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Ц И В І Л Ь Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

8/2018

 О. Бобошко, 2018

УДК 347.4

Олександр Бобошко,
аспірант кафедри цивільного права
Національного університету «Одеська юридична академія»

ОСОБЛИВОСТІ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРІВ 
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

У запропонованій статті надається загальна характеристика розірвання договорів. При цьому 
наголошується, що зміна або розірвання договору може відбутися лише за угодою між сторонами 
цього договору, якщо інше не передбачається договором або нормативно-правовими і законодавчими 
актами. Питання розірвання укладеного договору розглядаються насамперед положеннями цивіль-
ного законодавства України. Можливість розірвання договору, навіть за істотних обставин, з одно-
го боку, вносить певний дестабілізуючий фактор у відносини сторін договору, надаючи можливість 
припинити договір до отримання очікуваного результату, а з іншого боку, надає спосіб уникнути ви-
конання договору у разі, коли його реалізація не буде відповідати цілям, які стоять перед сторонами. 
Щоб розірвати договір за ініціативою однієї зі сторін договору, тобто в односторонньому порядку, 
необхідна наявність низки умов, а саме: звернення особи до суду з вимогою про розірвання договору 
та саме задоволення позову про розірвання договору. Звернено увагу на те, що інститути розірвання 
та відмови від виконання договорів мають єдину правову природу – припинення договірних відносин, 
проте відрізняються за способами їх здійснення. Якщо розірвання договору – це спосіб припинення 
договірних відносин шляхом звернення правомочної особи до зобов'язаної, то відмова від договору – 
це спосіб припинення договірних зобов'язань правомочною особою в односторонньому порядку (ч. 2  
ст. 701, ч. 2 ст. 706 ЦК України). Звідси, моментом зміни чи розірвання договору є момент доведення 
однією стороною в договорі до іншої сторони в договорі свого волевиявлення.

Ключові слова: договір, зміна, розірвання, істотні обставини, сторони договору, особа, підстави змі-
ни договору, підстави розірвання договору. 

Постановка проблеми. Між людьми що-
денно відбувається взаємодія, яка у науково-
му світі має назви «цивільні відносини» та 
«цивільні правовідносини». Такі відносини 
між особами відбуваються шляхом укладен-
ня правочинів, зокрема угод та/або догово-
рів. Після укладення договору в осіб за тих 
чи інших обставин може виникнути потреба 
в зміні умов виконання договору, або у його 
припиненні, або його розірванні. Для ци-
вільних договірних правовідносин властива 
їх динаміка, складовий елемент якої – зміна 
або припинення правовідносин. Виконання 
сторонами договору умов договору завжди 
пов'язане з ризиком настання непередбаче-
них обставин, які надалі призведуть до пев-
них правових наслідків – зміни або розірван-
ня договору, а також до унеможливлення 
виконання умов договору в повному обсязі 
у зв’язку з тим, що обставини суттєво зміни-
лись. Щоб забезпечити стабільність і впевне-
ність сторін договору у непорушності взятих 
за договором зобов'язань, законодавством 
передбачено, що договір не може бути розі-
рваний в односторонньому порядку, за ви-
нятком випадків, передбачених законодав-
чими актами (ст. 651 ЦК України).

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми. Теоретичну основу дослідження 
склали наукові праці таких правознавців: 
О. Красавчикова, В. Хропанюка, М. І Бра-
гінського, В. В. Вітрянського, О. В. Дзери, 
О. Отраднової, Є. О. Харитонова, І. В. Жи-
лінкової, Ф. С. Хейфеца, Н. Д. Шестакової, 
Е. Грамацького, В. І Гостюка, І. Калаура, 
В. Кучера, І. В. Матвеева, І. Спасібо-Фатєє-
вої, М. В. Шульги, В. І. Павлова, А. М. Асаула 
та інших.

Метою статті є науковий аналіз, система-
тизація, оцінка, розробка пріоритетних на-
прямів цивільного права в галузі договір-
ного права, а саме розірвання укладеного 
договору у зв’язку з істотними змінами 
обставин, правових наслідків розірван-
ня договорів за істотними обставинами, 
теоретичних та практичних проблем, що 
виникають у сфері цивільних правовідно-
син щодо договорів.

Викладення основного матеріалу. 
Укладення будь-якого договору відбува-
ється виходячи з інтересів його учасників. 
При цьому оцінювання інтересів сторін від 
укладення договору здійснюється не аб-
страктно, а виходячи із сукупності наявних 
обставин та передбачень їх розвитку у май-
бутньому. Проте під час укладення договору  
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неможливо передбачити всі можливі варіан-
ти розвитку подій, обставини можуть зміни-
тися настільки, що сторонам стане невигідно 
продовжувати виконання умов договору. 
Останнє може призвести до розірвання до-
говору.

Питання розірвання укладеного догово-
ру розглядаються насамперед положеннями 
цивільного законодавства України. Можли-
вість розірвання договору, навіть за істот-
них обставин, з одного боку, вносить певний 
дестабілізуючий фактор у відносини сторін 
договору, надаючи можливість припинити 
договір до отримання очікуваного резуль-
тату, а з іншого боку, надає спосіб уникнути 
виконання договору у разі, коли його реалі-
зація не буде відповідати цілям, які стоять 
перед сторонами.

До тих пір, поки всі умови договору не 
виконані до кінця, зберігається можливість 
розірвання та зміни договору. Так, якщо під 
час експлуатації придбаної речі, в межах від-
повідних гарантійних термінів, виявилися 
недоліки, це дає право особі, яка придбала 
річ, розірвати договір [9, с. 44]. Зазначе-
не вказує, що правовий зв'язок між сторо-
нами зберігся через те, що договір не був 
виконаний належним чином, тобто не була 
забезпечена належна якість.

Таким чином, розірвання договору мож-
на визначити як дію, спрямовану на припи-
нення частково або повністю невиконаного 
договору і тим самим припинення виниклих 
із договору зобов'язань на майбутнє. Розі-
рвання договору як особливий спосіб припи-
нення зобов'язань характеризується спеці-
альною спрямованістю правоприпиняючого 
юридичного факту. Переривання правовід-
носин сторін обумовлено припиненням дії 
договору як підстави зобов'язання. Сутність 
розірвання договору виражається відмовою 
від виконання умов договору і від прийняття 
виконаних умов за цим договором. Розірван-
ня договору спричиняє повне припинення 
невиконаних зобов'язань сторін договору.

У доктрині країн СНД розірвання догово-
ру зазвичай визначалося як припинення дії 
договору на майбутнє. З. М. Заменгоф визна-
чала розірвання договору як акт, спрямова-
ний на дострокове припинення на майбутнє, 
час дії договору з метою припинення на цей 
же час випливав із договору зобов'язання, 
термін виконання якого ще повністю або 
частково не настав або виконання якого має 
триваючий характер [11]. А. В. Венедиктов 
[12], досліджуючи питання договірної дис-
ципліни в промисловості, писав «для звіль-
нення від відповідальності за невиконання 
договору необхідно, як правило, саме спе-
ціальну постанову про розірвання ... даного 

договору, а не просте ухвалу про надання 
позапланових замовлень або про скорочення 
виробничої програми».

Таким чином, одним зі складників розі-
рвання договору є воля сторін здійснити 
вказану дію. Зазначене підтверджується і 
законодавством України: договір може бути 
розірваний: за згодою сторін; за ініціативою 
однієї зі сторін; на вимогу третіх осіб відпо-
відно до вимог та положень законодавства.

Щоб розірвати договір за ініціативою од-
нієї зі сторін договору, тобто в односторон-
ньому порядку, необхідна наявність низки 
умов, а саме: звернення особи до суду з вимо-
гою про розірвання договору та саме задово-
лення позову про розірвання договору. 

Вимога про розірвання договору заявля-
ється стороною договору до суду, якщо вона 
одержала відмову іншої сторони договору на 
пропозицію змінити або розірвати договір, 
або у разі неотримання відповіді в строк, за-
значений у пропозиції, або в строк, встанов-
лений у договорі. Тут необхідно врахувати, 
що суд буде розглядати справу у разі надання 
доказів, підтверджуючих прийняття позива-
чем заходів щодо врегулювання суперечок 
з відповідачем до звернення до суду. Таким 
доказом може бути письмова відмова відпо-
відача від зміни або розірвання договору або 
підтвердження відправлення відповідачеві 
таких пропозицій;

Позов до суду про розірвання договору 
може бути задоволений тільки в таких ви-
падках: істотне порушення договору іншою 
стороною (ч. 2 ст. 651 ЦК України); істотна 
зміна обставин, якими сторони керували-
ся під час укладення договору (ст. 652 ЦК 
України [2]).

Договір може бути розірваний за рішен-
ням суду на вимогу зацікавленої сторони за 
наявності одночасно таких умов (ч. 2 ст. 652 
ЦК України): в момент укладення договору 
сторони виходили з того, що така зміна об-
ставин не настане; зміна обставин зумовлена 
причинами, які заінтересована сторона не 
могла усунути після їх виникнення, попри 
всю турботливість та обачність, які від неї ви-
магалися; виконання договору порушило би 
співвідношення майнових інтересів сторін і 
позбавило б заінтересовану сторону того, на 
що вона розраховувала, укладаючи договір; 
із суті договору або звичаїв ділового обороту 
не випливає, що ризик зміни обставин несе 
заінтересована сторона.

На вимогу кожної зі сторін суд визначає 
наслідки розірвання договору виходячи зі 
справедливого розподілу витрат, понесених 
сторонами у зв'язку з виконанням договору.

Слід звернути увагу на те, що інститути 
розірвання та відмови від виконання дого-
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ворів мають єдину правову природу – при-
пинення договірних відносин, проте відріз-
няються за способами їх здійснення. Якщо 
розірвання договору – це спосіб припинення 
договірних відносин шляхом звернення пра-
вомочної особи до зобов'язаної, то відмова 
від договору – це спосіб припинення дого-
вірних зобов'язань правомочною особою в 
односторонньому порядку (ч. 2 ст. 701, ч. 2 
ст. 706 ЦК України). Звідси, моментом зміни 
чи розірвання договору є момент доведення 
однією стороною в договорі до іншої сторони 
в договорі свого волевиявлення [3]. Разом із 
цим слід також вказати на момент виконання 
спеціальних умов, необхідних для розірван-
ня договору (наприклад, погашення забор-
гованості, повернення майна тощо), а також 
момент, у який спливає строк вчинення дій 
на виконання договору. В усіх інших випад-
ках, коли право на односторонню відмову 
від виконання договору або його розірвання 
у сторони договору відсутнє, намір змінити 
або розірвати договір може бути реалізова-
ний за погодженням з іншою стороною. Розі-
рвання договору за згодою сторін може мати 
місце стосовно будь-якого договору. Власне, 
це один із напрямів реалізації принципу сво-
боди договору.

Можна виділити основні передумови 
для розірвання договору шляхом укладен-
ня про це відповідної угоди [14]: за відсут-
ності порушень договірного зобов'язання, 
наприклад у зв'язку з втратою інтересу в 
обох сторін; за відсутності порушень дого-
вірного зобов'язання за ініціативою однієї 
сторони; у зв'язку з порушенням договірно-
го зобов'язання за ініціативою добросовіс-
ної сторони; у зв'язку з наявністю порушень 
договірного зобов'язання з обох сторін; у 
зв'язку зі скасуванням державного замов-
лення.
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В предлагаемой статье дается общая характеристика расторжения договоров. При этом от-
мечается, что изменение или расторжение договора может произойти только по соглашению между 
сторонами этого договора, если другое не предусматривается договором или нормативно-правовы-
ми и законодательными актами. Вопросы расторжения заключенного договора рассматриваются, 
в первую очередь, положениями гражданского законодательства Украины. Возможность растор-
жения договора, даже при существенных обстоятельствах, с одной стороны, вносит определенный 
дестабилизирующий фактор в отношения сторон договора, предоставляя возможность прекратить 
договор до получения ожидаемого результата, а с другой стороны, предоставляет способ избежать 
исполнения договора в случаях, когда его реализация не будет отвечать целям, которые стоят перед 
сторонами. Чтобы расторгнуть договор по инициативе одной из сторон договора, то есть в одно-
стороннем порядке, необходимо наличие ряда условий, а именно: обращение лица с требованием о 
расторжении договора в суд и само удовлетворение иска о расторжении договора. Обращено внима-
ние на то, что институты расторжения и отказа от исполнения договоров имеют единую правовую 
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природу – прекращение договорных отношений, однако отличаются по способам их осуществления. 
Если расторжение договора – это способ прекращения договорных отношений путем обращения 
правомочного лица к обязанной, то отказ от договора – это способ прекращения договорных обяза-
тельств правомочным лицом в одностороннем порядке (ч. 2 ст. 701, ч. 2 ст. 706 ГК Украины). От-
сюда, моментом изменения или расторжения договора является момент доведения одной стороной в 
договоре другой стороне в договоре своего волеизъявления.

Ключевые слова: договор, изменение, расторжение, существенные обстоятельства, стороны догово-
ра, лицо, основания изменения договора, основания расторжения договора.

The proposed article gives a General description of the termination of contracts. It is noted that the change 
or termination of the contract can occur only by agreement between the parties to this contract, unless oth-
erwise provided by the contract or legal acts and legislative acts. Issues of termination of the contract are 
considered, first of all, the provisions of the civil legislation of Ukraine. The possibility of termination of the 
agreement, even under significant circumstances, on the one hand, introduces a certain destabilizing factor 
in the relations of the parties to the agreement, providing an opportunity to terminate the agreement before 
the expected result, and on the other hand, provides a way to avoid the execution of the agreement in cases 
when its implementation will not meet the. In order to terminate the contract on the initiative of one of the 
parties to the contract, that is, unilaterally, it is necessary to have a number of conditions, namely: the person's 
request for termination of the contract to the court and it is the satisfaction of the claim for termination of the 
contract. Attention is drawn that the institutions of termination and rejection of the contracts have a common 
legal nature of termination of the contractual relationship, however, differ in how they are performed. If the 
termination of the contract is a way of termination of contractual relations by applying to the authorized 
person to be obliged, the refusal of the contract is a way of termination of contractual obligations by the au-
thorized person unilaterally (part 2 of article 701, part 2 of article 706 of the civil code of Ukraine). Hence, 
the moment of amendment or termination of the contract is the moment of proof of one party to the contract 
to the other party in the contract of his will.

Key words: agreement, amendment, termination, significant circumstances of the parties to the contract, 
the person, grounds for amendment of the agreement, bases of termination of the contract.
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ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ 
БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ

У статті з урахуванням доктрини договірного права та законодавства України виокремлені іс-
тотні умови договору будівельного підряду. Також приділена увага аналізу істотних умов договору 
будівельного підряду. Окрема увага приділена аналізу предмета договору будівельного підряду. 

Ключові слова: договір будівельного підряду, підряд, договірне право, договір підряду, підрядні  
відносини.

Постановка проблеми. За будь-яких умов 
будівельний підряд торкається значної час-
тини суспільних відносин. Посилює інтерес 
до цієї договірної конструкції складна еконо-
мічна ситуація, адже інвестори все пильніше 
придивляються до процесу будівництва не-
рухомих об’єктів. Економічна необхідність та 
юридична складність будівельного підряду з 
притаманною йому складною системою до-
говірних зв’язків зумовлює необхідність його 
детального правового регулювання.

На відміну від права дореволюційної Ро-
сії, де договір підряду врегульовувався разом 
із поставкою, договір будівельного підряду 
виокремлений у Цивільному кодексі Укра-
їни як різновид підряду. На вказане місце 
договору будівельного підряду в системі до-
говорів вказує і розташування параграфу 3 
«Будівельний підряд» у главі 61 «Підряд» 
Цивільного кодексу України. Як наслідок, 
правове регулювання договору будівельного 
підряду здійснюється спеціальними норма-
ми ЦК України (ст.ст. 875-886) з урахуван-
ням загальних положень про підряд.

Законодавче поле України не містить 
уніфікованого підходу до врегулювання під-
рядних відносин у сфері будівництва. Госпо-
дарський кодекс України здійснює правове 
регулювання цих відносин на підставі по-
ложень глави 33 «Капітальне будівництво» 
шляхом норм про договір підряду на капі-
тальне будівництво. Як зазначає Н.С. Кузнє-
цова, у зв’язку зі створенням уніфікованого 
режиму правового регулювання підрядних 
відносин Цивільний кодекс України відмо-
вився від виключного використання терміну 
«капітальне будівництво», яким традиційно 
позначалися підрядні правовідносини, на-
звані ЦК будівельним підрядом [1, c. 414]. 

Порівнюючи юридичну природу дого-
вору будівельного підряду (ст. 875 «Договір 

будівельного підряду» Цивільного кодексу 
України) та договору підряду на капіталь-
не будівництво (ст. 318 «Договір підряду на 
капітальне будівництво» Господарського ко-
дексу України), слід визнати тотожність їх 
предметів.

Договір будівельного підряду виокрем-
люється законодавцем через наявність спе-
цифічного характеру робіт, які мають місце 
в складній сфері будівництва. Зрозуміло, що 
початок таких робіт має бути погоджений з 
юридичними процедурами щодо виділення 
відповідної земельної ділянки, отримання 
дозволів та погоджень органів, які здійсню-
ють нагляд і контроль за здійсненням будів-
ництва, пожежну, екологічну, санітарну без-
пеку, затвердження проектно-кошторисної 
документації і т.п. Тому нормативні акти 
у сфері будівництва прийнято поділяти на 
нормативно-правові та на нормативно-тех-
нічні (наприклад, будівельні норми, правила, 
стандарти тощо). До особливостей договору 
будівельного підряду в більшості випадків 
відносять його триваючий характер. Тобто 
він розрахований на врегулювання відносин, 
які є за своєю суттю довготриваючими. Адже 
строк виконання будівельних робіт залежить 
від волевиявлення сторін договору та від 
технологічних циклів будівництва, погодних 
умов і т.п.

Складність будівельного підряду зумов-
лена охопленням широкого кола суспільних 
відносин у сфері будівництва. Тому буді-
вельний підряд характеризується складною 
та багаторівневою структурою договірних 
зв’язків. Адже договір будівельного підряду, 
окрім виконання основної функції, також до-
тичний до відносин у сфері поставки, схову, 
послуг. Складність договірних зв’язків по-
лягає ще й у тому, що договір будівельного 
підряду може охоплювати нове будівництво,  



10

8/2018
Ц И В І Л Ь Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

капітальний ремонт, реконструкцію (тех-
нічне переоснащення) підприємств, буді-
вель (зокрема, житлових будинків), споруд, 
виконання монтажних, пусконалагоджуваль-
них та інших робіт, нерозривно пов’язаних із 
місцезнаходженням об’єкта. 

Як наслідок, наука договірного права та 
законодавець продовжують знаходитися в 
пошуку збалансованого підходу до впрова-
дження доктрини будівельного підряду. 
Саме тому окреслений стан існуючого бло-
ку проблем правового характеру та наявні 
дискусії з приводу розуміння істотних умов 
договору будівельного підряду спричиня-
ють потужний імпульс до нових перспектив 
через призму наукової розвідки.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Проблеми договору будівельного підряду 
виступали предметом наукових дискусій у різ-
ні періоди розвитку договірного права. Серед 
наукових досліджень, присвячених договору 
найму та його елементам, важливо виділити 
праці таких відомих учених, як М.І. Брагін-
ський, В.В. Вітрянський, А.Б. Гриняк, О.С. Іоф-
фе, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць, Д.І. Мейер та ін.

Особливу увагу варто звернути на роботу 
радянського періоду «Правовой режим капи-
тального строительства в СССР (основные 
проблемы)», що була оприлюднена в 1969 р. 
А.П. Ткачем. Також неможливо обійти ува-
гою роботи, що присвячені окресленій тема-
тиці, початку становлення України, а саме: 
роботу 1991 р. В.М. Коссака «Правове ре-
гулювання строків у капітальному будівни-
цтві» та 1993 р. Н.С. Кузнєцової «Правове 
регулювання підрядних договірних відносин 
будівництві (цивільно-правовий аспект)». 
В умовах сьогодення досліджували відповід-
ну тематику у своєму ракурсі і І.І. Банасевич 
(дисертація на здобуття наукового ступе-
ня кандидата юридичних наук «Договори 
на виконання підрядних робіт за держав-
ним замовленням» (2007)) та А.Б. Гриняк 
(монографічне дослідження «Теоретичні 
засади правового регулювання підрядних 
зобов’язань у цивільному праві України» 
(2013 р.)).

Метою статті є виокремлення істотних 
умов договору будівельного підряду та 
аналіз основних проблем, пов’язаних із ро-
зумінням таких істотних умов. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Одразу окреслимо коротко постулати, на 
яких базується наше розуміння поняття до-
говору будівельного підряду. Адже розумін-
ня поняття наведеного договору виступати-
ме базисом подальшої наукової розвідки. 

Договору будівельного підряду прита-
манні певні ознаки. Договір будівельного 

підряду належить до консенсуальних, дво-
сторонніх, відплатних, взаємних договорів. 
Враховуючи наведені ознаки, можливо сфор-
мувати дефініцію договору будівельного під-
ряду. Так, договір будівельного підряду – це 
договір, що укладається між суб’єктами ци-
вільного права, в силу якого одна сторона, 
підрядник, зобов’язується збудувати і здати у 
встановлений строк об’єкт або виконати інші 
будівельні роботи відповідно до проектно-
кошторисної документації, а друга сторона, 
замовник, зобов’язується надати підрядни-
кові будівельний майданчик (фронт робіт), 
передати затверджену проектно-кошторисну 
документацію, якщо цей обов’язок не покла-
дається на підрядника, прийняти об’єкт або 
закінчені будівельні роботи та оплатити їх. 
Зазначене визначення логічно випливає зі 
змісту ч. 1 ст. 875 ЦК України та юридичної 
природи відносин у сфері будівництва.

В юридичній літературі та практиці дис-
кусійним залишається питання щодо ро-
зуміння предмету договору будівельного 
підряду. Аналіз доктрини дає підстави для 
виокремлення двох концепцій предмета до-
говору будівельного підряду [2, с. 134; 3, с. 80; 
4, с. 122].

Перша полягає в тому, що предмет до-
говору будівельного підряду розглядається 
в розчепленому вигляді, тобто поділяєть-
ся на види. Таку концепцію можна назвати 
плюралістичною. Плюралістична концепція 
предмета договору будівельного підряду 
передбачає множинність предметів будівель-
ного підряду. Як правило, прибічники плю-
ралістичної концепції до предметів договору 
будівельного підряду відносять у різному по-
єднанні дії, права, предмети, результати дій, 
нематеріальні блага, особисті блага тощо. 
Під час аналізу робіт прибічників плюра-
лістичної теорії предмета розглядуваного 
договору можливо помітити, що вони не 
виділяють конститутивні ознаки загально-
го поняття предмета договору будівельного 
підряду. Вказане дає можливість включати 
до предмета договору будівельного підряду 
доволі широкий спектр явищ або процесів, 
що слід визнати помилковим. Так, предме-
том означеного договору автори виділяють: 
1) закінчене будівництво та готовий до здачі 
об’єкт будівництва; 2) виконання робіт та їх 
результат; 3) діяльність підрядника з побудо-
ви об’єкта будівництва [5, с. 336]. В.Ф. Чигир 
теж приходить до висновку, що до предме-
ту договору будівельного підряду можливо 
віднести: 1) закінчений об’єкт будівництва;  
2) комплекс загальнобудівельних робіт чи 
спеціальних робіт [3, c. 80]. З аналізу наве-
деного можна констатувати, що автори від-
носять до предмету договору будівельних 
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робіт лише один із його видів. Однак незрозу-
мілими залишаються критерії, за якими слід 
формувати предмет договору в конкретному 
договорі будівельного підряду. Тобто склад-
ність викликає неможливість чітко встанови-
ти, коли саме предметом договору будівель-
ного підряду буде виступати виконання робіт 
та їх результат або закінчене будівництво та 
готовий до здачі об’єкт будівництва. Також 
виникає сумнів щодо правильності розумін-
ня предмету договору будівельного підряду 
через призму будівельних робіт. Справа в 
тому, що будь-яка робота виражається в дії, а 
отже, є невіддільною від суб’єкта, а тому є час-
тиною його правового статусу та не може бути 
відчужена на підставі договору будівельного 
підряду. В іншому випадку ми маємо визнати, 
що суб’єкт може виступати предметом такого 
договору, що неприпустимо.

Доктрині договірного права відомий дуа-
лістичний підхід розуміння предмета догово-
ру будівельного підряду. Так, прихильники 
такого підходу виділяють матеріальний (ре-
зультат робіт) та юридичний (діяльність сто-
рін договору) предмети договору будівельно-
го підряду [2, с. 134].

Думається, що вищенаведені підходи 
більше відповідають характеристиці об’єкта 
договірного правовідношення з будівльного 
підряду, а не предмета розглядуваного до-
говору. Вказане логічно підтверджується 
класичною поведінковою теорією правовід-
ношення. Зокрема, вказана проблематика 
висвітлена в роботах С.Ф. Кечек’яна, який 
зауважив, що об’єктом правовідносин висту-
пають дії учасників правовідносин [6, с. 142]. 

Другою концепцією предмету договору 
будівельного підряду є моністична. В основі 
моністичної концепції предмета договору 
будівельного підряду знаходиться єдиний 
предмет договору. Предметом договору бу-
дівельного підряду є результат будівельних 
робіт, виражений у певній матеріальній фор-
мі (матеріальний результат). Згідно із закри-
тим переліком ч. 2 ст. 875 ЦК України ним 
може бути об’єкт нового будівництва, капі-
тального ремонту, реконструкції (технічного 
переоснащення) підприємств, будівель (зо-
крема житлових будинків), споруд, виконан-
ня монтажних, пусконалагоджувальних та 
інших робіт, нерозривно пов’язаних із міс-
цезнаходженням об’єкта. Тобто законодав-
цем предмет договору розширено за рахунок 
відмови від застосування терміну «капіталь-
не будівництво». Як наслідок, предмет дого-
вору можуть складати будь-які «капітальні» 
або «некапітальні» результати будівельних 
робіт.

На підставі п. 15 Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження За-

гальних умов укладення та виконання дого-
ворів підряду в капітальному будівництві» 
в договорі будівельного підряду сторони 
зобов’язані визначити найменування об’єкта 
будівництва та його місцезнаходження, 
основні параметри (потужність, площа, об’єм 
тощо), склад та обсяги робіт, які передбаче-
ні проектною документацією та підлягають 
виконанню підрядником, інші показники, що 
характеризують предмет договору [7].

Таким чином, внесення змін до проектної 
документації тягне за собою уточнення пред-
мету договору будівельного підряду.

Ціна договору будівельного підряду – це 
визначена на основі кошторису, узгоджена 
сторонами і зумовлена в договорі будівельно-
го підряду вартість результату будівельних 
робіт. Ціна в договорі будівельного підряду 
належить до істотних його умов. Враховую-
чи складність процесу будівництва, форму-
вання ціни здійснюється шляхом складення 
багаторівневого кошторису. 

Кошторис підлягає узгодженню сторона-
ми та є невід’ємною частиною договору бу-
дівельного підряду. Як правило, узгодивши 
зміст кошторису, сторони його не змінюють 
до завершення всього комплексу будівельних 
робіт. Він відображає вартість будівництва 
об’єкта по статтям витрат підрядника, в тому 
числі вартість будівельних робіт, матеріалів, 
обладнання, конструкцій, загально-виробни-
чі та адміністративні витрати, непередбачу-
вані витрати, прибуток підрядника. 

Зі змісту ст. 844 ЦК України та ст. 321 
ГК України випливає, що законодавство 
виокремлює твердий та приблизний кошто-
риси. Зокрема, п. 21 Постанови Кабінету Мі-
ністрів України «Про затвердження Загаль-
них умов укладення та виконання договорів 
підряду в капітальному будівництві» вказує, 
що договірна ціна в договорі підряду визна-
чається на основі кошторису як приблизна 
або тверда [7]. Положення зазначеної Поста-
нови Кабінету Міністрів України дають під-
стави виокремлювати також види цін дого-
вору будівельного підряду, до яких належать 
тверда та приблизна.

Сторони мають право вносити зміни до 
твердого кошторису лише за обопільною зго-
дою. Навіть якщо на момент укладення до-
говору будівельного підряду не можна було 
передбачити повний обсяг роботи або необ-
хідні для цього витрати, підрядник не має 
права вимагати збільшення твердого кошто-
рису, а замовник позбавлений права на його 
зменшення. Зазначена особливість не прита-
манна приблизному кошторису. 

Приблизний кошторис встановлюється 
сторонами, якщо на момент укладення до-
говору будівельного підряду неможливо 
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встановити фіксовану ціну договору через 
невизначеність ряду обставин (витрат під-
рядника або замовника і т.п.). За наявності 
приблизного кошторису в договорі будівель-
ного підряду сторони зобов’язані визначити 
порядок його коригування та уточнення в 
процесі здійснення будівельних робіт.

Кошториси прийнято поділяти на ло-
кальні, об’єктні та зведені. Локальний ко-
шторис складається на окремі види робіт на 
підставі обсягів, що визначаються робочою 
документацією і є первинною кошторисною 
документацією. Об’єктний кошторис склада-
ється на кожну відокремлену будівлю, спо-
руду або мережу, з усіма улаштуваннями та 
устаткуванням, які входять до складу всієї 
будови і об’єднує у своєму складі дані з ло-
кальних кошторисних розрахунків на об’єкт 
у цілому. Зведений кошторис складається на 
всю будову і об’єднує дані всіх об’єктних ко-
шторисів та витрати замовника на проектно-
кошторисну документацію, утримання своїх 
служб і авторського нагляду та підготовку 
експлуатаційних кадрів. 

Під час укладання сторонами договору 
будівельного підряду на всю будову додат-
ком до договору буде зведений кошторис. 
У разі укладання замовником та підрядни-
ком договору будівельного підряду на окре-
мий об’єкт будови додатком до цього догово-
ру буде об’єктний кошторис.

Кошторис складається на основі про-
ектно-технічної документації і є складовою 
частиною проектно-кошторисної докумен-
тації. 

Кошторис відображає певні елементи. 
По-перше, кошторис відображає прямі ви-
трати, складені на основі ресурсних еле-
ментних кошторисних норм та поточних цін 
і включає в себе вартість робіт, матеріалів, 
устаткування, конструкцій, вартість робо-
ти машин і механізмів. По-друге, кошторис 
відображає розрахункові витрати, що вклю-
чають у себе загальновиробничі витрати, 
додаткові витрати, пов’язані із зимовими та 
літніми періодами будівництва, кошторис-
ний прибуток, адміністративні витрати, ко-
шти на покриття ризиків та інфляції.

На підставі ч. 5 ст. 844 ЦК України та ч. 4 
ст. 321 ГК України законодавець надає право 
підряднику вимагати від замовника збіль-
шення встановленої вартості робіт у разі іс-
тотного зростання після укладення договору 
вартості матеріалів та устаткування, які мали 
бути надані підрядником, а також послуг, 
що надавалися йому третіми особами. За 
умови задоволення замовником вимоги під-
рядника про збільшення встановленої вар-
тості робіт сторони вносять відповідні зміни 
до кошторису. Якщо замовник відмовить у 

задоволенні вказаної вимоги, в підрядника 
виникає додаткове право на розірвання дого-
вору будівельного підряду в установленому  
порядку. 

На підставі ч. 4 ст. 879 ЦК України та ч. 5 
ст. 321 ГК України оплата робіт провадить-
ся після прийняття замовником збудованого 
об’єкта або виконаних робіт. Однак сплата 
ціни за виконані будівельні роботи може 
здійснюватися замовником у строки, визна-
чені договором будівельного підряду. Зазна-
чені норми дозволяють сторонам домовити-
ся про здійснення замовником попередньої 
оплати або оплати окремих завершених ета-
пів будівельних робіт по договору будівель-
ного підряду.

На підставі диспозитивної норми ч. 5 
ст. 884 ЦК України сторони в договорі бу-
дівельного підряду управнені передбачити, 
що після спливу гарантійного строку замов-
ник вправі сплатити передбачену договором 
частину ціни результату робіт, визначеної в 
кошторисі. Вказане положення договору бу-
дівельного підряду належить до відкладаль-
ної умови сплати частини ціни в разі належ-
ного виконання підрядником гарантійних 
зобов’язань.

Строк виконання будівельних робіт теж 
належить до істотних умов договору буді-
вельного підряду. Строки виконання буді-
вельних робіт визначаються моментом їх 
початку та закінчення. Строк виконання 
будівельних робіт включає в себе як строк 
виконання окремих етапів, так і загальний 
строк виконання будівельних робіт. У біль-
шості випадків початок, тривалість та сплив 
строку залежить від певних обставин або від 
інших строків. Тому на практиці з метою на-
лежного дотримання строків договір буді-
вельного підряду містить додаток у вигляді 
календарного плану або графіку виконання 
сторонами взаємних договірних зобов’язань, 
в якому визначаються моменти (прикла-
дом, дати) початку та закінчення всіх видів 
(етапів, комплексів) робіт, передбачених 
договором. Календарний план або графік 
виконання підрядних робіт входить до скла-
ду проектно-кошторисної документації.

Дата прийняття робіт замовником вва-
жається датою закінчення будівельних робіт 
або будівництва об’єкта. Лише за згодою за-
мовника підрядник набуває право достро-
ково виконати будівельні роботи, визначені 
договором будівельного підряду. 

