальних заходів, доведення
до відома громадян інформації про їх стан і
соціальні наслідки; широке інформування
різних груп населення через засоби масової
інформації, за допомогою проведення темаM
тичних бесід, лекцій про найбільш поширені
види, типові способи і найбільш імовірні місM
ця вчинення злочинів, осіб, які їх вчиняють,
поведінкові ознаки потерпілих. Цей захід
можна охарактеризувати як підвищення обізM
наності населення; він здійснюється з метою
спонукання населення до позитивної активM
ної поведінки, спрямованої на забезпечення
ефективності профілактичних заходів, а також
віктимологічну профілактику [3, с. 183–186]. 

Співробітникам органів внутрішніх справ
при підготовці та проведенні виступів у засобах
масової інформації та безпосередньо перед наM
селенням слід враховувати соціальні, вікові
та психологічні особливості аудиторії, різних
категорій осіб, яким адресована відповідна інM
формація. При цьому залежно від аудиторії меM
тодика подачі інформації повинна бути різною. 

У кримінологічній інформації необхідно
давати глибокий, добре ілюстрований аналіз
обстановки у сфері корисливоMнасильницьM
кої злочинності в конкретному районі, місті,
області, розкривати причини та умови, що
сприяють вчиненню злочинів. Тільки при виM
конанні цих умов вони матимуть резонанс сеM
ред громадськості, справлять профілактичний
вплив на осіб, схильних до вчинення грабежів. 

Перш як опублікувати інформацію, що
має на меті залучення громадськості до учасM
ті в заходах профілактики грабежів, потрібно
вирішити такі питання: чи доцільно в даному
випадку використовувати допомогу громадM
ськості та громадян; до вчинення яких конкM
ретних дій необхідно закликати громадсьM
кість; які форми та методи, шляхи, способи
використання допомоги громадськості. ВиріM
шивши ці питання, співробітник органу внутM
рішніх справ приступає до підготовки аналіM
тичного матеріалу. При цьому слід враховуM
вати, що, на відміну від заходів, розрахованих
на індивідуальний профілактичний вплив,
використання засобів масової інформації завM
жди має профілактичний вплив на великі
групи людей (навіть у випадках, коли йдеться
про конкретні факти протиправної поведінки). 

Важливим аспектом спеціальної профіM
лактики грабежів є боротьба з алкоголізмом,
оскільки непомірне вживання спиртного сприM
яє втраті самоконтролю, отже, і вчиненню
злочинів. 

Особливу увагу слід приділяти профіM
лактиці наркоманії та злочинів, пов’язаних із
незаконним обігом наркотичних засобів і
психотропних речовин. Відомо, що для приM
дбання наркотичних засобів або психотропM
них речовин потрібні значні грошові кошти,

які наркомани отримують злочинним шляM
хом, перш за все, вчиняючи злочини проти
власності. У зв’язку з цим органи внутрішніх
справ повинні своєчасно виявляти осіб, які
допускають немедичне споживання наркоM
тиків, і ставити їх на профілактичний облік. 

Запобігання корисливоMнасильницьким
злочинам є комплексною проблемою, що виM
магає спільних і скоординованих зусиль різM
них фахівців, а також населення. У багатьох
країнах світу існують міжвідомчі групи, що
координують зусилля на основі обміну інM
формацією. Тому при здійсненні заходів спеM
ціальної профілактики співробітникам орM
ганів внутрішніх справ досить корисно враM
ховувати досвід інших держав у запобіганні
грабежів. 

Звернення за допомогою до інших інM
станцій є одним із вирішальних етапів наданM
ня необхідної підтримки та допомоги жертM
вам корисливоMнасильницьких злочинів. СпівM
робітники органів внутрішніх справ повинні
володіти достатньою інформацією про наM
явні ресурси та служби надання допомоги.
Оскільки потреби жертв можуть бути різноM
манітними, практичні працівники мають 
бути добре обізнані з роботою різних систем і
органів, їх можливостями, а також процедураM
ми звернення за допомогою від імені жертв. 

У сфері пильної уваги органів внутрішніх
справ у ході проведення ними профілактичM
ної роботи повинні бути місця проведення маM
сових культурних, спортивних, видовищних
заходів. Основним напрямом профілактики
хуліганства в зазначених та інших місцях маM
сового скупчення молоді (вокзалах, площах,
вулицях, парках) є посилення охорони громадM
ського порядку, своєчасне реагування на факM
ти розпивання спиртних напоїв і перебуванM
ня у стані сп’яніння в громадських місцях
[4]. Зазначені заходи повинні будуть сприяти
утриманню від протиправних дій осіб, схильM
них до скоєння грабежів. 

Важливе значення для профілактики граM
бежів має налагодження органами внутрішM
ніх справ взаємного обміну інформацією з
установами органів охорони здоров’я та навM
чальними закладами, інструктажі медичного
персоналу, а також своєчасна передача інфорM
мації в правоохоронні органи. Це дозволить
отримувати відомості як про осіб, причетних
до вчинення грабежів і розбійних нападів,
так і про потерпілих від цих протиправних
дій. Саме установи органів охорони здоров’я
першими стикаються з особами, яким запоM
діяна шкода здоров’ю (ними можуть бути як
потерпілі, так і винуваті, яким потерпілий заM
подіяв шкоду здоров’ю, чинячи опір), а в навM
чальних закладах можна виявити осіб, які,
ймовірно, отримують грошові кошти злочинM
ним шляхом [5, с. 172–175]. 
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Заслуговує на увагу те, що в останні роки
особовий склад підрозділів і служб органів
внутрішніх справ істотно оновився, в териM
торіальних підрозділах спостерігається висоM
кий рівень «плинності» кадрів. Це вимагає
організації навчання співробітників навичM
кам профілактики корисливоMнасильницької
злочинності. Тому вважаємо за доцільне розM
ширювати та поглиблювати спеціалізацію
слідчих і співробітників оперативних підрозM
ділів у розкритті та розслідуванні грабежів, орM
ганізовувати їх навчання на прикладах усM
пішного розкриття таких злочинів. 

Висновки 

Грабежі мають характерні особливості,
що істотно відрізняють їх від інших злочинів
проти власності. Це свідчить про необхідM
ність вироблення специфічних заходів проM
філактичного впливу на вид злочинності, що
розглядається. А успіх у запобіганні органаM
ми внутрішніх справ грабежів може бути доM
сягнутий за умови організації чіткої взаємоM

дії та розмежування функцій з іншими правоM
охоронними органами, державними і гроM
мадськими організаціями. У сучасних умовах
також необхідна цілеспрямована, комплексна
політика, основною метою якої має стати реM
алізація заходів щодо захисту прав та інтеM
ресів потерпілих від злочинних посягань. 
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The article deals with the problematic issues warning robberies in Ukraine, specifically disclosed the
specific�criminological measures proposed ways of improving law enforcement to prevent looting. 

В статье рассматриваются проблемные вопросы предупреждения грабежей в Украине, раск�
рываются конкретные специально�криминологические меры, предлагаются направления совер�
шенствования деятельности правоохранительных органов с целью предупреждения грабежей.
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Розв’язана урядом Російської Федерації
навесні 2014 р. неоголошена війна проM
ти нашої держави і народу України стаM

ла тим глобальним викликом, що, крім заM
подіяння трильйонних матеріальних збитків,
породив низку інших комплексних проблем.
Однією з них стала своєчасна ідентифікація
захисників Вітчизни, які загинули в зоні
проведення антитерористичної операції (даM
лі – АТО). 

Сумна статистика свідчить, що лише за
вісім місяців ведення АТО на сході України
загинуло 917 військовослужбовців ЗбройM
них Сил України, а з урахуванням втрат осоM
бового складу, яких зазнали підрозділи МіM
ністерства внутрішніх справ, Національної
гвардії, Державної прикордонної служби та
Служби безпеки України, загальна кількість
загиблих захисників суверенітету, територіM
альної цілісності та недоторканності нашої
держави перевищила 1250 осіб. За станом на
23.12.2014 р. зусиллями органів державної
влади та волонтерів із полону бойовиків на
тимчасово окупованій території окремих
районів Луганщини та Донеччини звільнено
1351 громадянина України. Однак терористи
продовжують утримувати в заручниках ще
684 особи, а кількість безвісти зниклих сягM
нула 1667. 

За час проведення АТО органами внутM
рішніх справ зареєстровано понад 1000 повіM
домлень про виявлення невпізнаних тіл. НаM
разі вдалося ідентифікувати більше 200 із
них, однак інші залишаються не ототожнениM
ми. На час, поки тривають пошуки родичів, від
яких можуть бути одержані біологічні зразM
ки для проведення геномної ідентифікації 
[1, с. 222], загиблих ховають невпізнаними.

Протягом вересня–жовтня 2014 р. на КрасM
нопільському кладовищі м. ДніпропетровсьM
ка поховано 136, а на Кушугумському кладоM
вищі м. Запоріжжя – 56 неідентифікованих
бійців, які загинули в зоні проведення АТО.
Їх перепоховання на малій батьківщині під
власним іменем, а не індивідуальним реєстM
ровим номером, стане можливим лише після
встановлення особи процесуальним шляхом.