Законодавець дає можливість сторонам 
договору змінити строк виконання будівель-
них робіт на підставі зустрічного волевияв-
лення. Відповідно до п. 19 Постанови Кабі-
нету Міністрів України «Про затвердження 
Загальних умов укладення та виконання 
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договорів підряду в капітальному будівни-
цтві» строки виконання робіт (будівництва 
об’єкта) можуть бути змінені з внесенням 
відповідних змін у договір будівельного під-
ряду в разі: виникнення обставин непере-
борної сили; невиконання або неналежного 
виконання замовником своїх зобов’язань 
(порушення умов фінансування, несвоєчас-
не надання будівельного майданчика (фрон-
ту робіт), проектної документації, ресурсів 
тощо); внесення змін до проектної докумен-
тації; дій третіх осіб, що унеможливлюють 
належне виконання робіт, за винятком ви-
падків, коли ці дії зумовлені залежними від 
підрядника обставинами; виникнення інших 
обставин, що можуть вплинути на строки 
виконання робіт (будівництва об’єкта) [7].

Сторони можуть передбачити в договорі 
будівельного підряду умову, за якою замов-
ник набуває право уповільнити, зупинити 
темпи будівництва або їх прискорити. Тобто 
договір будівельного підряду може містити 
обставини, настання яких породить у замов-
ника суб’єктивне право уповільнити, зупи-
нити темпи будівництва або їх прискорити.

Висновки

Підсумовуючи, слід констатувати, що 
в роботі виділено та проаналізовано істот-
ні умови договору будівельного підряду. 
Разом із цим автор прийшов до наступних 
висновків. По-перше, виділено наявність 
моністичної та плюралістичної концепції 
предмету договору будівельного підряду. 
По-друге, предметом договору будівельного 
підряду є не підрядні роботи або їх комплекс, 
а результат будівельних робіт, виражений у 

певній матеріальній формі (матеріальний 
результат). Справа в тому, що будь-яка робо-
та виражається в дії, а отже, є невіддільною 
від суб’єкта її здійснення, а тому є частиною 
його правового статусу та не може бути від-
чужена на підставі договору будівельного 
підряду. В іншому випадку ми маємо визна-
ти, що суб’єкт може виступати предметом та-
кого договору, що неприпустимо. По-третє, 
окреслено поняття локальних, об’єктних та 
зведених кошторисів та акцентовано увагу на 
важливості подальшого їх дослідження.
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В статье с учетом доктрины договорного права и законодательства Украины выделены суще-
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In the article, taking into account the doctrine of contract law and the legislation of Ukraine, have been 

identified the essential terms of the construction contract. It is also paid attention to the analysis of the es-
sential terms of the construction contract. Special attention is paid to the analysis of the subject matter of the 
construction contract.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ 
КОМУТАТИВНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ 
У ЦИВІЛЬНИХ ДЕЛІКТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ

У статті комутативна справедливість у деліктних цивільних зобов’язаннях визначається як 
арифметична пропорція між втратою і вигодою, еквівалентна компенсація деліквентом завданої 
шкоди, що забезпечує приведення майнового становища потерпілого до стану, що існував до право-
порушення. Аналізуючи ситуації заподіяння шкоди таким основоположним цінностям, як життя 
чи здоров’я, автор робить висновок, що реалізувати деліктні зобов’язання виключно через контекст 
теорії комутативної справедливості недоцільно, а в окремих випадках і неможливо. 

Ключові слова: справедливість, деліктне зобов’язання, відшкодування шкоди, еквівалентність  
компенсації.

Постановка проблеми. Актуальним 
завданням будь-якої галузевої юридичної 
науки, і науки цивільного деліктного права 
зокрема, завжди було відображення в праві 
основних соціальних цінностей, визнаних у 
суспільстві. Справедливість – одна з таких 
цінностей, перманентно важлива на будь-якій 
стадії суспільного розвитку. Незважаючи 
на свій абстрактно-оціночний зміст, спра-
ведливість є «альфою і омегою» вирішення 
конкретних питань сучасної цивілістики: по-
чинаючи від проблем визначення розміру 
моральної шкоди; доцільності відшкодування 
шкоди, завданої правомірними діями або у 
стані крайньої необхідності; впливу дистри-
бутивних моделей пропорційного розподілу 
ризиків і вигоди, закінчуючи комплексними 
проблемами цивільної правотворчості і пра-
возастосування. Разом із тим, незважаючи на 
загальність прояву, потенціал даної категорії, 
що має універсальний характер, створює ґрунт 
для майбутніх досліджень і залишається поки 
багато в чому ще не розкритим. Йдеться не 
стільки про дефінітивні оцінки справедливос-
ті, скільки про моделювання конструктивного 
концептуального підходу щодо її розуміння 
та адекватного практичного застосування з 
метою ефективного захисту прав та інтересів 
учасників цивільних відносин.

Теоретичні проблеми справедливості за-
галом та у сфері виконання цивільних делік-
тних зобов’язань зокрема були і є предметом 
досліджень багатьох відомих правників, таких 
як: І. Г. Бабич, Д. Є. Богданов, С. Д. Гринько, 
А. К. Губаєва, І. В. Зайцева-Калаур, Т. С. Ківа-
лова, Є. Г. Козарук, О. С. Котуха, В. В. Кула-
ков, О. О. Отраднова, В. Д. Примак, І. В. Спа-
сибо-Фатєєва, Ю. А. Тобота та ін.

Однак, незважаючи на вагомий і над-
звичайно важливий внесок вищезазначених 
вчених у розробку проблеми розуміння спра-
ведливості як засади здійснення суб’єктивних 
цивільних прав, основної форми цивільного 
права, непрямої матеріально-правової пре-
зумпції або ключового регулятора договірних 
і позадоговірних відносин, сьогодні є низка 
питань, які потребують додаткового висвітлен-
ня. Серед них – питання визначення сутності 
комутативної справедливості, обґрунтуван-
ня особливостей її прояву у сфері деліктних 
зобов’язань на основі аналізу вітчизняного 
законодавства і судової практики. Саме остан-
нє й зумовило аксіоматичність формування ці-
лей даного наукового дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Згідно традиційною позицією як вітчизняних, 
так і зарубіжних авторів-цивілістів, деліктні 
зобов’язання захищають сформований статус-
кво, а їх основне завдання – досягнення спра-
ведливості шляхом відновлення становища, 
яке існувало до порушення права. Так, ак-
туалізуючи значення якісного використан-
ня методів деліктного права як вирішальної 
передумови вдосконалення різних напрямів і 
сфер юридичної активності у сфері деліктних 
правовідносин, С. Д. Гринько зазначає: «На 
інститут деліктного цивільного права покла-
дається виконання не лише загальнопревен-
тивної функції цивільно-правової відпові-
дальності, але й спеціально-відновлювальної, 
що забезпечує приведення майнового ста-
новища потерпілого до стану, що існував до 
правопорушення» [5, с. 33]. Типової позиції 
дотримується І. Поляков, який, характеризу-
ючи сутність деліктних зобов’язань, визначає 
останні як «правову форму відносин щодо 
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перерозподілу матеріальних благ, коли особа, 
що завдала шкоди, її відшкодовує без будь-
якої зустрічної вигоди з боку потерпілого». 
Саме такий механізм реалізації деліктної від-
повідальності, на думку вченого, «сприяє від-
новленню майнового стану, який був у нього 
до заподіяння шкоди» [9, с. 10].

Досліджуючи загальноєвропейські тен-
денції розвитку компенсаційних процесів у 
сфері охоронних зобов’язань, М. Капустіна 
констатує: «Інститут відповідальності в праві 
покликаний гарантувати юридичну нормова-
ну соціальну взаємодію, виключити свавілля 
(непередбачуваність) в соціальних відноси-
нах і, за умови реалізації інституту деліктної 
цивільної відповідальності, забезпечити від-
новлення порушених майнових і немайно-
вих прав потерпілих» [6, с. 98]. Розкриваючи 
проблемні питання застосування принципу 
справедливості під час виконання деліктних 
зобов’язань та прийняття судом рішень по 
справах про відшкодування шкоди, О. Отрад-
нова зауважує: «Існування в цивільних пра-
вовідносинах зобов’язань, спрямованих на 
відшкодування завданої шкоди (позадого-
вірних зобов’язань), є реалізацією принципу 
справедливості, оскільки основна мета таких 
зобов’язань – відновлення порушених прав та 
компенсація завданої шкоди» [8, с. 121].

Названі і схожі позиції інших вчених-
цивілістів, по суті, базуються на ідеї так зва-
ної комутативної справедливості (corrective 
justice), згідно з якою завдання деліктного 
права полягає у відновленні рівноваги, яка іс-
нувала до вчинення делікту. Деліктне право 
«коригує» несправедливість шляхом відшко-
дування повної вартості втрат відповідальною 
стороною, таким чином, відбувається зворот-
на передача, зворотний перерозподіл ресурсів 
(allocation back). Таке розуміння комутатив-
ної справедливості походить ще від вчення 
Аристотеля, який виділив загальну і приват-
ну справедливість (при цьому саме остання 
й була розділена ним на дистрибутивну і ко-
мутативну). Давньогрецький мислитель мета-
форично характеризував комутативну спра-
ведливість з позиції «арифметичної рівності». 
Таким чином, якщо вчиненням делікту запо-
діюється шкода, одночасно він стає «виго-
дою» для деліквента і «втратою» для потерпі-
лого, то комутативна справедливість виконує 
роль взаємовідношення між даною втратою і 
вигодою. З метою відновлення арифметичної 
рівності вартість витрат повинна бути перене-
сена з потерпілого на деліквента. Відповідно, 
компенсація в такому разі індивідуально-пер-
соналізована, тобто для свого здійснення ви-
магає ідентифікації відповідача, причому без 
урахування його внутрішніх мотивів, ступеня 
усвідомленості і свободи вчинення дій.

Цей підхід розрахунку компенсації 
заснований на концепції байдужості: у разі 
виплати потерпілому повної компенсації його 
загальний стан не повинен погіршитися по-
рівняно зі станом, що існував до події делікту, 
який призвів до появи збитків. Використову-
ючи такий методологічний підхід відновлення 
справедливості, суд присуджує відшкодуван-
ня збитків в розмірі, який ставить потерпілу 
сторону в такий стан, в якому вона опинилася 
б у разі дотримання (не порушення) її закон-
них прав. Якщо використання компенсації 
досягає своєї мети, то добробут постраждалої 
сторони в разі дотримання її прав і в разі їх 
порушення і виплати компенсації збігається. 
Іншими словами, потерпілому, який отримав 
еквівалентну компенсацію, байдуже, мав міс-
це несприятливий випадок або ж ні. Його до-
бробут від цього не змінюється.

Ідея протилежності справедливого і неспра-
ведливого, яка базувалася на зіставленні екві-
валентного і нееквівалентного, була особливо 
актуальна в інтерпретаціях римських юристів. 
Правовий еквівалент (рівна справедливість) є 
незмінною і постійною волею надавати кож-
ному його право (Ульпіан). Відповідно, якщо 
виходити з вищевикладеної позиції доктрини 
арифметичної пропорційності, еквівалентність 
означала зіставлення двох або більше явищ і 
визнання їх взаємної відповідності.

Разом з тим в умовах розвитку сучасного 
цивільно-правового поля часто виникає про-
блема, викликана невизначеністю такого зі-
ставлення (цим воно істотно відрізняється, 
наприклад, від кримінального законодавства, 
де принцип справедливості дістає відносно 
виразне формулювання). Проілюструвати цю 
проблему можна на прикладі дискусії про ме-
ханізм справедливого відшкодування шкоди 
деліквентом, яка полягає в такому: з одного 
боку, деліктна відповідальність є інструмен-
том усунення несправедливості, яку поро-
джує наявний делікт, шляхом покладання на 
деліквента обов’язку відшкодувати шкоду 
в повному обсязі (на це, зокрема, вказано в  
ст. 1166 ЦК України). Однак, з іншого 
боку, аналізувати деліктну відповідальність 
виключно у контексті теорії комутативної 
справедливості не доцільно. Послідовна ре-
алізація ідеї комутативної справедливості 
під час виконання деліктного зобов’язання 
може породити ще більшу несправедливість, 
як в неодноразово модельованому вченими 
прикладі заподіяння шкоди небагатим делік-
вентом потерпілому-мільярдерові [4, с. 50]. 
У такій ситуації реалізація принципу кому-
тативної справедливості шляхом еквівалент-
ного відновлення становища, яке існувало 
до вчинення делікту, призведе до збіднення  
деліквента і його сім’ї.
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Для таких ситуацій у вітчизняному ЦК 
України є правило (ст. 1193 ЦК України), яке 
допускає облік майнового стану деліквента 
для вирішення питання про розмір відшко-
дування. Однак назване правило вступає в 
пряме протиріччя з принципом комутативної 
справедливості.

Постановка проблеми еквівалентного 
розміру компенсації вимагає уточнення по-
зиції співвідношення цінностей і цілей, яким 
має слідувати система деліктного права під 
час використання компенсаційного механіз-
му. Інакше нееквівалентне визначення роз-
міру компенсації може привести або до по-
рушення ефективних правил, якщо розмір 
компенсації занижений, або до дотримання 
неефективних правил, а також до прагнення 
уникнути діяльності в певних сферах, якщо 
величина компенсації завищена. Констату-
ючи наявність ситуацій, у яких мають місце 
втрати, які не підлягають грошово-вартісній 
оцінці, І. В. Спасібо-Фатєєва та С. Н. При-
ступа зазначають, що «неможливо вести мову 
про будь-яку точність щодо вартісного визна-
чення всіх втрат і про їх еквівалентно-вартісну 
заміну. Фактично можливо замінити зазначе-
ні втрати лише в певній частині. При цьому 
втрати саме в найголовнішому їх прояві мо-
жуть з об’єкта відшкодування взагалі виклю-
чити і, як наслідок, відшкодування цих втрат 
не відбуватиметься. Вони замінюються зовсім 
іншими цінностями, не збігаються ні за обся-
гом, ні за призначенням з тими, які втратила 
потерпіла сторона». Тому, зважаючи на ре-
зонні зауваження представників харківської 
цивілістичної школи права, «в таких випад-
ках можна говорити лише про компенсацію 
як про можливість заміни понесених втрат 
відповідними матеріальними цінностями» 
[10, с. 173].

З огляду на вищевикладене, можна зроби-
ти висновок, що з фундаментальних позицій 
картину деліктної відповідальності як засобу 
відновлення рівноваги, яка існувала до вчи-
нення делікту, не слід абсолютизувати. Делік-
тний позов фактично не може скасувати пра-
вопорушення, повернути світ у стан рівноваги, 
що передував делікту. Так,  як приклад, коли 
деліктний позов не завжди здатний задоволь-
нити у повному обсязі вимогу відшкодуван-
ня заподіяної шкоди і, тим більше, повернути 
світ у початковий стан, можна назвати ситуа-
ції заподіяння шкоди таким основоположним 
благам, як життя і здоров’я. У зазначених ситу-
аціях шкода завдається нематеріальним благам 
і немайновим особистим правам потерпілих, 
водночас виникає майнова шкода, яка може 
бути пов’язана з втратою заробітку, додатко-
вими витратами на лікування, протезування, 
санаторно-курортне обслуговування тощо.

У зв’язку з втратою працездатності, 
пов’язаною з ушкодженням здоров’я, потерпі-
лий все одно залишиться на все життя жертвою 
вчиненого делікту, а суспільство цілком або зна-
чною мірою втратить корисного працівника, ви-
робника матеріальних або ідеальних благ.

Для ушкоджень, які спричинили неви-
ліковні каліцтва, а тим більше смерть, ком-
пенсація не може бути обчислена однознач-
но, оскільки життя і здоров’я людини apriori 
безцінні. Крім того, не можна не враховувати 
і того, що оцінка власного життя і здоров’я, 
як правило, дуже суб’єктивна. Потерпілий, 
навіть якщо він залишився живий, буде пере-
кручувати такого роду оцінку, щоб збільши-
ти розмір компенсації. З іншого боку, даючи 
об’єктивну оцінку завданих збитків потерпі-
лому, судом має вирішити складне завдання – 
призначити виплату, відповідну розміру ком-
пенсації, і тим самим створити стимули для 
акуратної поведінки деліквента і зниження 
кількості нещасних випадків у майбутньому.

Обсяг змісту комутативної справедливості, 
що дозволяє арифметично оцінити юридичну 
(види збитків) і економічну (розмір) сторони 
заподіяної шкоди також неможливо застосува-
ти до такого виду деліктних зобов’язань, як 
моральна шкода. Незважаючи на те, що у ци-
вільно-правовій доктрині традиційною є дум-
ка, згідно з якою розмір компенсації моральної 
шкоди, яка вимагається потерпілим, має бути 
справедливим, тобто адекватним тому обсягу 
фізичних та моральних страждань, яких він за-
знав у результаті скоєного щодо нього право-
порушення, заслуговує на увагу думка Є. Г. Ко-
зарук, О. А. Лупандіної про те, що «питання 
визначення розміру моральної (немайнової) 
шкоди є одним з найскладніших і найпроблем-
ніших. Ще не розроблено, і, напевно, неможли-
во розробити ідеальну методику визначення 
моральних страждань, сліз, горя в грошовому 
еквіваленті». До того ж кожна людина – це 
індивідуальність, що має тільки їй властиві 
емоції, переживання й інші психічні процеси 
життєдіяльності. 

У ч. 3 ст. 23 ЦК України зроблено застере-
ження, що, вирішуючи питання щодо відшко-
дування моральної шкоди, суд повинен врахо-
вувати вимоги розумності та справедливості. 
Разом із тим вищевикладене правило не має 
достатнього ступеня визначеності в контексті 
конкретизації розміру справедливої компен-
сації шкоди, завданої потерпілому. Більш чіт-
ку правову позицію щодо визначення розміру 
грошового відшкодування моральної шкоди 
зайняв Пленум Верховного Суду України 
в постанові № 4 від 31 березня 1995 р. «Про 
судову практику в справах про відшкоду-
вання моральної (немайнової) шкоди», за-
значивши в п. 9, що «розмір відшкодування 
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моральної (немайнової) шкоди суд визна-
чає залежно від характеру та обсягу страж-
дань (фізичних, душевних, психічних тощо), 
яких зазнав позивач, характеру немайнових 
втрат (їх тривалості, можливості відновлення 
тощо) та з урахуванням інших обставин. При 
цьому суд має виходити із засад розумності, 
виваженості та справедливості» [2]. Однак і 
вищевказане правило лише частково допо-
магає правозастосувачу вирішити питання з 
визначенням конкретного розміру компенса-
ції. Воно дозволяє визначити, в більшому або 
меншому обсязі, компенсацію моральної шко-
ди, проте не вказує в контексті комутативної 
справедливості «точку відліку» – суму, від 
якої потрібно відштовхуватися, і більше або 
менше якої необхідно компенсувати залежно 
від ступеня фізичних і моральних страждань, 
провини або індивідуальних особливостей 
потерпілого та інших обставин порушення не-
майнового блага.

Висновки

Таким чином, аналізуючи вищевикладені 
приклади, можна констатувати, що відшкоду-
вання шкоди як загальна обов’язкова умова 
відповідальності не має єдиного правила спра-
ведливого розрахунку для всіх видів деліктних 
зобов’язань. Відповідно, зводити весь інститут 
деліктної відповідальності до основ теорії ко-
мутативної справедливості не можна; її явно 
бракує для повного розкриття суті настіль-
ки багатогранного цивілістичного феноме-
на. Складність розглянутих ситуацій у сфері 
деліктних зобов’язань полягає, перш за все, в 
тому, що категорія справедливості є всеосяж-
ною за своєю суттю, охоплює різні сторони сус-
пільного життя і нестандартні цивільно-право-
ві ситуації, і принципово важливо, уклавши 
поняття справедливості в прокрустові засади 
цивілістичної науки, не втратити самої її суті.
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В статье коммутативная справедливость в деликтных гражданских обязательствах определя-
ется как арифметическая пропорция между потерей и выгодой, эквивалентная компенсация делик-
вента причиненного ущерба, которая обеспечивает приведение имущественного положения потер-
певшего в состояние, существовавшее до правонарушения. Анализируя ситуации причинения вреда 
таким основополагающим ценностям, как жизнь или здоровье, автор делает вывод, что реализовать 
деликтные обязательства исключительно через контекст теории коммутативной справедливости 
нецелесообразно, а в отдельных случаях и невозможно.

Ключевые слова: справедливость, деликтное обязательство, возмещение вреда, эквивалентность 
компенсации.

Commutative justice in tort / civil liability is defined as an arithmetic ratio between loss and benefit, 
equivalent to compensation by the delinquent of the damage, providing financial situation to bring the victim 
to the condition that existed before the offense. By analyzing the situation of causing damage to such funda-
mental values as life or health, the author concludes that it is impractical to realize tort obligations solely due 
to the context of the theory of commutative justice, and in some cases it is not possible.

Key words: justice, tort liability, reparation, equivalence of compensation.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ 
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

У статті розкриваються особливості поділу електронних доказів на види за різними критерія-
ми. Звертається увага на деякі проблемні питання класифікації електронних доказів у цивільному 
процесуальному праві України. Обґрунтовується неможливість формування вичерпного переліку всіх 
видів електронних носіїв цифрових даних, які можуть бути подані до суду. Пропонується змінити 
законодавчий підхід до визначення поняття електронних доказів.

Ключові слова: цивільний процес, електронні докази, цифрові дані, класифікація.

Постановка проблеми. Нормативне 
регулювання інституту доказування у ві-
тчизняному процесуальному законодавстві 
довгий час не відповідало вимогам сьогоден-
ня в частині визнання досягнень науково-
технічного прогресу та використання їх 
доказового потенціалу. Поява поняття елек-
тронних доказів у цивільному судочинстві 
означає необхідність регламентації порядку 
подання та дослідження кожного можливо-
го виду цифрових даних. Але для цього по-
трібно дослідити обсяг поняття електронних 
доказів, визначити найбільш поширені види 
та класифікувати їх. У зв’язку з цим питання 
поділу поняття електронних доказів на види 
та їх класифікації набуває своєї актуальності.

Стан наукової розробленості. Проблема-
тика поділу електронних доказів на види була 
предметом наукових досліджень у працях 
Н. Є. Блажівської, О. Т. Боннера, К. Л. Бра-
новіцького, Р. С. Бурганова, О. П. Вєршиніна, 
С. П. Ворожбіт, М. В. Горєлова, К. Б. Дрогозюк, 
С. С. Єсімова, А. Ю. Каламайка, Я. С. Калми-
кової, І. О. Крицької, О. М. Лазька, М. О. Мі-
трофанової, Ю. С. Павлової, В. С. Петренка, 
Р. В. Тертишнікова, С. Я. Фурси, Ж. В. Хацу-
ка, Д. М. Цехана та інших.

Метою цієї статті є характеристика різ-
них підходів до поділу поняття електро-
нних доказів на види на підставі аналізу 
положень цивільного процесуального 
законодавства України і теоретичних по-
глядів учених, формулювання на їх основі 
авторської класифікації електронних дока-
зів, а також висновків і пропозицій щодо 
вдосконалення правового регулювання по-
рядку застосування електронних доказів у 
цивільному судочинстві України.

Виклад основного матеріалу. Запрова-
джене у процесуальне законодавство Укра-
їни поняття електронних доказів є доволі 

складним, комплексним. Іще наприкінці 
1960-х років юристи зі США, які першими в 
історії зіткнулися з електронними доказами у 
практичній діяльності, вказували, що це нове 
явище «може мати безліч облич» [1, с. 701]. 
У той час левова частка судових справ, у 
яких фігурували електронні докази, була 
пов'язана з простим, але, очевидно, найбільш 
поширеним їх різновидом – електронними 
документами, а точніше паперовими копіями 
електронних документів, т. зв. «роздруківка-
ми». Через десятиліття, наприкінці 1970-х 
років, до електронних доказів у США вже 
відносили комп'ютерні програми, деякі носії 
цифрових даних і навіть метадані [2, с. 442]. 
Сьогодні ми вже чітко усвідомлюємо, що це 
була лише верхівка айсберга, справжні роз-
міри якого почали проявлятися лише згодом, 
і нині поняття електронних доказів вклю-
чає надзвичайно широке коло різних форм 
об’єктивації цифрових даних та їх носіїв, що 
виходить далеко за межі комп’ютерних роз-
друківок.

Повертаючись до питання про виді-
лення окремих видів електронних доказів, 
чинне процесуальне законодавство України 
містить широкий нормативний перелік ви-
дів електронних доказів. Наприклад, за ч. 1 
ст. 100 Цивільного процесуального кодексу 
України (далі – ЦПК України) до електро-
нних доказів належать, зокрема, електронні 
документи (у т. ч. текстові документи, гра-
фічні зображення, плани, фотографії, відео 
та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), 
текстові, мультимедійні та голосові повідо-
млення, метадані, бази даних та інші дані в 
електронній формі, що можуть зберігатися, 
зокрема, на портативних пристроях (картах 
пам’яті, мобільних телефонах тощо), серве-
рах, системах резервного копіювання, інших 
місцях збереження даних в електронній фор-
мі (в тому числі в мережі Інтернет) [3]. Оче-
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видно, що такий перелік не є класифікацією, 
оскільки охоплює не лише види даних, але й 
форми їх об’єктивації, види носіїв та джерела 
цифрової інформації. Головною метою цього 
переліку, напевно, є орієнтування суб’єктів 
судового процесу щодо того, які фактичні 
дані в електронній (цифровій) формі можуть 
бути визнані електронними доказами в суді 
та де їх слід шукати.

Водночас необхідно констатувати відсут-
ність єдності з приводу видів електронних 
доказів у теорії процесуальних юридичних 
наук. Зокрема, в доктрині цивільного про-
цесу обґрунтовані лише деякі теоретичні 
класифікації: залежно від особливостей їх 
форми (звуко- та відеозаписи, електронні 
документи та інша інформація в електро-
нній формі), а також залежно від порядку 
формування (дані, що створюються опера-
тором електронно-обчислювальної машини, 
та дані, які створюються комп’ютерною сис-
темою) [4, ст. 63]. В основі цієї класифікації 
лежать лише деякі аспекти багатогранного 
явища електронних доказів, які можуть бути 
використані як підстави поділу цілого на 
частини, тому така класифікація може бути 
доповнена й іншими критеріями.

Такими є основні доробки щодо виділен-
ня окремих видів електронних доказів у ци-
вільному процесі сьогодні. Варто зазначити, 
що вищевказані підходи часто порушують 
деякі фундаментальні правила логіки. Зо-
крема, вимогу дотримання єдиної підстави 
поділу понять на види чи вимогу тотожнос-
ті, за якою сумарний обсяг змісту видових 
понять має збігатися з обсягом змісту родо-
вого поняття. На цій підставі актуальним є 
проведення подальших досліджень у напря-
мі вдосконалення наявних підходів.

Електронні докази – комплексне поняття, 
тому його поділ на види може здійснюватися 
за різними підставами. Видається, що елек-
тронні докази можуть бути класифіковані за 
такими критеріями: а) за способом введення 
інформації в ЕОМ; б) за способом виведення 
цифрових даних; в) залежно від типу та виду 
матеріального носія, на якому зберігаються 
цифрові дані; г) за джерелом одержання фак-
тичних даних в електронній (цифровій) фор-
мі; д) за суб’єктом фіксації цифрових даних; 
е) залежно від способу подання до суду. В ці-
лому підстав для поділу може бути значно 
більше, проте вказані видаються основними.

За способом введення інформації в 
ЕОМ фактичні дані в електронній (цифро-
вій) формі можна поділяти на: 1) текстові; 
2) зображувальні; 3) звукові; 4) об’ємно-
просторові; 5) нюхові, та 6) комбіновані. 
В основі цього критерію лежать особливос-
ті способів і методів введення інформації 

в ЕОМ для її подальшої обробки. Загалом, 
текстовими можна вважати будь-які відо-
мості про факти та обставини справи, що 
вводиться в ЕОМ у вигляді знаків чи симво-
лів (здебільшого, текст). До зображувальних 
належать дані, відмінні від текстових, які 
вводяться шляхом, наприклад, створення чи 
сканування малюнків, графічних зображень, 
карт, діаграм, схем, креслень тощо. Звукови-
ми є докази, що вводяться шляхом запису 
усного мовлення чи звуко-шумових ефектів, 
аудіомелодій, музичних композицій і такого 
іншого. Об’ємно-просторові фактичні дані 
формуються, зокрема, шляхом створення 
дво- або тривимірних електронних моделей 
матеріальних об’єктів або шляхом надання 
ЕОМ програмних вказівок за допомогою 
рухів [5, с. 159; 6, с. 19]. Нюхові докази зби-
раються за допомогою спеціальних електро-
нно-цифрових пристроїв, які аналізують 
хімічні сполуки, наявні у повітрі [7]. Ком-
біновані ж електронні докази формуються 
шляхом поєднання кількох способів введен-
ня даних. Розуміння відмінностей між цими 
способами сприятиме суб’єктам судового 
пізнання у встановленні деяких фактів та об-
ставин, пов’язаних із формуванням електро-
нних доказів (наприклад, коло осіб, відпові-
дальних за створення цифрових даних, або 
можливі причини виявлених помилок).

З попереднім критерієм корелює така 
підстава поділу, як спосіб виведення циф-
рових даних. Цей критерій указує на органи 
чуття, за допомогою яких суб’єкти пізнання 
можуть сприймати семантичний зміст дока-
зового матеріалу. Для електронних доказів 
це означає, що в результаті відтворення вони 
повинні набути певної форми, придатної для 
сприйняття людиною. Очевидно, що спосо-
бів і методів відтворення цифрових даних 
може бути рівно стільки, скільки в люди-
ни існує органів чуття, за допомогою яких 
вона може розпізнавати інформацію [8, с. 6]. 
Зв’язок із попередньою класифікацією поля-
гає в тому, що функціонування ЕОМ підпо-
рядковане певним програмним інструкціям, 
більшість з яких мають текстовий вигляд, а 
тому можуть бути досліджені за допомогою 
візуальних методів пізнання. Тим не менш 
за способом виведення електронні докази 
можна поділяти на: 1) візуальні; 2) звукові; 
3) тактильні; 4) нюхові; 5) смакові, та 6) змі-
шані. До візуальних належать усі цифрові 
дані, що сприймаються за допомогою органів 
зору: електронні документи, листи, повідо-
млення, фотографії, картинки, малюнки, гра-
фіки, відеозаписи без звуку тощо. Звуковими 
є електронно-цифрові дані, що сприймають-
ся за допомогою органів слуху. Це можуть 
бути записи розмов, зроблені за допомогою 
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диктофону, та інші аудіозаписи в цифровому 
форматі. Тактильні, нюхові та смакові елек-
тронні докази поки що не є поширеними у 
вітчизняному судочинстві, хоча вже сьогод-
ні існують технології, що дозволяють людям 
опановувати матерію на вищому рівні. Мож-
ливо, у недалекому майбутньому кожен змо-
же за допомогою ЕОМ змінювати, зокрема, 
м’які чи рідкі речовини на тверді, шорсткі 
поверхні на гладкі; створювати харчові про-
дукти з різними неприродними смаками; 
миттєво змінювати одорологічну атмосфе-
ру в приміщеннях (наприклад, їдкий запах 
цигаркового диму перетворити на аромат 
фруктів чи квітів). Із цієї причини не можна 
виключати можливість появи в майбутньому 
тактильних, смакових або нюхових електро-
нних доказів. Змішаними слід вважати такі 
докази, у сприйнятті яких беруть участь де-
кілька різних органів чуття. Наприклад, у 
процесі споживання їжі вхідну інформацію 
синхронно сприймають смакові та нюхові 
рецептори, а під час перегляду відеозаписів 
можуть одночасно сприйматися зображення 
і звукові сигнали.

Внаслідок фізико-технічних особли-
востей електронні докази можуть збері-
гатися лише на електронних носіях. Але 
законодавець у ч. 3 ст. 100 ЦПК передбачив 
можливість подання до суду паперових копій 
електронних доказів, прямо вказавши, що па-
перова копія електронного доказу є електро-
нним доказом, а не письмовим. Це положен-
ня видається вкрай дискусійним і тягне за 
собою необхідність виділення такого крите-
рію класифікації, як тип і вид матеріального 
носія. На підставі викладеного можливими 
є такі типи матеріальних носіїв для фіксації 
змісту цифрових даних: 1) електронний, і 2) 
паперовий. На електронних носіях можуть 
зберігатися будь-які види цифрових даних. 
Але не всі види електронної інформації мо-
жуть бути відображені на паперових носіях. 
На папері можуть бути видруковані текстові 
документи, фотографії, картинки, зображен-
ня, малюнки, графіки, діаграми та інші поді-
бні, але не можуть бути відображені, зокрема, 
відео чи звукозаписи, а також фактичні дані 
тактильного, одорологічного чи смакового 
характеру.

У свою чергу, електронний тип носі-
їв цифрових даних має своє різновиди, але 
питання їх виділення є доволі складним. Це 
пов’язано з тим, що розвиток технологій збе-
реження та передачі даних є постійним і не 
зупиняється ні на секунду, внаслідок чого 
надати вичерпний перелік усіх можливих 
видів електронних носіїв можна лише станом 
натепер, оскільки в майбутньому він може 
бути неактуальним. Наприклад, ще вчора 

загальнопоширеними були записи на аудіо-
касетах з магнітною стрічкою, проте сьогод-
ні вони майже повністю вийшли з ужитку. 
Отже, очевидно, що дотримання логічних 
правил поділу понять на види є майже не-
можливим. Це наштовхує на висновок про те, 
що вичерпно виділити усі види електронних 
носіїв цифрових даних неможливо, а будь-які 
класифікації електронних доказів за видом 
електронного носія слід вважати умовними, 
оскільки вони можуть стосуватися лише тих 
носіїв, які є поширеними нині. Отже, залеж-
но від фізичного принципу, за яким функ-
ціонує електронний пристрій, найбільш по-
ширеними носіями електронної інформації 
можна вважати: а) електромеханічні; б) елек-
тромагнітні носії; в) електронно-оптичні, та 
г) напівпровідникові. До електромеханічних 
носіїв можна віднести, зокрема, перфокарти 
й перфострічки, які були родоначальника-
ми сучасних електронних засобів збережен-
ня даних. Електромагнітними є магнітні 
стрічки (зокрема, деякі види аудіокасет, які 
були поширені в Україні в 1990-х роках), а 
також гнучкі магнітні диски (т. зв. «диске-
ти», FDD) та жорсткі магнітні диски (т. зв. 
«вінчестери», HDD). Принцип оптичного 
зчитування даних використовується в різ-
них видах електронно-оптичних дисків (як-
от, CD, DVD, BD). Найбільш поширеним 
напівпровідниковим електронним носієм 
є твердотілі напівпровідникові мікросхеми 
(SSD), що включають незліченну кількість 
видів карт пам’яті (наприклад, USB-flash). 
У цивільному судочинстві від виду електро-
нного носія може залежати вибір засобу від-
творення доказових відомостей, необхідність 
залучення у процес суб’єктів, які володіють 
спеціальними знаннями, потреба у вчиненні 
додаткових процесуальних дій тощо.