Великою трагедією нашого народу стало
існування такого явища, як «тимчасово неM
встановлений захисник Вітчизни», що є неприM
пустимим з огляду на досягнутий у ХХІ ст.
рівень розвитку науковоMтехнічного прогреM
су, теорії криміналістики та правозастосовM
ної практики. На наше глибоке переконання,
кожному загиблому у визвольній боротьбі паM
тріоту, зокрема військовослужбовцеві ЗбройM
них Сил України, Державної прикордонної
служби України, Служби безпеки України,
Національної гвардії України, інших війсьM
кових формувань, створених відповідно до
законів України, Державної спеціальної служM
би транспорту, Державної служби спеціальM
ного зв’язку та захисту інформації України,
який прийняв Військову присягу на вірність
народу України, працівникові прокуратури,
який присвятив свою діяльність служінню
Українському народові й Українській дерM
жаві, працівникові органів внутрішніх справ
України, який поклявся мужньо та рішуче,
не шкодуючи своїх сил і життя, боротися із
злочинністю, захищати від протиправних поM
сягань життя, здоров’я, права та свободи гроM
мадян, державний устрій і громадський поM
рядок, український народ і держава зобов’яM
зані своєчасно віддати належну шану, а члеM
нам його родини, крім усебічної суспільної
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підтримки, – соціальний і правовий захист
відповідно до законів і прийнятих відповідно
до них нормативноMправових актів. 

Заслуговує на цілковиту підтримку ріM
шення Ради національної безпеки і оборони
(далі – РНБО) України від 04.11.2014 р.,
яким до числа невідкладних заходів із забезM
печення державної безпеки віднесено роботу
щодо пошуку, доставки й ідентифікації тіл
військовослужбовців і співробітників правоM
охоронних органів, які загинули під час проM
ведення АТО. Однак результативне здійсM
нення такої діяльності наразилося на низку
істотних труднощів. Як зазначає радник
Президента України з гуманітарних питань
О. Богомолець, «наша країна ніколи раніше
не зіштовхувалася з такими проблемами, з
якими вона зіштовхнулася на Донбасі, а саме
з проблемами, пов’язаними з пошуком, іденM
тифікацією та захороненням загиблих в зоні
проведення антитерористичної операції. Цей
виклик потребує нових і оперативних ріM
шень» [2]. На нашу думку, вироблення таких
рішень і втілення їх у життя має здійснюваM
тися, передусім, шляхом визначення та невідM
кладного вирішення актуальних завдань
криміналістики, спрямованих на вдосконаM
лення теорії криміналістики та правозастоM
совної практики [3, с. 150].

Метою цієї статті є аналіз проблем, пов’яM
заних із ідентифікацією загиблих унасліM
док збройної агресії на території України,
та розроблення криміналістичних рекоM
мендацій, спрямованих на їх вирішення
шляхом інформатизації процесу ідентифіM

кації за рахунок широкого впровадження в
практику органів досудового розслідуванM
ня інтегрованих банків даних та інших інM
формаційних технологій, удосконалення
теорії криміналістики, чинного законодавM
ства і правозастосовної практики.

Слід зазначити, що на сучасному етапі наM
вколо вирішення досліджуваних нами пробM
лем вже консолідовані зусилля великої кільM
кості державних інститутів, які мають чітко
скоординувати свої дії для якнайшвидшої
ідентифікації тіл загиблих. Так, 26 вересня,
17 жовтня і 10 грудня 2014 р. під головуванM
ням О. Богомолець за участю уповноважеM
них представників Міністерства оборони,
Міністерства охорони здоров’я, Служби безM
пеки України, Генеральної прокуратури,
Національної гвардії, Міністерства фінансів,
Міністерства юстиції, Луганської, ДонецьM
кої, Дніпропетровської, Запорізької та ХарM
ківської обласних державних адміністрацій,
а також інших відповідних відомств відбулиM
ся робочі наради, присвячені вдосконаленню
процесу ідентифікації та вивезення тіл загибM
лих із зони проведення АТО, аналізу резульM
татів ідентифікації, впровадженню єдиної
схеми дій родичів безвісти зниклих. За
підсумками першої з цих нарад розроблено
та впроваджено в діяльність органів досудоM
вого розслідування алгоритм ідентифікації
тіл загиблих (далі – Алгоритм) (рис. 1, 2) [4].

Доцільність алгоритмізації та схематиM
зації (формалізації) процесу ідентифікації
давно визнана науковим співтовариством [5,
с. 125]. Однак ретельне вивчення запропоноM

Рис. 1

Алгоритм ідентифікації тіл загиблих

Пошук та виявлення загиблих 
в зоні АТО (працівники

правоохоронних органів, Збройних
сил, волонтерські орагнізації та ін.

Відкриття 
кримінальних проваджень

за фактами виялення невпізнаних
трупів і призначення судовоM
медичної експертизи трупа

Винесення постанови 
про призначення молекулярноMгенетичної

експертизи з метою встановлення
генетичних ознак трупів (частин трупів) 

і направлення до НДЕКЦ
при ГУМВС України 

в Запорізькій областиі

Доставка тіл
до судовоM
медичної

експертизи

База даних 
генетичних ознак людини
ДНДЕКЦ МВС України

(Автоматично
перевіряється на предмет

збігу зі зразками 
родичів зниклих

Виділення 
ДНКMпрофілю 
(встановлення

генетичних 
ознак трупа)

Бюро СМЕ:
1. Проводить загальний огляд та складає 

картку для процедури впізнання;
2. Відбираються біологічні зразки для провеM

дення молекулярноMгенетичної експертизи
3. У разі можливості проводиться процедура

впізнання

Інформування
правоохоронного органу 
про встановлення особи

У разі 
впізнання

Збіг 
із зразком

родичів
зниклого
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Рис. 2 

ваного Алгоритму дозволяє виокремити шиM
роке коло істотних проблем, пов’язаних із
його практичною реалізацією. Так, своєчасна
ідентифікація особи шляхом проведення таM
кої слідчої (розшукової) дії, як пред’явлення
трупа для впізнання (ст. 230, частини 1, 8 
ст. 228 Кримінального процесуального коM
дексу (далі – КПК) України на сьогодні усM
кладнена або взагалі неможлива з таких 
причин:

відсутність відомостей про осіб, які можуть
володіти інформацією про ознаки зовнішM
ності загиблого та здатні взяти участь у впіM
знанні; 

немотивована законодавча заборона про�
ведення впізнання трупа: за фотознімками (у
тому числі сигналетичними [1, с. 157]) або
матеріалами відеозапису, як це передбачено
по відношенню до живої особи (ч. 6 ст. 228
КПК України), а також у режимі відеоконM
ференції, як це передбачено стосовно живих
осіб або речей (ст. 232 КПК України). Це зуM
мовлює необхідність особистого візиту осоM
би (осіб), яка впізнає, до місця знаходження
трупа, як правило, за сотні кілометрів. Цьому
часто перешкоджає важке матеріальне станоM
вище такої особи, а також її незадовільний
фізичний і психічний стан; 

непридатний до пред’явлення об’єкт упіз�
нання через пошкодження або повне знищення
сукупності ідентифікаційних ознак зовніш�
ності особи, труп якої пред’являється для
впізнання. До втрати ідентифікаційних озM
нак зовнішності призводить масштабне поніM
вечення тіла, спричинене: 

•• застосуванням терористами фугасних 
мін, здійсненням обстрілів місць дислокації
українських воїнів із гранатометів, міномеM

тів, танків, крупнокаліберної артилерії, реактивM
них систем залпового вогню «Град», «Смерч»,
«Ураган» тощо, наслідком чого є розчленуM
вання й обуглення тіл загиблих, що зумовM
лює потребу у попередньому вирішенні низM
ки діагностичних питань, зокрема щодо того:
виявлено частини тіла людини чи тварини;
які саме частини тіла виявлено; чи не є виявM
лені об’єкти анатомічними препаратами або
частинами тіла людини, видаленими під час
хірургічного втручання; виявлені частини
одного чи декількох трупів тощо [1, с. 159]; 

•• тривалим негативним впливом природM
них явищ (спеки, дощу, снігу), диких або безM
домних тварин, адже під час бойових дій і
підступних нападів бойовиків на позиції укM
раїнських військових не завжди існує об’єкM
тивна можливість своєчасного здійснення
повної евакуації загиблих. Тому пошук тіл
загиблих і виявлення невстановлених місць
поховань українських воїнів може бути здійсM
нено правоохоронними органами, пошуковиM
ми групами волонтерських організацій «ЧорM
ний тюльпан», «Цитадель», ВГО «Союз «НаM
родна пам’ять»», у тому числі спільно з групою
цивільноMвійськового співробітництва, лише
через декілька місяців після заподіяння смерті; 

•• жорстоким катуванням заручників із 
подальшою їх стратою та прихованням тіл
закатованих на контрольованій бойовикаM
ми території, у тому числі з підривом місць
приховання; 

•• поверненням терористами ексгумоваM
них тіл загиблих із затримкою в декілька міM
сяців, що істотно ускладнює застосування
експертного комплексу криміналістичного
ототожнення особи за невпізнаним труM
пом [5, с. 114].

Порядок дій громадян, 
у яких родичі зникли у зоні проведення АТО

Звернення з повідомленням
про зникнення людини 

до обласного управління міліції 
за місцем проживання

Надання близькими родичами
(батьки, діти) біологічних зразків

(букальний епітелій) 
для встановлення ДНКMпрофілю

Проведення молекулярноM
генетичної експертизи 

та автоматична перевірка за базою
даних генетичних ознак людини 

в ДНДЕКЦ МВС України

Громадянин звертається в обласне управління міліції за місM
цем проживання з повідомленнм про зникнення

Відкривається кримінальне провадження, проводиться допит 
заявника

Прокурор виносить постанову про відібрання зразків для ексM
пертного дослідження близьких родичів (біологічні батьки, діти)

Спеціаліст відбирає біологічні зразки (зразок букального
епітелію) про що складається протокол відібрання зразків

Відібрані зразки з постановою про призначення експертизи
направляються до ДНДЕКЦ МВС для проведення молекулярM
ноMгенетичної експертизи з метою встановлення генетичних озM
нак особи

За результатами проведення молекулярноMненетичної ексM
пертизи встановлюється ДНКMпрофіль особи, який автоматичM
но перевіряється за базою даних

За наявності збігів інформуються правоохоронні органи, які
призначили експертизу по зразках з невпізнаного трупу та
зразках, наданих родичами зниклих осіб
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Частковому вирішенню окресленої пробM
леми може сприяти ініційоване МВС УкM
раїни запровадження ідентифікаційного жеM
тона військовослужбовця, передбаченого жеM
невськими конвенціями особистого ідентиM
фікаційного жетона військовика як обов’язM
кового до носіння знака, що дозволяє швидко
ідентифікувати вбитих і поранених на полі
бою військовослужбовців [6]. Однак такий
захід апріорі не здатний у повному обсязі заM
довольнити потребу у вирішенні комплексу
проблем ототожнення, зокрема у зв’язку з тим,
що цей жетон є від’ємним від тіла засобом
ідентифікації, який достовірно не вказує на
свою належність конкретному загиблому або
пораненому при порушенні цілісності його
тіла внаслідок підриву на міні, ураження заM
собами важкої артилерії або реактивними
системами залпового вогню. Крім того, іденM
тифікаційний жетон за певних умов може:
виявитися підробленим; вибути із володіння
його власника проти волі останнього; зберігаM
тися власником дистанційно за власним ріM
шенням або наказом командування. 

Як не парадоксально, однак у нашій краM
їні першочергове значення було приділено
врегулюванню на законодавчому рівні іденM
тифікації тварин – процесу ототожнення тваM
рини шляхом присвоєння їй ідентифікаційM
ного номера з використанням візуальних, елекM
тронних і змішаних засобів залежно від виM
ду тварини з подальшим внесенням ідентифіM
каційного номера до Єдиного державного
реєстру тварин (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України
«Про ідентифікацію та реєстрацію тварин»
від 04.06.2009 р. № 1445MVI). Безуспішні
спроби законодавчої регламентації ідентифіM
кації людини обмежилися лише внесенням
на розгляд Верховної Ради проектів законів
України «Про ідентифікацію особи» № 3363
від 18.06.1999 р., «Про дактилоскопію» 
№ 3365 від 18.06.1999 р. і № 8113 від 20.09.2001 р.,
які стосувалися ідентифікації особи виключM
но за відбитками пальців. І лише Закон УкM
раїни «Про Єдиний державний демографічM
ний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи 
її спеціальний статус» від 20.11.2012 р. 
№ 5492MVI законодавчо закріпив поняття
«ідентифікація особи» як встановлення тоM
тожності особи за сукупністю інформації про
неї за допомогою біометричних даних, параM
метрів. При цьому під біометричними дани�
ми слід розуміти сукупність даних про особу,
зібраних на основі фіксації її характеристик,
що мають достатню стабільність та істотно
відрізняються від аналогічних параметрів інM
ших осіб (біометричні дані, параметри – відM
цифрований підпис особи, відцифрований
образ обличчя особи, відцифровані відбитки
пальців рук); під біометричними параметра�
ми – вимірювальні фізичні характеристики
або особистісні поведінкові риси, що викоM
ристовуються для ідентифікації (впізнання)

особи або верифікації наданої ідентифікаційM
ної інформації про особу. Під ідентифікаці�
єю слід розуміти комплекс заходів, який дозM
воляє виконувати пошук за принципом «один
до багатьох», співставляючи надані особою
біометричні дані з колекцією шаблонів, що
представляють усіх осіб, інформація про
яких внесена до Єдиного державного демоM
графічного реєстру (пункти 2–3, 5–6 ч. 1 ст. 3
Закону). 

Визначення поняття «ідентифікація ос�
танків полеглих осіб» як комплексу експертM
них (лабораторних) дослідницьких заходів
щодо визначення імен та інших особистих
ознак полеглих здійснено лише на рівні підM
законного нормативноMправового акта з обM
меженою сферою регулювання – ТимчасовоM
го порядку здійснення на території України
пошуку, ексгумації та перепоховання останM
ків осіб, які загинули внаслідок воєн, депорM
тацій та політичних репресій, і впорядкуванM
ня місць їх поховання, затвердженого накаM
зом Міністерства будівництва, архітектури
та житловоMкомунального господарства УкраM
їни від 09.06.2006 р. № 193, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 11.08.2006 р. за
№ 969/12843 (п. 1.4). 

Аналіз трьох законодавчо визначених виM
дів біометричних даних (параметрів) як іденM
тифікуючих ознак особи через призму теорії
криміналістичної ідентифікації, вагомий доM
робок у становлення якої у різні часи внесли
такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як А. БерM
тильйон, С. Потапов, В. Колдін, В. Колмаков,
М. Сегай та інші, свідчить про невиправдану
обмеженість їх переліку. Це з усією очевидM
ністю випливає з бездіяльності законодавM
ця щодо реалізації потенціалу розробленої 
А. Джеффрісом у 1984 р. методики досліM
дження ДНКMпрофілів і ДНКMдактилоскопії,
яка вже три десятиліття використовується в
криміналістичних цілях ідентифікації осіб. 

Слід зазначити, що у світлі вирішення акM
туальних завдань криміналістики найбільш
важливим є той факт, що електрофореграми
ДНК у деяких випадках виступають чи не
єдиним засобом, що дозволяє ідентифікуваM
ти особу. Адже ДНК є носієм усієї спадкової
інформації, завдяки чому ДНКMаналіз можна
використовувати для отримання широкого
спектра відомостей, необхідних для встановM
лення тотожності [7, с. 3–5]. Теоретичною
основою генотипоскопічного методу є консM
татація існування відмінностей у структурі
ДНК різних індивідів. Цей метод дозволяє
виявити ділянки ДНК, специфічні для кожM
ної людини. При цьому аналізованому графічM
ному образу, що є набор смуг різного ступеM
ня інтенсивності, які чергуються, притаманна
не менш висока індивідуальність, ніж папілярM
ним візерункам [8, с. 34–36], а також відносна
стійкість ідентифікаційної ознаки. ГенотиM
поскопія дозволяє не тільки ототожнювати
людину за слідами біологічного походження
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(кров (рідка та висушена), слина, сперма,
тканини (м’язова, кісткова), внутрішні оргаM
ни), а й однозначно встановлювати біологічM
ну спорідненість людей, що може бути викоM
ристано при встановленні особи за трупом у
випадках, коли прижиттєві зразки особи, яка
перевіряється, відсутні [1, с. 172]. Слід зазнаM
чити, що аналіз ДНК дозволяє практично із
100Mвідсотковою впевненістю встановлюваM
ти походження біологічного фрагменту від
конкретного індивіда. 

У випадку, коли ототожнення особи за
зовнішніми ознаками неможливе, слід виM
знати правильним розгортання Алгоритму в
такому напрямі: відібрання у невпізнаного
трупа біологічних зразків; призначення моM
лекулярноMгенетичної (генотипоскопічної)
експертизи з метою встановлення генетичM
них ознак трупа (його частини); виділення в
результаті її проведення на базі 17 сучасних
лабораторій ДНКMпрофілю (встановлення
генетичних ознак трупа); автоматизована пеM
ревірка виділеного ДНКMпрофілю за базою
даних генетичних ознак людини Державного
науковоMдослідного експертноMкриміналістичM
ного центру МВС України (далі – ДНДЕКЦ)
на предмет збігу із зразками родичів безвісти
зниклих.

Якщо передбачене Алгоритмом відібранM
ня біологічних зразків у невпізнаного трупа
та призначення молекулярноMгенетичної ексM
пертизи не викликають істотних ускладнень,
то встановлення генетичних ознак трупа (виM
ділення ДНКMпрофілю) шляхом проведення
молекулярноMгенетичної експертизи цих зразM
ків не завжди забезпечує позитивний резульM
тат з об’єктивних причин. Адже повна руйM
нація білкових структур часто унеможливM
лює виділення ДНКMпрофілю (за станом на
12.12.2014 р., за даними ДНДЕКЦ, ДНКM
профіль не вдалося виділити із 171 біолоM
гічного зразка, відібраного у невпізнаних тіл).
Проте вже 118 тіл загиблих у зоні АТО завM
дяки проведенню ДНКMекспертиз успішно
ідентифіковано. Точність результатів переM
вищує 99 %.

У випадках результативного виділення
ДНКMпрофілю, чи не найбільші труднощі виM
никають на стадії автоматизованої перевірки
цього профілю за базою даних генетичних
ознак людини ДНДЕКЦ на предмет збігу із
зразками родичів безвісти зниклих. ОсновM
ною проблемою тут залишається відсутність
адекватного сучасним викликам нормативM
ноMправого й організаційного механізму форM
мування такої бази даних. Адже залишається
лише здогадуватися про те, що під згадуваM
ною в Алгоритмі базою даних генетичних озM
нак людини ДНДЕКЦ або, за визначенням
Державної служби України у справах ветеM
ранів війни та учасників антитерористичної
операції, – Єдиним електронним реєстром
[9] слід розуміти оперативно�пошукові ко�
лекції ДНК�профілів невпізнаних трупів кри�

міналістичного обліку генетичних ознак лю�
дини. Ведення цього виду криміналістичного
обліку регламентовано пунктом 2.12 ІнстM
рукції з організації функціонування криM
міналістичних обліків експертної служби 
МВС, затвердженої наказом МВС України
від 10.09.2009 р. № 390, зареєстрованим у МіM
ністерстві юстиції України 15.10.2009 р. за 
№ 963/16979 (далі – Інструкція). Цей облік
функціонує на двох рівнях: центральному (в
ДНДЕКЦ, де ведуться центральні колекції)
й обласному (в науковоMдослідних експертноM
криміналістичних центрах (далі – НДЕКЦ)
при головних управліннях, управліннях МВС
в АР Крим, областях, містах Києві та СевасM
тополі, на залізничному транспорті, де веM
дуться обласні колекції). Об’єктом цього обM
ліку є ДНКMпрофілі, отримані за допомогою
генетичних аналізаторів і визначені за низкою
стандартних систем маркерів (STRMлокусів),
які є єдиними для експертних лабораторій
відповідно до рекомендацій Європейської
мережі науковоMкриміналістичних установ
(ENFSI).