На підставі викладеного слушною вида-
ється думка про те, що сьогодні більш праг-
матично вести мову не про види носіїв 
електронних доказів, а про найбільш поши-
рені види джерел цифрових даних, із яких 
суб’єкти судового процесу можуть черпати 
відомості про факти та обставини, які ма-
ють значення для вирішення справи. Знання 
того, де слід шукати відомості про факти та 
обставини, що входять до предмета доказу-
вання, сприятимуть економії часу, допомо-
жуть у підготовці процесуальних докумен-
тів та організації судових засідань. Отже, до 
джерел, з яких можуть бути одержані циф-
рові дані доказового характеру, належать: 1) 
електронні документи; 2) їх окремі реквізити 
(наприклад, електронний-цифровий під-
пис); 3) веб-сторінки у глобальних телекому-
нікаційних мережах; 4) локальні телекомуні-
каційні мережі; 5) електронні повідомлення 
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(зокрема, текстові, мультимедійні, голосові);  
6) метадані програмно-файлових систем 
ЕОМ; 7) цифрові аудіо та відеозаписи;  
8) державні автоматизовані інформаційні ре-
сурси (наприклад, державні реєстри) тощо. 
Хоча вказані джерела широко використо-
вуються в судовій практиці, такий поділ не 
може вважатися ані вичерпним, ані науково 
обґрунтованим. Його завдання полягає лише 
в тому, щоб орієнтовно вказувати на дже-
рела, відомості з яких можуть бути визнані 
електронними доказами в суді.

У цьому контексті варто звернути увагу 
на проблему ототожнення електронних дока-
зів, отриманих із пам’яті ЕОМ та одержаних 
з каналів електрозв’язку. Сьогодні цифрові 
дані, що передаються каналами зв’язку, як 
правило, зберігаються на віддалених серве-
рах. Для того, щоб відтворити інформацію 
з глобальних телекомунікаційних мереж, 
ЕОМ завантажує і тимчасово зберігає у 
своїй оперативній пам’яті електронну ко-
пію цих даних або їх частину. Наприклад, 
відеозапис, який ми переглядаємо в режимі 
он-лайн у мережі Інтернет, з технічної точки 
зору повністю або частково знаходиться в 
оперативній пам’яті нашої ЕОМ. Тобто су-
часні ЕОМ дають можливість відтворювати 
цифрові дані з різних джерел – внутрішньої 
пам’яті чи каналів електрозв’язку. Пробле-
ма полягає в тому, що для суб’єкта пізнання 
однотипні електронні докази можуть вигля-
дати однаково, хоча з юридичної точки зору 
матимуть різний процесуальний статус (на-
приклад, електронні документи, один з яких 
збережений у пам’яті комп’ютера, а інший 
переглядається в режимі он-лайн у мережі 
Інтернет). Різниця може полягати, зокрема, 
у тому, що доказ, який зберігається в ЕОМ, 
з високим ступенем імовірності є оригіна-
лом, а інший – лише електронною копією 
електронного доказу. Отже, ототожнення 
електронних доказів, отриманих із пам’яті 
та одержаних через канали електрозв’язку, є 
помилковим і може призвести до негативних 
наслідків і хибних процесуально-правових 
висновків.

Ступінь довіри до електронних доказів і 
потенційна оцінка їх достовірності суттєво за-
лежать від суб’єкта фіксації цифрових даних 
на матеріальному носії. За цим критерієм 
електронні докази можна поділяти на: 1) ті, 
що зафіксовані учасниками судової справи са-
мотужки (наприклад, власним електронним 
цифровим підписом); 2) докази, закріплені 
за допомогою нотаріуса; 3) зафіксовані спеці-
ально уповноваженими особами. Так, кожен 
учасник судової справи, який має намір пода-
ти до суду цифрові дані як докази, може здій-
снити фіксацію таких відомостей власноруч і 

подати їх до суду як оригінали. Якщо ж учас-
ник бажає подати до суду електронну копію 
цифрових даних, то ч. 2 ст. 100 ЦПК України 
вимагає засвідчення такої копії електронним 
цифровим підписом. На жаль, законодавством 
України до цього часу не визначено порядків 
посвідчення електронних і паперових копій 
електронних документів. Унаслідок цього до 
вирішення цих питань на законодавчому рівні 
учасники процесу мають можливість подати 
електронні докази лише в оригіналі. Проте не 
до кінця з’ясованим залишається питання, що 
саме можна вважати оригіналом електронно-
го доказу, тому проблема допустимості будь-
яких копій електронних доказів залишається 
невирішеною.

За способом подання до суду електронні 
докази можна поділяти на ті, що: 1) подають-
ся разом із носієм; 2) надсилаються окремо 
через Єдину судову інформаційно-телекому-
нікаційну систему; 3) дістаються судом влас-
ними зусиллями; 4) формуються у суді. Так, 
разом із носієм, як правило, подаються циф-
рові дані, якими володіють учасники справи 
чи треті особи, від яких їх можна одержати. 
Або дані, що знаходяться у вільному публіч-
ному доступі й учасники процесу виявили 
бажання подати їх до суду на власному 
носію. Щодо надсилання доказів до суду 
через канали електрозв’язку, то згідно з п. 
15.1 перехідних положень ЦПК України до 
дня початку функціонування Єдиної судової 
інформаційно-телекомунікаційної системи 
подання, реєстрація, надсилання процесу-
альних та інших документів і доказів, а також 
формування, зберігання та надсилання мате-
ріалів справи здійснюються в паперовій фор-
мі. Видається, що в майбутньому електронні 
докази можна буде надіслати на офіційну 
адресу електронної пошти суду чи додати до 
електронних матеріалів конкретної судової 
справи у відповідному розділі загально-
державної інформаційно-телекомунікацій-
ної системи органів судової влади шляхом 
завантаження окремих файлів і документів з 
пам’яті ЕОМ. Крім цього, хоча суд не може 
збирати докази з власної ініціативи згідно з 
ч. 7 ст. 81 ЦПК, він може самостійно одер-
жувати відомості в електронній формі під 
час перевірки доказів, поданих учасниками 
справи. Зокрема, шляхом перевірки фактів і 
обставин за допомогою відомостей з держав-
них або єдиних реєстрів. Також за певних 
обставин електронні докази можуть бути 
згенеровані самим судом. Наприклад, судові 
повістки, протоколи огляду речей і докумен-
тів, технічні записи судових засідань, судові 
накази та рішення.

Таким наразі видається поділ поняття 
електронних доказів на види та їх класифікації.
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Висновки

Отже, сьогодні є очевидним, що роз-
виток суспільних відносин зумовлює таку 
ситуацію, за якої законодавець не встигає 
врегульовувати фактичні відносини норма-
ми позитивного права. Для прикладу можна 
навести відносини, що виникають у віртуаль-
ному просторі – соціальних мережах, де від-
сутня юрисдикція будь-якої держави. У цих 
спільнотах теж виникають спори: про захист 
честі та гідності, про захист авторських прав, 
про стягнення боргу за договором позики, 
укладеним в електронній формі; спори між 
гравцями он-лайн ігор тощо.

Надшвидкий розвиток інформаційно-те-
лекомунікаційних технологій унеможлив-
лює формулювання вичерпного переліку 
всіх видів електронних доказів. Можливо, 
законотворцям слід відмовитися від ідеї про 
необхідність визначення всіх можливих ти-
пів і видів цифрових даних та їх електронних 
носіїв, які можуть бути подані до суду. На-
томість доцільним уявляється закріплення в 
законодавстві України «широкої» дефініції 
поняття електронних доказів, яка б фіксува-
ла лише найбільш загальні, сутнісні ознаки 
цього явища. Узагальнене формулювання га-
рантувало б можливість віднесення до елек-
тронних доказів будь-яких цифрових даних 
на будь-якому електронному носії, що існує 
сьогодні чи може з’явитися у майбутньо-
му. Здається, саме такий підхід чимало часу 
сприятиме застосуванню поняття електро-
нних доказів у цивільному процесі України, 
оскільки, як би не розвивалися технології, 

«широке» визначення буде завжди актуаль-
ним.
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В статье раскрываются особенности разделения электронных доказательств на виды по раз-
личным критериям. Обращается внимание на некоторые проблемные вопросы классификации элек-
тронных доказательств в гражданском процессуальном праве Украины. Обосновывается невозмож-
ность формирования исчерпывающего перечня всех видов электронных носителей цифровых данных, 
которые могут быть поданы в суд. Предлагается изменить законодательный подход к определению 
понятия электронных доказательств.

Ключевые слова: гражданский процесс, электронные доказательства, цифровые данные, классифи-
кация.

The article reveals peculiarities of the division of the electronic evidence concept into types according to 
different criteria. Attention is drawn to some problematic issues in classification of electronic evidence in the 
civil procedural law of Ukraine. The impossibility of creating an exhaustive list of all types of digital data car-
riers is stated. It is proposed to change the legislative approach to defining the concept of electronic evidence.

Key words: civil procedure, digital evidence, digital data, classification.
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У статті розглядаються питання підстав звільнення від доказування. Проаналізовано поняття 
визнання обставин учасниками справи та їх класифікації. Автор аналізує процесуальне закріплення 
форм визнання обставин учасниками справи. Розглянуто питання про нормативне регулювання ви-
знання обставин загальновідомими. Досліджено роль суду щодо визнання обставин загальновідоми-
ми. Зроблено висновок про доцільність звільнення від доказування за наявності достатніх підстав не 
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стороною обставин, загальновідомі обставини.

Постановка проблеми. Доказуванням у 
цивільному судочинстві у справах про від-
шкодування шкоди, заподіяної внаслідок 
дорожньо-транспортної пригоди, є проце-
суальна діяльність учасників судового про-
цесу, спрямована на встановлення наявності 
або відсутності обставин (фактів), які мають 
значення для вирішення справи. Крім того, 
нами встановлено, що обов’язок доказуван-
ня покладено на сторони та інших учасників 
справи: саме сторони повинні довести ті об-
ставини, на які вони посилаються як на під-
ставу своїх вимог або заперечень. 

Метою цієї статті є дослідження питання про 
підстави звільнення від доказування та зміни, 
які відбулися у цивільному процесуальному 
законодавстві у цих питаннях, а також роз-
гляд питання про нормативне регулюван-
ня діяльності суду з процесуальної фіксації 
визнання обставин загальновідомими. 

Актуальність дослідження. У теорії ци-
вільного процесу дослідженню питань під-
став звільнення від доказування приділялась 
значна увага в роботах таких вчених-проце-
суалістів: С. С. Бичкової, О. О. Грабовської, 
В. В. Комарова, С. В. Васильєва, Т. В. Рудої, 
С. Я. Фурси, О. О. Штефан та багатьох ін-
ших. Однак питання залишається актуаль-
ним в аспекті реформування цивільного про-
цесуального законодавства останнім часом 
та необхідності переосмислення сутності 
нових законодавчих акцентів.

Виклад основного матеріалу. Слід за-
значити, що інститут звільнення від дока-

зування не є новим у процесуальному 
законодавстві. Але, як і більшість норм 
стосовно доказів і доказування, був значною 
мірою реформований. Якщо звернутися до 
ЦПК 1963 року, то можна побачити, що під-
стави звільнення від доказування регулюва-
лися ст. 32, якою передбачалися три групи 
підстав звільнення від доказування: 1) об-
ставини, визнані судом загальновідомими; 
2) факти, встановлені судовим рішення, що 
набрало законної сили по одній цивільній 
справі, не доводилися знову під час роз-
гляду інших цивільних справ, у яких брали 
участь ті самі особи; 3) факти, які згідно із 
законом припускалися встановленими. Вод-
ночас ст. 31 цього ж кодексу встановлювала-
ся обов’язковість вироку суду, який розгля-
дав цивільну справу про цивільно-правові 
наслідки дій особи, стосовно якої винесений 
вирок суду лише в питаннях, чи мали місце 
ці дії та чи вчинені вони данною особою. За 
результатами реформування цивільного про-
цесуального законодавства у 2001 році ці дві 
норми були об’єднані в одну і вже ст. 61 ре-
гулювалися питання підстав звільнення від 
доказування. Також варто наголосити, що 
не підлягали доказуванню тільки обставини; 
про те, що сторона могла бути звільнена від 
доказування фактів, у цій нормі не йшлося. 
Якщо ж звернутися до чинної редакції норми 
ЦПК України, яка регулює питання звіль-
нення від доказування – ст. 82, то одразу ж 
можна помітити, що, залишивши попередні 
три групи підстав звільнення від доказуван-
ня, законодавець, по-перше, значною мірою 
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 розширив сутнісне розуміння окремих під-
став; по-друге, ввів додаткові підстави звіль-
нення від доказування. Проаналізуємо, яке 
значення такі зміни мають у формуванні 
предмета доказування у справах про відшко-
дування шкоди, заподіяної внаслідок дорож-
ньо-транспортної пригоди.

У ч. 1 ст. 82 ЦПК України передбачено, 
що обставини, які визнаються учасниками 
справи, не підлягають доказуванню, якщо 
суд не має обґрунтованого сумніву щодо 
достовірності цих обставин або добровіль-
ності їх визнання. Далі в цій нормі вказано, 
що обставини, які визнаються учасниками 
справи, зазначаються в заявах по суті спра-
ви, поясненнях учасників справи, їхніх пред-
ставників. 

У теорії цивільного процесу під визна-
нням прийнято розуміти повідомлення сто-
роною чи іншими особами, що беруть участь 
у справі, обставин, що підтверджують наяв-
ність чи відсутність фактів, які за законом 
мають доводити друга сторона чи інші особи 
[1, с. 219]. О. О. Штефан зауважує, що слід 
відрізняти визнання обставин від визнання 
позову. Можна підтримати її погляди на те, 
що визнання позову – це згода відповідача 
з пред’явленою до нього матеріально-право-
вою вимогою позивача. У разі визнання від-
повідачем позову, яке має бути безумовним і 
таким, що не суперечить закону, суд ухвалює 
рішення про задоволення позову, обмежив-
шись у мотивувальній частині рішення поси-
ланням на визнання позову без з’ясування і 
дослідження інших обставин справи. Далі 
авторка стверджує, що визнання факту – це 
доказ наявності або відсутності обставин, які 
мають значення для справи. Процесуальним 
наслідком визнання у цивільному процесі 
однією зі сторін факту встановленим, зазна-
чає науковець, є набуття фактом безспірно-
го характеру і звільнення другої сторони від 
його доказування [2, с. 379]. Можемо зверну-
ти увагу на те, що якраз у досліджуваній ка-
тегорії справ це яскраво ілюструє, що визна-
ння учасником справи наявності шкоди ще 
не означає визнання цією особою позову, 
оскільки сторони можуть не погодитися з 
визначенням її розміру тощо.

Слід зазначити, що визнання учасником 
справи обставини чи факту не є для суду 
обов’язковим. Суд має оцінити таке визна-
ння у сукупності з іншими обставинами по 
справі. Він може не вважати визнаний факт 
чи обставину встановленими, якщо буде 
з’ясовано, що визнання не відповідає дійсним 
обставинам справи, порушує чиї-небудь пра-
ва. Більше того, як зазначено у ч. 2 ст. 82 
ЦПК України, відмова від визнання обста-
вин приймається судом, якщо сторона, яка 

відмовляється, доведе, що вона визнала ці 
обставини внаслідок помилки, що має істот-
не значення, обману, насильства, погрози чи 
тяжкої обставини або що обставини визнано 
у результаті зловмисної домовленості її пред-
ставника з другою стороною. Про прийняття 
відмови сторони від визнання обставин суд 
постановляє ухвалу. У разі прийняття судом 
відмови сторони від визнання обставин вони 
доводяться в загальному порядку.

Крім того, як зазначено у п. 25 Постано-
ви Пленуму Верховного Суду України від  
12 червня 2009 р. № 2 «Про застосуван-
ня норм цивільного процесуального 
законодавства при розгляді справи у суді 
першої інстанції», у разі 

доведеності причин відмови від визнання 
обставин суд постановляє ухвалу, яка оскар-
женню не підлягає, після чого такі обставини 
доводяться в загальному порядку. Зокрема, 
це означає, що іншій стороні у справі може 
бути надано право подати докази на під-
твердження чи заперечення тих обставин, 
які вона своєчасно не подала у зв'язку з 
попереднім визнанням обставин [3]. 

Т. В. Руда, досліджуючи підстави звіль-
нення від доказування у цивільному судо-
чинстві України і порівнюючи їх з анало-
гічними за процесуальним законодавством 
США, запропонувала класифікувати визна-
ння стороною певних фактів за формою ви-
раження на активне (погодження в усній або 
письмовій формі) і пасивне (відсутність запе-
речення) [4, с. 42]. Критикуючи такий підхід, 
О. О. Штефан вказує на те, що законодавець 
обставини, що не підлягають доказуванню, 
пов’язує лише з їх визнанням сторонами або 
іншими особами, які беруть участь у справі, 
а не відсутністю заперечення тієї чи іншої 
обставини. Далі вона вказує на те, що від-
сутність заперечень тих чи інших обставин 
стороною або іншою особою не можна роз-
глядати як їх підтвердження другою сторо-
ною. Друга сторона може не відреагувати 
на якусь одну обставину, при цьому може 
надати докази, які заперечуватимуть обста-
вини, на які інша сторона посилається як на 
факти своїх вимог, і доводитимуть необґрун-
тованість пред’явлених до відповідача вимог 
у цілому [2, с. 381]. На наш погляд, позиція, 
запропонована Т. В. Рудою, заслуговує на 
увагу, оскільки зарубіжний досвід, зокрема 
процесуальне законодавство Франції, якраз 
і має таку конструкцію визнання: факт, на 
який посилається сторона на обґрунтування 
своїх вимог, не оскаржений другою сторо-
ною в процесі розгляду справи, вважається 
встановленим. Сторони зобов’язані сприяти 
здійсненню дій із перевірки доказів; у разі 
невиконання або відмови виконання цього 
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обов’язку суд зберігає за собою право зро-
бити із цього будь-який висновок [5, с. 36]. 
Враховуючи ту обставину, що законодавець 
визначив форму визнання, чого не було ра-
ніше, а саме: воно має бути відображене «в 
заявах по суті справи, поясненнях учасників 
справи, їхніх представників» – і це перший 
крок до удосконалення інституту визнання 
обставин учасниками справи, то цілком ло-
гічним може бути другий крок – майбутні 
зміни до ч. 1 ст. 82 ЦПК України, які будуть 
стосуватися саме того, що відсутність запере-
чень з боку учасника справи стосовно обста-
вин (фактів) буде визнаватися судом як вста-
новлений (наявний) факт. На наш погляд, 
такий підхід буде сприяти більш активній 
поведінці учасника справи в процесі.

Відповідно до ч. 3 ст. 82 ЦПК Укра-
їни обставини, визнані судом загально-
відомими, не потребують доказування. 
Сутність цієї підстави полягає у тому, що 
об’єктивність їх існування є очевидною 
[6, с. 288]. М. Й. Штефан та Т. В. Сахнова 
запропонували під загальновідомими фак-
тами розуміти такі обставини, які відомі 
широкому колу осіб, у тому числі і складу 
суду [6, с. 288; 7, с. 385]. Г. П. Тимченко за-
значає, що це факти, сумніватися в існу-
ванні яких немає жодних підстав, оскільки 
вони доступні великій кількості осіб або вже 
встановлені на підставі джерел, які заслуго-
вують на довіру [8, с. 225].

Водночас О. О. Грабовська звертає увагу 
на те, що процесуальний порядок визнання 
судом фактів загальновідомими цивільним 
процесуальним законодавством України 
врегульований не досить повно [9, с. 273]. 
Слід зазначити, що і сьогодні ЦПК України 
не вирішує це питання досить чітко. Тому 
вважаємо цілком слушною позицію авто-
рів науково-практичного коментаря до Ци-
вільного процесуального кодексу України 
В. М. Кравчука та О. І. Угриновської, які 
запропонували такий підхід у вирішенні 
цього питання. Для того щоб суд це питан-
ня розглянув, зацікавлена особа – та, на яку 
покладається тягар доказування цієї об-
ставини, – повинна подати клопотання про 
визнання певної обставини загальновідо-
мою. Клопотання вирішується ухвалою суду 
про визнання обставини загальновідомою 
[1, с. 220]. Така ухвала оскарженню не підля-
гає. Якщо повернутися до досліджуваної ка-
тегорії справ, то це якраз дуже актуальне пи-
тання. Наприклад, відповідач – винуватець 
дорожньо-транспортної пригоди – ствер-
джує, що ДТП сталося внаслідок поганих 
погодних умов (ожеледиця, велика кількість 
снігу або інших опадів). Чи потрібно дока-
зувати ці обставини? Якщо вони відомі і 

учасникам справи і суду, то суд цілком може 
визнати їх загальновідомими. 

Відповідно до ч. 4 ст. 82 ЦПК України 
обставини, встановлені рішенням суду у гос-
подарській, цивільній або адміністративній 
справі, що набрало законної сили, не доказу-
ються під час розгляду іншої справи, у якій 
беруть участь ті самі особи або особа, щодо 
якої встановлено ці обставини, якщо інше не 
встановлено законом. Це означає, що судова 
практика потребує єдиного розуміння по-
няття «судове рішення» і чіткого визначення 
кола осіб, стосовно яких це рішення ухвалене, 
оскільки в усіх інших випадках ці обставини 
встановлюються на загальних підставах. 
Тому, на нашу думку, залишається актуаль-
ним розуміння сутності судового рішення, 
надане у п. 7 Постанови Пленуму Верховно-
го Суду України від 18 грудня 2009 р. № 14 
«Про судове рішення у цивільній справі», де 
зазначено, що під судовим рішенням маєть-
ся на увазі будь-яке судове рішення, яким 
справа вирішується по суті, яке ухвалює суд 
у порядку цивільного судочинства (рішення, 
в тому числі й заочне, або ухвала, а також 
судовий наказ), у порядку господарського 
судочинства – відповідно до Господарського 
процесуального кодексу України, у порядку 
адміністративного судочинства – відповідно 
до Кодексу адміністративного судочинства 
України [10].

 За змістом ч. 5 ст. 82 ЦПК особи, які не 
брали участі в цивільній, господарській або 
адміністративній справі, в якій судом ухва-
лено відповідне судове рішення, мають право 
під час розгляду іншої цивільної справи за їх 
участю оспорювати обставини, встановлені 
цими судовими рішеннями. У цьому разі суд 
ухвалює рішення на основі досліджених у 
судовому засіданні доказів. 

Велике значення для досліджуваної ка-
тегорії цивільних справ мають положення, 
закріплені у ч. 6 ст. 82 ЦПК України про те, 
що вирок суду в кримінальному проваджен-
ні, ухвала про закриття кримінального прова-
дження і звільнення особи від кримінальної 
відповідальності або постанова суду у спра-
ві про адміністративне правопорушення, 
які набрали законної сили, є обов’язковими 
для суду, що розглядає справу про право-
ві наслідки дій чи бездіяльності особи, 
стосовно якої ухвалений вирок, ухвала або 
постанова суду, лише в питанні, чи мали міс-
це ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони 
цією особою. Тому, розглядаючи позов, який 
випливає з кримінальної справи чи зі справи 
про адміністративне правопорушення, суд 
не вправі обговорювати вину відповідача, а 
може вирішувати питання лише про розмір 
відшкодування. На підтвердження висновку 
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суду щодо розміру відшкодування збитків 
у рішенні, крім посилання на вирок у кри-
мінальній справі чи постанову у справі про 
адміністративне правопорушення, необхідно 
також зазначати докази, подані сторонами 
під час розгляду цивільної справи (напри-
клад, врахування матеріального становища 
відповідача або вини потерпілого) [10]. Крім 
того, актуальними залишаються і положення, 
закріплені у п. 4 Постанови Пленуму Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ від 01 березня 
2013 р. № 4 "Про деякі питання застосування 
судами законодавства при вирішенні спорів 
про відшкодування шкоди, завданої джере-
лом підвищеної небезпеки", згідно з якими у 
разі прийняття судом постанови про закрит-
тя провадження у справі про адміністра-
тивне правопорушення, наприклад, через 
закінчення строків накладення адміністра-
тивного стягнення (стаття 38 Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення) 
суд повинен звернути увагу на те, чи містить 
така постанова суду відповіді на питання 
про те, чи мала місце дорожньо-транспортна 
пригода та чи сталася вона з вини відповіда-
ча. Відсутність складу злочину, наприклад, 
у разі відмови у порушенні кримінальної 
справи, закриття кримінальної справи за 
правилами КПК 1960 р. чи закриття кримі-
нального провадження за правилами КПК 
2012 р. не означає відсутність вини для ци-
вільно-правової відповідальності. При цьому 
постанова (ухвала) слідчого, прокурора, суду 
про відмову в порушенні кримінальної спра-
ви або її закриття, закриття кримінального 
провадження є доказом, який повинен дослі-
джуватися та оцінюватися судом у цивільній 
справі у порядку, передбаченому ЦПК.

Висновки. Підводячи підсумки вищеви-
кладеного, можемо констатувати, що норми 
цивільного процесуального законодавства, 
якими вирішуються питання наявності під-
став звільнення від доказування, значною мі-
рою реформовані. Закріплено процесуальну 
форму такої підстави звільнення від доказу-
вання, як визнання обставин стороною, яка 

має бути відображена в заявах по суті справи, 
поясненнях учасників справи, їхніх представ-
ників. Дістали своє нормативне закріплення 
положення про те, що правова оцінка, надана 
судом певному факту під час розгляду іншої 
справи, не є обов’язковою для суду.
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В статье рассматриваются вопросы оснований освобождения от доказывания. Проанализиро-
ваны определение признания обстоятельств участниками дела и их классификация. Автор анализи-
рует процессуальные формы закрепления признания обстоятельств участниками дела. Рассмотрен 
вопрос нормативного регулирования признания обстоятельств общеизвестными. Установлена роль 
суда в признании обстоятельств общеизвестными. Сделан вывод о целесообразности освобождения 
от доказывания при наличии достаточных оснований не только обстоятельств, но и фактов. Авто-
ром проанализированы нормативные положения о том, что правовая оценка, данная судом опреде-
ленному факту, при рассмотрении другого дела не является обязательной для суда.

Ключевые слова: доказывание, основания освобождения от доказывания, суд, участники дела, при-
знание стороной обстоятельств, общеизвестные факты.
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The article deals with the issues of the grounds for exemption from proof. The concept of recognition of 
circumstances and their classification is analyzed. The author analyzes the procedural consolidation of the 
forms of recognition of circumstances by the participants of the case. The question of normative regulation of 
recognition of circumstances is well-known. The role of the court in recognizing circumstances is well-known. 
It is concluded that expediency of exemption from proving, in the presence of sufficient grounds, not only 
circumstances but also facts. The author analyzes the normative provisions that the legal assessment given by 
the court to a particular fact when considering another case is not mandatory for the court.

Key words: evidence, grounds for exemption from proof, court, parties to the case, party's acknowledgment 
of circumstances, well-known circumstances.
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ГЕНЕЗИС ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
ПОДРУЖЖЯ З УТРИМАННЯ

Стаття присвячена дослідженню історичного процесу виникнення та розвитку інституту утри-
мання подружжя у сімейному праві України, а також тих чинників, які вплинули на його формування. 
Автор дійшов висновку, що протягом історичного розвитку внаслідок зміни соціальних ролей жінки та 
чоловіка система утримання чоловіком дружини шляхом надання їй у довічне користування третини 
свого майна була замінена системою здійснення взаємних періодичних платежів (аліментів). 

Ключові слова: подружжя, чоловік, дружина, утримання, аліменти, зобов’язання, періодичні плате-
жі, посаг, надання нерухомого майна, договір про надання утримання. 

Постановка проблеми. Важливою га-
рантією забезпечення права людини на 
гідне існування є інститут утримання по-
дружжя. Саме цей інститут сімейного пра-
ва покликаний сприяти охороні та захисту 
майнових прав непрацездатних та нужден-
них дружини і чоловіка. Одним із шляхів 
удосконалення норм щодо утримання по-
дружжя може стати дослідження витоків 
зобов’язання подружжя з утримання, його 
розвитку, а також тих політичних та соціаль-
них чинників, які вплинули на його форму-
вання. Таке дослідження призведе до кра-
щого розуміння сутності правових норм, які 
регулюють відносини подружжя щодо утри-
мання. Саме за допомогою історико-правово-
го дослідження можна передбачити тенденції 
розвитку інституту утримання подружжя та 
визначити шляхи його вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
з даної теми. Інститут утримання подружжя у 
сімейному праві має давню історію, проте на-
лежних історико-правових досліджень його 
формування та розвитку натепер майже не-
має. Загальним питанням історії українсько-
го сімейного права були присвячені роботи 
М. Ф. Владимірського-Буданова, В. М. Гордо-
на, М. В. Гримич, О. І. Загоровського, Х. В. Май-
кут, Г. К. Матвєєва, К. О. Неволіна, Я. В. Ново-
хатської та інш. Проте ретельного дослідження 
розвитку правового регулювання відносин по-
дружжя щодо утримання на українських зем-
лях із найдавніших часів і до сучасності здій-
снено не було. 

Метою цієї статті є з’ясування особли-
востей виникнення та розвитку правового 
регулювання відносин подружжя щодо 
надання утримання протягом історичного 
розвитку українського суспільства, почи-
наючи з давніх часів і дотепер.

Виклад основного матеріалу. У розвитку 
правового регулювання відносин подружжя 
щодо надання утримання на українських 
землях можна виділити декілька історич-
них періодів залежно від становища україн-
ських земель. Зокрема, розглядаючи розви-
ток права неповнолітніх на судовий захист, 
Л. А. Кондрат’єва такими періодами вважає: 
1) давньоруський; 2) польсько-литовський; 
3) період Гетьманщини; 4) імперський;  
5) соціалістичний; 6) сучасний [1, с. 7–8]. 
Така періодизація може бути підґрунтям 
і в дослідженні відносин подружжя щодо 
надання утримання.

Першим етапом розвитку інституту утри-
мання подружжя є етап Давньоруського кня-
зівства. У ці часи сімейні відносини мали 
патріархальний характер, що утвердився 
завдяки монополізації чоловіком, як главою 
сім’ї, приватної власності, і регулювалися 
як нормами звичаєвого права, так і чинним 
княжим законодавством. Майнові відноси-
ни у шлюбі складалися залежно від способу 
укладення шлюбу. Якщо шлюб укладався 
через викрадення і покупку дружини, то 
жодних майнових прав у подружжя не було. 
Укладення шлюбу за допомогою приведення 
передбачало придане [2, с. 183–184]. 

Після прийняття християнства у 988 році 
відбулася рецепція канонічних правил Ві-
зантії. Регулювання шлюбно-сімейних від-
носин повністю перейшло у відання церкви. 
Основним джерелом шлюбно-сімейного 
законодавства того часу був візантійський 
звід церковних правил, постанов вселен-
ських і помісних соборів, думок авторитет-
них діячів церкви й імператорських поста-
нов щодо церкви – Номоканон. Доповнений 
постановами князів він отримав назву Корм-
чої книги. У цей час придане покликане було 
виконувати роль своєрідного утримання, 
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оскільки воно передавалося з жінкою до ро-
дини чоловіка з метою допомоги йому у ве-
денні господарства. 

Другим етапом розвитку інституту утри-
мання подружжя є етап Литовсько-Руської 
держави. На уламках Київської Русі у другій 
половині XIV століття виникла Литовсько-
Руська держава [3, c. 95]. Особливістю сус-
пільного життя в ті часи було співіснування 
правових систем різного характеру та похо-
дження. Головними документами, що регу-
лювали сімейні відносини, стали Литовські 
статути: Старий (1529), Волинський (1566), 
Новий (1588), в основу яких було покладено 
строгі юридичні поняття римського права, 
елементи Руської Правди, деякі норми зви-
чаєвого права, низку приписів чеських, поль-
ських та німецьких судебників [4]. Литовські 
статути були першими у тогочасній Європі 
систематизованими зводами законів, які 
закріпили основи суспільного й державно-
го ладу, правове становище різних соціаль-
них груп населення [5, с. 110]. Ними досить 
докладно регулювалися й майнові відносини 
подружжя. Основна увага приділялася від-
носинам щодо надання дружиною посагу, а 
чоловіком – вєна. 