Криміналістика є провідником найвиM
требуваніших здобутків науковоMтехнічного
прогресу в царині боротьби із злочинністю.
Тому з часу втілення в життя А. БертильоM
ном «прикметноMописового» методу реєстM
рації з використанням так званих твердих
носіїв інформації практична діяльність суM
часних правоохоронних органів більшості
країн світу суттєво збагатилася за рахунок
широко впроваджених інформаційних техM
нологій, які дозволяють формувати електM
ронні банки криміналістично значущих даM
них і забезпечувати автоматизовану обробку
розміщуваних у них відомостей. У нашій
країні прискоренню процесу ідентифікації
слугує здійснення автоматизованого криміM
налістичного обліку генетичних ознак людиM
ни в електронноMцифровому форматі з викоM
ристанням комп’ютерної техніки та програмM
ного забезпечення, погодженого з ДНДЕКЦ.
Для запобігання втрати інформації (вихід з
ладу комп’ютерної техніки, збої програмного
забезпечення), уміщеної до автоматизованих
криміналістичних обліків, забезпечується її
постійне дублювання на оптичних носіях
(CD/DVD).

Разом із тим не вирішеною на законодавM
чому рівні проблемою залишається своєчасM
не наповнення банку даних криміналістичM
ного обліку генетичних ознак людини порівM
няльними зразками й іншими необхідними
для ідентифікації відомостями, що здійсM
нюється тільки post factum, тобто в порядку
реагування на подію, що вже відбулася. Адже
згідно з пунктами 2.12.3 п. 2.12 Інструкції
оперативноMпошукові колекції криміналістичM
ного обліку генетичних ознак людини форM
муються виключно з ДНКMпрофілів: 

•• осіб, які підозрюються або обвинуваM
чуються в учиненні злочинів, узятих під
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варту, засуджених у випадку їх добровільM
ної згоди;

••біологічних слідів, вилучених при огляді
місця події, у тому числі за фактами безвісM
ного зникнення осіб, проведення інших слідM
чих (розшукових) дій та оперативноMрозшуM
кових заходів; 

•• невпізнаних трупів. 
Таким чином, якщо загиблий учасник

АТО ніколи de jure: не набував процесуальM
ного статусу підозрюваного або обвинувачеM
ного, не утримувався під вартою чи не був заM
судженим і за наявності хоча б однієї з цих
правових підстав не надавав добровільної
згоди на внесення до оперативноMпошукових
колекцій криміналістичного обліку власного
ДНКMпрофілю, а його біологічні сліди нікоM
ли раніше не вилучалися при проведенні
слідчих (розшукових) дій та оперативноMрозM
шукових заходів, генетичні ознаки цієї особи
можуть de facto стати об’єктом криміналісM
тичного обліку лише після виділення ДНКM
профілю з біологічних зразків невпізнаного
трупа. Якщо близькі родичі загиблого також
ніколи не належали до перелічених категорій
осіб, то й їх ДНКMпрофілі на момент внесенM
ня до криміналістичного обліку ДНКMпрофіM
лю невпізнаного трупа не обліковуються. ТоM
му вкрай необхідна для порівняльного досліM
дження (перевірки на предмет збігу) інфорM
маційна база залишається несформованою. 
А це зумовлює затягування процесу ідентиM
фікації на досить тривалий час, протягом
якого загиблі залишаються не похованими
під власним іменем і з належними почестяM
ми, а їх рідні не мають формальних підстав
для отримання передбаченої законодавством
допомоги. Так, ототожнення шляхом провеM
дення молекулярноMгенетичної експертизи 
9 членів екіпажу та 40 військовослужбовців
Збройних Сил України, які перебували на
борту військовоMтранспортного літака ІлM76
МД, збитого терористами 14.06.2014 р. при
здійсненні заходу на посадку в аеропорт 
м. Луганська, тривало майже п’ять місяців. Із
15 членів екіпажу і 283 пасажирів збитого
17.07.2014 р. у небі над Донецькою областю
цивільного літака «BoeingM777» авіакомпанії
«Malaysia Airlines», який слідував рейсом
МН17 Амстердам–КуалаMЛумпур, за станом
на 11.12.2014 р. ідентифіковано 294 особи.
Ідентифікація ще 4 загиблих триває. 

Існуючий механізм формування бази геM
нетичних ознак родичів загиблих post factum
описано у «Порядку дій громадян, у яких роM
дичі зникли у зоні проведення АТО» (див.
рис. 2) і Алгоритмі дій іноземців, які добM
ровільно бажають здати біологічні зразки
для встановлення їх ДНКMпрофілю та пеM
ревірки на наявність збігів із генетичними
ознаками невпізнаних трупів, виявлених у
зоні проведення АТО. Практична реалізація
цього механізму істотно ускладнена тим, що
для перевірки на наявність збігів із генетичM

ними ознаками невпізнаних трупів, виявлеM
них у зоні проведення АТО, одночасно неM
обхідні ДНКMпрофілі не менше ніж 2Mх не
просто близьких родичів чи членів сім’ї заM
гиблого в розумінні п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК УкM
раїни, а саме таких близьких родичів, як:
біологічні батько та матір безвісти зниклого;
біологічна дитина й її біологічна матір; біоM
логічна дитина та один із біологічних батьків
безвісти зниклого [10]. Отже, придатними
для ідентифікації невпізнаного трупа є зразки
букального епітелію (клітини з внутрішньої
сторони щоки, які мають ядро), відібрані
виключно у сібсів – біологічних родичів перM
шого ступеня спорідненості, які мають полоM
вину спільних із загиблим генів (батько, маM
ти, син і дочка) [11, с. 94]. Однак одержання
необхідних у цьому випадку зразків для поM
рівняльного дослідження є ускладненим або
взагалі неможливим, якщо: у загиблого не
було сібсів; загиблий мав сібсів, однак вони
не були поінформовані про його участь в
АТО, у тому числі й через поширену останнім
з турботи про рідних дезінформацію щодо
свого перебування у нібито безпечному місM
ці; сібсам відомо про участь безвісти зниклоM
го в АТО, однак попри функціонування при
Адміністрації Президента України спеціаліM
зованого волонтерського callMцентру й активM
ну інформаційну кампанію, спрямовану на
залучення до співпраці родичів зниклих безM
вісти бійців АТО, вони до останнього не зверM
таються до правоохоронних органів, плекаM
ючи надію на те, що їх рідний живий, а за наM
явності у них інформації про його незаконM
не утримання терористами, – прагнуть не заM
вадити звільненню заручника. Цим зумовM
люється той прикрий факт, що лише 639 роM
дичів погодилися надати біологічні зразки
для проведення молекулярноMгенетичної ексM
пертизи, що майже втричі менше загальної
кількості зниклих безвісти. 

Вихід із такої ситуації вбачається у пеM
реосмисленні традиційного ставлення до
криміналістичного обліку – системи реєстM
рації, систематизації та зосередження об’єкM
тів або відомостей про них за їх ідентифіM
каційними ознаками з метою використання
облікових даних для розкриття та попереM
дження злочинів, яка ґрунтується на наукоM
вих даних і узагальненнях практики боротьM
би із злочинністю [12, с. 152], та превентивM
ному формуванні інтегрованого банку даних
криміналістичного обліку генетичних ознак
людини шляхом запровадження загальної
«біоелектронної» генетичної паспортизації
населення до, а не після настання події, яка
зумовлює звернення уповноважених суб’єкM
тів до цього інформаційного ресурсу з метою
задоволення законних інтересів заінтересоM
ваних осіб. Запорукою успіху в цьому випадM
ку може бути позитивний досвід розвинутих
країн Західної Європи, зокрема, СполученоM
го Королівства Великобританії та Північної
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Ірландії, де фізичні особи вже тривалий час
обліковуються за 49 біометричними ознакаM
ми, включно з результатами ДНКMаналізу.
Певні позитивні зрушення в цьому напрямі
вже відбулися і в нашій країні у вигляді запоM
чаткування оформлення з застосуванням заM
собів Державної інформаційної системи реM
єстраційного обліку фізичних осіб та їх докуM
ментування біометричного паспорта громаM
дянина України для виїзду за кордон, в який
імплантовано безконтактний електронний
носій, що серед іншого містить відцифроваM
ний образ обличчя особи, відцифрований
підпис особи та за згодою особи – відцифроM
вані відбитки пальців рук. Як зазначає О. ВоM
линський, такі системи в сучасних умовах, в
епоху революційних перетворень у галузі
інформаційних технологій і електроніки неM
обхідні, передусім, як засоби управління суM
спільними процесами, забезпечення соціальM
ного захисту громадян, безпеки суспільства і
держави. Ось чому помилково і навіть шкідM
ливо створення та забезпечення функціонуM
вання таких систем пов’язувати тільки з діM
яльністю правоохоронних органів по боротьM
бі із злочинністю [13, с. 121–122].

Висновки

При проведенні циклу часткових мобіліM
зацій, які відбуватимуться у 2015 р., ПрезиM
дент України гарантує врахування досвіду
минулих етапів мобілізації та допущених поM
милок. На нашу думку, це має стосуватися не
тільки якісного відбору та підготовки мобіліM
зованих, забезпечення їх усім необхідним для
несення військової служби спорядженням,
зброєю і військовою технікою, а й створення
належних умов для оперативної ідентифікаM
ції полеглих за Батьківщину. Тому резульM
татом усвідомленої українським суспільстM
вом і його вповноваженими представниками
необхідності має стати:

внесення змін до КПК України, спрямоM
ваних на регламентацію проведення впізнанM
ня трупа за фотознімками та матеріалами
відеозапису, у тому числі в режимі відеоконM
ференції;

доповнення визначеного Законом УкраM
їни «Про Єдиний державний демографічний
реєстр та документи, що підтверджують гроM
мадянство України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус» переліку біометричних
даних (параметрів) такою ідентифікаційною
ознакою, як відцифрований ДНКMпрофіль
особи. Прийняття відповідних нормативноM
правових актів і нормативних документів,
спрямованих на запровадження загальної
«біоелектронної» генетичної паспортизації
населення України шляхом внесення відM
цифрованого ДНКMпрофілю особи до ЄдиноM
го державного демографічного реєстру і безM
контактного електронного носія біометричM

ної інформації та бланків документів, що
посвідчують особу, підтверджують громадянM
ство України чи спеціальний статус особи;

створення та розвиток інтегрованої автоM
матизованої системи оброблення кримінаM
лістично значущої інформації на основі об’єдM
нання інформаційних ресурсів криміналісM
тичного обліку генетичних ознак людини й
Єдиного державного демографічного реєстру
з метою підвищення ефективності застосуM
вання біометричних технологій для біометM
ричної верифікації та ідентифікації громаM
дян України, іноземців та осіб без громадянM
ства відповідно до вимог державних (націоM
нальних) і міжнародних стандартів, вимог
IKAO та законодавства України у сфері заM
хисту інформації.

Швидша реалізація запропонованого є
актуальною не тільки для українських війсьM
ковослужбовців, а для: жертв серед мирного
населення і членів незаконних збройних форM
мувань з числа громадян України (за оцінкаM
ми Управління верховного комісара ООН з
прав людини і Всесвітньої організації охороM
ни здоров’я, викладеними у 8Mму звіті моніM
торингової місії ООН з прав людини, в пеM
ріод від середини квітня до 12 грудня 2014 р.
у конфліктах на сході України вбито щонайM
менше 4707 і поранено 10 322 осіб); іноземM
них найманців (за повідомленням правозаM
хисниці О. Васильєвої, яка з метою обміну
інформацією стосовно російських військоM
вослужбовців, які загинули, отримали пораM
нення чи зникли безвісти на території УкраM
їни, заснувала FacebookMгрупу «Груз 200 из
Украины в Россию», за станом на початок
грудня 2014 р. за час проведення АТО на ДонM
басі загинуло понад 5 тис. російських війсьM
кових, поранено – 970, зникли безвісти –
2560. Є непоодинокими повідомлення про
участь у збройній агресії, загибель чи зникM
нення безвісти на сході України найманців і
з інших зарубіжних країн). 

Ефективне протистояння міжнародному
тероризму як глобальному явищу потребує
не менш глобального підходу. Завдання
криміналістики в сучасному світі зумовлені
необхідністю системного криміналістичного
забезпечення відповідних органів правозасM
тосування, що діють у різних країнах і спряM
мовані на оптимізацію процесів виявлення,
розкриття, розслідування і попередження
злочинів, сприяють встановленню істини у
справі [3, с. 150]. Тому унікальний досвід
правоохоронних органів України, здобутий
під час успішного вирішення окресленої
проблеми, а також створена в результаті цьоM
го єдина інформаційноMтехнологічна інфраM
структура слугуватимуть своєчасному інфорM
маційному обміну в процесі міждержавного
співробітництва у сфері протидії кримінальM
ним і терористичним проявам із широким
колом цивілізованих закордонних країн. АдM
же, наприклад, жертвами терористичної атаM
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ки на «BoeingM777» авіакомпанії «Malaysia
Airlines» стали 298 пасажирів і членів екіпажу,
серед яких були громадяни (піддані) 10 краM
їн світу. 

Останні загрозливі тенденції створюють
привід для невтішного висновку про те, що ця
авіакатастрофа може виявитися не останньою
у ланцюгу фатальних подій. Так, 12.12.2014 р.
неподалік від м. Мальме на півдні Швеції
російський військовий літак, який здійснював
політ із вимкненим транспондером (прилаM
дом для ідентифікації повітряного судна наM
земною авіадиспетчерською службою і радаM
рами цивільних авіалайнерів) ледь не зіштовM
хнувся з пасажирським повітряним судном
цивільної авіації. Це сталося на тлі значного
зростання повітряної активності Росії по всій
Європі. Через провокативні дії російської авіM
ації винищувачі Північноатлантичного альM
янсу піднімалися в повітря понад 400 разів
поблизу повітряного простору країн альянсу –
це на 50 % більше, ніж рік тому. За 10 місяців
2014 р. літаками місії НАТО з патрулювання
повітряного простору було перехоплено над
Європою близько 100 військових літаків РоM
сії, що, за інформацією Генерального секретаM
ря НАТО Є. Столтенберга, майже утричі пеM
ревищило кількість перехоплень, що мали місM
це протягом усього минулого року [14]. Таке
зростання активності у міжнародному повітM
ряному просторі є вкрай загрозливим, адже
російські літаки не надають плани свого руху
і не погоджують свої позиції з іншими учасM
никами повітряного руху, чим грубо порушуM
ють міжнародні правила, ставлять під загроM
зу безпеку пасажирських авіалайнерів. НехM
тування загальновизнаними правилами моM
же спровокувати авіакатастрофу, масштаби
якої можуть виявитися нищівними для цілоM
го континенту, адже серед перехоплених сиM
лами НАТО повітряних суден були стратеM
гічні бомбардувальники РФ, здатні нести на
своєму обладунку ядерну зброю [15].

Список  використаних  джерел 

1. Шухнин М. Н. Неопознанный труп: УстановM
ление личности. – М., 2006. – 224 с. 

2. Ідентифікація тіл в умовах війни – це виM
клик, з яким наша країна ніколи раніше не зіштовM
хувалася / О. Богомолець [Електронний ресурс] //
ПресMслужба Президента України. – 10.12.2014. –
Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/
31754.html. 

3. Шепитько В. Ю. Криминалистика в системе
юридических наук и ее роль в глобальном мире // КриM
міналістика та судова експертиза: наука, навчання,
практика: У 2 т. – Х., 2014. – Т. 1. – С. 142–153. 

4. Ідентифікація невпізнаних тіл загиблих у
зоні АТО буде проводитися за рахунок держави
[Електронний ресурс] // ПресMслужба МВС УкM
раїни. – 2014. – 7 жовтня. – Режим доступу: http://
mvs.gov.ua/mvs. 

5. Дубягин Ю. П., Дубягина О. П. Проблемы
розыска без вести пропавших. – М., 2003. – 240 с. 

6. МВС допускає запровадження жетонів для
ідентифікації загиблих бійців АТО [Електронний
ресурс] // Українські Національні Новини. – 2014,
6 жовтня. – Режим доступу: http://www.unn.com.ua/
uk/news/1392752. 

7. Перепечина И. О., Пименов М. Г., Кондра�
шов С. А. Особенности формирования базы данM
ных о генетических признаках на основе автоматизиM
рованных информационных систем // Экспертная
практика. – М., 1996. – Вып. 40. – С. 3–5. 

8. Вербовая Л. В., Гуртовая С. В., Иванов П. Л.
Геномная дактилоскопия близких родственников:
Опыт экспертного исследования // ИдентификаM
ция объектов и процессов судебной медицины. –
М., 1991. – С. 34–36. 

9. Інформація щодо здійснення ДНКMексперM
тиз тіл загиблих та зниклих безвісти в зоні проM
ведення антитерористичної операції: Лист ДерM
жавної служби України у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції листом
від 05.11.2014 р. 

10. Алгоритм дій іноземців, які добровільно
бажають здати біологічні зразки для встановлення
їх ДНКMпрофілю та перевірки на наявність збігів з
генетичними ознаками невпізнаних трупів, виявM
лених у зоні проведення АТО [Електронний реM
сурс] // ПресMслужба МВС України. – 2014. – 
14 листопада. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua. 

11. Атраментова Л. О., Філіпцова О. В. АнтроM
погенетика у медицині і криміналістиці. – Х., 2005. –
208 с. 

12. Шепітько В. Ю. Криміналістика. – К., 2010. –
496 с. 

13. Волынский А. Ф. Всеобщая дактилоскоM
пическая регистрация граждан: за и против, мифы
и реальность // Криминалист первопечатный. –
2012. – № 4. – С. 116–124. 

14. Винищувачі НАТО 400 разів піднімалися в
повітря через провокації РФ – генсек [ЕлектронM
ний ресурс] // Європейська Правда. – 2014. – 20 лисM
топада. – Режим доступу: http://www.eurointegraM
tion.com.ua. 

15. Авіація НАТО перехопила 6 ядерних бомM
бардувальників РФ [Електронний ресурс] // ТелеM
канал новини «24». – 2014. – 10 грудня. – Режим доM
ступу: http://24tv.ua. 
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The article investigates the problems of identity of people who died in the zone of the anti�terrorist operation and
suggests the methods of improvement of the algorithm of their genome identification using modern information pro�
cessing technologies.  

В статье исследуются проблемы отождествления погибших в зоне проведения АТО, предлагаются
способы совершенствования алгоритма их геномной идентификации с использованием современных
информационных технологий. 
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У статті аналізуються змістовні характеристики судової політики, визначається понят�
тя «адміністративно�правові засади державної судової політики в Україні», виокремлюються
функціональні напрями їх реалізації. 
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ративноMправові засади, суд. 