Так, пункт 1 розділу 4 Першого (Старо-
го) статуту Великого князівства Литовсько-
го 1529 р. встановлював, що, якщо чоловік 
хоче записати своїй дружині вєно, він має 
оцінити всі свої маєтки та записати дружи-
ні третю частину свого майна. Після його 
смерті, в разі наявності у чоловіка дітей та 
бажання жінки одружитися вдруге, діти ма-
ють сплатити їй вартість вєна грошима, а 
майно залишити собі. Якщо діти забажають 
чекати смерті матері, то вони мають після її 
смерті сплатити ту суму, яку вона внесла до 
сім’ї під час одруження, тому, кому вона від-
пише. А якщо дітей немає, то так само мають 
вчинити родичі чоловіка [6]. У пунктах 3, 
5 розділу 4 Першого (Старого) статуту Вели-
кого князівства Литовського 1529 р. передба-
чалось таке: якщо вдова має дорослих синів 
та чоловік записав на неї вєно, тоді вона має 
право користуватися тільки вєном, а до си-
нів переходить все інше майно батька. Якщо 
вона вєна не має, то вона має право на рівну 
частку у майні чоловіка разом зі своїми ді-
тьми. Якщо вдова не має дітей, то вона має 
право отримати тільки вєно, а все інше майно 
чоловіка передається його родичам. Якщо ж 
чоловік не записав жінці вєна, то їй має бути 
передана третя частина всього його майна, 
доки вона не одружиться вдруге. Якщо вона 
не одружиться, то третиною майна чоловіка 
вона має користуватися до власної смерті [6]. 

Другий статут Великого князівства Ли-
товського 1566 р. був доповнений низкою 

норм, що стосувалися посагу та вєна. Зокре-
ма, нормою арт. 16 розділу 5 було проголоше-
но, що майно, яке чоловік записав дружині в 
якості вєна, він не мав права ніяким чином 
відчужувати, навіть з її згоди. Так само не 
могло бути звернене стягнення на це май-
но за боргами чоловіка, крім випадків, коли 
дружина надала свою згоду особисто під час 
присутності у відповідному державному ор-
гані [7, с. 106].

У Третьому статуті Великого князівства 
Литовського 1588 р. розділ про права поса-
гу та вєна був ще більше розширений. Арт. 
1 розділу 5 Третього статуту досить доклад-
но регулював відносини батька дружини та 
чоловіка щодо надання чоловіком вєна для 
дружини. Батько дружини мав, перш ніж 
віддати дівчину заміж та дати чоловікові за 
нею посаг або виправу, взяти від зятя запис 
із печаткою та його підписом, яким він тре-
тю частку свого нерухомого майна записував 
за жінкою. Такий запис мав бути здійснений 
у державних органах, якщо обидві сторони 
погоджувалися на всі умови. Якщо ж запис 
про вєно не був зроблений належним чином 
до укладення шлюбу, то жінка втрачала піс-
ля смерті чоловіка свій посаг. Або вона мала 
довести за допомогою свідків, що чоловіком 
на її користь був здійснений вєновний запис, 
проте він не був зареєстрований у державних 
органах [8].

Отже, даний період з позиції формування 
інституту утримання подружжя характери-
зується встановленням законодавчої регла-
ментації відносин, які стосувалися майнового 
забезпечення шлюбу та утримання дружини 
після його припинення. Литовські статути 
вперше закріпили звичаєві норми, які ді-
яли на українських землях, і забезпечили їх 
одноманітне застосування на всій території 
держави. Тим самим на законодавчому рівні 
була зафіксована система надання утриман-
ня дружині на випадок смерті чоловіка або 
розірвання шлюбу з його вини, яка полягала 
у наданні їй чоловіком третини свого неру-
хомого майна у користування довічно. При 
цьому потреба чоловіка в утриманні до уваги 
не бралася і ніяк не регулювалася. 

Третім етапом розвитку інституту утри-
мання подружжя став період Гетьманщини. 
Протягом 1648–1657 рр. деякі норми поль-
сько-литовського права втратили свою чин-
ність, а інші, зокрема Статути Великого кня-
зівства Литовського, частково продовжували 
діяти. Головною складовою частиною того-
часної системи права продовжувало залиша-
тись звичаєве та канонічне (церковне) право. 
Хоча з 1654 року частина України увійшла до 
складу Російської імперії, норми російського 
права на Гетьманщину не поширювалися, за 
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винятком тих, які видавалися для цієї терито-
рії [9, с. 199 – 200]. 

Таким чином, до початку XVIII ст. в 
Україні діяли різні джерела права, які нерід-
ко суперечили одне одному, що створювало 
певні труднощі для їх застосування. Це при-
звело до того, що у 1743 р. був підготовлений 
збірник «Права, по котрим судится малорос-
сийский народ». Під час складання збірника 
були використані Литовський статут, Магде-
бурзьке право, гетьманські універсали, деякі 
російські закони, українське звичаєве право 
[9, с. 201]. Однак цей збірник не був офіційно 
затверджений, проте він мав значне поширен-
ня на українських землях і застосовувався в 
судовій практиці. 

Збірник «Права, за якими судиться мало-
російський народ» (далі – «Права…») містив 
окремий розділ, присвячений регулюванню 
сімейних відносин. У ньому досить доклад-
но регламентувалися питання укладення та 
розірвання шлюбу, а також майнові права та 
обов’язки подружжя. Особлива увага була 
приділена угодам, пов’язаним із посагом та 
вєном. Під посагом у арт. 4 гл. 10 «Прав…» 
розумілося майно (рухоме та нерухоме), яке 
дружина приносить чоловікові або він з нею 
отримує для допомоги в шлюбі. А вєном вва-
жався дар, який чоловік або від його імені 
батьки проти посагу дружини передають під 
час змовин або після них з нерухомого маєт-
ку, для того щоб дружина після смерті чолові-
ка була забезпечена з цього майна [10, с. 175]. 
Після смерті дружини вєно мало повертатися 
спадкоємцям чоловіка. Крім того, вєноване 
майно дружина не мала права відчужува-
ти, закладати або привласнювати (арт. 21) 
[10, с. 192]. У разі розірвання шлюбу з вини 
чоловіка вєноване майно переходило до жін-
ки. Якщо у розірванні шлюбу була винна 
дружина, вона втрачала як придане, так і вєно 
(арт. 37) [10, с. 202].

Таким чином, можна зробити висновок, 
що у період Гетьманщини засобом утримання 
слугував посаг, який передавався дружиною 
до сім’ї чоловіка, та вєно, яким управляв за 
свого життя чоловік, а після його смерті вдова 
вступала у користування цим майном та отри-
мувала з нього прибуток, який забезпечував 
їй прожиток. 

Четвертим етапом розвитку інституту 
утримання подружжя є імперський період. 
На початку XIX ст. більшість українських зе-
мель перебували у складі Російської імперії. 
Від часу приєднання до Російської імперії і 
до 40-х рр. XIX ст. на українських землях збе-
рігало чинність місцеве право. У 1801 р. було 
засновано комісію, яка упорядкувала «Свод 
местных законов губерний и областей, 
присоединенных от Польши» и «Собрание 

гражданских законов, действующих в Мало-
россии» (більше відоме як «Зібрання малоро-
сійських прав» 1807 р.) [11]. 

Зібрання малоросійських прав 1807 р. 
(далі – Зібрання) визначало основні засади 
цивільного, шлюбно-сімейного і спадкового 
права. У ньому вперше прямо встановлювався 
обов’язок чоловіка та його родичів утримува-
ти дружину як за його життя, так і після його 
смерті [11, с. 27]. У Зібранні отримали наступ-
ну деталізацію норми щодо посагу та вєна. 
У ньому також встановлювалися 6 підстав 
втрати чоловіком приданого дружини. Серед 
них – замах на навмисне вбивство дружини, 
обмова чесної дружини, державна зрада тощо 
(§ 54) [11, с. 33]. Для жінок встановлювалося 
11 підстав втрати вєна. Серед них – спіл де-
рев або виноградної лози; вигнання людей, 
які народилися та жили у маєтках, які були їй 
призначені в якості вєна; незаконне відчужен-
ня вєна; порушення подружніх правил тощо  
(§ 74) [11, с. 36–37]. 

Таким чином, Зібрання малоросійських 
прав мало велике значення, оскільки зафік-
совані в ньому норми були спрямовані на за-
хист майнових прав як жінки, так і чоловіка 
і синтезовані у певну систему, що дозволяла 
судовим органам ефективно їх застосовувати. 
Проте Зібрання так і не було офіційно затвер-
дженим. 

Згодом самодержавством було відмінено 
систему права, що діяло на українських землях. 
У 1840 р. на Лівобережну, а в 1842 р. і на Пра-
вобережну Україну було поширено чинність 
«Зводу законів Російської імперії» [9, с. 238] 
(далі – Звід). Пункт 106 частини 1-ї тому  
Х Зводу покладав на чоловіка обов’язок 
надавати дружині прожиток та утримання за 
своїм станом та можливістю [12, с. 12]. Незва-
жаючи на обмежену кількість норм, якими ре-
гулювалися відносини з утримання дружини, 
Звід був чинним нормативним актом та мав 
застосування на всій території Російської ім-
перії. Це були перші кроки у формуванні нової 
системи утримання чоловіком дружини, які 
послугували відправною точкою для подаль-
шого розвитку інституту утримання подруж-
жя. Отже, період кінця XVIII – другої полови-
ни ХІХ ст. характеризується зміною основних 
принципів утримання чоловіком своєї дружи-
ни. Якщо на українських землях тривалий час 
утримання дружини здійснювалося за рахунок 
вєна, то відповідно до Зводу законів Російської 
імперії утримання дружини мало здійснюва-
тися за рахунок періодичних платежів. Тим 
самим дружина втрачала певні гарантії на ви-
падок смерті чоловіка чи розірвання шлюбу з 
його вини, які їй надавало вєно. 

П’ятим етапом розвитку інституту утри-
мання подружжя є радянський етап. Перший 
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радянський Кодекс законів про акти грома-
дянського стану, сім’ю та опіку був затвер-
джений у 1919 р. Цей Кодекс був першим ко-
дифікованим актом українського радянського 
законодавства в галузі сімейного права. Він 
був розроблений на основі тексту аналогічно-
го російського кодексу 1918 р. Ним забезпечу-
валося право непрацездатного подружжя на 
одержання утримання від іншого з подружжя; 
право на аліменти після розлучення. Проте 
у зв’язку з обставинами військового часу він 
фактично не набрав чинності [13, с. 45]. 

Закінчення громадянської війни та пере-
хід до нової економічної політики викликали 
необхідність у новій кодифікаційній роботі, 
наслідком якої стало прийняття 31 травня 
1926 р. нового Кодексу законів про сім’ю, опі-
ку, шлюб і акти громадянського стану УСРР. 
Зміст норм цього Кодексу в основних своїх 
рисах збігався із сімейними кодексами інших 
союзних республік, хоча в ряді випадків і від-
різнявся від них. Стаття 128 Кодексу 1926 р. 
встановлювала право кожного з подружжя, 
який перебував у зареєстрованому шлюбі, на 
одержання утримання від іншого з подруж-
жя. При цьому наявність права у одного з по-
дружжя на утримання ставилася в залежність 
від його працездатності, нужденності, а також 
наявності у іншого з подружжя змоги надава-
ти таке утримання. У разі розірвання шлюбу 
право на утримання зберігалося за одним із 
подружжя за умови його непрацездатності та 
нужденності, які виникли під час шлюбу, та 
змоги іншого з подружжя надавати таке утри-
мання (ст. 129) [14, с. 27]. 

Таким чином, Кодекс законів про сім’ю, 
опіку, шлюб і акти громадянського стану 
УСРР ввів нову за своєю сутністю систе-
му утримання подружжя. Особливостями 
цієї системи стало, по-перше, те, що право 
на утримання одержувала не тільки жінка, 
але й чоловік. По-друге, право на утримання 
було поставлено у залежність від працез-
датності та нужденності обох із подруж-
жя. По-третє, утримання здійснювалося у 
формі періодичних платежів. По-четверте, 
зі смертю зобов’язаної сторони утримання 
припинялося. 

Згодом, у 1968 р., були прийняті Основи 
законодавства СРСР і союзних республік про 
шлюб та сім’ю (далі – Основи) [15], на базі 
яких 20 червня 1969 р. був прийнятий Кодекс 
про шлюб та сім’ю УРСР [16]. 

Основи внесли низку істотних змін у 
чинне на той час сімейне законодавство. Так, 
статтею 13 Основ було розширено кількість 
підстав для надання взаємного утримання 
подружжям. Відповідно до неї, право на утри-
мання було надано також дружині в період 
вагітності і протягом трьох років після наро-

дження дитини. Право на утримання збері-
галося і після розірвання шлюбу. Один із по-
дружжя після розлучення в разі нужденності 
також мав право на утримання, якщо він став 
непрацездатним протягом одного року після 
розірвання шлюбу. Якщо подружжя перебу-
вало тривалий час у шлюбних відносинах, суд 
вправі був стягнути аліменти на користь роз-
лученого з подружжя, який був нужденним, 
у тому разі, коли він досяг пенсійного віку 
не пізніше п’яти років з моменту розірвання 
шлюбу [15]. 

Кодекс про шлюб та сім’ю УРСР 1969 р. 
був спрямований на посилення охорони май-
нових прав та інтересів подружжя. Стаття 32 
цього Кодексу практично повністю повторю-
вала текст ст. 13 Основ щодо підстав та умов 
надання утримання подружжям та колишнім 
подружжям один одному. Також Кодексом 
про шлюб та сім’ю УРСР 1969 р. закріплю-
валися правила щодо розміру аліментів, що 
стягуються на користь одного з подружжя 
(ст. 33), часу, з якого присуджуються алімен-
ти одному з подружжя (ст. 34), звільнення від 
обов’язку по утриманню другого з подруж-
жя або обмеження цього обов’язку строком  
(ст. 35), припинення права одного з подруж-
жя на утримання (ст. 36) [16]. У 1992 р. Ко-
декс було доповнено статтею 271 «Право 
подружжя на укладення шлюбного контрак-
ту», яка надала подружжю право шлюбним 
контрактом передбачити свої майнові права 
і обов’язки, зокрема, пов’язані з утриманням.

Таким чином, за радянського періоду 
зобов’язання подружжя з утримання одер-
жали поступову деталізацію, зокрема, було 
визначено підстави та умови надання утри-
мання подружжям один одному і надання 
утримання після розірвання шлюбу. 

Останнім, шостим, етапом розвитку інсти-
туту утримання подружжя є сучасний етап. 
Чинний СК України був прийнятий 10 січ-
ня 2002 р. і набрав чинності одночасно з ЦК 
України – з 1 січня 2004 р. [17].

У СК України 2002 р. значно збільшено 
кількість норм щодо надання утримання по-
дружжям один одному. У ньому визначено 
способи надання утримання (ст. 77), право на 
утримання нарівні з дружиною надано також 
і чоловікові у разі проживання з ним дити-
ни або дитини з інвалідністю (ст. 86, 88). СК 
України також передбачив можливість по-
дружжя вирішувати питання з утримання за 
допомогою різних видів договорів: шлюбно-
го (ст. 99), договору про надання утримання  
(ст. 78), договору про припинення права на 
утримання взамін набуття права власності на 
житловий будинок, квартиру чи інше нерухо-
ме майно або одержання одноразової грошо-
вої виплати (ст. 89). 
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Висновки

Історичний аналіз розвитку зобов’язання 
подружжя з утримання на українських землях 
свідчить, що протягом часу внаслідок транс-
формації соціальних ролей чоловіка та жінки 
змінилася і система взаємного утримання чо-
ловіка та дружини. На зміну патріархальній 
системі «посаг – вєно», яка панувала з давніх 
часів і аж до кінця ХІХ ст., прийшла система 
періодичних платежів у разі непрацездатності 
одного з подружжя. Стара система була зу-
мовлена тим, що жінка традиційно займалася 
домашнім господарством і часто не мала нія-
ких інших джерел для існування, крім майна, 
що передане було їй чоловіком в якості вєна. 
На початку ХХ ст. роль жінки у суспільстві 
поступово змінюється – вона стає повноправ-
ним членом суспільства. Вона може працюва-
ти нарівні з чоловіком. Внаслідок цього вона 
отримує можливість самостійно заробляти 
собі кошти на існування і потребує утриман-
ня тільки в разі непрацездатності. У зв’язку з 
цим і відбулися принципові зміни у системі 
правового регулювання відносин подружжя 
щодо утримання. Крім того, з початку ХХІ ст. 
зростає роль чоловіка як вихователя дітей, що 
зумовило розширення змісту його права на 
утримання від дружини на той випадок, якщо 
діти проживають із ним. 
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Статья посвящена исследованию исторического процесса возникновения и развития института 
содержания супругов в семейном праве Украины, а также тех факторов, которые повлияли на его 
формирование. Автор приходит к выводу, что на протяжении исторического развития в результате 
изменения социальных ролей женщины и мужчины система содержания мужем жены путем предо-
ставления ей в пожизненное пользование трети своего имущества была заменена системой осущест-
вления взаимных периодических платежей (алиментов).

Ключевые слова: супруги, муж, жена, содержание, алименты, обязательство, периодические плате-
жи, приданое, предоставление недвижимого имущества, договор о предоставлении содержания.

The author of the article has focused on studying the historical process of the origin and development of the 
institution of spouses’ maintenance in the family law of Ukraine, as well as those factors that influenced its for-
mation. The author has concluded that during the historical development as a result of changing the social roles 
of women and men, the system of keeping a husband’s spouse by the provision of one-third of his property for 
lifetime use was replaced by the system of implementation of mutual periodic payments (alimony).

Key words: spouses, husband, wife, maintenance, alimony, obligations, periodic payments, dotal property, 
provision of immovable property, agreement on the provision of maintenance.
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Статтю присвячено вивченню історичних витоків та етапів становлення інституту ліквідації 
юридичних осіб в Україні. Здійснено дослідження генезису організаційних та правових аспектів ре-
гулювання процедури ліквідації та виявлення закономірностей становлення законодавства у сфері 
припинення юридичних осіб.

Ключові слова: юридична особа, припинення юридичних осіб, ліквідація, історичний розвиток за-
конодавства.

Постановка проблеми. В Україні про-
цедура припинення юридичних осіб ре-
гулюються значною кількістю норматив-
но-правових актів, насамперед Цивільним 
кодексом України [1], Господарським ко-
дексом України [2], Законом України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських 
формувань» [3], Законом України «Про ак-
ціонерні товариства» [4], Законом України 
«Про господарські товариства» [5], Законом 
України «Про відновлення платоспромож-
ності боржника або визнання його банкру-
том» [6] та ін.

З метою усунення законодавчих супер-
ечностей, колізій та прогалин, які виника-
ють під час здійснення процедури ліквіда-
ції, необхідно дослідити історичні витоки та 
еволюцію законодавства у сфері ліквідації 
юридичних осіб в Україні. Знання про те, як, 
коли і ким приймалися нормативно-правові 
акти, що регулюють ліквідацію юридичних 
осіб, розширить можливості вітчизняних 
правників у реформуванні та вдосконаленні 
чинного законодавства України, зокрема, й 
у сфері припинення юридичних осіб.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У науковій літературі загальні риси 
історичного розвитку нормативно-право-
вого регулювання процедури припинення 
юридичних осіб загалом чи частково висвіт-
лювалися такими науковцями, як: О. В. Ти-
това, П. О. Повар, О. М. Скоропис, О. М. Зу-
батенко, І. В. Спасибо-Фатєєва, А. В. Габов, 
В. І. Стрільчук, О. М. Вінник, Г. Л. Знамен-
ський та ін. Водночас наукові праці цих вче-
них не вичерпують усю складність пробле-
ми, а, скоріше, утворюють фундаментальну 
базу для її подальшого дослідження.

Метою цієї статті є дослідження істо-
ричного генезису організаційних та пра-
вових аспектів регулювання процедури 
ліквідації юридичних осіб в Україні та 
виявлення закономірностей становлення 
законодавства у сфері припинення юри-
дичних осіб.

Виклад основного матеріалу. Станов-
лення та розвиток законодавства у сфері 
ліквідації юридичних осіб в Україні тісно 
пов’язаний з історичними особливостями 
соціально-економічного розвитку нашої дер-
жави в цілому. 

Досліджуючи генезис правового регулю-
вання ліквідації юридичних осіб на території 
України, О. М. Скоропис робить висновок 
про можливість виділення п’яти періодів: 
перший період (1917–1922 рр.) – примусова 
ліквідація юридичних осіб, які були створені 
під час існування Російської Імперії; другий 
період (1924–1963 рр.) характеризувався 
встановленням у цивільному законодавстві 
основних засад припинення існування (лік-
відації) юридичних осіб, а також прийняттям 
низки нормативних актів, які стали підста-
вою для ліквідації окремих видів юридичних 
осіб, які були вже створені за часів радян-
ської влади (міських споживчих товариств, 
сільськогосподарських та кредитних коопе-
ративів, промислової кооперації); третій пе-
ріод (1964–1991 рр.) відзначається тим, що 
ЦК УРСР 1963 року визначив поняття лікві-
дації юридичної особи, встановивши особли-
вості ліквідації державних юридичних осіб, а 
також кооперативних, державно-колгоспних 
та громадських організацій, надавши право 
останнім передбачати у статутах (положен-
нях) підстави ліквідації; четвертий пері-
од – з 1991 року (отримання незалежності  
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Україною) до 2004 року (вступу у дію ЦК 
України та ГК України) – в цей період при-
ймається значна кількість нормативних 
актів, які визначають правовий статус як 
підприємницьких, так і непідприємниць-
ких юридичних осіб. Ці нормативні акти 
встановлюють спеціальні підстави припи-
нення окремих видів юридичних осіб, осо-
бливості процедури їх ліквідації, порядок 
розподілу майна після ліквідації, черговість 
задоволення вимог кредиторів; п’ятий період  
(з 2004 року до цього часу) характеризують-
ся спробою уніфікувати на кодифікованому 
рівні підстави та процедуру ліквідації юри-
дичних осіб [7, с. 7].

П. О. Повар виділяє два рівні такої пе-
ріодизації. В основі першого рівня лежать 
особливості соціально-економічних перетво-
рень та укладу суспільних відносин на пев-
них історичних етапах розвитку держави та 
законодавства. Другий рівень визначає осо-
бливості законодавства в межах відповідного 
періоду першого рівня періодизації [8, с. 68].

Досліджуючи становлення та історичний 
розвиток правового регулювання інституту 
ліквідації юридичних осіб в Україні, доречно 
виокремити три історичні періоди: 1) дорево-
люційний; 2) радянський період; та 3) період 
незалежної України. 

Так, дореволюційний період характе-
ризується відсутністю визначення терміна 
«ліквідація», виокремлення її серед інших 
способів припинення та будь-якої система-
тизації правового регулювання її здійснення. 

У нормативних актах Російської імперії  
(а відповідно, й України) ліквідація визнача-
лася як певний процес припинення діяльнос-
ті юридичної особи, широко застосовувалася 
конструкція «ліквідація справ» товариства. 
Деталізованого правового регулювання про-
цесу ліквідації не було. Такі нормативні по-
ложення застосовувалися або стосовно окре-
мих видів, груп юридичних осіб (Правила 
про порядок ліквідації справ приватних і 
громадських установ короткострокового кре-
диту 1884 р., Положення про порядок лікві-
дації справ залізничних товариств при пере-
ході належних їм доріг, по викупу, в казну, 
без оголошення неспроможності Товариства 
1892 р.) або стосовно статутів окремих това-
риств. Подекуди статути юридичних осіб 
вимагали перед початком ліквідації (припи-
нення, закриття) дотримання певних умов, 
зокрема отримання попереднього дозволу 
уряду. Так, Статутом Товариства власників 
Одеських Куяльницько-Хаджибейських со-
ляних промислів визначалося, що «товари-
ство приступає до ліквідації своїх справ не 
інакше, як після отримання дозволу Уряду на 
припинення своїх дій» [9, с. 6].

Якщо дореволюційний період вирізня-
ється незначним рівнем нормативного-пра-
вового регулювання ліквідації юридичних 
осіб, то радянський період характеризується 
формуванням і становленням основних засад 
та принципів припинення існування (лікві-
дації) господарюючих суб’єктів як складової 
частини цілісного інституту законодавства 
про підприємства.

У перші післяреволюційні роки проводи-
лася примусова ліквідація юридичних осіб, 
які були створені під час існування Росій-
ської Імперії, що найчастіше виправдовува-
лася соціальними і політичними цілями ре-
волюції. Так, приклади примусової ліквідації 
зафіксовані в одному із перших документів 
Тимчасового Робітничо-Селянського Уря-
ду України – Декреті «Про відокремлення 
церкви від держави та школи від церкви» від 
19.01.1919. Цим документом позбавлялися 
прав юридичної особи (підлягали закриттю): 
церкви; приватні релігійні громади, що утво-
рилися для відправлення будь-якого куль-
ту; благодійні та просвітницькі організації 
[10, с. 51].

Істотний розвиток правового регулю-
вання ліквідації (припинення, закриття) 
юридичних осіб відбувся в період дії пер-
шого Цивільного кодексу УРСР 1922 р. 
(далі – ЦК), який був повністю скопійованим 
із Цивільного кодексу Російської Соціаліс-
тичної Федеративної Радянської Республіки  
(РС ФРР). 

Слід пам’ятати, що 1922 рік – це період 
НЕПу, коли більшовики з тактичних мір-
кувань дозволили країні тимчасово дещо 
повернутися до ринкових відносин. У Зага-
лом більшовики не визнавали поділу права 
на публічне і приватне. Фактично цивільні 
права захищалися законом лише, якщо вони 
не суперечили їх соціально-економічному 
призначенню. Цей критерій дозволяв судам 
сваволю, і суд міг анулювати права. Прин-
ципу законності протиставлявся принцип 
доцільності. Це призводило до правового 
нігілізму. Зобов’язальне право закріплю-
вало панівні позиції держави та державних 
підприємств [11, с. 4-5]. Загальні норми про 
господарські товариства містили окремі по-
ложення про припинення їх існування. Ви-
значалося, що товариство припиняється:  
а) внаслідок смерті будь-кого з товаришів;  
б) внаслідок оголошення будь-кого з това-
ришів недієздатним або неспроможним;  
в) внаслідок подання будь-ким із товари-
шів вимоги про припинення безстрокового 
товариства; г) внаслідок дострокової відмови 
одного з товаришів від участі в товаристві, 
заснованому на строк; д) внаслідок скінчення 
строку, на який товариство було засноване; 
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е) внаслідок досягнення або виникнення 
неможливості досягти мети товариства;  
ж) внаслідок вимоги кредитора, що звернув 
стягнення на частку одного з товаришів у 
складочному майні; з) внаслідок погодження 
товаришів про припинення товариства. У ви-
падках, передбачених пп. «б», «в», «г» і «ж», 
а також у разі смерті одного з товаришів, у 
разі відмови заступника померлого вступи-
ти в товариство, товариство продовжувало-
ся, коли продовження його в цих випадках 
передбачено договором товариства або обу-
мовлено угодою решти товаришів. Ліквіда-
ція справ товариства після його припинення 
провадилася товаришами з додержанням 
таких умов: а) речі, внесені в товариство 
тільки для спільного користування, повер-
таються товаришам, які їх внесли, без вина-
городи за користування цими речами, коли 
інше не було обумовлено; б) розділ спільного 
майна провадиться лише після задоволення 
безспірних або забезпечення спірних боргів 
товаришів по загальній справі. Речові вкла-
ди поверталися грішми за оцінкою, встанов-
леною для них у товариському договорі, а 
за відсутності її – за вартістю їх на момент 
внесення в переводі на золоту валюту за офі-
ційним курсом. У разі браку спільного майна 
товаришів для задоволення або забезпечення 
боргів сума, якої не вистачало, повинна була 
бути поповнена товаришами в розмірі частки 
збитків, що припадає на кожного з них. У разі 
неспроможності кого-небудь із товаришів 
частина збитків, що припадає на нього, роз-
поділялася поміж рештою товаришів на тій 
самій підставі. Встановлювалось, що поря-
док взаємних розрахунків між товаришами 
під час ліквідації товариства можна встано-
вити й угодою товаришів.

Повне товариство припинялося також 
оголошенням товариства неспроможним у 
судовому порядку. Крім того, ЦК 1922 року 
встановлював, що повне товариство ліквідо-
вувалось, коли воно ухиляється від зазначе-
ної в договорі мети його діяльності або коли 
діяльність його органів ухиляється в бік, що 
суперечить інтересам держави; при цьому 
товариство закривається за постановою від-
повідного окружного виконавчого комітету, 
що ухвалювалось на подання того відділу 
окружного виконавчого комітету, що відає 
галуззю народного господарства, в якій діяло 
товариство. Для ліквідації справ товариства 
товариші мали право обирати окремих лікві-
даторів як поміж себе, так і зі сторонніх осіб. 
У разі недосягнення згоди щодо особи лік-
відатора останнього призначав на прохання 
кого-небудь із товаришів суд. 

Окремо визначалися підстави припинен-
ня акціонерних товариств, а саме: а) після 

закінчення терміну, на який воно засновано; 
б) за постановою загальних зборів акціо-
нерів про припинення його діяльності або 
про злиття товариства з іншим акціонерним 
товариством; в) з оголошенням неспромож-
ним; г) за постановою уряду в разі ухилення 
товариства від зазначеної в статуті цілі, а так 
само в разі ухилення його органів в сторону, 
протилежну інтересам держави.

Правове регулювання ліквідації окремих 
підприємств відбувалося на державному рів-
ні на підставі спеціальних нормативних актів, 
зокрема: 1) Постанови ВУЦВК та РНК УРСР 
від 07.10.1925 «Про порядок ліквідації дер-
жавних промислових і торговельних підпри-
ємств, що існують на підставах господарсько-
го розрахунку, а також акційних товариств і 
товариств з обмеженою відповідальністю, з 
виключною або переважною участю держав-
ного капіталу»; 2) Постанови ВУЦВК і РНК 
УРСР від 07.10.1925 «Про порядок ліквідації 
кооперативних організацій, з’єднання їх та 
розділ» (це положення пізніше було замінене 
союзним Положенням про порядок припи-
нення кооперативних організацій 1927 року).

Державні підприємства ліквідовувалися 
лише в примусовому адміністративному по-
рядку – за рішенням уповноваженого дер-
жавного органу. У випадку неплатоспромож-
ності підприємства підставою ліквідації була 
недостатність оборотних засобів для покрит-
тя боргів, пред’явлених до стягнення. 

Таким чином, однією з головних особли-
востей нормативного регулювання проце-
дури ліквідації згідно із наведеними актами 
1925 року було те, що воно охоплювало со-
бою відносини ліквідації як платоспромож-
них підприємств, майна яких було досить 
для розрахунків з кредиторами, так і непла-
тоспроможних [8, с. 70].

Наступним кроком у розвитку правового 
регулювання в цій сфері стало прийняття Ци-
вільного кодексу УРСР 1963 року. Відповід-
но до ст. 37 ЦК юридична особа припинялася 
шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, 
поділу або приєднання). Загалом підстави та 
порядок ліквідації підприємств визначалися 
законодавством СРСР та УРСР, а особли-
вості ліквідації кооперативних та громад-
ських організацій прописувалися також і в 
їхніх статутах (положеннях).

Новелою радянського законодавства ста-
ла Постанова РМ СРСР від 19.06.1990, якою 
затверджено Положення про акціонерні 
товариства та товариства з обмеженою відпо-
відальністю. Положення визначало підстави 
припинення товариств, порядок призначен-
ня та повноваження ліквідаційної комісії; 
регулювало порядок розрахунків із креди-
торами та розподіл майна, що залишилося  
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після задоволення вимог кредиторів, між 
учасниками товариства, визначало мо-
мент завершення ліквідації. Зокрема, ст. 25 
встановлювала, що припинення діяльності 
товариства проводилось шляхом його реор-
ганізації (злиття, приєднання, поділу, виді-
лу, перетворення) або ліквідації. Ліквідація 
товариства проводилася призначеною лікві-
даційною комісією, а у разі припинення ді-
яльності товариства за рішенням державного 
арбітражу або суду – ліквідаційною комісією, 
призначеною цими органами. Визначалося, 
що ліквідація товариства вважалася закінче-
ною, а товариство таким, що припинило свою 
діяльність, з моменту внесення про це запису 
в реєстр державної реєстрації [12]. 

Серед визначальних законів Української 
РСР, які містили основні положення про 
ліквідацію юридичних осіб, не пов’язану 
з банкрутством, слід виокремити Закон 
«Про підприємства в Українській РСР» від 
27.03.1991, який діяв до прийняття Госпо-
дарського та Цивільного кодексів України у 
2003 році.

Статтею 34 Закону визначалися основні 
умови ліквідації юридичних осіб, зокрема, 
зазначалося, що підприємство ліквідується 
також у випадках: визнання його банкрутом; 
якщо прийнято рішення про заборону діяль-
ності підприємства через невиконання умов, 
встановлених законодавством, і в передбаче-
ний рішенням строк не забезпечено додер-
жання цих умов або не змінено вид діяль-
ності; якщо рішенням суду будуть визнані 
недійсними установчі документи і рішення 
про створення підприємства; на інших під-
ставах, передбачених законодавчими актами 
України. Статтею 35 та 36 цього закону вста-
новлювався порядок створення та повнова-
ження ліквідаційної комісії, а також порядок 
та черговість задоволення претензій креди-
торів [13]. Положення цих статей лягли в 
основу норм Цивільного кодексу України від 
16.01.2003 про ліквідацію юридичних осіб 
(ст. 110, 111, 112 ЦКУ).

Надалі Законом України «Про внесен-
ня змін і доповнень до Закону Української 
РСР «Про підприємництво» від 15.10.1992 
запроваджувалися норми, присвячені при-
мусовому скасуванню державної реєстрації 
підприємства, що є підставою для ліквідації 
юридичної особи.

Новим етапом розвитку нормативно-
правового регулювання ліквідації юри-
дичних осіб в Україні стало прийняття в 
2003 році Цивільного та Господарського ко-
дексів України.

Новелою сучасного українського 
законодавства став прийнятий 6 лютого 
2018 року Закон України «Про товариства 

з обмеженою та додатковою відповідаль-
ністю» [14], який визначає правовий статус 
товариств з обмеженою відповідальністю та 
товариств із додатковою відповідальністю, 
порядок їх створення, діяльності та припи-
нення, права та обов’язки їх учасників. У зако-
ні деталізовано процес припинення товариств 
з обмеженою та додатковою відповідальністю 
шляхом реорганізації, поряд із цим взагалі 
відсутні норми, які б регулювали питання 
ліквідації. Так, стаття 48 визначає, що това-
риство припиняється внаслідок передання 
всього свого майна, всіх прав та обов’язків 
іншим господарським товариствам – право-
наступникам – шляхом злиття, приєднання, 
поділу, перетворення або в результаті ліквіда-
ції. Частина 2 цієї статті визначає, що добро-
вільне припинення товариства здійснюється 
за рішенням загальних зборів учасників у по-
рядку, встановленому цим Законом, з дотри-
манням вимог, встановлених законодавством. 
Інші підстави та порядок припинення товари-
ства встановлюються законом.

Таким чином, станом на сьогодні Цивіль-
ний кодекс України від 16.01.2003 (ст. 110, 111, 
112) є основним законодавчим актом, який 
містить загальні норми, які регулюють проце-
дуру ліквідації юридичних осіб в Україні. 

Висновки

Узагальнюючи, можна стверджувати, що 
більш ніж за столітню історію становлення 
чинні норми, які регулюють питання лікві-
дації юридичних осіб, у своїй основі пере-
писують процедуру ліквідації, запозичену з 
радянського періоду, тоді як стрімкі євроін-
тергаційні процеси та прагнення лібераліза-
ції національного законодавства потребують 
більш чіткого та структурованого адаптуван-
ня національного законодавства, присвяче-
ного ліквідації юридичних осіб, до викликів 
сучасності.
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Статья посвящена изучению исторических истоков и этапов становления института ликвида-
ции юридических лиц в Украине. Проведено исследование генезиса организационных и правовых аспек-
тов регулирования процедуры ликвидации и выявлены закономерности становления законодатель-
ства в сфере прекращения юридических лиц.
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The article is devoted to the research of historical sources and phases of establishment the institution of 
liquidation legal entities in Ukraine. The genesis of organizational and legal aspects of the regulation the 
liquidation procedure and revealing patterns of formation legislation in the sphere of the termination of legal 
entities were researched.
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МІСЦЕ КРИПТОВАЛЮТИ 
В СИСТЕМІ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

У статті аналізується питання правничого статусу криптовалюти в системі об’єктів цивіль-
них прав за українським законодавством і законопроектами, поданими до парламенту України. Роз-
глядається можливість оцінки криптовалюти як грошей, електронних коштів, валютних цінностей, 
інформації й іншого майна. Робиться висновок про можливість правничої кваліфікації криптовалюти 
як «іншого майна» та грошей з точки зору економічної теорії. 

Ключові слова: криптовалюта, цивільно-правовий статус криптовалюти, об’єкт цивільного права, 
гроші, грошовий сурогат, віртуальна валюта, блокчейн.

Постановка проблеми. Транзакції (тран-
сакції), що здійснюються у фінансовій сфері, за 
допомогою криптовалюти, тобто різних пірин-
гових платіжних систем, які використовують 
певну однойменну розрахункову одиницю й 
однойменний протокол передачі даних, набува-
ють все більшої поширеності в сучасному світі. 
Для забезпечення функціонування та захисту 
такої системи застосовуються криптографічні 
методи. У мережі «Інтернет» можна натрапити 
на будь-які різновиди криптовалюти, але най-
відомішою вважається Bіtcoіn (далі – бітко-
їн), Ethereum, Ripple (XRP), Monero (XMR), 
Lіtecoіn, Namecoіn, Binance Coin (BNB) тощо. 
Слід зазначити, що сьогодні загальна кількість 
різновидів криптовалют сягнула вже близько  
2 000, хоча найпоширеніший її різновид – біт-
коїн – зародився лише в 2008 році.

Правничий статус криптовалюти нате-
пер справедливо визнається невизначеним 
і неоформленим. Незважаючи на те, що біт-
коїни набувають все більшого поширення, 
правниче регулювання їх обігу залишається 
вкрай незадовільним. Разом із тим не можна 
залишати без уваги ту обставину, що крип-
товалюта наявна в цивільному обороті та 
використовується досить широко. Станом на  
29 квітня 2018 року, за інформацією веб-
сайту Cryptocurrency Market Capitalizations, 
вартість біткоїна становить $9 236,17. Зрос-
тання за останні два місяці склало $1 800 [1]. 
Цього вистачає, щоб залучити потрібний по-
тенціал і зайнятися дослідженням указаної 
проблеми та пошуком правничого фунда-
менту для врегулювання обігу криптовалю-
ти в Україні. До того ж наприкінці 2017 року 
у Верховній Раді України зареєстровані два 
законопроекти «Про стимулювання ринку 
криптовалют та їх похідних в Україні» та 
«Про обіг криптовалюти в Україні».

Стан дослідження. У світлі викладеного 
своєчасним вбачається звернення до про-
блеми правничого статусу криптовалюти в 
системі об’єктів цивільних прав і об’єктів 
цивільних правовідносин. Невипадково 
останнім часом у науці цивільного права від-
шукуються підходи до розуміння віртуаль-
них грошей як цілісного об’єкта цивільних 
прав. Так, з’являються дослідження методо-
логічного характеру, що проводяться зару-
біжними вченими, серед яких Б. Бернанке, 
Ф. Вельд, Х. Влахос, Ван Дай, Н. Сабо, О. Га-
лицький, А. Грінспен, М. Інгленд, М. Клягін, 
П. Кругмен, В. Савел’єв, В. Супян, К. Уілсон, 
В. Яроцький й інші. У вітчизняній правни-
чій науці також зусиллями А. Ковальчука, 
К. Олійник, А. Проценка, С. Стеценка й ін-
ших авторів здійснюється пошук шляхів 
правового врегулювання обігу криптовалют 
і визначення їх правничої природи. Разом із 
тим наявна значна кількість нерозв’язаних 
проблем, що стосується місця криптовалют у 
системі об’єктів цивільних прав і об’єктів ци-
вільних правовідносин, правничого врегулю-
вання їх функціонування й емісії на світових 
фінансових ринках тощо. 

З огляду на вказане вище, метою статті є 
встановлення правничого статусу крипто-
валют як об’єктів цивільних прав і об’єктів 
цивільних правовідносин. 

Виклад основного матеріалу. Зацікавле-
ність у використанні криптовалюти як пла-
тіжного засобу для розрахунків за товари та 
послуги між суб’єктами цивільно-правових 
відносин в Україні пов’язана з тим, що вже 
в найрозвиненіших країнах світу криптова-
люта є повноцінним платіжним засобом. Так, 
найтиповішим прикладом є Японія, в якій із 
квітня 2017 р. набув чинності закон, відпо-
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відно до якого повноцінним платіжним засо-
бом у цій країні визнана криптовалюта, але 
японська ієна залишається при цьому офі-
ційною національною валютою [2].

Разом із тим погляди представників орга-
нів державної влади й управління різних кра-
їн світу щодо правничого статусу криптова-
люти різняться кардинально. Одні вважають, 
що різновиди криптовалют слід викорис-
товувати як платіжний засіб, як це зробила 
Японія, інші ж думають, що криптовалюту 
необхідно визнати об’єктом речових прав.

Загальновідомим для цивілістичної 
науки є те, що будь-які речі, як і інші об’єкти 
цивільних прав, можна вільно відчужувати 
або вони можуть також вільно переходити 
від одного суб’єкта цивільних правовідносин 
до іншого на підставі різних цивільно-право-
вих угод і інших юридичних фактів у поряд-
ку універсального правонаступництва (спад-
кування, реорганізація юридичної особи) або 
іншим способом. Подібні речі закон визнає 
такими, що необмежені в обігу, тому можуть 
виступати як об’єкт будь-яких абсолютних 
і відносних цивільно-правових відносин і 
належати будь-яким суб’єктам цивільного 
права. Окремі різновиди речей з точки зору 
національної та громадської безпеки, охо-
рони економічних інтересів держави, забез-
печення здоров’я населення тощо обмежені 
в обороті (зброя, сильнодіючі отрути тощо). 
При цьому ті речі, які відповідно до чинно-
го законодавства не можуть бути предметом 
цивільно-правових угод, вважаються вилу-
ченими із цивільного обороту. 

У зв’язку з указаним питання про місце 
криптовалюти в цій системі об’єктів цивіль-
них прав залишається відкритим. Законо-
проект «Про обіг криптовалюти в Україні» 
визначає криптовалюту програмним кодом 
(набором символів, цифр та букв), що 
виступає як об’єкт права власності, який 
може бути засобом міни, відомості про який 
вносяться та зберігаються у системі блок-
чейн в якості облікових одиниць поточної 
системи блокчейн у вигляді даних (програм-
ного коду) [3]. Законопроект «Про стиму-
лювання ринку криптовалют та їх похідних 
в Україні» містить таке визначення крип-
товалюти: це децентралізований цифровий 
вимір вартості, що може бути виражений в 
цифровому вигляді та функціонує як засіб 
обміну, збереження вартості або одиниця 
обліку, що заснований на математичних об-
численнях, є їх результатом та має крипто-
графічний захист обліку. Криптовалюта для 
мети правничого унормування визнається 
фінансовим активом [4]. Отже, ці законопро-
екти по-різному підходять до визначення 
поняття криптовалюти, але для нас важливо 

правильно встановити правничий статус, що 
надалі буде мати вирішальне значення як для 
питань правового регулювання (видача до-
звільних документів, оформлення транзак-
цій (трансакцій) та права власності, визна-
чення механізмів захисту від протиправних 
дій), так і питань оподаткування обігу різних 
видів криптовалют.

О. С. Беломитцева акцентує увагу на тому, 
що світове співтовариство не може дійти зго-
ди щодо правничої природи щодо біткоїну. 
Не можуть із цим визначитися ні регулято-
ри, ні провідні представники економічної і 
юридичної наук [5, c. 26–28]. У зв’язку з цим 
слід вказати, що та або інша позиція однієї 
країни щодо правничого статусу криптова-
люти на її території цією ж самою державою 
змінюється неодноразово. Судами США, 
наприклад, криптовалюта розглядається 
як «валюта або інша форма грошей». Шта-
том Вашингтон цифрова валюта визнається 
об’єктом грошових переказів на підставі За-
кону «Про уніфікацію грошових послуг». Во-
сени 2015 року американська державна комі-
сія, що укладає біржові ф’ючерсні контракти, 
віднесла біткоїн до категорії біржових това-
рів. Банк Японії в 2015 р. поширив доповідь з 
оглядом технології Blockchaіn і цифрової ва-
люти Bіtcoіn, в якій зазначив, що «цифрова 
валюта» є досить неоднозначним інструмен-
том [6, c. 20–26]. У Норвегії криптовалюта не 
визнається реальними грошима, а класифі-
кується як актив, який обкладається подат-
ком на зростання капіталу. Норвежський 
уряд чітко визначив, що з ділових операцій 
з використанням Bitcoin стягується податок 
із продажів. Німеччина заявила, що вона не 
визнаватиме Bitcoin як іноземну валюту або 
електронні гроші, але легалізує його як «осо-
бисті гроші» або «одиниці обліку» і тому по-
чинає його оподаткування [7, c. 830].

У 2013 році Народним банком Китаю та 
низкою міністерств був випущений спіль-
ний документ про заходи застереження, 
пов’язані з ризиками застосування біткоїну. 
У цьому документі відзначено, що біткоїн є 
«віртуальним товаром», за своєю природою 
не є валютою й, отже, не може обертатися 
та використовуватися на ринку як валю-
та. В Іспанії до 2014 року статус біткоїн не 
визначався і криптовалюта прирівнювалася 
до цифрових товарів або речей в межах ци-
вільного законодавства. Саме тому операції з 
біткоїном врегульовувалися приписами Ци-
вільного кодексу, що стосуються бартерних 
угод [6, c. 20–26].

Така різноплановість підходів до правни-
чого статусу криптовалют у сучасному світі 
пов’язана з досить швидким входженням 
віртуальних грошових одиниць до повсяк-
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денного життя. Разом із тим певна визначе-
ність для національних законодавств будь-
якої конкретної країни цілком необхідна для 
контролю за їх обігом і, відповідно, оподат-
куванням. Не можна сказати про те, що пе-
ребування криптовалют поза законодавчим 
полем у зв’язку невизначеністю їх правни-
чого статусу на території України не робить 
їх об’єктом цивільних прав або яким-небудь 
чином скасовує їх оборотоздатність. Крипто-
валюти, незалежно від їх видової приналеж-
ності до тих чи інших криптомонет, і сьогод-
ні можуть вільно відчужуватися, переходити 
від одного суб’єкта цивільно-правових від-
носин до іншого через їхні властивості. Таке 
уможливлюється тим, що криптовалюта за 
своєю сутністю є піринговою мережею, тому 
той же біткоїн поширюється завдяки техно-
логії блокчейн.

На відміну від безготівкових грошей, які 
з точки зору цивільного права представля-
ють насамперед права вимоги, криптовалюта 
з правовою невизначеністю її статусу такими 
правами не наділена. До того ж транзакції з 
безготівковими коштами відстежуються бан-
ком, а обіг криптовалют можна контролю-
вати лише за допомогою криптографії. Реє-
стри транзакцій з криптовалютою ведуться її 
власниками. Інакше кажучи, обліковуються 
операції з криптовалютою користувачами 
мережі, а не якимось фінансовим інститутом 
як третьою особою, яка має довіру. Довірли-
ве ставлення до криптовалют ґрунтується на 
впевненості в криптографічному захисті, а 
також на обліку всіх без винятку транзакцій, 
електронні записи фіксації яких не можуть 
бути підмінені або замінені без видимого 
втручання.

Підтверджують транзакції електронні 
підписи кожного попереднього та кожного 
наступного власника відповідної криптова-
люти. Кожна транзакція авторизується циф-
ровими підписами, а процедура (порядок) 
транзакцій забезпечується блокчейном. Обіг 
криптовалюти здійснюється додаванням до 
ланцюжка транзакцій з конкретною крипто-
валютою нових даних.

Платіж оперується через вказівку влас-
ником віртуальної грошової одиниці нової 
публічної адреси на ній і її підписання своїм 
приватним ключем. Анонімність транзакцій 
забезпечується тим, що публічними стають 
лише дані про транзакцію, без якої-небудь 
прив’язки до особистості її учасників. Вір-
туальні грошові одиниці зберігаються у 
віртуальному гаманці, розміщеному або на 
персональному комп’ютері користувача, або 
на віддаленому серверові. Втрата гаманця 
з різних причин (втрата комп’ютера, його 
крадіжка, несправність жорсткого диска) по-

збавляє власника віртуальних грошей, що 
зберігаються в цьому гаманці.

У зв’язку з їх віртуальним характером 
криптовалюти не можуть бути предметом 
позики як грошові кошти, а також як речі, 
визначені родовими ознаками, оскільки не 
є предметами матеріального світу та не існу-
ють у фізично відчутній формі. Відповідно, 
віртуальні грошові одиниці, титульні знаки 
як одиниця обчислення обсягу майнових 
прав не можуть бути предметом права, а 
отже, і предметом зобов’язання, правовідно-
сини з виникнення (порушення) якого регу-
люються нормативно-правовими актами, у 
тому числі й Цивільним кодексом України. 
За таких обставин права на віртуальні гро-
шові одиниці обчислення майнових прав не 
можуть сьогодні підлягати захисту в межах 
цивільно-правових відносин.

Криптовалюта не характеризується 
передплаченою природою, не має емітен-
та або іншого органу, який централізовано 
контролював би її обіг. У цьому контексті 
Н. Ю. Рашева та О. І. Чіркова вказують на те, 
що під час здійснення платежів, наприклад, 
у системі Віtcoіn бере участь тільки плат-
ник і одержувач. У цих відносинах відсутні 
які-небудь договірні відносини з оператором 
(емітентом) електронних грошей через його 
відсутність. Ніхто не може накласти арешт, 
призупинити операції по рахункові, скасува-
ти платіж, що надає вчинюваним операціям 
додаткову безпеку [8, с. 64].

Разом із тим така безпека операцій з 
криптовалютами не задовольняє Національ-
ний банк України (далі – НБУ), що знайшло 
відображення в спільній заяві фінансових 
регуляторів щодо статусу криптовалют в 
Україні [9]. Згідно з приписами чинного 
законодавства України (Цивільний кодекс 
України (далі – ЦК), Закон України «Про 
Національний банк України», Декрет Кабі-
нету Міністрів України «Про систему валют-
ного регулювання і валютного контролю», 
Закон України «Про платіжні системи та пе-
реказ коштів в Україні», Закон України «Про 
інформацію» та інші), на думку фінансових 
регуляторів, криптовалюта не існує у формі 
банкнот, монет, записів на рахунках у банках, 
тому вона не може бути визнана грошима 
(грошовими коштами, коштами, грошови-
ми знаками), не має прив’язки криптовалю-
ти і до грошової одиниці жодної з держави, 
тому вона не може бути визнана валютою або 
законним платіжним засобом іноземної дер-
жави та не є валютною цінністю, криптова-
люта не випускається банком і не є грошовим 
зобов’язанням певної особи, тому вона не 
може бути визнана електронними грошима, 
криптовалюта не може бути цінним папером, 
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не може бути визнана грошовим сурогатом 
(згідно з його визначенням у Законі України 
«Про Національний банк України») [9].

Разом із тим НБУ 10.11.2014 надав 
роз’яснення, відповідно до яких «віртуальна 
валюта/криптовалюта» Bіtcoіn є грошовим 
сурогатом, що не має забезпечення реальною 
вартістю та не може використовуватися фі-
зичними й юридичними особами на території 
України як засіб платежу, оскільки це супер-
ечить нормам українського законодавства, 
та рекомендує громадянам використовувати 
послуги тільки тих платіжних систем, систем 
розрахунків, які внесені Національним бан-
ком України до Реєстру платіжних систем, 
систем розрахунків, учасників цих систем і 
операторів послуг платіжної інфраструкту-
ри. Згідно з ч. 2 ст. 32 Закону України «Про 
Національний банк України» випуск та обіг 
на території України інших грошових оди-
ниць і використання грошових сурогатів як 
засобу платежу заборонені [9].

Основним фактором занепокоєння На-
ціонального банку України, на наш погляд, 
є загроза потенційної конкуренції крипто-
валюти з національною грошовою одини-
цею (гривнею), що завдяки діям регулятора 
перетворюється в красиві фантики. Обіг 
криптовалюти посягає на монополію органів 
державної влади й управління друку грошей 
через відсутність будь-яких способів захис-
ту від нього й анонімності операцій, що, у 
свою чергу, дуже актуально під час протидії 
незаконному відмиванню грошей і фінансу-
ванню тероризму.

Анонімність адреси пристрою, з якого 
користувачем був здійснений вихід у Ме-
режу та здійснювалася та чи інша операція 
з криптовалютою, унеможливлює встанов-
лення будь-якої законодавчої заборони або 
обмеження використання віртуальних гро-
шових одиниць. При цьому слід мати на 
увазі, що відсутність легального визначення 
поняття «криптовалюта», що виокремило 
би криптовалюту як самостійний об’єкт ци-
вільних прав, створює додаткові складно-
щі для встановлення кола прав і обов’язків, 
що виникають між особами – учасниками 
таких цивільно-правових відносин. Само-
стійно цей фактор споконвічно не може 
передбачати сумлінності суб’єктів указаних 
цивільно-правових відносин і розумності 
їхніх дій, що суперечить вимогам ч. 1 ст. 13 
ЦК, що встановлює межі здійснення цивіль-
них прав. Своєю чергою, зазначений фактор 
може істотно утрудняти або навіть унемож-
ливлювати захист цивільних прав суб’єктів 
цивільно-правових відносин, що виникли 
під час здійснення операцій з криптовалю-
тою, оскільки поведінка однієї зі сторін може 

бути визнана несумлінною лише в тому разі, 
якщо вбачається очевидне відхилення дій 
учасника цивільного обороту від сумлінної 
поведінки, яка, у свою чергу, визначається 
як нормами права, так і усталеними звича-
ями ділового обороту. У цьому ж разі щодо 
криптовалюти і те й інше сьогодні фактично 
нездійсненно. Чітке законодавче визначення 
поняття «криптовалюта» відсутнє, а звичаї 
ділового обороту в указаній сфері в цей пері-
од розвитку не тільки нашої країни, а й інших 
ще не склалися.

А. Ковальчук і С. Стеценко справедливо 
вказують на те, що «відсутність практично 
в усіх різновидів криптовалют всезагальної 
прийнятності і водночас відчутні фінансо-
во-правові проблеми врегулювання крип-
товалютного ринку – одна з вагомих при-
чин гальмування їх суспільного визнання 
на вітчизняних теренах. Також з причини 
неможливого прогнозування макроеконо-
мічних й соціальних наслідків розвитку 
криптовалютного ринку органи української 
державної влади досі піддають сумніву до-
цільність визнання цифрових грошей закон-
ним платіжним засобом. І це при тому, що, 
за певними фаховими оцінками, освоюючи 
правила криптовалютного ринку, контролю-
ючі державні органи мали б змогу прослідко-
вувати: скільки коштували біткоїн, лайткоїн, 
неймкоїн, піркоїн, фезеркоїн та інші крип-
товалютні різновиди кілька років назад, а 
скільки – нині. І з різниці збирати податок. 
У цьому сенсі заборона заради заборони – це 
позиція страуса, який ховає голову у пісок. 
Не помічаючи при цьому те, що є реальним» 
[10, c. 91].

Описана правнича невизначеність крип-
товалюти та відсутність правового регулю-
вання її обороту є неприпустимою, оскільки 
залишає певний пласт економічної діяльнос-
ті без чітких юридичних орієнтирів у вигля-
ді норм права, що дає можливість суб’єктам 
операцій подібного роду захищати свої пра-
ва за допомогою чинного законодавства, що 
приводить до порушення основних засад 
цивільного законодавства, заснованих на 
визнанні рівності учасників регульованих 
їм відносин, недоторканності власності, сво-
боди договору, необхідності безперешкод-
ного здійснення цивільних прав, свободи 
підприємницької діяльності, незабороненої 
законом, забезпечення відновлення поруше-
них прав, їх судового захисту, справедливос-
ті, добросовісності та розумності.

При цьому в розумінні ст. 177 ЦК різні 
види криптовалюти належать до об’єктів ци-
вільних прав і можуть розглядатися як інше 
майно, внаслідок чого їх оборот має бути від-
повідним чином урегульований, виходячи  
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з їхньої природи, відповідно до основних 
завдань цивільного законодавства України. 
Вирішення цього завдання на законодавчо-
му рівні зумовлено також тим, що незалежно 
від ставлення до використання криптовалю-
ти, яке в Україні й в інших країнах світу ва-
ріюється від різко негативного до прихиль-
но позитивного, обіг віртуальних грошових 
одиниць не тільки існує, але й продовжує все 
активніше розвиватися, залучаючи до своєї 
орбіти все більшу кількість суб’єктів – корис-
тувачів Мережі.

З урахуванням того, що де-факто обіг різ-
них видів криптовалюти вже протягом низки 
років існує в тому числі й в Україні, хоча вір-
туальні грошові одиниці й не визнані сьогодні 
об’єктом цивільних прав і не розглядаються 
законом як платіжний засіб, проте є предме-
том численних і, на жаль, не завжди законних 
транзакцій, – питання законодавчої регламен-
тації їх статусу й обороту на території держави 
справедливо визнається нагальною потребою. 
І таке продиктовано саме необхідністю унор-
мування відносин, що виникають у результаті 
використання різних видів криптовалюти. 
Своєю чергою, врегулювання обігу криптова-
лют також буде сприяти зниженню кількості 
протиправних операцій та захисту суб’єктів – 
учасників цього обороту, контролю за ними й 
оподаткуванню.

Підготовлені законопроекти «Про стиму-
лювання ринку криптовалют та їх похідних в 
Україні» та «Про обіг криптовалюти в Украї-
ні» мають пришвидшити процес нормативно-
го врегулювання обороту віртуальних грошо-
вих одиниць. Вирішення питання правового 
регулювання обігу криптовалюти зрушиться 
з місця. До того ж мають бути розроблені фі-
нансово-правові засади врегулювання крип-
товалютного ринку в Україні. А. Ковальчук і 
С. Стеценко вважають, що чим раніше у дер-
жаві це усвідомлять і будуть зроблені певні 
системні кроки у цьому напрямі, тим більш 
захищеними почуватимуться пересічні грома-
дяни. Ті ж із них, хто відносить себе до еко-
номічно активних, зможуть легально брати 
участь в операціях із криптовалютою і тим 
самим реалізовувати свої права та свободи 
[9, c. 91]. Проте, на наш погляд, першочерго-
вим слід визнати внесення змін до Цивільного 
кодексу України, якими буде визначено ци-
вільно-правий статус криптовалюти.

Висновки

Таким чином, незважаючи на різноманіт-
ність поглядів, правничий статус віртуальних 
грошових одиниць (криптовалюти) зали-
шається в дискусійному полі та визнається 
таким, що вимагає законодавчого врегулю-
вання. Неврегульованість цього питання пра-

вом відображається на практиці поводження 
з різними видами криптовалюти. Для цього 
принаймні необхідно внести зміни до ст. 177 
Цивільного кодексу України, що визначає 
об’єкти цивільних прав, виклавши її в такій 
редакції: «Об’єктами цивільних прав є речі, у 
тому числі гроші та цінні папери, інше майно, 
у тому числі безготівкові кошти, криптова-
люта, бездокументарні цінні папери, майно-
ві права, а також результати робіт і надання 
послуг, охоронювані результати інтелекту-
альної, творчої діяльності та прирівняні до 
них засоби індивідуалізації (інтелектуальна 
власність), інформація та інші матеріальні і 
нематеріальні блага». Крім того, законодав-
чого врегулювання потребує визначення по-
няття «криптовалюта» із викладенням його в 
окремій статті Цивільного кодексу України.

Список використаних джерел:

1. Cryptocurrency Market Capitalizations. URL: 
https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/ 
(дата звернення: 29.04.2018).

2. Японія офіційно визнала біткоіни платіж-
ним засобом. URL: https://biz.nv.ua/ukr/markets/
japonija-ofitsijno-viznala-bitkoini-platizhnim-
zasobom-907555.html (дата звернення: 28.07.2018).

3. Законопроект «Про обіг криптовалюти 
в Україні». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb2/webproc4_1?pf3511=62684 (дата звернен-
ня: 03.06.2018).

4. Законопроект «Про стимулювання 
ринку криптовалют та їх похідних в Украї-
ні». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=62710 (дата звернення: 
03.06.2018). 

5. Беломытцева О. С. О понятии криптовалюты 
биткоин в рамках мнений финансовых регуля-
торов и контексте частных электронных денег. 
Проблемы учета и финансов. 2014. № 2(14).  
С. 26–28.

6. Кузнецов В. А., Якубов А. В. О подходах 
в международном регулировании криптовалют 
(BITCOIN) в отдельных иностранных юрисдик-
циях. Деньги и кредит. 2016. № 3. С. 20–29.

7. Гончаренко О. С., Богаченко М. В. Особли-
вості функціонування криптовалют на світових 
фінансових ринках. Глобальні та національні про-
блеми економіки. 2015. Випуск 5. С. 826–830.

8. Рашева Н.Ю., Чиркова О.И. Правовые 
основы электронной валюты (на примере bitcoin). 
Управление в современных системах. 2017.  
№ 1(12). С. 60–68.

10. Спільна заява фінансових регулято-
рів щодо статусу криптовалют в Україні від 
30.11.2017. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=59735329 (дата звернення: 
09.06.2018).

10. Ковальчук А., Стеценко С. Фінансово-пра-
вові засади регулювання криптовалютного ринку. 
Публічне право. 2018. № 1 (29). С. 85–92.



43

Ц И В І Л Ь Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

8/2018

В статье анализируются вопросы правового статуса криптовалюты в системе объектов граж-
данских прав по украинскому законодательству и инициативам законодателей. Рассматривается 
возможность оценки криптовалюты как денег, электронных средств, валютных ценностей, инфор-
мации и другого имущества. Делается вывод о возможности правовой квалификации криптовалюты 
как «другого имущества» и денег с точки зрения экономической теории. 

Ключевые слова: криптовалюта, гражданско-правовой статус криптовалюты, объект гражданского 
права, деньги, денежный суррогат, виртуальная валюта, блокчейн.

The article analyzes the legal status of the crypto currency in the system of civil rights objects under 
Ukrainian legislation and legislative initiatives. The possibility of assessing the crypto currency as money, 
electronic means, currency values, information and other property is considered. A conclusion is made about 
the possibility of legal qualification of the crypto currency as «other property» and money from the point of 
view of economic theory.

Key words: crypto-currency, civil-law status of the crypto-currency, object of civil law, money, money 
surrogate, virtual currency, block.
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ПІДСТАВИ НАБУТТЯ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ 
МАЙНО ЗА НАБУВАЛЬНОЮ ДАВНІСТЮ

У статті звертається увага на те, що речові права на нерухоме майно за набувальною давністю 
є різновидом цивільних правовідносин, які пов’язані юридичними фактами, внаслідок чого суб’єкти на-
бувають цивільні суб’єктивні права і юридичні обов’язки стосовно нерухомого майна. Вони є об’єктивно 
спричиненими – наявністю самого нерухомого майна, тоді як інші залежать від волевиявлення набу-
вача, а можуть бути наслідком інших обставин, що не охоплюються волею і волевиявленням людини. 
Цивільні суб’єктивні права і юридичні обов’язки стосовно нерухомого майна набуваються через його 
специфічні властивості, залежність від споживчих властивостей людини та вказівку норми позитив-
ного права. Підстави набуття права на нерухоме майно згідно з положеннями законодавства раїни по-
діляються на дві категорії – загальні та спеціальні. З огляду на специфіку нерухомості, для одних прав 
необхідна низка юридичних фактів, а для інших – лише один – реалізація наданого законом права. Сто-
совно окремих інститутів речового права законодавством встановлені спеціальні підстави виникнення 
прав та юридичних обов’язків. Зокрема, стосовно права власності Главою 24 ЦК України «Набуття 
права власності» визначені безпосередні підстави. Зроблено висновок, що правове регулювання підстав 
виникнення речових прав здійснюється на загальному та спеціальному рівні.

Ключові слова: підстави набуття права, право власності, нерухоме майно, правоздатність, володіння, 
користування, речові права, набувальна давність.

Постановка проблеми. Удосконалення 
та уніфікація норм та положень інституту 
цивільного права в частині нормативно-
правового регулювання набуття права влас-
ності на нерухоме майно, зокрема, за набу-
вальною давністю є актуальним питанням 
у зв’язку з тим, що інститут набуття прав 
власності за набувальною давністю є досить 
новим для українського права. Зауважимо, 
що набуття права власності на майно за на-
бувальною давністю належить до первісних 
підстав виникнення права власності на май-
но, оскільки відповідно до правила набуваль-
ної давності право власності фізичної або 
юридичної особи на майно може виникнути 
вперше і незалежно від волі попередніх влас-
ників. Отже, право власності за набувальною 
давністю базується на певних обставинах, 
які визначені законодавством, а не на право-
наступництві або волі попередніх власників 
майна.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми. Теоретичну основу дослідження 
склали наукові праці таких правознавців: 
А. М. Мирошніченка, Н. В. Рабиновича, 
В. П. Шахматова, О. П. Куцевич, М. С. Федор-
ченко, О. С. Федотова, О. В. Дзери, Є. О. Ха-
ритонова, Ф. С. Хейфеца, Н. Д. Шестако-
вої, В. І. Гостюка, В. Кучера, І. В. Матвеева, 
М. В. Шульги та інших.

Метою статті є науковий аналіз, систе-
матизація, оцінка, розробка пріоритет-
них напрямів цивільного права в галузі 
виникнення права власності на нерухоме 
майно за набувальною давністю, теоретич-
них та практичних проблем, що виникають 
у сфері цивільних правовідносин щодо 
набуття права на нерухоме майно за набу-
вальною давністю.

Викладення основного матеріалу. Речові 
права на нерухоме майно за набувальною дав-
ністю – різновид цивільних правовідносин. 
Отже, методологічно, розкриваючи зазна-
чене питання, ми будемо виходити із загаль-
них положень про підстави їх виникнення, 
що закріплені у ст. 11 ЦК України та інших 
нормативних актах. Відправним тут є те, що 
виникнення цивільних суб’єктивних прав 
та юридичних обов'язків, як і інших прав та 
обов'язків приватного та публічного характе-
ру, пов’язано з юридичними фактами – “...пев-
ними життєвими обставинами, з якими закон 
пов’язує виникнення, зміну чи припинення 
цивільних прав та обов’язків” [9]. У цьому 
разі йдеться про юридичні факти, внаслідок 
яких суб’єкти набувають цивільні суб’єктивні 
права і юридичні обов’язки стосовно неру-
хомого майна. Вони є об’єктивно спричине-
ними – наявністю самого нерухомого майна, 
хоча б земельної ділянки, тоді як інші зале-
жать від волевиявлення набувача, а можуть 
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бути наслідком інших обставин, що не охо-
плюються волею і волевиявленням людини. 
Існувати поза межами нерухомого майна 
людина не може. Права на нерухоме майно за 
такої конструкції – природні права людини. 
Звідси – важливий висновок про те, що речо-
ві права на нерухоме майно – елемент змісту 
правоздатності фізичної особи. 