Вивченню державної політики присвяM
чено чимало праць українських і заруM
біжних науковців. Серед вітчизняних

заслуговують на увагу роботи таких учених,
як Е. Афонін, В. Бакуменко, О. Валевський,
І. Гладуняк, О. Кучеренко, Г. Музиченько, 
М. Пірен, В. Романов, О. Рябічко, В. ТертичM
ка й інші. Різні аспекти функціонування інM
ституційного механізму кадрового забезпеченM
ня функціонування системи судів загальної
юрисдикції досліджували: С. Василюк, В. ДоM
лежан, В. Євдокимов, С. Ківалов, М. МельM
ник, В. Погорілко, С. Подкопаєв, А. СеліваM
нов, В. Шишкін, М. Запорожець, А. Стрижак,
О. Скакун, Ю. Битяк та інші. 

Мета цієї статті полягає у встановленні
змісту та визначенні загальних функціоM
нальних напрямів реалізації адміністраM
тивноMправових засад державної судової
політики. 

Держава як консолідуюча суспільство сиM
ла, яка набула монопольного легального праM
ва на застосування насильства щодо особи у
визначених неписаним або писаним правом
межах, завжди прагнула до вироблення та
застосування визначених нею цілей щодо орM
ганізації функціонування як її власних інM
ститутів, так і життя соціуму в цілому. Існує
низка причин для активного бажання держаM
ви втручатися в різні сфери функціонування
її власних публічноMправових інститутів і
життєдіяльності суспільства. Серед них слід
виокремити «інстинкт самозбереження» дерM
жавноMсоціального організму, забезпечення
інтересів народу, утримання влади окремиM
ми соціальними групами тощо. Вказані й інM
ші мотиваційні чинники діяльності держави

є програмуючими для визначення пріоритетM
них напрямів докладання зусиль із боку дерM
жави для кореляції тих чи інших державноM
суспільних процесів. Така організована та
цілеспрямована діяльність держави щодо неM
обхідності приведення певної сфери її просM
тору існування до визначених нею ж критеM
ріїв і стандартів знаходить свій вияв у здійсM
ненні державної політики. 

Історично політика пов’язується з мистецM
твом управління. Однак управління не здійсM
нюється заради себе самого. Мета управлінM
ської діяльності завжди знаходиться поза
процесом управління. Дослідники, які розгляM
дали поняття «політики», аналізували його
переважно у контексті її мети. Це дозволяло
краще усвідомити базову спрямованість поліM
тики й її сутнісні характеристики. Так, існує
думка, що політика це організаційна, регуляM
тивна та контрольна сфера суспільства, в меM
жах якої здійснюється соціальна діяльність,
спрямована в основному на досягнення, утM
римання і реалізацію влади індивідами й
соціальними групами задля здійснення власM
них запитів і потреб [1, с. 258]. Таке визнаM
чення політики є певною мірою традиційним
для політології. В даному випадку суть поM
літики пояснюється через мету «досягнення,
утримання й реалізації влади індивідами й
соціальними групами». Однак, на нашу думM
ку, це визначення є спрощенням соціальної
дійсності, оскільки прив’язка політики лише
до боротьби за владу не враховує можливості
забезпечення державою інтересів окремих
соціальних груп або спільних інтересів нароM
ду, що знаходить свій максимальний вияв у
діяльності держави загального благоденства
тощо. Це дозволило М. Пірену визначити
політику як вид діяльності із задоволення
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довготривалих поточних інтересів соціальM
них груп [2, с. 15]. 

Наявність зовнішнього інтересу окремих
соціальних груп або спільних інтересів нароM
ду, заради якого досягається, перерозподіляM
ється й утримується влада, вказує на необM
хідність вирішення державною владою тих чи
інших проблем як самої держави, так і суM
спільства. Таким чином, на сьогодні є всі підM
стави вважати, що одне із призначень поліM
тики полягає у визначенні суті проблеми,
розв’язання якої потребує втручання дерM
жавних органів влади [3, с. 10]. У свою чергу,
розвиваючи погляди на державну політику у
прив’язці до розв’язання тих чи інших сусM
пільних проблем, Л. Пал трактує її як напрям
дії або утримання від неї, обраний державниM
ми органами для розв’язання певної чи сукупM
ності взаємно пов’язаних проблем [4, с. 22].

В унісон із Л. Палом визначають державM
ну політику як дію (діяльність) чи утриманM
ня від дії заради вирішення суспільних пробM
лем й інші автори. Так, державну політику
розуміють як відносно стабільну, організоваM
ну та цілеспрямовану діяльність (бездіяльM
ність) державних інституцій, здійснювану
безпосередньо чи опосередковано щодо певM
ної проблеми або сукупності проблем, яка
впливає на життя суспільства [5, с. 6]. 

Звертаючи увагу на позитивний момент,
притаманний визначенням державної поліM
тики, які прив’язують її до розв’язання суM
спільних проблем, слід зазначити, що дерM
жавна політика не завжди спрямована на їх
вирішення, але завжди – на реалізацію виM
значених державою завдань (незалежно від
того раціональні вони чи ірраціональні, спряM
мовані вони на вирішення суспільних пробM
лем чи ні. Таким чином, на нашу думку, дефіM
ніювання поняття «державна політика» саме
через призму визначених державою завдань
безвідносно до вирішення суспільних пробM
лем надало б цьому поняттю необхідної уніM
версальності. 

Попри те, що діяльність держави з привоM
ду реалізації власного інтересу щодо тієї чи
іншої сфери суспільного життя є суттєвим
елементом державної політики, остання не
зводиться лише до діяльності у зазначеному
напрямі. На нашу думку, державна політика
перш за все стосується не діяльності з привоM
ду реалізації власного інтересу, а діяльності
щодо визначення інтересу держави по відноM
шенню до певної суспільної сфери, плануM
вання шляхів реалізації цього інтересу, виM
роблення ефективних засобів його реалізації,
формулювання стратегічної чи тактичної меM
ти, яка має бути досягнута за допомогою таM
кої реалізації, тощо. 

На підтримку зазначених міркувань вваM
жаємо за доцільне навести позицію Ю. БажаM

ла, О. Кілієвича, О. Мертенса, які вважають,
що державна політика охоплює визначення
проблеми, цілей та інструментів розв’язання
проблеми [6, с. 44]. 

Інша група сучасних авторів, даючи виM
значення державної політики замість понятM
тя «діяльність», використовує поняття «заM
ходи» або «засоби». Так, державну політику
розуміють як систему цілеспрямованих заM
ходів, які мають на меті розв’язання тих чи
інших суспільних проблем, задоволення суM
спільних інтересів, забезпечення стабільносM
ті конституційного, економічного, правового
ладу країни, специфікою якої є те, що вона
реалізується через владні структури, які маM
ють повноваження монопольного права дерM
жави на законний примус [7, с. 35].  

Є також думка, що державна політика є
засобом, який дозволяє державі досягти певM
ної мети в конкретній галузі, використовуM
ючи правові, економічні, адміністративні меM
тоди впливу, спираючись на ресурси, які є в
її розпорядженні [8, с. 63].  

Розкриття категорії «державна політика»
через поняття «заходи» або «засіб», на нашу
думку, не дає достатньо повного уявлення про
сутнісні характеристики цього явища. «ЗахоM
ди» є статичним, а не динамічним елементом,
а державна політика за своєю природою –
явище динамічне. Очевидно, що вироблення
відповідних заходів є також частиною поліM
тичного процесу. 

У свою чергу, визначення державної поM
літики через «засіб» також не може розкрити
її суть, оскільки цей термін є занадто загальM
ним. Так, практично будьMяка діяльність чи наM
віть результати такої діяльності можуть розM
глядатися як засіб досягнення тих чи інших
цілей. Тому, на нашу думку, формулюючи виM
значення певного поняття, бажано уникати
занадто загальних конструкцій, які ускладM
нюють предметне сприйняття явища, що виM
значається. 

Ми вважаємо, що суть політики полягає
передусім переважно в діяльності або утриM
манні від дій. Державна політика найбільш
повно розкривається у процесі вироблення
та реалізації тактичних і стратегічних завM
дань у сфері державного управління, взаємоM
дії. Етап формулювання вказаних завдань
пов’язується з активною діяльністю держаM
ви, а їх реалізація може бути здійснена через
активні дії або утримання від них. Таким чиM
ном, вважаємо що державну політику можна
визначити як вироблення та реалізацію дерM
жавою завдань у зв’язку із здійсненням пубM
лічноMполітичної влади відповідно до визнаM
ченої мети або цілей щодо будьMякої сфери її
чи суспільної життєдіяльності. 

Державна політика є комплексним, складM
ним і багатоманітним явищем. Вона є фундаM
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ментальною категорією для різних наукових
напрямів гуманітарного профілю. У зв’язку з
широким спектром вимірів соціального бутM
тя людини, на які поширюється її дія, явище
державної політики набуває відносно універM
сального значення. Фактично складно відM
найти сферу сучасного соціуму, яка б залиM
шилася повністю поза прямим чи опосередM
кованим впливом державної політики. Не є
винятком у цьому відношенні і діяльність суM
дової влади. 

На важливість інституту судової влади
вказує та обставина, що «матриця судової влаM
ди з’являється тоді, коли виникають перші
соціальні конфлікти. Це означає, що реаліM
зація квазісудової функції була притаманна
суспільству вже на ранніх стадіях його існуM
вання. Отже, відправлення правосуддя було
невід’ємною функцією соціального життя».
Можна із упевненістю стверджувати, що ісM
нування організованого соціуму без судової
влади по суті є неможливим. Усе це є додатM
ковим свідченням особливого значення судоM
вої влади й її засадничого характеру для всьоM
го публічноMправового механізму [9, с. 53]. 

Свідченням особливої ролі, яку відіграє
судова влада у рамках державноMвладного
механізму, є закріплення окремих положень,
якими регламентується порядок її організаM
ції та здійснення, у багатьох європейських
конституціях. Більше того, на рівні сучасної
конституційноMправової розбудови правової
держави судова влада визнається незалежM
ною та рівнозначною іншим гілкам державM
ної влади, а відправлення правосуддя розM
глядається як один із пріоритетних напрямів
діяльності держави. 