У римському праві термін «правоздат-
ність» тлумачився як елемент правової ха-
рактеристики фізичної особи – учасника 
приватних відносин. Вказана категорія міцно 
закріпилася в цивільному праві і становить 
основу розуміння правомочностей суб’єкта 
цивільного права. Вона є опорною й охоплює 
безспірні правомочності. Вона розглядалась 
як правова якість людини, а саме здатність 
особи мати будь-які цивільні права і юридичні 
обов’язки. Тож фактично це означає абстрак-
тну можливість мати будь-які права, що мож-
на осягнути розумом, і юридичні обов’язки. 
Стосовно нерухомого майна внаслідок пере-
тинання майнових інтересів осіб із часом вста-
новились певні правила щодо володіння й ко-
ристування земельними ділянками, причому 
у нерозривному поєднанні прав і обов’язків. 
Об’єктивний характер соціальних зв’язків 
щодо нерухомого майна зумовив необхідність 
їх позитивного регулювання та домінування 
речових прав на чужі речі над правами влас-
ника. Щоб не було різного тлумачення таких 
абсолютних прав, законодавець намагається 
їх максимально деталізувати.

Доволі цікаві теоретичні конструкції пра-
воздатності. Окремі науковці розглядали пра-
воздатність як безумовний атрибут людини 
та, відстоюючи цю позицію, звертали у вагу на 
те, що взагалі особистість містить правоздат-
ність [11].

У радянській цивілістиці домінувала теза 
про те, що хоча правоздатність і виникає у 
момент народження, але вона походить від 
держави. Тобто, таким чином, природне по-
ходження правоздатності у ті часи заперечу-
валось та проводилась позиція законодавчого 
походження правоздатності, яка, відповідно, є 
суспільною властивістю суб’єкта. Тож право-
здатності надавався індивідуальний характер, 
а не узагальнений. При цьому у радянську 
добу правоздатність ототожнювали з цивіль-
ною правосуб’єкністтю [13, с. 40-43]. Стосов-
но нерухомого майна коло правомочностей 
було обмежено, що пояснювалось виключним 
характером права народу, а фактично – дер-
жави, на землю. Кожен міг мати права як деле-
говані самим народом, так і визнані державою.

Згодом вченими було висунуто багато тео-
рій щодо правоздатності. Одна з таких теорій 
була розроблена М. М. Агарковим – «Теорія 
динамічної правоздатності» [12], зміст якої 

(правоздатності) залежить не тільки від її 
державного визнання, але й від того, якими 
конкретними правами володіє особа і в яких 
відносинах перебуває з іншими особами. На-
уковець пояснював це зв’язаністю правоздат-
ності і суб’єктивного права. Це специфічне 
правове явище науковець визнавав проміж-
ним між правоздатністю і суб’єктивним пра-
вом і дав йому назву «секундарне право». 

Інший науковець радянських часів 
С. М. Братусь розробив теорію статичної 
правоздатності як сумарного вираження 
можливостей конкретної особи. Науковець 
не підтримував наявності секундарної право-
здатності і вказував, що це або елемент пра-
воздатності, або звичайне суб’єктивне право 
[13, с. 40-43].

 Українські та інші сучасні науковці (прав-
ники) схиляються до того, що правоздат-
ність – природна властивість кожної людини, 
яка виникає у неї в силу одного юридичного 
факту – народження [9; 10]. Із самого наро-
дження людина об’єктивно зв’язана з неру-
хомим майном, без якого її фізичне існування 
практично неможливе. Тож правоздатність 
стосовно матеріальних благ, і перш за все не-
рухомого майна, зумовлена природою люди-
ни і її залежністю від матеріальних благ та 
нерухомого майна зокрема. Більш того, у ст. 6  
Загальної декларації прав людини [5], при-
йнятої і проголошеної Генеральною Асамбле-
єю ООН 10 грудня 1948 року, закріплено, що 
кожна людина, де б вона не перебувала, має 
право на визнання її правосуб’єктності.

У ЦК України правоздатність визначена 
як здатність мати цивільні права та обов’язки, 
яка визнається за всіма фізичними особами 
(ч. 1 ст. 25). Звідси вона, перш за все, визнана 
здатністю бути учасником цивільних право-
відносин. Такий висновок виходитьпливає із 
загальнотеоретичного постулату, що права і 
обов’язки немислимі поза правовідносинами. 
Другий, не менш важливий, момент – усві-
домлення того, що вона є наданою людині 
правовою якістю і детермінована становлен-
ням самого суспільства, котре може певним 
чином коригувати природну здатність, зокре-
ма, через законодавство надати обмежені пра-
ва користування нерухомістю. Корелянтами 
рівної для всіх природної правоздатності є 
природні, економічні і біологічні (об’єктивні) 
та суб’єктивні (волевиявлення вищих дер-
жавних органів у нормах права щодо обме-
ження певних природних прав людини) чин-
ники. Нерухоме майно ми відносимо саме 
до об’єктивного чинника віднесення прав та 
обов’язків стосовно неї до змісту цивільної 
правоздатності. Таким чином, окрім здат-
ності, слід розрізняти другий елемент кон-
струювання правоздатності – можливість.  



46

8/2018
Ц И В І Л Ь Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

Можливість надається і гарантується держа-
вою в особі її інституцій. 

Стосовно змісту правоздатності законо- 
давець виходить із того, що усі фізичні осо-
би є у ній рівними і можуть мати всі права 
та обов’язки, що встановлені Конституцією 
України та її ЦК України, а також інші, якщо 
вони не суперечать закону та моральним 
засадам суспільства (ст. 26 ЦК України). Ци-
вільні суб’єктивні права і юридичні обов’язки 
стосовно нерухомого майна набуваються: в 
силу його специфічних властивостей, залеж-
ності від її споживчих властивостей людини 
та вказівки норми позитивного права. Вони 
також набуваються й власними діями суб’єкта 
цивільного права, якими учасник цих право-
відносин прагне до встановлення правового 
зв’язку стосовно нерухомого майна. Ці власні 
дії можуть виходити від однієї особи. Ці права 
можуть набуватися спільними діями одночас-
но двох та більше осіб.

Набуття речових прав як суб’єктивних 
прав і юридичних обов’язків стосовно не-
рухомого майна має певні особливості. Одні 
набуваються в силу народження як елемент 
змісту правоздатності, інші, наприклад пра-
во власності, – власними діями. При цьому 
виділені стадії набуття прав і юридичних 
обов’язків: формування волі на набуття цих 
прав і обов’язків; волевиявлення; надання во-
левиявленню тої форми, яка є імперативною 
для даного виду правовідносин; учинення 
тих дій, що є змістом даних правовідносин. 
Стосовно нерухомого майна вимагаються 
кваліфіковані дії: нотаріальне посвідчення, 
реєстрація правочину, отримання встановле-
ного законом документа, державна реєстрація 
права на нерухоме майно, рішення суду щодо 
встановлення права тощо. Лише система цих 
юридичних фактів призводить до формуван-
ня змісту речових прав. 

Як вже зазначалось, згідно зі ст. 11 ЦК 
України цивільні права та обов'язки виника-
ють із дій осіб, що передбачені актами цивіль-
ного законодавства, а також із дій осіб, що не 
передбачені цими актами, але за аналогією 
породжують цивільні права та обов'язки. Зра-
зу ж слід вказати, що права на нерухомість 
виникають лише внаслідок декількох юри-
дичних фактів, хоча можуть здійснюватися 
діями однієї особи.

Зокрема, згідно з ч. 2 ст. 11 ЦК України 
підставами виникнення цивільних прав та 
обов'язків, зокрема, є договори та інші пра-
вочини – найбільш поширені підстави пере-
творення абсолютних прав на відносні (ди-
наміки). Кожен договір є правочином, але не 
кожен правочин може бути договором.

Співвідношення абсолютних і відносних 
прав у позитивному праві сконструйовано 

на користь перших. Вони – умова реалізації 
інших, хоча можуть слугувати підставою для 
набуття інших абсолютних прав. 

Крім загальних підстав, у книзі третій 
ЦК та інших нормативних актах (Госпо-
дарський кодекс, ЗК, ЖК, Лісовий кодекс) 
законодавець визначає й спеціальні підстави 
виникнення речових прав. 

Речові права та обов'язки на нерухоме 
майно можуть виникати безпосередньо з актів 
цивільного законодавства. З огляду на специ-
фіку нерухомості, для одних прав необхідна 
низка юридичних фактів, а для інших – лише 
один – реалізація наданого законом права. 
Стосовно окремих інститутів речового пра-
ва законодавством встановлені спеціальні 
підстави виникнення прав та юридичних 
обов’язків. Зокрема, стосовно права власності 
Главою 24 ЦК України «Набуття права влас-
ності» визначені безпосередні підстави. 

Досить цікавим є інститут набувальної 
давності. Відповідно до положень ст. 344 ЦК 
України особа може набути права власності на 
нерухоме майно за набувальною давністю за 
умови, якщо вона заволоділа чужим майном 
добросовісно, продовжує відкрито та безпе-
рервно володіти цим чужим майном, зокрема 
нерухомим майном, протягом тривалого часу, 
який передбачений положеннями ЦК Украї-
ни (10 років) та ЗК України (15 років), якщо 
інше не встановлено законодавством України. 
Набуття права власності на нерухоме май-
но (земельна ділянка, будівля, недобудова 
тощо) за набувальною давністю регулюється 
законом, зокрема ЦК та ЗК України, відповід-
но до чого право власності на нерухоме майно, 
що підлягає державній реєстрації, виникає за 
набувальною давністю з моменту державної 
реєстрації.

Якщо особа заволоділа майном на під-
ставі договору з його власником, який після 
закінчення строку договору не пред'явив ви-
моги про його повернення, вона набуває пра-
во власності за набувальною давністю на не-
рухоме майно через п'ятнадцять років із часу 
спливу позовної давності. Втрата не зі своєї 
волі майна його володільцем не перериває на-
бувальної давності у разі повернення майна 
протягом одного року або пред'явлення про-
тягом цього строку позову про його витребу-
вання. При цьому слід мати на увазі. що право 
власності за набувальною давністю на нерухо-
ме майно набувається за рішенням суду.

Набуття права власності у разі приватиза-
ції державного майна та майна, що є в кому-
нальній власності (ст. 345 ЦК України), має 
свої особливості, що врегульовані спеціаль-
ним законодавством. Не менш врегульовани-
ми є й підстави виникнення на окремі види 
речей. Так, ст. 398 ЦК України встановлює, 
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що право володіння виникає на підставі до-
говору з власником або особою, якій майно 
було передане власником, а також на інших 
підставах, встановлених законом. Таким чи-
ном, для права володіння основним є договір. 
Проте можуть бути й інші підстави – власні 
дії щодо користування нерухомістю. Тут ми 
упираємося у проблему захоплення ділянок 
землі чи будівель, якими власники не корис-
туються чи втратили до них інтерес. Йдеться 
про захоплені та використовувані шляхом 
вилучення їх споживчої вартості у власних 
інтересах речі.

Конкуренція підстав виникнення речових 
прав є рідким випадком але вона трапляєть-
ся. Це відбувається в двох випадках – у разі 
конкуренції законодавства і в разі конкуренції 
засобів окремих інститутів цивільного права. 
Так, речові права на землю врегульовані і ЦК 
України, і ЗК України. Тому цивільне право 
є загальним по відношенню до земельного. 
Звідси стосовно набуття речових прав на зем-
лю повинно використовуватися спеціальне 
земельне законодавство. Але це не діє у тій 
частині, де використовуються засоби цивіль-
ного права, його цивільно-правової природи. 

Слід також зауважити, що підстави набут-
тя речових прав деталізуються спеціальними 
поточними законами, зокрема приватизацій-
ним. Ними можуть встановлюватися умови, 
норми, наслідки та порядок. 

Висновки

На підставі викладеного підсумуємо, що 
правове регулювання підстав виникнення 
речових прав здійснюється на загальному та 
спеціальному рівні. Останній має свої рівні 
стосовно окремих видів нерухомості, поряд-
ку та специфіки набуття, зміни та припинен-
ня таких прав.
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В статье обращается внимание на то, что вещные права на недвижимое имущество по приоб-
ретательной давности является разновидностью гражданских правоотношений, которые связаны 
юридическими фактами, в результате которых субъекты приобретают гражданские субъективные 
права и юридические обязанности относительно недвижимого имущества. Они являются объектив-
но вызванными – наличием самого недвижимого имущества, тогда как другие зависят от волеизъяв-
ления приобретателя, а могут быть следствием других обстоятельств, которые не охватываются 
волей и волеизъявлением человека. Гражданские субъективные права и юридические обязанности в 
отношении недвижимого имущества приобретаются: в силу его специфических свойств, в зависимо-
сти от потребительских свойств человека и указания нормы позитивного права. Основания приоб-
ретения права на недвижимое имущество согласно положениям законодательства Украины делят-
ся на две категории – общие и специальные. Учитывая специфику недвижимости, для одних прав  
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необходим ряд юридических фактов, а для других – только один – реализация предоставленного за-
коном права. В отношении отдельных институтов вещного права законодательством установлены 
специальные основания возникновения прав и юридических обязанностей. В частности, в отношении 
права собственности Главой 24 ГК Украины «Приобретение права собственности» определены не-
посредственные основания. Сделан вывод, что правовое регулирование оснований возникновения вещ-
ных прав осуществляется на общем и специальном уровне.

Ключевые слова: основания приобретения права, право собственности, недвижимое имущество, 
правоспособность, владение, пользование, вещные права, приобретательная давность.

The article draws attention to the fact that real rights to real estate on the acquisition of prescription is a 
kind of civil relations, which are related to legal facts, as a result of which the subjects acquires civil subjective 
rights and legal obligations regarding real estate. They are objectively caused by the presence of the real estate 
itself, as others depend on the will of the purchaser, and may be the result of other circumstances that are not 
covered by the will and will of the person. Civil subjective rights and legal obligations in relation to real estate 
are acquired: due to its specific properties, depending on its human consumer properties and the indication of 
the positive law. The grounds for acquisition of the right to real estate under the provisions of the legislation 
of Ukraine are divided into two categories – General and special. Given the specifics of real estate for some 
rights need a number of legal facts, and for the other only one-the implementation of the law rights. With 
regard to certain institutions of property law, the legislation establishes special grounds for the emergence of 
rights and legal obligations. In particular, with regard to ownership, Chapter 24 of the civil code of Ukraine 
"Acquisition of ownership" defines the direct grounds. It is concluded that the legal regulation of the grounds 
for the emergence of real rights is carried out at the General and special level.

Key words: bases of acquisition of the right, the property right, real estate, legal capacity, possession, use, 
real rights, acquisition prescription.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ МОДЕЛЬ РЕЖИМУ 
НЕСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

У статті досліджується проблема правової моделі банківської неспроможності в Україні. Об-
ґрунтовано, що для банківської неспроможності не підходять прокредиторська чи продебіторська 
моделі банкрутства. Зроблено висновок, що правова модель банківської неспроможності має ґрунту-
ватися на забезпеченні сталої передачі сукупних фінансів банківської установи (активів і пасивів) 
більш стабільному суб’єкту банківського ринку, у тому числі націоналізованому банку.

Ключові слова: правова модель банківської неспроможності, активи та пасиви неспроможного бан-
ку, фінанси, банкрутство, націоналізація банків.

Постановка проблеми. Правова модель 
режиму неспроможності банківських уста-
нов залежить від багатьох факторів проце-
дурного та майново-правового характеру, 
що характеризують стан правового забез-
печення відносин банківської неспромож-
ності. Ця модель утворює правовий режим 
відповідної неспроможності як певний зріз 
правового регулювання на сучасному етапі 
розвитку банківського сектора й рівня дер-
жавного втручання у відповідні відносини. 
У процедурах звичайного банкрутства ви-
діляють прокредиторську або продебітор-
ські моделі відповідного правового режи-
му. У межах банківської неспроможності, 
врегульованої особливим чином законами 
України «Про банки та банківську діяль-
ність» і «Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб», відповідне моделювання 
здійснити на аналогічних засадах досить 
важко. При цьому необхідне застосування 
особливих підходів.

В економічній і юридичній літературі, 
присвяченій питанням неплатоспроможнос-
ті банківської установи, що охоплюється пра-
цями таких учених, як Н. Версаль, О. Еркес, 
Ю. Жежерун, В. Гаркавенко, Ю. Шаповал, 
О. Лобач, А. Олійник, І. Воловнік, Є. Бондар 
та інші, питання моделей правового режиму 
неплатоспроможності банків не ставилося. 
Це певною мірою унеможливлює цілісне 
сприйняття права неспроможності банків-
ської установи в контексті теоретичних кон-
струкцій.

Метою статті є визначення особливостей 
правової моделі режиму неспроможності 
банківських установ.

Виклад основного матеріалу. Правовий 
режим неплатоспроможності банку визначає 
особливий правовий стан, у якому здійснює 
діяльність банк у період після віднесення 
його до категорії неплатоспроможних. Цей 
правовий режим має значення правового 
поля, у якому існує банківська установа від 
моменту прийняття рішення Національного 
банку України про віднесення банку до кате-
горії неплатоспроможного до моменту, коли 
втрачається можливість відновлення плато-
спроможності банку, у результаті чого почи-
нається стадія ліквідації банківської устано-
ви (з моменту призначення уповноваженого 
ліквідатора банку до внесення запису в дер-
жавний реєстр про ліквідацію банківської 
установи згідно із законами України «Про 
банки та банківську діяльність» і «Про сис-
тему гарантування вкладів фізичних осіб»).

Якщо порівнювати процедуру неплато-
спроможності банку та процедуру банкрут-
ства звичайного суб’єкта господарювання, 
то можна помітити не лише суто адміністра-
тивний характер першого, а й його змістову 
бідність, позаяк відсутні стадія примирення 
та стадія відновлення платоспроможнос-
ті (санації), із чим не можна принципово 
погодитись. Процедура банкрутства бан-
ків не може входити в гостру суперечність 
із загальними процедурами банкрутства. 
Справді, можуть діяти спеціальні органи, 
які контролюють неплатоспроможність бан-
ків, можуть існувати особливості кожної зі 
стадій неспроможності, проте не може пору-
шуватися загально логіка неспроможності 
й фінансового оздоровлення банків. Адже 
це завжди утворюватиме розрив між еконо-
мічними та юридичними відносинами в цій 
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сфері, дезорієнтуватиме інвесторів і креди-
торів банків.

Правовий режим неплатоспроможного 
банку передбачає особливі права й обов’язки 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
(далі – ФГВФО), у тому числі не пов’язані 
з управлінням банком. Наприклад, ФГВФО 
зобов’язаний у 60-денний строк із дня по-
чатку процедури ліквідації банку надіслати 
повідомлення всім клієнтам, які користують-
ся послугами відповідального зберігання, 
про необхідність вилучити свої цінності про-
тягом одного місяця з дня повідомлення.

Також можна звернути увагу на те, що 
правовий режим неплатоспроможності 
виключає припинення стану неплатоспро-
можності та продовження діяльності банку 
у зв’язку з усуненням підстав неплатоспро-
можності в спосіб, що не передбачає залу-
чення інвесторів, а лише власними силами 
банківської установи та його акціонерами. 
Приклад із банком «Bank of Ireland», коли 
був проданий суміжний бізнес та проведена 
реструктуризація [1], фактично неможливо 
було б здійснити за законодавством України. 
Такий стан негнучкого відображення потреб 
економіки не можна підтримати.

Одним з основних елементів правового 
режиму неплатоспроможності банку, що має 
безпосередній вплив на третіх осіб і поши-
рюється згодом на стадію ліквідації банку, 
варто вважати механізми визнання нікчем-
ними правочинів, вчинених банком за один 
рік до віднесення банку до категорії непла-
тоспроможного, а також тих, що, наприклад, 
не обліковувалися за балансовими та/або 
позабалансовими рахунками банку на мо-
мент набуття права власності на акції банку 
державою, стягнення збитків, спричинених 
їх укладенням (ч. ч. 3–5 ст. 38, ч. 6 ст. 41-1 
Закону України «Про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб»).

Правовий режим неплатоспроможного 
банку охоплює особливість правового режи-
му майна та діяльності банківської установи 
під час дії тимчасової адміністрації. Йдеть-
ся про обмеження, встановлені законом на 
використання майна та управління діяль-
ністю банку з моменту оголошення його не-
платоспроможним. Аналогічно в судовій 
практиці знайшло відображення поняття 
правого режиму майна банкрута у звичайних 
господарських відносинах. Зокрема, у поста-
нові Вищого господарського суду України 
від 15 травня 2007 р. в справі № Б-39/124-06 
зазначено: «Під час порушення справи про 
банкрутство для всіх учасників проваджен-
ня вводиться особливий правовий режим – 
розпорядження майном та мораторій, який 
зумовлює зупинення виконання боржником 

грошових зобов’язань <…> припинення захо-
дів, спрямованих на забезпечення виконання 
цих зобов’язань. <…> Вказаний правовий ре-
жим значно обмежує діяльність боржника та 
проведення розрахунків із його кредитора-
ми» [2]. Так само в постанові Вищого госпо-
дарського суду України від 18 квітня 2013 р. в 
справі № 5023/5527/12 зазначено: «З момен-
ту визнання боржника банкрутом стосовно 
майна банкрута діє визначений вище право-
вий режим (щодо розпорядження, реалізації, 
скасування обтяжень тощо), встановлений 
саме нормами цього закону» [3].

У цьому разі варто розмежовувати за-
гальні та спеціальні обмеження, встановлені 
законом стосовно неплатоспроможного бан-
ку. Загальні обмеження використання майна 
банку та здійснення ним банківської діяль-
ності стосуються всього періоду дії тимчасо-
вої адміністрації і не залежать від обраного 
плану врегулювання. Ці обмеження передба-
чають також таке:

– не здійснюється задоволення вимог 
вкладників та інших кредиторів банку;

– зупиняється примусове стягнення май-
на (у тому числі коштів) банку, накладення 
арешту та звернення стягнення на майно  
(у тому числі кошти) банку (виконавче 
провадження щодо банку зупиняється, та-
кож знімаються арешти, накладені на майно 
(у тому числі на кошти) банку, скасовуються 
інші вжиті заходи примусового забезпечення 
виконання рішення щодо банку);

– не нараховуються неустойка, податкові 
санкції, індекс інфляції за весь час простро-
чення виконання грошових зобов’язань бан-
ку тощо;

– не застосовується зарахування зустріч-
них вимог, припинення зобов’язань за до-
мовленістю сторін, поєднанням боржника та 
кредитора в одній особі;

– не нараховуються відсотки за 
зобов’язаннями банку перед вкладниками та 
кредиторами тощо (ч. 5 ст. 36 Закону Укра-
їни «Про систему гарантування вкладів фі-
зичних осіб»).

Фактично йдеться про мораторій на при-
мусове стягнення майна та санкцій на ко-
ристь кредиторів банку, за винятком опера-
цій, визначених у ч. 6 ст. 36 Закону України 
«Про систему гарантування вкладів фізич-
них осіб».

Спеціальний порядок використання май-
на та здійснення діяльності банком під час 
виведення його з ринку (дії тимчасової ад-
міністрації) виникає в тому випадку, коли 
реалізується той чи інший план урегулюван-
ня, кожний із яких передбачає спеціальний 
порядок продажу активів банку або іншого 
способу врегулювання.



51

Г О С П О Д А Р С Ь К Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

8/2018

Обговорюючи питання правового режи-
му права банківської неспроможності, не 
можна обійти увагою питання моделі відпо-
відних процедур. При цьому можна звернути 
увагу на дискусію, яка заочно розгорнулася 
між Б.М. Поляковим та В.В. Джунем, щодо 
мети процедур звичайного банкрутства.

Йдеться про визначення пріоритетів від-
повідного правового регулювання. Б.М. По-
ляков наполягав на тому, що у відносинах 
неспроможності інтерес є публічним, спря-
мованим на відновлення платоспроможнос-
ті боржника та збереження господарюючого 
суб’єкта. Це основна мета правового регу-
лювання відносин неспроможності. Інша 
ціль – ліквідація господарюючого суб’єкта в 
разі неможливості його реанімувати. Ці дві 
цілі є основоположними складовими части-
нами публічного інтересу відносин неспро-
можності [4, с. 9].

Наведене заперечував В.В. Джунь, який 
зазначав, що відповідним підходом ігно-
руються, по-перше, приватні інтереси кре-
диторів неплатоспроможного боржника, а 
по-друге, публічні інтереси в стабілізації ци-
вільного майнового обороту та наповненні 
державного бюджету. Також учений заува-
жив: «Сам сенс застосування законодавства 
про неспроможність залишається в задово-
ленні вимог кредиторів неплатоспроможного 
боржника, а не у відновленні платоспромож-
ності останнього. Антитеза цьому висновку 
просто суперечить здоровому глузду, адже 
інакше виходить, що заявлена вимога кре-
дитора неплатоспроможного боржника є 
лише приводом для здійснення заходів щодо 
фінансової санації останнього. Питання фі-
нансового оздоровлення господарюючих 
суб’єктів і в більш широкому плані підви-
щення рівня їх платоспроможності як само-
стійна мета законодавця може й повинне ви-
рішуватися в окремому інституті галузі 
господарського права. <…> Отже, за функці-
ональною природою інституту неспромож-
ності його визначальною метою об’єктивно 
не може не бути задоволення вимог кредито-
рів, причому як приватних, так і органів стяг-
нення обов’язкових платежів. Тому ця мета 
органічно сполучає як приватні, так і публіч-
ні інтереси» [5, с. 206–207].

Очевидно, що визначати будь-який на-
прям закріплення режиму банківської 
неспроможності як прокредиторський або 
продебіторський не можна загалом.

Незважаючи на цілковиту більшу пер-
спективність позиції В.В. Джуня, виходячи 
з глибинних природних властивостей прова-
дження про банкрутство звичайних суб’єктів 
господарювання, коли довготривале «за-
гравання» законодавця з боржниками на 

шкоду кредиторам призвело до зменшення 
привабливості економіки України загалом, у 
праві банківської неспроможності подібний 
прокредиторський підхід не може визнава-
тися цілком правильним і необхідним.

По-перше, у банківському банкрутстві 
диктат кредиторів стосовно банку не можна 
ідеалізувати через складний характер банків-
ських зобов’язань, за якого сама банківська 
установа є фактично лише посередником 
між вкладниками й володільцями поточних 
рахунків, з одного боку, та позикодавцями, 
які отримали банківський кредит, – з іншо-
го. У цьому посередництві не збігаються ні 
строки, ні суми позик і зберігання коштів. 
Вимога вкладників та володільців коштів 
на поточних рахунках про повернення ко-
штів здебільшого не може бути одночасно 
задоволена. Тому йдеться фактично про 
задоволення вимог одних кредиторів за ра-
хунок зобов’язань інших осіб – дебіторів 
банку. «Диктат» одних кредиторів над дебі-
торами здатний привести більше до банків-
ської паніки, знецінення кредитних запози-
чень банку та руйнування самої можливості 
задоволення вимог кредиторів (вкладників 
і володільців коштів на поточних рахунках), 
ніж до позитивного економічного результату 
погашення вимог кредиторів.

Банківська установа виконує функ-
цію фінансового посередника, що зв’язує 
суб’єктів господарювання в їх господарській 
діяльності щодо кредитування, здійснення 
розрахунків і в інших випадках фінансового 
забезпечення господарської діяльності. Бан-
ківська установа сама по собі в економічно-
му значенні не є власником коштів, які нею 
використовуються.

Банки здебільшого працюють із чужими 
грошима – грошима суб’єктів господарюван-
ня та населення. Від того, що банківська уста-
нова оголошується банкрутом і ліквідовуєть-
ся, страждають, як правило, не засновники, 
особливо якщо йдеться про власників іс-
тотної частки в акціонерному капіталі, які 
нерідко вдаються до різних форм виведення 
власного капіталу зі слабкого чи проблемно-
го банку у вигляді як прямого перерахування 
коштів на рахунки в зарубіжних банках, так 
і використання тіньових схем кредитування 
пов’язаними особами, що утворює проблемні 
кредити для банків, погіршуючи їх станови-
ще. В економічному сенсі втрати несуть саме 
суб’єкти господарювання, які позичили гро-
ші банку або зберігали кошти на банківських 
рахунках. Не менш незахищеними виявля-
ються також суб’єкти господарювання, яких 
кредитував проблемний банк до втрати пла-
тоспроможності, адже з моменту порушен-
ня відповідних процедур набирають чин-
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ності низка підстав розірвання кредитних  
договорів.

Прокредиторська модель не пристосована 
до банківської неспроможності тому, що кон-
курс кредиторів фактично унеможливлюєть-
ся через потреби оперативного й управлін-
ського впливу на процеси виведення банку з 
ринку. Задоволення вимог кредиторів у пер-
шочерговому порядку не може бути забезпе-
чене внаслідок розміщенні коштів банків за 
кредитними договорами серед суб’єктів гос-
подарювання, які, як правило, мають базові 
права щодо користування коштами, отри-
маними в кредит. Якщо простіше, конкурс 
кредиторів, будучи реалізованим, мав би 
внутрішні руйнівні наслідки для здатності 
управителя акумулювати кошти для повер-
нення в банк грошових ресурсів.

По-друге, при цьому необхідно зверну-
ти увагу на висновки економістів із приво-
ду природи банківського капіталу. Зокрема, 
зазначається, що рух промислового капіта-
лу відбувається за формулою «Д – Т – Д’». 
Натомість банківський капітал рухається за 
іншою формулою – це капітал грошовий, що 
переходить у форму позичкового капіталу та 
повертається в капітал промисловий або тор-
говий, а потім – знову в грошовий. Інакше 
кажучи, його рух відбувається за формулою 
«Д’ – (Дв – Дс) – Т’ – Д’», де Д’– це грошо-
вий капітал у вигляді сконцентрованих у 
«грошового» капіталіста тимчасово вільних 
грошових коштів, причому реалізувати свою 
вартість і зробити вартість додаткову цей 
грошовий капітал може лише через перехід 
в іншу форму капіталу. Банк у цьому ви-
падку є посередником між «грошовим» ка-
піталістом та функціонуючим капіталістом, 
у якого є недолік капіталу в грошовій формі 
і який здатний трансформувати цей капітал 
у форму виробничу. Причому банк спочатку 
трансформує цей грошовий капітал у позич-
кову форму, а вже потім відбувається оста-
точна трансформація капіталу від грошової 
форми до товарної. Тому Дв – це вкладений 
у банк грошовий капітал, а Дс – позичковий 
капітал [6, с. 11–12]. За банківської неспро-
можності фактично необхідно здійснити зво-
ротну трансформацію промислового капіта-
лу в позиковий (грошовий).

Власного майна банку для задоволення 
вимог кредиторів банку в разі банкрутства 
завжди явно недостатньо, оскільки сама 
специфіка банківської діяльності запере-
чує накопичення банку поза вкладеннями 
в зобов’язання за кредитними договорами. 
У цьому просто немає сенсу, адже активи 
банку мають бути максимально спрямовані 
на отримання прибутку за рахунок фінансо-
вих операцій, серед яких саме кредитування 

є економічною основою банківського бізне-
су. Не випадково Закон України «Про бан-
ки і банківську діяльність» навіть забороняє 
капіталовкладення банку в нерухомість, ре-
гламентує інші капіталовкладення банку, об-
межує видачу бланкових кредитів тощо.

Зокрема, в економічній літературі на-
голошується на тому, що переважне місце в 
структурі банківських ресурсів посідає пози-
ковий капітал. У світовій банківській прак-
тиці всі залучені кошти за способом їх аку-
муляції ділять на депозити та інші залучені 
кошти. Основну частину залучених коштів 
комерційних банків складають депозити. Де-
позитні операції банків є основними видами 
пасивних операцій. Справді, саме вони роз-
кривають зміст діяльності комерційного бан-
ку як посередника в придбанні ресурсів на 
вільному ринку кредитних ресурсів [7]. При-
чому перевищення залучених коштів банків 
над виданими їм кредитами здебільшого 
призводить до збитковості банку [8, с. 277]. 
Отже, кожна банківська установа природно 
намагається максимальну суму залучених 
коштів перетворити на кредити суб’єктів гос-
подарювання реального сектора економіки, 
тобто перетворити на дебіторську заборгова-
ність.

Капітал банку в співвідношенні із за-
лученими коштами займає незначне міс-
це. При цьому необхідно враховувати саму 
природу власного капіталу банку (bank 
capital). Як зазначається в зарубіжній літе-
ратурі, основним принципом банківської ді-
яльності є використання банком боргу для 
збільшення прибутку, який банк отримає на 
власному капіталі. При цьому чим більший 
власний капітал банку (тобто менший борг), 
тим більше банки здатні витримати збитки. 
Однак це також означає, що вони не мо-
жуть отримати більший прибуток. Динаміка 
«збільшення капіталу – зниження прибутку» 
допомагає пояснити, чому банки, як правило,  
намагаються зменшити розмір власного капі-
талу [9].

Варто також враховувати, що більшість 
банків переоцінюють свої фінансові активи 
частіше, ніж компанії інших галузей еконо-
міки [10]. Хоча в кожній країні можуть бути 
власні вимоги, найсучасніша міжнародна 
нормативно-правова база регулювання Ба-
зель III передбачає основу для визначення 
нормативного банківського капіталу. Від-
повідно до Базель III регулятивний банків-
ський капітал ділиться на різні рівні на під-
ставі підпорядкування та здатності банку 
покривати збитки з різким розмежуванням 
інструментів капіталу, коли банк ще зали-
шається платоспроможним порівняно з його 
банкрутством. Рівень 1 спільного капіталу 
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(Common equity tier 1) включає балансову 
вартість простих акцій, сплаченого капіталу 
та нерозподіленого прибутку за вирахуван-
ням гудвілу й будь-яких інших нематеріаль-
них активів. Капітал першого рівня включає 
також інші інструменти, які підпорядковані 
субординованому боргу. Капітал другого рів-
ня складається з незабезпеченого субордино-
ваного боргу та його надлишку з первісним 
строком погашення, меншим за 5 років, за 
вирахуванням інвестицій у неконсолідовані 
фінансові дочірні компанії за певних обста-
вин. Загальний регулятивний капітал дорів-
нює сумі капіталів першого та другого рівнів.

Хоча в країнах світу регуляторні органи 
по-різному підходять до визначення співвід-
ношення власного та залученого капіталу, 
загальна тенденція повинна бути врахована 
в правовому опрацюванні відповідних відно-
син. Капітал банку оцінюється відповідно до 
його активів, зважених на ризик (фактично 
загальні активи банку перераховуються на 
меншу кількість, щоб відобразити відносно 
низький ризик деяких). Середній банк на 
сьогодні має показник банківського капіталу 
першого рівня приблизно 7 або 8%, а друго-
го рівня – 9–10% [11]. Отже, власний капітал 
банку зажди становить незначну частину фі-
нансових коштів від залучених банком.

Не можна ігнорувати й той факт, що фі-
нансові кошти, які запозичує (залучає) банк 
або які є його власним капіталом, є високо-
ліквідним активом, що має властивості рухо-
мості та найвищої господарської корисності 
[12, с. 91–93]. Отже, вільні активи банку, 
навіть якщо вони є його власними коштами, 
можуть бути легко трансформовані в інші 
зобов’язання, насамперед кредитні. І так від-
бувається через природне намагання влас-
ників банку надати активам банку дієвості 
з метою максимального тримання прибут-
ку з огляду на принцип «капітали мають  
працювати».

Це вимагає загальної переоцінки приро-
ди банківських ресурсів для цілей можливо-
го задоволення вимог кредиторів під час бан-
ківської неспроможності.

Задоволення вимог кредиторів до не-
платоспроможного банку перетворюється 
на задоволення вимог одних зобов’язань за 
рахунок інших зобов’язань за участю банку-
боржника. І якщо дебіторська заборгованість 
у звичайному банкрутстві є лише одним із 
джерел задоволення вимог кредиторів, то 
в банківському банкрутстві це основне й 
визначальне джерело. Із цього формується 
специфічний режим банківського банкрут-
ства. Інакше кажучи, правовий режим бан-
ківської неспроможності, на відміну від зви-
чайного банкрутства, потребує введення всіх 

процедур у якомога стабільніше функціону-
вання банківських відносин у напрямі гар-
монізації інтересів вкладників і володільців 
коштів на поточних рахунках, з одного боку, 
та позичальників, які отримали банківський 
кредит, – з іншого.

Водночас відновлення платоспромож-
ності банку також не можна визнати основою 
правового режиму банківської неспромож-
ності, враховуючи зміст організаційно-пра-
вового механізму ставлення до юридичної 
особи неплатоспроможного банку. Збере-
ження банку, який має фактичні знаки наве-
деної посередницької установи, зовсім не 
означає відповідний захист прав та інтересів 
кредиторів і задоволення публічних інтер-
есів у процедурах банківського банкрутства. 
Економічній системі байдуже до того, чи збе-
реже та відновить свою діяльність банк. Сама 
по собі банківська діяльність не є настільки 
унікальною й своєрідною, щоб окремо взя-
тий банк вважати цінним для економіки 
країни, регіону чи певного міста. Зникнення 
банку завжди легко відтворюється новими 
банківськими установами – фінансовими 
посередниками.

Відновлення платоспроможності банку 
не може бути поставлене в основу правового 
режиму процедур банківської неспромож-
ності також тому, що в результаті процедур 
неспроможності банківська установа втрачає 
довіру вкладників і суб’єктів господарюван-
ня, а подальше передання коштів вкладни-
ками тому банку, який одного разу зазнав 
неспроможності, як переконує вітчизняний 
досвід, є вкрай рідкою ситуацією, що не може 
вважатися правилом. Навіть за умови дер-
жавної підтримки врятований від ліквіда-
ції банк здебільшого не отримає колишній 
розвиток. А винятки із цього правила, що 
підтверджено націоналізацією АТ «Укргаз-
банк», ПАТ «ПриватБанк», стають можли-
вими саме тому, що в основі процедури вря-
тування лежить екстрена й швидка державна 
допомога в результаті влиття значної кіль-
кості грошових коштів, а не процедура від-
новлення, розрахована на очікування влас-
ного (у тому числі зусиллями засновників і 
власників такого банку) економічного при-
росту продуктивності діяльності.

Більш важливим у ситуації банківської 
неспроможності є стале функціонування 
банківських зобов’язань (як кредиторських, 
так і дебіторських) та збереження еконо-
мічної перспективи погашення вимог кре-
диторів банків за рахунок цих зобов’язань. 
Особа, яка буде оперувати відповідними 
зобов’язаннями з метою якомога повнішого 
задоволення прав та інтересів зацікавлених 
осіб, є при цьому другорядною.
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Саме тому цілком природне, наприклад, 
поглинання неспроможної банківської уста-
нови іншим банком, здатним забезпечити 
відповідне погашення вимог кредиторів, що 
реалізується насамперед ефективним ме-
ханізмом передачі цьому банку кредитного 
портфеля неплатоспроможного банку, його 
активів і пасивів. Саме так відбувається в 
США, де впродовж останніх десятиліть фор-
ма поглинання неспроможних банків інши-
ми банками стала первісною формою реалі-
зації процедур банківської неспроможності. 
Саме такий механізм не руйнує банківську 
систему й довіру до банків, не скорочує, а, 
навпаки, сприяє нарощенню банківського 
кредитуванню економіки, без якого остання 
не може існувати.

Висновки

Таким чином, правова модель банківської 
неспроможності та відповідний правовий 
режим мають ґрунтуватися на забезпеченні 
сталої трансформації сукупних фінансів бан-
ківської установи (активів і пасивів) більш 
стабільному суб’єкту банківського ринку, у 
тому числі націоналізованому банку. Саме 
забезпечення стабільної передачі активів 
та пасивів неплатоспроможного банку має 
становити найбільш бажаний і центральний 
мотив регулювання в цій сфері. Лише в разі 
забезпечення усталеності у функціонуван-
ні фінансів банків можуть бути найповніше 
забезпечені інтереси кредиторів банківської 
системи.
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В статье исследуется проблема правовой модели банковской несостоятельности в Украине. Обо-
сновано, что для банковской несостоятельности не подходят прокредиторская или продебиторская 
модели банкротства. Сделан вывод, что правовая модель банковской несостоятельности должна 
основываться на обеспечении устойчивой передачи совокупных финансов банковского учреждения 
(активов и пассивов) более стабильному субъекту банковского рынка, в том числе национализиро-
ванным банкам.

Ключевые слова: правовая модель банковской несостоятельности, активы и пассивы несостоятель-
ного банка, финансы, банкротство, национализация банков.

The article studies the problem of the legal model of bank insolvency in Ukraine. It is justified that 
pro-creditor’s or pro-debtor’s bankruptcy models are not suitable for bank insolvency. It is concluded that the 
legal model of bank insolvency should be based on ensuring a stable transfer of the aggregate finances of the 
banking institution (assets and liabilities) to a more stable unit of the banking market, including nationalized 
banks.

Key words: legal model of bank insolvency regime, assets and liabilities of insolvent bank, finances, 
bankruptcy, nationalization of banks.
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У статті розглянуті окремі аспекти спеціальних обмежень саморегулювання господарської ді-
яльності в Україні. Підсумовано, що такі обмеження визначаються органами державної влади, міс-
цевого самоврядування, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями, саморегулівними 
організаціями, самими суб’єктами саморегулювання. Досліджено питання видів та змісту самообме-
жень у саморегулюванні: самосертифікації, добровільної сертифікації, самоконтролю, дотримання 
«доброї, сумлінної практики», комплаєнсу. Вказано на особливості обмежень нормативних засобів 
саморегулювання: господарського договору, корпоративного договору, статуту товариства, техніч-
них регламентів, стандартів, кодексів усталеної практики та технічних умов. 

Ключові слова: саморегулювання, саморегулювання господарської діяльності, саморегулівні органі-
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Постановка проблеми. Саморегулю-
вання господарської діяльності залежить не 
тільки від забезпечення нормами права, а й 
від філософії мислення самих суб’єктів само-
регулювання, від того, наскільки вони зна-
ють про свої можливості та можуть і вміють 
їх реалізувати. Можливо, ще замалий період 
пройшов для того, щоб звільнитися від пев-
них шаблонів патерналістського мислення 
з приводу господарської діяльності після 
здобуття незалежності Україною, який був 
ознаменований також і моментами вседоз-
воленості та корупції, що болісно вдарили по 
ідеологічній культурі формування сучасно-
го українського підприємця-господарника. 
Концептуально саморегулювання господар-
ської діяльності має конституціонуватися са-
мими суб’єктами господарювання, а не «на-
саджуватися» державою.

Обмеження саморегулювання госпо-
дарської діяльності здійснюється не тільки 
завдяки межам, визначеним органами дер-
жавної влади (згори) або місцевого само-
врядування. Розумні обмеження визнають-
ся громадянським суспільством, окремими 
територіальними громадами, іншими гро-
мадянськими спільнотами або ж встановлю-
ються самообмеження суб’єктами саморегу-
лювання господарської діяльності у межах, 
не заборонених законодавством. Відомий 
економіст XIX століття А. Міклашевський 
вважав, що вирішення соціального питання 
залежить не тільки від економічних перетво-
рень і неминучої боротьби класів за право, 
а й від загального розвитку розумових, мо-

ральних, політичних і соціальних прагнень 
суспільства [1, с. 55]. Можна сказати, що під 
обмеженнями певних економічних прав, пев-
ної економічної діяльності можна розуміти 
заборони, які визначені законом, чітке вста-
новлення яких залежить від внутрішнього 
та зовнішнього спрямувань суспільства та 
держави як виразниці інтересів цього сус-
пільства.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження питань саморегулювання 
господарської діяльності в Україні ведеться 
досить активно, прикладом цього слугують 
праці таких учених: О. Бакалінської, О. Бе-
ляневич, В. Добровольської, В. Полюховича, 
В. Щербини та інш. Обмеження саморегулю-
вання окремих видів господарської діяльнос-
ті потребує подальших наукових розвідок.

Метою статті є розкриття змісту спеціаль-
них обмежень саморегулювання господар-
ської діяльності в Україні на основі аналізу 
господарського законодавства.

Виклад основного матеріалу. До спеці-
альних обмежень саморегулювання госпо-
дарської діяльності можна віднести особли-
вості обмежень у конкретній сфері, галузі, 
виді господарської діяльності тощо. У меж-
ах однієї статті неможливо розглянути усю 
різноманітність обмежень саморегулюван-
ня господарської діяльності, однак можна 
поставити акценти на окремих проблемних 
аспектах.

К. Харківська слушно вказує на можливість 
та типовість обмеження підприємницької  
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діяльності: «Однак свобода комерційно-
го господарювання може бути обмежена 
законодавством з метою захисту основ кон-
ституційного ладу, моральності, безпеки, за-
хисту життя, здоров’я, прав, інтересів і свобод 
інших осіб, забезпечення обороноздатності 
та безпеки країни, захисту навколишнього 
середовища, охорони культурних цінностей, 
недопущення зловживання домінуючим ста-
новищем на ринку та недобросовісної конку-
ренції тощо» [2, с. 211]. 

Усвідомлення суб’єктами господарю-
вання, їх керуючими органами необхідності 
компромісу, балансу публічних та приватних 
інтересів є межею свободи підприємництва – 
одного з основних принципів господарюван-
ня [3, с. 93]. Підприємці мають право без 
обмежень самостійно здійснювати будь-яку 
підприємницьку діяльність, що не забороне-
на законом. Однак не слід перебільшувати 
значення приватного інтересу підприємця, 
оскільки його задоволення забезпечуєть-
ся лише тим, що своєю діяльністю підпри-
ємець приносить користь суспільству тією 
мірою, якою результати діяльності підпри-
ємця задовольняють потреби споживачів. 
Публічний характер підприємницької ді-
яльності зумовлюється суспільними інтер-
есами [4, с. 177]. Суб’єкти підприємницької 
діяльності мають право приймати будь-яке 
рішення, що стосується їхньої виробничої, 
організаційно-розпорядчої та інших видів 
діяльності у не заборонених законом межах. 
Тому індивідуальна нормотворчість (ство-
рення саморегулівної норми) – це допустима 
межа саморегулювання підприємницької ді-
яльності. 

Відповідно до виду підприємницької ді-
яльності встановлюються обмеження само-
регулювання. Наприклад, Закон України 
«Про основні принципи та вимоги до без-
печності та якості харчових продуктів» від 
23.12.1997 № 771/97-ВР визначає порядок 
забезпечення безпечності та окремих показ-
ників якості харчових продуктів, що виро-
бляються, перебувають в обігу, ввозяться 
(пересилаються) на митну територію Украї-
ни та/або вивозяться (пересилаються) з неї 
[5]. Указаний Закон є обмежуючим чинни-
ком у діяльності підприємців.

Численні обмеження щодо здійснення 
саморегулювання у підприємницькій діяль-
ності встановлені і Законом України «Про 
захист економічної конкуренції» від 11 січня 
2001 року № 2210–III: зокрема, забороняєть-
ся вчинення антиконкурентних узгоджених 
дій: встановлення цін чи інших умов при-
дбання або реалізації товарів; обмеження 
виробництва, ринків товарів, техніко-тех-
нологічного розвитку, інвестицій або вста-

новлення контролю над ними; усунення з 
ринку або обмеження доступу на ринок (ви-
хід з ринку) інших суб'єктів господарюван-
ня, покупців, продавців тощо [6]. Крім того, 
статтею 21 цього Закону встановлюються 
заборони щодо обмежувальної діяльності 
об'єднань, якими можуть бути і саморегу-
лівні організації, хоча вони не зазначаються 
у цьому Законі як такі. Зокрема, не допус-
кається обмежувальна діяльність об'єднань 
шляхом відмови суб'єктові господарювання 
у прийнятті до такого об'єднання, яка ста-
вить його у невигідне становище в конкурен-
ції, якщо така відмова є необґрунтованою і 
невиправданою. 

У підприємницькій діяльності широ-
ко застосовуються самообмеження, які для 
України є певною новелою, хоча в інших дер-
жавах застосовуються досить давно.

Довіра – це один із моральних критеріїв 
обмеження саморегулювання. Самосерти-
фікація є спеціальним видом обмежень, а 
саме самообмеженням з боку суб’єктів само-
регулювання. Вимоги до якості продукції та 
послуг є вищими, ніж передбачені держав-
ним регулюванням. Власне, самосертифіка-
ція відбувається на основі довіри споживача 
до виробника продукції, послуг. Тільки той 
виробник, який тривалий час працює на рин-
ку, має високий рівень довіри споживачів, 
може використовувати самосертифікацію 
як додатковий чинник у підвищенні рента-
бельності підприємства. Як правило, систе-
му самосертифікації створюють на високо-
рентабельних підприємствах, та, відповідно, 
можна вважати її за певний маркетинговий 
хід. Цю форму застосовують підприємства, 
які мають власну службу якості, що здатна 
розробляти правила-стандарти якості, про-
цедуру реалізації та забезпечення впрова-
дження визначених стандартів, критерії 
невідповідності, визначати відповідальність 
структурних підрозділів підприємства тощо. 
Самосертифікація впливає на конкурентну 
боротьбу за ринок, мотивує виробників під-
вищувати якість продукції.

Самосертифікацію слід відрізняти від 
добровільної сертифікації, яка здійснюють-
ся на основі стандартів, розроблених між-
народними організаціями або ж галузевими 
асоціаціями, та, відповідно, проводиться 
компетентними особами. Добровільна сер-
тифікація також є засобом саморегулювання 
у господарській діяльності, однак полягає 
у покладенні на суб’єкта саморегулювання 
додаткових вимог, розроблених третіми осо-
бами.

Наприклад, утворене в рамках Швейцар-
сько-українського проекту з розвитку ринку 
органічної продукції ТОВ “Органік Стан-
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дарт” здійснює сертифікацію за приватними 
стандартами Міжнародної Асоціації учас-
ників органічного виробництва “БІОЛан 
Україна”, а також за чинними міжнародними 
стандартами – Швейцарії, ЄС, США, Японії 
відповідно до потреб та намірів виробни-
ка щодо ринку збуту органічної продукції 
[7, с. 93]. У цьому разі здійснюється добро-
вільна сертифікація за приватними стандар-
тами. 

В Україні до певних засобів саморегулю-
вання у сфері оцінки відповідності можна 
віднести: добровільну оцінку відповідності 
(ст. 24 Закону України «Про технічні регла-
менти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 
№ 124-VIII передбачає, що добровільна оцін-
ка відповідності здійснюється на добровіль-
них засадах, у будь-яких формах, включаючи 
випробування, декларування відповідності, 
сертифікацію та інспектування, та на від-
повідність будь-яким заявленим вимогам); 
за певними винятками оцінку відповідності 
вимогам технічних регламентів (стаття 25 
вказаного Закону зазначає, що виробники та 
інші особи, зазначені в цій частині, застосову-
ють процедури оцінки відповідності вимогам 
технічних регламентів самостійно, а у випад-
ках, визначених у технічних регламентах чи 
передбачених ними процедурах оцінки від-
повідності, – із залученням відповідних ор-
ганів з оцінки відповідності) [8].

Окрім самосертифікації, є інший вид са-
мообмеження у діяльності суб’єктів госпо-
дарювання – самоконтроль. Так, у державах 
Європейського Союзу розвивається система 
сертифікації виробництва сільськогосподар-
ської продукції, відповідно до якої виробни-
ки дотримуються стандартів щодо контролю 
якості на всіх етапах виробництва, почина-
ючи із сировини. Підприємництва гаранту-
ють безпеку своєї продукції певною мірою 
завдяки здійсненню власного контролю над 
виробництвом «самоконтролю». Основні 
законодавчо визначені принципи ЄС вима-
гають від виробників продуктів харчування 
взяти на себе зобов’язання «самоконтролю» 
і ветеринарного нагляду як «контроль «само-
контролю»».

До прикладу, сфера органічного вироб-
ництва ЄС урегульована Постановою Ради 
(ЄС) від 28 червня 2007 року № 834/2007 
«Про органічне виробництво та маркуван-
ня органічних продуктів та про скасування 
Регламенту (ЄЕС) № 2092/91 [9] та Регла-
ментом комісії (ЄС) від 5 вересня 2008 року 
№ 889/2008 «Про встановлення детальних 
правил для реалізації Постанови Ради (ЄС) 
№ 834/2007 щодо органічного виробництва 
та маркування органічних продуктів щодо 
органічного виробництва, маркування та 

контролю» [10], відповідно до яких запрова-
джується декларація виробника (vendor 
declaration), у якій він заявляє про відпо-
відність продукту статті 9 Регламенту (ЄС)  
№ 834/2007 стосовно заборони використан-
ня ГМО.

У державах Європейського Союзу важ-
ливим елементом саморегулювання є дотри-
мання обов’язкових норм та за можливості 
додаткових – так званої «доброї сільськогос-
подарської практики» (належної, раціональ-
ної, добросовісної чи сумлінної) (англ. мо-
вою GAP – Good agricultural practice). 

За інформацією сайту AgroNews, у Єв-
ропі немає прямої заборони на використан-
ня пальмової олії у виробництві продуктів 
харчування. Проте багато торгових компаній 
Франції, Германії, Іспанії та Італії прийня-
ли рішення скористатися рекомендаціями 
EFSA і припинили реалізовувати у своїх 
мережах продукти харчування, що містять 
пальмову олію. Але це скоріше рішення сум-
лінного бізнесу, ніж обмеження на рівні дер-
жав [11]. 

Сьогодні актуальним питанням є роз-
робка проблематики комплаєнсу в Україні, 
який, на нашу думку, також можна віднести 
до певного виду самообмежень саморегулю-
вання. На думку О. Бакалінської, «Антимо-
нопольний комплаєнс (система внутрішньо-
го попередження порушень конкурентного 
законодавства) являє собою комплексну сис-
тему правових, організаційно-господар-
ських, оперативних заходів, які розробля-
ються суб’єктами господарювання для того, 
щоб мінімізувати ризики конкурентного 
законодавства» [12, с. 8]. Комплаєнс стосу-
ється відповідності не тільки антимонополь-
ному законодавству, але й іншим норматив-
но-правовим актам, правилам та стандартам 
міжнародних урядових та неурядових орга-
нізацій, саморегулівних організацій тощо. 
Суб’єкти господарювання на основі аналі-
зу відповідних ризиків можуть розробляти 
свою комплаєнс-політику, відповідно до якої 
діють, здійснюють контроль та згідно з якою 
можуть накладати певні обмеження щодо 
власної діяльності. 

Отже, до певних видів самообмежень у 
господарській діяльності можна віднести: 
самосертифікацію, добровільну сертифі-
кацію, самоконтроль, дотримання «доброї, 
сумлінної практики» у певних галузях, сис-
тему комплаєнсу тощо. Однак це питання не 
досить досліджене у юридичній науці, тому 
потребує подальших наукових розвідок. 

Самообмеження саморегулювання госпо-
дарської діяльності за порядком застосуван-
ня поділяються на: 1) добровільні самооб-
меження, що впроваджуються за власною 
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волею з метою отримання певних позитив-
них результатів (преференцій) від держа-
ви; 2) добровільні-добровільні, що впрова-
джуються за власною волею, спонукаючим 
критерієм впровадження є власна політика 
суб’єкта господарювання з метою отриман-
ня конкурентних переваг на ринку, захисту 
власних прав та інтересів тощо; 3) примусові 
самообмеження – впроваджуються відповід-
но до певного нормативно-правового акта. 

Особливі обмеження має і господарський 
договір як засіб саморегулювання, приічому 
кожен з його різновидів репрезентується осо-
бливою специфікою обмежень. 

На думку С. Погрібного, «сутнісними 
межами державного регулювання договір-
них цивільних відносин виступає реалізація 
учасниками договірних відносин свого права 
на саморегулювання цих відносин» [13, с. 7]. 
Цивільно-правовий договір є тією унікаль-
ною конструкцією приватного права, яка 
зумовлює його специфіку й одночасно надає 
його сторонам якнайширшу свободу дій, 
надає можливість самим виступати своєрід-
ними «законодавцями» для себе, але у визна-
чених правом межах [14, с. 23]. Досліджуючи 
проблематику комерційних договорів, В. Мі-
лаш вказує: «Про значне розширення регу-
лятивних можливостей мікронорм свідчить 
й те, що у цілій низці юридичних норм перед-
бачено можливість альтернативного само-
регулювання («...якщо інше не передбачено 
в договорі») [15, с. 229]. Саморегулювання 
господарського договору найбільш яскраво 
проявляється у регулятивній функції: сто-
рони самостійно можуть для себе визначати 
умови договору і водночас встановлювати 
обмеження щодо нього (самообмеження). 

Вивчаючи проблематику господарського 
договору, Г. Попадинець визначає такі об-
меження: «Обмеження договірної свободи з 
метою захисту інтересів споживачів (вимоги 
щодо якості та безпеки товарів, робіт, послуг) 
і загальногосподарських інтересів (типові 
договори, заборона застосування методів 
недобросовісної конкуренції, обов’язковість 
укладення державних контрактів для окре-
мих категорій суб’єктів господарювання, 
ліцензування та квотування зовнішньоеко-
но- мічних операцій тощо)» [16, c. 140]. Як 
слушно зазначає О. Бакалінська, «принцип 
добросовісності є одним із засобів обмежен-
ня принципу свободи договору сторін (ст. 6 
ЦК України), способом утримання сторін від 
зловживання своїми правами при виконанні 
договору» [17, с. 20].

Особливими обмеженнями для зовніш-
ньоекономічних договорів (контрактів) 
будуть імперативні норми держав сторін-
договору або\та місця виконання тощо, 

застереження про публічний порядок, мож-
лива наявність норм щодо обходу закону.

Принцип свободи договорів набуває осо-
бливих відтінків у разі укладення в елек-
тронній формі. Зокрема, Л. Нескороджена 
підкреслює: «Цей принцип передбачає, що 
сторони самостійно приймають рішення про 
вступ у договірні відносини (укладення дого-
вору) та не зобов’язані брати попередній до-
звіл для укладення електронних правочинів» 
[18, с. 115]. 

Отже, саморегулювання господарського 
договору обмежується імперативними нор-
мами, визначеними у законодавстві. Обмеж-
уючими засадами саморегулювання госпо-
дарського договору є дотримання принципу 
добросовісності і чесної ділової практики. 
Звичайно певними обмеженнями саморегу-
лювання господарського договору є: 1) осо-
бливий суб’єктний склад; 2) допустимість 
відступу від принципу рівності сторін (окре-
мі види договорів: державні контракти, дого-
вори приєднання); 3) можливість обмеження 
договірної свободи з метою захисту публіч-
них інтересів; 4) діапазон специфічних вимог 
законодавства, які стосуються того чи іншого 
різновиду господарського договору тощо. 

Існують особливі обмеження саморегу-
лювання щодо інших засобів саморегулюван-
ня, які містять нормативний складник, тобто 
дають можливість суб’єктам господарювання 
створювати власне нормативне підґрунтя та 
надалі дотримуватися та виконувати його. 
Зокрема, йдеться про корпоративний дого-
вір, статут товариства (статті 7, 11 Закону 
України від 06.02.2018 № 2275-VIII «Про 
товариства з обмеженою та додатковою від-
повідальністю»); технічні регламенти, стан-
дарти, кодекси усталеної практики та техніч-
ні умови (стаття 15 Господарського кодексу 
України). Зазначені акти можуть бути у пев-
них випадках засобами саморегулювання 
господарської діяльності. 

Відповідно до частини 3 статті 7 Закону 
України «Про товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю» корпоратив-
ний договір може передбачати умови і по-
рядок визначення умов, на яких учасник має 
право або зобов’язаний купити або продати 
частку у статутному капіталі (її частину). 
Вживання у Законі дієслова «може» вказує 
на диспозитивність положень та на простір 
і водночас межі саморегулювання корпора-
тивного договору. 

Щодо статуту товариства, то статтею 
11 Закону України «Про товариства з об-
меженою та додатковою відповідальністю» 
визначено норму, відповідно до якої статут 
товариства може містити й інші відомості, 
що не суперечать закону. Вказівка на можли-
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вість включення інших відомостей у цьому 
прикладі є можливістю та межею саморегу-
лювання [19]. 

Що ж до технічних регламентів, стан-
дартів, кодексів усталеної практики та тех-
нічних умов, то стаття 15 Господарського 
кодексу визначає випадки обов’язкового їх 
застосування. В інших випадках суб’єкти са-
морегулювання можуть на власний розсуд їх 
приймати та застосовувати у межах, визна-
чених законодавством. Cтаття 38 ГК України 
встановлює правила щодо професійної етики 
у конкуренції.

Висновки

Обмеження саморегулювання господар-
ської діяльності визначаються повноваж-
ними органами державної влади, місцевого 
самоврядування, міжнародними урядовими 
та неурядовими організаціями, саморегулів-
ними організаціями, самими суб’єктами са-
морегулювання (самообмеження). 

Індивідуальна нормотворчість (створен-
ня саморегулівної норми) – це допустима 
межа саморегулювання підприємницької ді-
яльності. 

До самообмежень у господарській діяль-
ності можна віднести: самосертифікацію, 
добровільну сертифікацію, самоконтроль, 
дотримання «доброї, сумлінної практики» у 
певних галузях, систему комплаєнсу тощо. 
Особливості обмежень мають такі норматив-
ні засоби саморегулювання: господарський 
договір, корпоративний договір, статут това-
риства, технічні регламенти, стандарти, ко-
декси усталеної практики, правила профе-
сійної етики, кодекси поведінки та технічні 
умови. 

Список використаних джерел:

1. Миклашевский, А.Н. Деньги : Опыт изу-
чения основных положений экономической тео-
рии классической школы в связи с историей де-
нежного вопроса. М. : Унив. тип., 1895. 729 с.

2. Харківська К. В. Взаємодія приватно-
правових та публічно-правових засобів забез-
печення свободи комерційного господарюван-
ня. Економічна теорія та право. 2015. № 2 (21).  
С. 207-215.

3. Бевз С.І. Мета державного регулювання 
господарської діяльності. Часопис Київського 
університету права. 2014/4. С. 90-93.

4. Гончаренко О.М. Права людини в Україні: 
навчальний посібник для студентів, викладачів 
ВНЗ. К., 2008. 207 с.

5. Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів: За-
кон України від 23.12.1997 № 771/97-В. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/771/97-
%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 10.05.2018). 

6. Про захист економічної конкуренції: За-
кон України від 11 січня 2001 р. № 2210 – III 
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2210-
14 (дата звернення: 10.05.2018). 

7. Дудар О.Т. Організаційно-економічні 
засади формування органічного агровиробни-
цтва: дисер. … кандидата економічних наук. Тер-
нопіль. 2011. 236 с.

8. Про технічні регламенти та оцінку відпо-
відності: Закон України від 15.01.2015 № 124-VIII.  
URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/124-
19/page (дата звернення: 10.05.2018). 

9. Council Regulation (EC) № 834/2007 of 
28 June 2007 on organic production and labelling 
of organic products and repealing Regulation 
(EEC) № 2092/91 URL: http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ (дата звернення: 
10.05.2018). 

10. Regulations Commission Regulation 
(EC) № 889/2008 of 5 September 2008 laying 
down detailed rules for the implementation of 
Council Regulation (EC) № 834/2007 on organic 
production and labelling of organic products with 
regard to organic production, labelling and control. 
URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:en:P
DF (дата звернення: 10.05.2018). 

11. Розвінчання міфів, або чому не вар-
то забороняти пальмову олію в Україні. URL: 
https://agronews.ua/node/90820 (дата звернення: 
13.05.2018). 

12. Бакалинская О. проблемы и тенденции 
внедрения программ антимонопольного комп-
лаенса в Украине. Legea si Viata. 2016. № 2/2.  
С. 7-10. 

13. Погрібний С. О. Принципи та механізм 
регулювання договірних відносин у цивільному 
праві України: автореф. дис. … докт. юрид. наук: 
12.00.03. Київ, 2009. 50 с.

14. Договірне регулювання приватноправо-
вих відносин в умовах євроінтеграційних про-
цесів в Україні: монографія / за заг. ред. акаде-
міка НАПрН України О. Д. Крупчана; наук. ред. 
А. Б. Гриняк. Київ, 2017. 334 с. 

15. Мілаш В.С. Комерційний договір у гос-
подарському праві: теоретичні проблеми станов-
лення та розвитку: дисер. … докт юрид. наук. Хар-
ків, 2008.

16. Попадинець Г.О. Господарський договір 
в системі господарського права. Право.ua. 2015.  
№ 2. С. 136-141.

17. Бакалінська О. О. Проблеми і перспекти-
ви розвитку конкурентного законодавства Укра-
їни. Часопис Київського університету права. 
2013/3. С. 18-21.

18. Нескороджена Л.Л. Принципи електро-
нної торгівлі. Visegrad Jurnal on Human Rights. 
2017/4. С.113-117.

19. Про товариства з обмеженою та додат-
ковою відповідальністю: Закон України від 
06.02.2018 № 2275-VIII. URL: http://zakon3.
rada.gov.ua/laws/show/2275-19/page2?text (дата 
звернення: 10.05.2018). 



60

Г О С П О Д А Р С Ь К Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

8/2018

В статье рассмотрены отдельные аспекты специальных ограничений саморегулирования хозяй-
ственной деятельности в Украине. Сделан вывод, что такие ограничения определяются органами 
государственной власти, местного самоуправления, международными правительственными и не-
правительственными организациями, саморегулируемыми организациями, самими субъектами са-
морегулирования. Исследован вопрос видов и содержания самоограничений в саморегулировании: са-
мосертификации, добровольной сертификации, самоконтроля, соблюдения «доброй, добросовестной 
практики», комплаенса. Указано на особенности ограничений нормативных средств саморегулиро-
вания: хозяйственного договора, корпоративного договора, устава общества, технических регламен-
тов, стандартов, кодексов установившейся практики и технических условий.

Ключевые слова: саморегулирование, саморегулирование хозяйственной деятельности, 
саморегулируемые организации, самоограничение, самосертификация, комплаенс.

In the article certain aspects of special limitations of self-regulation of economic activity in Ukraine are 
considered. It is concluded that such limitations are determined by the bodies of state power, local self-gov-
ernment, international governmental and non-governmental organizations, self-regulatory organizations, 
self-regulatory actors themselves. The issues of types and content of self-restraint in self-regulation are in-
vestigated: self-certification, voluntary certification, self-control, compliance with "good, conscientious prac-
tice", compliment. It is indicated on the peculiarities of limitations of normative means of self-regulation: 
economic agreement, corporate agreement, charter of a partnership, technical regulations, standards, codes of 
established practice and technical specifications.

Key words: self-regulation, self-regulation of economic activity, self-regulatory organizations, self-
restraint, self-certification, complicity.
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МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ 
І ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС 
НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БОРЖНИКА

Стаття присвячена дослідженню поняття та співвідношення матеріально-правового та про-
цесуально-правового статусу неплатоспроможного боржника. Аналізується динаміка процесуаль-
но-правового статусу боржника у справі про банкрутство на різних стадіях процесу. Робиться ви-
сновок про те, що матеріально-правовий та процесуально-правовий статус неплатоспроможного 
боржника співвідносяться як зміст і форма, причому форма (процесуальний статус) не може існу-
вати без змісту (матеріальний статус).

Ключові слова: неплатоспроможність, банкрутство, боржник, банкрут, правовий статус.