Необхідність розбудови правової держаM
ви актуалізує увагу держави до створення
належних умов функціонування судової влаM
ди, ефективної реалізації її основної функції –
відправлення правосуддя. Саме організація
та забезпечення належної діяльності суду є
змістовним інтересом держави у царині суM
дової діяльності, який визначає формування
та реалізацію державної політики у даній
сфері. Крім того, сама судова влада має ясM
краво виражену політичну складову. 

Як зазначає С. Прилуцький, для політичM
ної складової судової влади теоретично та
методологічно важливо мати на увазі такі поM
чаткові положення [10, с. 32–33]:  

по�перше, політичний аспект суті та змісту
судової влади не є штучним. Це об’єктивна
властивість судової влади як публічноMправоM
вого явища, що закладена в самій її природі як
влади реальної, а не її імітації або її подібності.
Наявність політичного аспекту зумовлена
фактом існування судової влади як однієї з
гілок державної влади, тобто переважно поліM
тичної за своєю природою і характером влади; 

по�друге, носієм і виразником політичної
складової судової влади, як і інших її ознак, є
не окремі (у тому числі вищі судові інстанM
ції) судові органи або судді, а судова система
в цілому. Саме вона, а не окремі її складові, є
тим, що іменується судовою владою взагалі; 

по�третє, політичний аспект судової влаM
ди чітко виявляється тоді, коли суд має спраM
ву із спірними питаннями, що виникають у
сфері публічного, передусім конституційноM
го й адміністративного права. 

Наявність політичної складової у судової
влади дозволяє вести мову про існування суM
дової політики. Як зазначає Л. Луць «судова
політика є категорією, що доповнює категоM
рію «судова влада. Вони не існують одна без
одної. Зокрема судова влада має бути легіM
тимною, самостійною та незалежною, що дає
змогу реально реалізувати відповідну ідеоM
логію в межах судової політики». Разом із
тим судова політика реалізується судовими
органами та суддями, діяльність яких здійснюM
ється у межах відповідних конституційних
принципів. У той самий час, у межах судової
політики формуються правові цінності, що
мають бути покладені в основу здійснення
правосуддя [11, с. 6]. 

У свою чергу, В. Бігун виокремлює два
види розуміння судової політики: судова поM
літика в широкому розумінні – це політика,
пов’язана з судовою діяльністю, а у вузькому
(зазвичай) – державна політика, що є склаM
довою правової політики, у судовій сфері.
Мета державної судової політики полягає у
забезпеченні такого режиму здійснення суM
дової влади, за якого реалізується правосудM
дя [12, с. 104]. 

Загалом нам імпонує широкий підхід до
розуміння судової політики. Саме зазначеM
ний підхід, що розуміється як політика, поM
в’язана з судовою діяльністю, найбільше відM
повідає суті публічного інтересу в даній цаM
рині, яка, охоплюючи правову політику у суM
довій сфері, не обмежується виключно нею.
Справа у тому, що, крім правового забезпеM
чення здійснення правосуддя, а також ствоM
рення на основі норм права організаційних
та інших умов для належного функціонуванM
ня судової влади, важливе значення має діM
яльність відповідних суб’єктів публічної влаM
ди з приводу практичної реалізації норм праM
ва щодо реального забезпечення належM
них умов діяльності судової влади. 

Посилання на практичну діяльність суM
б’єктів публічної влади у сфері реалізації
норм права щодо реального забезпечення наM
лежних умов діяльності судової влади як на
складову політики, пов’язану із судовою діM
яльністю, дозволяє виокремити аспект реальM
ності «забезпечення», який пов’язується з
конкретною діяльністю суб’єктів владних
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повноважень, а не з абстрактним правовим
регулюванням. На відміну від правового реM
гулювання, яке перш за все означає процес
впливу на суспільні відносини з метою їх
упорядкування, практична діяльність суб’єкM
тів владних повноважень є більш наближеною
до реального здійснення правових приписів. 

У загальнодержавному масштабі існуванM
ня правових норм поза сферою функціонуM
вання органів державної влади, як і функM
ціонування органів державної влади поза
простором правових норм, не видається можM
ливим. Ці явища взаємозв’язані та взаємозаM
лежні. Разом із тим, якщо судову політику
розглядати як політику, що пов’язана з судоM
вою діяльністю як з точки зору її правового
забезпечення, так і з позиції діяльності суM
б’єктів публічної влади, то доводиться визнаM
ти, що використання терміна «судова політиM
ка» в даному випадку не є коректним. Це поM
яснюється тим, що термін «судова політика» у
буквальному значенні розуміється як поліM
тика, що здійснюється судовою гілкою влаM
ди. Однак, чи спроможна судова гілка влади
здійснювати власну політику у царині орM
ганізаційного, кадрового, охоронного й іншоM
го забезпечення своєї діяльності. Очевидно,
що ні. Тому, на нашу думку, в даному випадM
ку слід вести мову не про судову політику, а
про державну судову політику, тобто фактичM
но про діяльність держави, пов’язану з реM
алізацією власного інтересу у сфері організаM
ції та функціонування судової гілки влади. 

Зважаючи на викладене, під державною
судовою політикою розуміємо вироблення
та реалізацію державою завдань у зв’язку із
здійсненням публічноMполітичної влади відM
повідно до визначеної мети чи цілей щодо
сфери організації та функціонування судової
гілки влади. 

Державною судовою політикою охоплюM
ється як створення державними органами
норм права, які регламентують організацію
та функціонування судової влади, так і їх поM
дальша реалізація в правозастосовчій пракM
тиці. Таким чином, здійснення державної суM
дової політики відбувається у два основні
етапи. Перший полягає у наданні первинним
політичним рішенням правової форми, друM
гий – у правозастосовчій діяльності органів
держави та інших суб’єктів із делегованими
державою владними повноваженнями (наприM
клад, органів суддівського самоврядування). 

Слід зазначити, що діяльність органів дерM
жави не просто додатковий і малозначний
етап у процесі здійснення державної судової
політики, оскільки справжнім правом є не
прийнятий нормативноMправовий акт, а його
реалізація в повсякденному житті. Саме заM
безпеченням реальності правового регулюM
вання щоденно й займаються органи держави

й інші суб’єкти у випадку делегування їм дерM
жавою владних повноважень. Тому справжM
нє право – це право опосередковане діяльM
ністю вказаних суб’єктів. Іншими словами,
саме в їх діяльності твориться реальне праM
во – право, яке регулює. З огляду на зазначеM
не, заслуговує на увагу особлива важливість
двох складових державної судової політики:
наявність відповідних норм права та діяльM
ність органів держави з приводу їх реалізації. 

Висновки 

Проведений аналіз дає достатні підстави
для формулювання визначення адміністративM
ноMправових засад державної судової політиM
ки – це відображені у базових положеннях
адміністративного права політичні рішення
держави, а також відповідна до них діяльність
органів державної влади й інших суб’єктів, що
реалізують державно�владні, виконавчо�роз�
порядчі, управлінські повноваження відповідно
до визначених державою мети чи цілей щодо
сфери забезпечення організації та функціону�
вання судової гілки влади. 

На нашу думку, основними загальними
функціональними напрямами реалізації адM
міністративноMправових засад державної суM
дової політики є: 

забезпечення незалежності судової систеM
ми України, яке здійснюється у частині адміM
ністративноMправового регулювання низки
питань, пов’язаних із створенням належних
організаційних і функціональних умов для
незалежного відправлення судами правосудM
дя та здійснення конституційної юрисдикції; 

забезпечення належної самоорганізації
судової системи через делегування органам
суддівського самоврядування державноMвладM
них, виконавчоMрозпорядчих, управлінських
повноважень; 

нормативноMправове забезпечення здійM
снення адміністративного судочинства; 

створення належних умов для забезпеM
чення ефективного функціонування системи
судів загальної юрисдикції (наприклад, реM
алізація адміністративноMправових повноваM
жень відповідними публічними суб’єктами у
сферах дисциплінарних проваджень щодо
суддів, а також їх кадрового, організаційного,
охоронного, забезпечення тощо); 

забезпечення та підтримання на належM
ному рівні авторитету суду (наприклад, орM
ганізація виконання судових рішень тощо). 

Наведений перелік загальних функціоM
нальних напрямів реалізації адміністративM
ноMправових засад державної судової політиM
ки не є вичерпним. Однак він достатній для
того, щоб зрозуміти роль і місце адміністраM
тивноMправових засад державної судової поM
літики у рамках державної судової політики.
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This paper examines the phenomenon of state policy. The key features of judicial policy are ana�
lyzed. The concept of administrative and judicial principles and guidelines of policy in Ukraine is de�
termined. The functional areas of administrative and legal framework of the state judicial policy are
distinguished.  

В статье анализируются содержательные характеристики судебной политики, определя�
ется понятие «административно�правовые основы государственной судебной политики в Ук�
раине», выделяются функциональные направления их реализации.

Разом із тим дослідження загальних функM
ціональних напрямів реалізації адміністраM
тивноMправових засад державної судової поM
літики може бути продовжене у подальших
наукових розвідках. 
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НОВІТНІЙ  ПОГЛЯД  
НА  ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРАВОВІДНОСИН 
СОЦІАЛЬНОГО  РОЗВИТКУ  СЕЛА 

Сучасні світові тенденції перманентного
зростання потреби у сільськогосподарсьM
кій продукції, зумовлені зростанням наM

селення планети, процесами урбанізації, поM
стійним скороченням посівних площ, зниженM
ням родючості земель, створюють для України
з її аграрним потенціалом передумови та реальM
ну можливість стати одним із лідерів світового
сільськогосподарського виробництва. Однак
налагодити ефективне сільськогосподарське
виробництво неможливо без створення належM
них умов проживання у сільській місцевості. 

Шляхи вирішення проблем із занепадом
сільських територій і зубожінням сільського
населення знаходяться у площині застосування
правових заходів як одного з найефективніших
чинників урегулювання суспільних відносин.
Акумулюючи вироблені іншими науками засаM
ди соціального розвитку села і спираючись на
них, юридичні науки виступають важливим інM
струментом дослідження ефективного регулюM
вання відносин у зазначеній сфері всією наM
ціональною системою законодавства. ВраховуM
ючи зазначене, монографія кандидата юридичM
них наук, доцента кафедри аграрного, земельM
ного та екологічного права ім. академіка В. З. ЯнM
чука Національного університету біоресурсів і
природокористування України Олени ВіктоM
рівни Гафурової «Соціальний розвиток села в
Україні: теорія та практика правового регулюM
вання»1 є особливо актуальною. 

Рецензована монографія складається з чоM
тирьох розділів, в яких автор зупиняється на
дослідженні: загальнонаукових засад формуM
вання понять «соціальний розвиток села» та
«соціальна сфера села»; проблем правового реM
гулювання реалізації соціальноMекономічних і
культурних прав селян у контексті соціального
розвитку села; концептуальних підходів до виM
рішення правових проблем розселення на сільM
ських територіях; правовідносин з облаштуванM
ня сільських територій як складової соціальноM
го розвитку села. 

Цілісне уявлення про об’єкт дослідження
автор сформував завдяки аналізу значної кільM
кості нормативноMправових актів, у тому числі
законодавства Європейського Союзу, а також деM
тального вивчення різноманітних доктринальM

них позицій вітчизняних і зарубіжних науковM
ців у галузі аграрного, земельного, екологічного
права, інших галузевих наук, що розкривають
особливості регулювання відносин у сфері соціM
ального розвитку села. 

Безумовним здобутком О. Гафурової є розM
ширення понятійноMкатегоріального апарату
аграрноMправової науки через формулювання
визначення нових понять і вдосконалення існуM
ючих. Зокрема, з метою позначення негативних
тенденцій, що активно відбуваються у соціM
альній сфері села (поступове погіршення умов
проживання у сільській місцевості, знищення
сільської поселенської мережі, скорочення чиM
сельності, зубожіння сільського населення), авM
тор пропонує введення до наукового обігу терM
міна «соціальна деградація села». 

О. Гафурова ґрунтовно дослідила проблемM
ні аспекти правовідносин соціального розвитку
села. Науковець детально зупиняється на розM
критті об’єктноMсуб’єктного складу цих правоM
відносин, визначає їх правовий зміст. Доречним,
на нашу думку, є запропонований автором 
розподіл вказаних відносин на відносини з обM
лаштування сільських територій та відносини,
спрямовані на задоволення соціальноMкульM
турних потреб селян. Крім того, автор обґрунтоваM
но доводить, що соціальноMтрудові відносини, 
а також відносини соціального забезпечення 
та соціального обслуговування сільських мешM
канців не можуть належати до відносин соціальM
ного розвитку села. 

Заслуговує схвалення також звернення авM
тора до визначення інституційної природи соM
ціального розвитку села. Науковець виділяє спеM
цифічні ознаки аграрноMправового інституту
соціального розвитку села, а також розширює
перелік його спеціальних принципів за рахунок
таких, як відродження селянства як носія самоM
бутності титульної нації; гарантування соціальM
ноMекономічних і культурних прав селян; розM
ширення сфери зайнятості сільського населення;
збереження сільської поселенської мережі; підM
вищення ролі органів місцевого самоврядування
в управлінні сільськими територіями. 

Слід погодитися з О. Гафуровою, яка вваM
жає, що селяни – це одна з найбільш вразливих
верств населення, яка не знає своїх прав і не має
доступу до кваліфікованої юридичної допомоги.
Створення умов для реалізації селянами права на
достатній рівень життя – основна мета соціальM

© М. Краснова,  2015

1Гафурова О. В. Соціальний розвиток села в
Україні: теорія та практика правового регулюM
вання. – К., 2014. – 480 с.
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ної функції держави, один із пріоритетних наM
прямів державної політики. На думку автора, з
метою забезпечення реалізації соціальноMекоM
номічних і культурних прав селян в основу соM
ціальної політики, яка здійснюється на сільсьM
ких територіях, має бути покладено принцип
соціальної справедливості. Цінність цієї конM
цепції полягає у створенні такого суспільства, в
якому забезпечуються рівні можливості достуM
пу до соціальних благ усіх його членів, незаM
лежно від місця їх проживання та форми зайняM
тості. З метою досягнення соціальної справедлиM
вості допускається існування нерівності в розM
поділі первинних благ. Тому декларування на заM
конодавчому рівні пріоритетності соціального
розвитку села передбачає, насамперед, перерозM
поділ фінансових ресурсів держави для виріM
шення соціальних проблем сільських територій.
Таким чином, автор доходить слушного висновM
ку, що основним завданням соціального розвитM
ку села у світлі концепції соціальної справедлиM
вості має бути забезпечення таких умов прожиM
вання у сільській місцевості, за яких воно стане
не просто привабливим, а й престижним. 

Окремо в монографічному дослідженні 
О. Гафурова приділяє увагу аналізу європейсьM
кого законодавства у сфері сільського госпоM
дарства. Відомо, що європейська інтеграція є одM
ним із пріоритетних напрямів зовнішньої поM
літики України, а гармонізація законодавства –
об’єктивно необхідним кроком для підготовки
до вступу в Європейський Союз. Тому досліM
дження цього питання є вкрай актуальним,
особливо після ратифікації у 2014 р. нашою
державою й Європейським парламентом Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС. Зокрема, 
О. Гафурова аналізує правові засади структурM
ної політики як елемента спільної аграрної
політики Європейського Союзу, що виражена у
програмах розвитку сільських районів. Автор
звертає увагу на те, що для структурної політики
притаманні певні соціальні аспекти: сприяння
зниженню рівня безробіття на селі, розвиток
соціальної інфраструктури, житлового будівM
ництва та комунального господарства, сільськоM
господарської науки й освіти. Використання
досвіду країн – членів Європейського Союзу у
сфері правового регулювання відносин, що доM
сліджуються, є вкрай важливим для належного
розвитку відповідного законодавства в Україні. 

Викликає науковий інтерес і підхід О. ГафуM
рової до вирішення правових проблем розселенM
ня на сільських територіях. Науковець розкриM
ває правову природу сільських територій, їх озM
наки, наводить класифікацію. Автор доводить,
що віднесення територій до сільських означає
можливість застосування до них не тільки заM
ходів стимулюючого характеру, а й додаткових
обов’язків, зокрема щодо використання й охоM
рони земель та інших природних ресурсів,
здійснення виробництва екологічно чистої проM
дукції. Важливим для розвитку аграрноMправоM

вої науки є ґрунтовне дослідження юридичноM
го змісту поняття «сільські території». ЗокреM
ма, О. Гафурова дійшла висновку, що поняття
«сільські території» складається з таких взаM
ємопов’язаних елементів, як: сільська поселенM
ська мережа; сільське населення з його спосоM
бом життя, традиціями та культурою; природоM
ресурсний потенціал, основою якого є землі
сільськогосподарського призначення; сільськоM
господарське виробництво та пов’язані з ним
галузі; виробнича і соціальна інфраструктура;
органи управління на місцях (місцеві органи
виконавчої влади – районні державні адміністM
рації й органи місцевого самоврядування – сільM
ські, селищні та районні ради). 

Заслуговує на увагу четвертий розділ моM
нографії, в якому розкривається зміст окремих
видів правовідносин з облаштування сільських
територій (у сфері розвитку соціальної інфраM
структури, житлового будівництва, забезпеченM
ня газоM, водоM та теплопостачання, розвитку меM
режі автомобільних доріг і засобів зв’язку в сільM
ській місцевості). Науковець наголошує на тоM
му, що з початком аграрної реформи в Україні
актуальним залишається питання про необхідM
ність збереження у цілісному вигляді соціальної
інфраструктури села, забезпечення її належного
функціонування та використання за цільовим
призначенням; доводить, що саме від стану соціM
альної інфраструктури залежить побутова приM
вабливість сіл і рівень життя сільського наM
селення. 

Справедливим вважаємо твердження автоM
ра про те, що з метою створення ефективної
нормативноMправової бази для врегулювання
неоднорідних за своєю суттю відносин соціальM
ного розвитку села необхідно розробити та
прийняти низку законів, об’єднаних соціальM
ною проблематикою сільських територій, а саM
ме: Аграрний кодекс України, Закон України
«Про соціальний розвиток села» та законів,
спрямованих на врегулювання окремих видів
зазначених відносин, зокрема «Про сільський
(зелений) туризм», «Про сільську поселенську
мережу». 

Рецензована монографія О. Гафурової «СоM
ціальний розвиток села в Україні: теорія та
практика правового регулювання» є самостійM
ною завершеною науковою працею, в якій отриM
мані нові науково обґрунтовані теоретикоMпраM
вові та практичні положення щодо соціального
розвитку села в Україні, що в сукупності дозвоM
ляють поMновому вирішити наукові завдання в
аграрноMправовій науці. Безумовно, рецензоваM
на монографія буде цікава та корисна не лише
науковцям, які досліджують проблеми аграрноM
го права, зокрема відносини у соціальній сфері
села, а й студентам вищих навчальних закладів,
а також працівникам нормотворчих і правозаM
стосовних органів у сфері формування та реаліM
зації державної аграрної політики, її нормативM
ноMправового закріплення.