Постановка проблеми. Сучасна економі-
ка не може функціонувати без належного її 
правового регулювання, яке має бути акту-
альним і оперативно реагувати на зміни, що 
відбуваються в економічному житті країни. 
Однією зі сфер, яка є надчутливою до змін в 
економіці, є відносини неплатоспроможнос-
ті, які вимагають від законодавця постійної 
роботи щодо вдосконалення їх правового 
регулювання, а від юридичної науки – по-
шуку нових знань, здатних стати основою 
для такої законодавчої роботи. Ключовим 
учасником відносин неплатоспроможності є 
боржник, тобто суб’єкт підприємницької ді-
яльності, який опинився у складному еконо-
мічному становищі і не в змозі розрахуватися 
зі своїми кредиторами. Право неспромож-
ності (банкрутства) – це та підгалузь права, 
яка є «останньою надією» неплатоспромож-
ного боржника на відновлення його плато-
спроможності та продовження функціону-
вання в економічному обігу. Тому правове 
регулювання статусу неплатоспроможного 
боржника повинно бути високоефективним, 
у зв’язку з чим наукові пошуки у цій сфері 
видаються актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
з даної теми. Актуальні проблеми правового 
регулювання відносин неплатоспроможності 
(банкрутства) стали предметом досліджень 
для багатьох науковців, серед яких варто від-
значити: О. А. Беляневич, А. А. Бутирського, 
І. А. Бутирську, І. О. Вечірка, Б. М. Поля-
кова, О. П. Подцерковного, П. Д. Пригузу, 
Ю. В. Твердохліб та інших. Проте співвід-
ношення матеріально-правового та проце-
суально-правового статусу неплатоспро-
можного боржника предметом окремої уваги 
дослідників не було.

Метою цієї статті є розкриття матеріаль-
но-правового та процесуально-правового 
статусу неплатоспроможного боржника, 
виявлення динаміки їх трансформації та 
співвідношення, а також розробка теоре-
тичних основ для подальшого вдоскона-
лення законодавчого регулювання пра-
вового статусу неплатоспроможного 
боржника та відносин за участю такого 
боржника.

Виклад основного матеріалу. Перш 
ніж стати боржником у справі про банкрут-
ство, суб’єкт підприємницької діяльності 
обов’язково має бути учасником відповідних 
зобов’язальних правовідносин, а також учас-
ником виконавчого провадження. При цьо-
му й у зобов’язальних правовідносинах, і у 
виконавчому провадженні такий суб’єкт має 
виступати в ролі боржника. Якщо боржник 
у зобов’язанні та виконавчому провадженні 
не виконує своїх обов’язків, то він може за 
певних умов стати боржником у справі про 
банкрутство [1, с. 65]. 

Як бачимо, назва суб’єкта підприєм-
ницької діяльності в усіх трьох видах пра-
вовідносин (зобов’язальних, у виконавчому 
провадженні та у справі про банкрутство) 
незмінна – «боржник», однак зміст, що 
вкладається у дане поняття, кожного разу 
інший. Так, зі змісту ст. 509 Цивільного ко-
дексу України випливає, що боржник – це 
сторона зобов’язального правовідношення, 
яка зобов’язана вчинити на користь другої 
сторони (кредитора) певну дію (передати 
майно, виконати роботу, надати послугу, 
сплатити гроші тощо) або утриматися від 
вчинення певної дії [2]. Закон України «Про 
виконавче провадження» у ч. 2 ст. 15 визна-
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чає боржника як визначену виконавчим 
документом фізичну або юридичну особу, 
державу, на яких покладається обов’язок 
щодо виконання рішення [3]. Відповідно ж 
до ст. 1 Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом» (далі – Закон про банкрут-
ство) боржник – юридична особа – суб’єкт 
підприємницької діяльності або фізична 
особа за зобов’язаннями, які виникли у фі-
зичної особи у зв’язку зі здійсненням нею 
підприємницької діяльності, неспроможний 
виконати протягом трьох місяців свої гро-
шові зобов’язання після настання встанов-
леного строку їх виконання, які підтвердже-
ні судовим рішенням, що набрало законної 
сили, та постановою про відкриття виконав-
чого провадження, якщо інше не передбаче-
но цим Законом [4]. 

П. Д. Пригуза та А. П. Пригуза пропо-
нують власне визначення поняття боржни-
ка у справі про банкрутство: «Отже, борж-
ником у відносинах неплатоспроможності 
є неспроможний суб’єкт підприємницької 
діяльності юридична особа або фізична осо-
ба – підприємець, зобов’язаний сплатити 
гроші на користь кредитора, але прострочив 
виконання свого обов’язку понад три місяці, 
якщо грошова вимога до нього підтвердже-
на судовим рішенням, що набрало законної 
сили, та постановою про відкриття виконав-
чого провадження» [5, с. 74].

До моменту звернення до господарського 
суду в межах провадження у справі про бан-
крутство і боржник, і його кредитори перебу-
вають або виключно у матеріально-правових 
відносинах, або можуть перебувати у про-
цесуально-правових відносинах, але у меж-
ах позовного чи наказного провадження, з 
відповідними правами та обов’язками сторін 
відповідного процесу. Боржник та його кре-
дитори перебувають в індивідуальних право-
відносинах, і кредитори часто можуть навіть 
не знати про існування інших суб’єктів, яким 
він заборгував. Якщо ж претензії кредиторів 
до боржника виходять у судову площину, то 
такі судові процеси є самостійними і неза-
лежними один від одного і регулюються, як 
правило, нормами Господарського процесу-
ального або Цивільного процесуального ко-
дексів України. Однак з моменту звернення 
до господарського суду матеріально-право-
вий статус боржника трансформується у 
процесуально-правовий статус. Усі раніше 
розрізнені кредитори об’єднуються в єдиний 
орган – збори кредиторів – і виступають те-
пер усі разом проти боржника. Навіть у від-
носинах із поточними кредиторами боржник 
уже не може повною мірою поводити себе 
так, як до відкриття провадження у спра-

ві про банкрутство: і боржник, і його майно 
тепер перебувають в особливому правовому 
режимі, який змінюється залежно від того, 
на якій стадії перебуває справа про банкрут-
ство. Говорячи про співвідношення матері-
ально-правового та процесуально-правово-
го статусу неплатоспроможного боржника, 
слід наголосити, що вони співвідносяться 
як зміст і форма, причому форма (процесу-
альний статус) не може існувати без змісту 
(матеріальний статус), адже якщо боржник 
розрахувався зі своїми кредиторами, то ні 
про яку справу про банкрутство вже говори-
ти не можна.

Для дослідження процесуально-право-
вого статусу боржника у справі про бан-
крутство велике значення має з’ясування 
місця норм, що регламентують процедуру 
розгляду справ про банкрутство. Професор 
Б. М. Поляков вказує, що законодавство про 
неспроможність (банкрутство) є сукупністю 
норм матеріального та процесуального пра-
ва. Причому реалізація норм матеріального 
права безпосередньо пов’язана із застосуван-
ням процесуальних норм [6, с. 108]. О. А. Бе-
ляневич зазначає, що провадження у спра-
вах про банкрутство є самостійним видом 
судового провадження і характеризується 
особливим процесуальним порядком роз-
гляду справ, специфічністю цілей і завдань, 
особливим суб’єктним складом, тривалістю 
судового провадження, що істотно відрізня-
ють це провадження від позовного [7, с. 8]. 
І. О. Вечірко доходить висновку, що прова-
дження у справах про банкрутство становить 
окремий вид судового провадження в межах 
господарської процесуальної форми. Разом 
із тим, продовжує науковець, розгляд справ 
про банкрутство є самостійною формою про-
цесуальної діяльності господарського суду, 
що зумовлено значною специфікою процесу-
альних відносин у справах про банкрутство 
[8, с. 233]. Таким чином, право неспромож-
ності (банкрута) поєднує в собі матеріаль-
но-правові та процесуально-правові норми, 
які є нерозривними, у зв’язку з чим і статус 
неплатоспроможного боржника нерозривно 
поєднує в собі матеріально-правові та проце-
суально-правові складники.

Умовою трансформації матеріально-пра-
вового статусу боржника у процесуально-
правовий статус останнього у справі про бан-
крутство є неплатоспроможність. Закон про 
банкрутство визначає неплатоспроможність 
як неспроможність боржника виконати піс-
ля настання встановленого строку грошові 
зобов’язання перед кредиторами не інакше, 
як через відновлення його платоспроможнос-
ті. Підстави неплатоспроможності у такому 
випадку, звісно, не збігаються з підставами 
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порушення справи про банкрутство. Остан-
нє, на думку О. П. Подцерковного, має фор-
мальне процесуальне розуміння, на відміну 
від економіко-правового розуміння неплато-
спроможності, де поєднуються економічно 
та юридично значущі факти. Неплатоспро-
можність при цьому оцінюється з матеріаль-
но-правового погляду, а порушення справи 
про банкрутство – з процесуального. Перше 
потребує юридичної оцінки судом, а друге є 
результатом надання певних документів за-
цікавленою особою до господарського суду 
[9, с. 236]. 

На думку російського вченого К. Б. Кора-
єва, процесуально-правовий статус неплато-
спроможного боржника характеризується 
його можливостями в рамках цивільного 
судового процесу. Оскільки зазначений про-
цес регулюється нормами арбітражного та 
цивільного процесуального права, остільки 
процесуально-правовий статус неплатоспро-
можного боржника є сукупністю арбітраж-
них і цивільно-правових можливостей, яки-
ми наділений неплатоспроможний боржник 
у цивільному судовому процесі [10, с. 135]. 

З моменту порушення справи про 
банкрутство, як вказує Б. М. Поляков, 
правосуб’єктність боржника стає обмеже-
ною, і такий стан зберігається протягом всієї 
процедури банкрутства [11, с. 22]. Процесу-
ально-правовий статус боржника у справі 
про банкрутство не є однаковим на всіх ста-
діях процесу. З цього приводу І. А. Бутир-
ська слушно зазначає: «Після ж порушення 
провадження у справі про банкрутство такого 
боржника, правосуб’єктність останнього різ-
ко змінюється, при чому трансформації пра-
вовий статус неплатоспроможного суб’єкта 
зазнає постійно, в залежності від судових 
процедур, що застосовуються до боржника» 
[12, с. 15-16]. Так, першою судовою процеду-
рою, що застосовується до неплатоспромож-
ного боржника, є розпорядження майном. 
На цьому етапі боржник ще володіє досить 
великим обсягом право- і дієздатності, а при-
значений господарським судом розпорядник 
майна тільки «наглядає» за неплатоспро-
можним суб’єктом підприємницької діяль-
ності. Призначення розпорядника майна, як 
правило, не веде до припинення повнова-
жень керівника боржника або органу управ-
ління боржника, а усунення останніх від ке-
рівництва боржником може застосовуватись 
тільки як винятковий захід у разі виявлення 
порушень у діяльності такого керівництва. 
З таким підходом не зовсім погоджується 
Ю. В. Твердохліб, справедливо відзначаючи, 
що однією з основних причин виникнення 
неплатоспроможності (не беручи до уваги 
несприятливі загальнодержавні економіч-

ні та інші фактори) є неякісне управління 
боржником, що виявляється у нарощуванні 
заборгованості, нездатності відносно швид-
ко пристосовуватись до змін на ринку, не 
проведенні елементарного прогнозування 
можливості виникнення причин кризи під-
приємства, що можуть призвести до таких 
негативних наслідків, як неплатоспромож-
ність чи банкрутство [13, с. 126-127]. 

Одночасно з уведенням процедури роз-
порядження майном боржника вводиться і 
мораторій на задоволення вимог кредиторів. 
Уведення мораторію сприятливо познача-
ється на матеріальному становищі боржни-
ка, що відбувається за рахунок кредиторів, 
у яких фактично заморожуються кошти. За 
своєю суттю мораторій, як зазначає А. А. Бу-
тирський, з одного боку, призводить до обме-
ження цивільних прав кредиторів по грошо-
вих зобов’язаннях, а з іншого – прямо сприяє 
відновленню платоспроможності боржника 
і спрямований на захист як приватних, так і 
публічних інтересів [14, с. 10]. 

На стадії санації право- і дієздатність 
боржника ще більше обмежується порівняно 
з процедурою розпорядження майном, од-
нак неплатоспроможний боржник все ще має 
певні можливості впливати на власну гос-
подарську діяльність. Керівника боржника, 
за загальним правилом, замінює керуючий 
санацією, але часто на практиці керуючий 
санацією одразу після свого призначення 
приймає рішення про повернення колишньо-
го керівника боржника.

У разі, якщо відновити платоспромож-
ність боржника неможливо, суд приймає 
постанову про визнання боржника банкру-
том і відкриває ліквідаційну процедуру, 
метою якої є якомога повніше задоволення 
вимог кредиторів, для чого проводиться реа-
лізація майна боржника [15, с. 70]. На цьому 
етапі, на відміну від попередніх, господар-
ський суд уже навіть не намагається зберег-
ти баланс інтересів боржника і кредиторів, 
одночасно і відновивши платоспроможність 
боржника, і задовольнивши вимоги креди-
торів, оскільки «надії» на збереження борж-
ника як суб’єкта підприємницької діяльності 
уже практично немає. На стадії ліквідаційної 
процедури боржник, який тепер уже імену-
ється банкрутом, для господарського суду та 
інших учасників процесу – уже, по суті, не 
суб’єкт права, а просто цілісний майновий 
комплекс, який хочуть чим дорожче продати. 
Відповідно, й обсяг прав у такого банкрута 
дуже малий. Все, що такий суб’єкт підпри-
ємницької діяльності може робити у межах 
справи про банкрутство на стадії ліквідацій-
ної процедури, – це оскаржувати неправо-
мірні, на його думку, дії ліквідатора. 
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Одночасно з прийняттям постанови гос-
подарського суду про визнання боржника 
банкрутом можна говорити про припинення 
всіх попередніх індивідуальних матеріаль-
но-правових відносин боржника з його кре-
диторами, оскільки тепер усі ці відносини 
трансформуються в єдине правовідношення 
з множинністю осіб на стороні кредиторів, 
поділених на відповідні черги. При цьому 
вимоги кожної наступної черги задовольня-
ються у міру надходження на рахунок коштів 
від продажу майна банкрута після повного 
задоволення вимог попередньої черги, крім 
випадків, установлених Законом про бан-
крутство. У разі браку коштів, одержаних 
від продажу майна банкрута, для повного 
задоволення всіх вимог однієї черги вимоги 
задовольняються пропорційно сумі вимог, 
що належить кожному кредиторові однієї 
черги. Вимоги, не задоволені за браком май-
на, вважаються погашеними. 

Висновки

Таким чином, матеріально-правовий 
статус неплатоспроможного боржника є 
обов’язковою передумовою виникнення про-
цесуально-правового статусу боржника у 
справі про банкрутство. Говорячи про спів-
відношення матеріально-правового та про-
цесуально-правового статусу неплатоспро-
можного боржника, слід наголосити, що вони 
співвідносяться як зміст і форма, причому 
форма (процесуальний статус) не може існу-
вати без змісту (матеріальний статус), адже 
якщо боржник розрахувався зі своїми креди-
торами, то ні про яку справу про банкрутство 
вже говорити не можна. Процесуально-пра-
вовий статус боржника у справі про банкрут-
ство постійно змінюється залежно від стадії 
провадження. Причому, як правило, така 
зміна відбувається у бік зменшення обсягу 
право- і дієздатності неплатоспроможного 
боржника.
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Статья посвящена исследованию понятия и соотношения материально-правового и процессу-
ально-правового статуса неплатежеспособного должника. Анализируется динамика процессуально-
правового статуса должника в деле о банкротстве на различных стадиях процесса. Делается вывод о 
том, что материально-правовой и процессуально-правовой статус неплатежеспособного должника 
соотносятся как содержание и форма, причем форма (процессуальный статус) не может существо-
вать без содержания (материальный статус).

Ключевые слова: неплатежеспособность, банкротство, должник, банкрот, правовой статус.
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The article is devoted to the study of the concept and ratio of the material and legal and procedural 
and legal status of the insolvent debtor. The dynamics of the procedural and legal status of the debtor in the 
case of bankruptcy at different stages of the process is analyzed. It is concluded that the material legal and 
procedural legal status of the insolvent debtor are correlated both as the content and form in which the form 
(procedural status) cannot exist without the content (material status).

Key words: insolvency, bankruptcy, debtor, bankrupt, legal status.
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ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК ОБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

Стаття присвячена дослідженню поняття корпоративних прав територіальної громади в гос-
подарсько-правовому аспекті, досліджуються теоретичні та законодавчі підходи до їх визначення.

Ключові слова: територіальна громада, корпоративні права територіальної громади, об’єкти госпо-
дарських правовідносин, корпорація.

Постановка проблеми. Однією з переду-
мов укріплення матеріально-фінансової 
основи територіальної громади є ефективне 
управління корпоративними правами тери-
торіальних громад – об’єктами права кому-
нальної власності. Разом із тим відносини, 
пов'язані зі здійсненням корпоративних 
прав територіальних громад, до цього часу 
не одержали належного регулювання на 
законодавчому рівні. Ефективне управління 
корпоративними правами територіальних 
громад натепер має першорядне значення в 
питаннях підвищення ефективності функці-
онування державного та комунального сек-
тора економіки, якості надання громадянам 
суспільно важливих управлінських послуг, 
добробуту та рівня життя населення. 

Питанням, пов’язаним зі здійсненням 
правового регулювання відносин щодо кор-
поративних прав територіальної громади, 
розглядалися у роботах таких науковців: 
Л. А. Музики, Р. Ф. Гринюка, І. О. Жадан, 
Р. А. Джабраілова, Д. І. Погрібного, І. П. Го-
лосніченко, В. М. Алексєєва, К. І. Апанасен-
ко, І. О. Жадан та ін. Проте, незважаючи на 
низку робіт, присвячених окремим аспектам 
визначення та особливостей корпоративних 
прав територіальних громад, у науці госпо-
дарського права немає загальновизнаного 
розуміння та єдиної думки щодо цих прав, 
чинне законодавство та вітчизняна доктрина 
фрагментарно висвітлюють питання щодо 
корпоративних прав територіальної громади, 
управління ними та по-требують додатково-
го опрацювання, що зумовлює актуальність 
наукового дослідження.

Метою статті є аналіз правового регулю-
вання корпоративних відносин за участю 
територіальної громади, зокрема форму-
вання висновків з приводу поняття корпо-
ративних прав територіальної громади.

Виклад основного матеріалу. Розкриття 
поняття та правової природи «корпоратив-
них прав територіальної громади» потребує 
розгляду теоретичних підходів до розуміння 
загального поняття «корпоративні права».

Традиційно корпоративне право роз-
глядається в об’єктивному та суб’єктивному 
значеннях. Кoрпoрaтивне прaвo як 
прaвo oб'єктивне мoжнa рoзглядaти як 
систему юридичних нoрм, щo регу-
люють групу суспiльних вiднoсин, що 
виникaють у зв'язку зi ствoренням i 
функцioнувaнням кoмерцiйних юридич-
них oсiб (пiдприємницьких тoвaриств) у 
результaтi реaлiзaцiї суб'єктaми цивiльних 
прaвoвiднoсин прaвa бути їх зaснoвникaми 
(учaсникaми), якi ствoрюють тaкi юридичнi 
oсoби (кoрпoрaцiї) з метoю oтримaння при-
бутку для йoгo пoдaльшoгo рoзпoдiлу мiж 
учaсникaми. Серед вчених прихильником та-
кого визначення є Н. С. Глусь, який ввaжaє, 
щo кoрпoрaтивне прaвo в oб'єктивнoму 
знaченнi є сукупнiстю прaвoвих нoрм, якi 
регулюють i oхoрoняють цивiльнi тa iншi 
вiднoсини, щo виникaють мiж aкцioнерoм, 
учaсникoм i сaмoю кoрпoрaцiєю, a тaкoж 
мiж сaмими учaсникaми чи aкцioнерaми з 
привoду реaлiзaцiї їх прaвa влaснoстi нa aкцiю 
чи прaвa влaснoстi нa чaстку в стaтутнoму 
кaпiтaлi кoрпoрaцiї [1, с. 23]. О. Р. Кібенко 
визначає корпоративне право як комплек-
сний міжгалузевий правовий інститут, нор-
ми якого регулюють приватноправові і пу-
блічно правові відносини, що складаються у 
зв’язку зі створенням, діяльністю та ліквіда-
цією господарських товариств, у тому числі 
відносини внутрішньофірмового характеру 
[2, с. 36]. Деякі автори розглядають корпо-
ративне право як право осіб об’єднуватися 
на засадах членства, створюючи тим самим 
новий суб’єкт права, основою якого є його 
засновники, учасники [3, с. 3-5]. Щодо по-
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няття корпоративного права в суб’єктивному 
розумінні у вітчизняній правовій науці немає 
єдності думок, їх аналіз дає підстави зробити 
висновок про надто розширене тлумачення 
змісту корпоративних прав.

У суб’єктивному значенні корпоративне 
право розглядають як прaвo oсoби, якa вчи-
няє неoбхiднi засновницькі дії тa здiйснює 
внесoк дo стaтутнoгo (склaденoгo) кaпiтaлу, 
нaбувaє стaтусу учaсникa кoрпoрaцiї 
(пiдприємницькoгo тoвaриствa aбo iншoї 
юридичнoї oсoби, мета якої – oтримaння 
прибутку для наступнoгo йoгo рoзпoдiлу 
мiж учaсникaми). Усi iншi суб'єктивнi прaвa 
учaсникa, щo випливaють iз йoгo членствa 
в тiй чи iншiй кoрпoрaцiї, є пoхiдними 
i рoзкривaються через зміст пoняття 
"кoрпoрaтивнi прaвa". 

О. Р. Кібенко розглядає корпоративне 
право в суб’єктивному значенні як «право 
осіб виступати в об’єднання, створюючи тим 
самим нового суб’єкта права; право особи, що 
виникає із її членства (участі) у тій чи іншій 
корпорації» [4, с. 14-15]. Цієї ж позиції в ці-
лому дотримуються В. В. Луць, Р. Б. Сивий, 
О. С. Яворська та ін. 

Визначення поняття корпоративних прав 
було сформульовано в низці нормативно-
правових актів.

Вперше на законодавчому рівні разом із 
прийняттям Господарського кодексу Укра-
їни було дано офіційне визначення поняття 
«корпоративні права», що міститься у ч. 1 ст. 
167, згідно з якою, корпоративними права-
ми є права особи, частка якої визначається 
у статутному капіталі (майні) господарської 
організації, що включають правомочності на 
участь цієї особи в управлінні господарською 
організацією, отримання певної частки при-
бутку (дивідендів) даної організації та акти-
вів у разі ліквідації останньої відповідно до 
закону, а також інші правомочності, перед-
бачені законом та статутними документами. 
У ч. 2 цієї статті робиться наголос на тому, 
що володіння корпоративними правами не 
вважається підприємництвом і законом мо-
жуть бути встановлені обмеження для пев-
них осіб щодо володіння корпоративними 
правами та/або їх здійснення [5].

Важливо зазначити, що це не єдине 
визначення корпоративних прав, їх дефіні-
цію можна знайти у Податковому кодексі 
України (п.п. 14.1.90. п. 14.1 ст. 14), де за-
значено, що корпоративні права – права осо-
би, частка якої визначається у статутному 
капіталі (майні) господарської організації, 
що включають правомочності на участь цієї 
особи в управлінні господарською органі-
зацією, отримання певної частки прибутку 
(дивідендів) даної організації та активів у 

разі ліквідації останньої відповідно до зако-
ну, а також інші правомочності, передбачені 
законом та статутними документами [6]; у 
ЗУ «Про акціонерні товариства» (п. 8 ст. 2), 
де корпоративні права – сукупність майно-
вих і немайнових прав акціонера – власника 
акцій товариства, які випливають із права 
власності на акції, що включають право на 
участь в управлінні акціонерним товари-
ством, отримання дивідендів та активів ак-
ціонерного товариства у разі його ліквідації 
відповідно до закону, а також інші права та 
правомочності, передбачені законом чи ста-
тутними документами. 

Також на підставі аналізу законодавчих 
положень можна виокремити ознаки корпо-
ративних прав: 

- суб’єктом (носієм) цих прав є особа, що 
має частку у статутному капіталі (майні) гос-
подарської організації;

- корпоративні права виникають лише 
щодо підприємницької юридичної особи 
(корпоративного товариства);

- корпоративні права можуть бути перед-
бачені законом і локальними правовими 
актами підприємницької юридичної особи 
(корпоративного товариства);

У доктрині до ознак корпоративних прав 
можна віднести наявність складної структу-
ри. І. В. Спасібо-Фатєєва вважає, що корпо-
ративні права – це поєднання майнових прав 
(право на отримання певної частки прибутку 
(дивідентів) юридичної особи та активів у 
разі її ліквідації) і немайнових прав (право 
участі на управління нею) [7, с. 11].

Територіальна громада – природне і єди-
не соціальне утворення, яка діє у просторо-
вих межах держави і в рамках якої за допо-
могою певних форм реалізуються природні і 
повсякденні потреби та інтереси жителів те-
риторії системного характеру (муніціапаль-
ного права особистості) та її господарська 
правосуб'єктність.

Правове регулювання управління кор-
поративними правами, що належать те-
риторіальним громадам у господарських 
організаціях, державними і комунальними 
підприємствами базується на нормах зако-
нів України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про режим іноземного інвес-
тування», «Про господарські товариства», 
«Про акціонерні товариства», положеннях 
Цивільного, Податкового та Господарського 
кодексів України тощо.

Участь територіальних громад у госпо-
дарських правовідносинах через свої органи 
є безпосередньою реалізацією їх господар-
ської правосуб'єктності. Це спеціальне поло-
ження, передбачене для господарських від-
носин, відповідає загальному правилу, яке 
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визначене у ст. 10 ЗУ «Про місцеве самовря-
дування в Україні»: сільські, селищні, міські 
ради є органами місцевого самоврядування, 
що представляють відповідні територіаль-
ні громади та здійснюють від їх імені та в їх 
інтересах функції і повноваження місцевого 
самоврядування, визначені Конституцією 
України, цим та іншими законами. Обласні 
та районні ради є органами місцевого само-
врядування, що представляють спільні інтер-
еси територіальних громад сіл, селищ, міст у 
межах повноважень, визначених Конституці-
єю України, цим та іншими законами, а також 
повноважень, переданих їм сільськими, се-
лищними, міськими радами. Представницькі 
органи місцевого самоврядування, сільські, 
селищні, міські голови, виконавчі органи міс-
цевого самоврядування діють за принципом 
розподілу повноважень у порядку і межах, 
визначених цим та іншими законами. Поря-
док формування та організація діяльності рад 
визначаються Конституцією України, цим та 
іншими законами, а також статутами тери-
торіальних громад. За класифікацією ст. 6  
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» вказані органи віднесені до вторинних 
суб'єктів системи місцевого самоврядуван-
ня, чиї владні повноваження мають похідний 
характер: вони утворюються первинними 
суб'єктами. Отже, першоджерелом територі-
ального інтересу є територіальна громада, а 
суб'єктами, через які здійснюють реалізацію 
цього інтересу, – органи місцевого самовря-
дування [8, с. 39-42]. Зі змісту ч. 3 ст. 169, 
ст. 172 Цивільного кодексу України [9], ч. 1 
ст. 9 Закону України «Про акціонерні това-
риства» [10] випливає, що територіальні 
громади набувають і здійснюють корпора-
тивні права опосередковано – через органи 
місцевого самоврядування у межах їхньої 
компетенції, встановленої законом. Ці права 
можуть набуватися територіальними грома-
дами внаслідок прийняття уповноваженими 
органами місцевого самоврядування рішен-
ня про створення господарського товариства 
або про придбання частки у статутному ка-
піталі господарського товариства, яке вже 
функціонує. Таким чином, законодавство ак-
центує увагу на первинності територіальної 
громади, яка здійснює свої повноваження на 
відповідній території у статусі учасника пра-
вовідносин через інститут представництва 
в особі органів місцевого самоврядування – 
сільських, селищних, міських рад. На відміну 
від цивільного, господарське законодавство 
визначає як учасників господарських відно-
син саме органи місцевого самоврядування 
(ст. 2 ГКУ), також у ГКУ у ч. 1 ст. 17, ч. 5 ст. 
23, ч. 1. ст. 24, абз. 4 ч. 1 ст. 63, ч. 2, ст. 78, ч. 3 
ст. 14 [5].

Законодавче визначення корпоративних 
прав містить ключовий термін «господарська 
організація». У п. 1 ч. 2 ст. 55 Господарсько-
го кодексу України господарська організа-
ція – юридичні особи, створені відповідно 
до Цивільного кодексу України, державні, 
комунальні та інші підприємства, створені 
відповідно до положень Господарського ко-
дексу України, а також інші юридичні осо-
би, які здійснюють господарську діяльність 
та зареєстровані в установленому законом 
порядку. Щодо цього можна зазначити, що 
в комунальних підприємствах, організаці-
ях, установах громада володіє 100 % у май-
ні відповідної господарської організації. 
У корпоративних підприємствах, у тому чис-
лі господарських товариствах, територіальні 
громади можуть мати і 100 % частку в разі 
заснування корпоративного підприємства 
територіальною громадою, а можуть бути і 
не єдиним власником, тобто можуть мати 
інші учасники у разі поєднання часток. На-
тепер залишається відкритим питання щодо 
корпоративних прав територіальної громади 
саме в комунальних унітарних підприєм-
ствах, оскільки, виходячи з визначення по-
няття «корпоративні права», це права осо-
би, частка якої визначається у статутному 
капіталі (майні) господарської організації, 
натомість законодавець в унітарному кому-
нальному підприємстві саме частки не визна-
чає. Майно, що передається до унітарного 
комунального (комерційного) підприємства, 
закріплюється на праві господарського ві-
дання, це означає, що «обміну» майна на 
корпоративні права в цьому разі не відбува-
ється. Відмінність між корпоративними та 
унітарними юридичними особами полягає в 
характері взаємовідносин між ними та юри-
дичною особою. Відносини між засновником 
(учасником) та унітарною юридичною осо-
бою мають речовий характер, а відносини 
між засновником (учасником) і корпоратив-
ною юридичною особою – зобов’язальний. 
Унітарна юридична особа не є власником 
закріпленого за нею майна. Власником май-
на унітарної юридичної особи залишається 
її засновник. Корпоративна юридична особа 
завжди діє на праві власності, а її засновник 
(засновники) набуває щодо неї корпоратив-
них прав. Таким чином, сутність відносин 
між унітарною або корпоративною юридич-
ною особою та її засновником не є однако-
вою.

Відповідно до ч. 3 ст. 63 ГКУ, в Україні 
діють підприємства унітарні та корпоратив-
ні, залежно від способу утворення (засну-
вання) та формування статутного капіталу. 
Унітарне підприємство створюється одним 
засновником, який виділяє необхідне для 
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того майно, формує відповідно до закону 
статутний капітал, не поділений на частки 
(паї), затверджує статут, розподіляє дохо-
ди, безпосередньо або через керівника, який 
призначається (обирається) засновником 
(наглядовою радою такого підприємства у 
разі її утворення), керує підприємством і 
формує його трудовий колектив на засадах 
трудового найму, вирішує питання реорга-
нізації та ліквідації підприємства. Корпо-
ративне ж підприємство утворюється, як 
правило, двома або більше засновниками за 
їхнім спільним рішенням (договором), діє на 
основі об’єднання майна та/або підприєм-
ницької чи трудової діяльності засновників 
(учасників), їх спільного управління спра-
вами, на основі корпоративних прав, у тому 
числі через органи, що ними утворюються, 
участі засновників (учасників) у розподілі 
доходів та ризиків підприємства. Тобто ко-
мунальні підприємства (організації), уста-
нови, засновані на власності територіальної 
громади, що є єдиним власником відповід-
ного підприємства (організації, установи), 
вважаються унітарними. 

Але в науковій літературі висловлюєть-
ся спірна думка вчених про право районних 
і обласних рад створювати комунальні уні-
тарні підприємства. Така позиція обґрунто-
вується тим, що за правилами ч. 4 ст. 63, ч. 2 
ст. 78 ГК України засновником комунально-
го унітарного підприємства може бути лише 
один власник, одна територіальна громада. 
На рівні області та району територіальна 
громада не створюється, а районні та обласні 
ради здійснюють управління спільною влас-
ністю територіальних громад сіл, селищ та 
міст. Отже, створення на базі спільної влас-
ності територіальних громад комунальних 
унітарних підприємств вважають неможли-
вим [11, с. 162]. 

Попередньо суб’єктами права комуналь-
ної власності законодавець визначав адмі-
ністративно-територіальні одиниці. Нині 
первинним суб’єктом відповідно до ст. 142 
Конституції України 1996 року та ст. 1, 6 ЗУ 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 
визначаються територіальні громади сіл, се-
лищ, міст, районів у містах. Потрібно чітко 
розмежовувати суб’єктів права комунальної 
власності та суб’єктів здійснення цього права. 
У першому випадку ними є відповідні терито-
ріальні громади, у другому – як безпосередньо 
територіальні громади, так і уповноважені 
ними органами місцевого самоврядування. 
Однак, відповідно до ст. 6 вищезазначеного 
закону, територіальні громади є первинним 
суб’єктом місцевого самоврядування. 

Загальні засади реалізації корпоратив-
них прав територіальних громад були відо-

бражені у ст. 168 Господарського кодексу 
України, але на підставі ЗУ № 4498-VI від 
13.03.2012 ця стаття була виключена. На-
тепер питання управління корпоративними 
правами саме територіальних громад у чин-
ному законодавстві відображено частково. 
Корпоративні права територіальної громади, 
на відміну, наприклад, від корпоративних 
прав держави, не стали предметом спеціаль-
ного правового регулювання на законодавчо-
му рівні, у зв’язку з чим їх правовий режим 
фактично не відрізняється від правового ре-
жиму прав інших учасників господарських 
товариств (крім держави). У результаті цьо-
го ефективність управління цими правами 
фактично повністю залежить від організації 
управління ними відповідними радами, від 
якості контролю за виконанням повнова-
жень з управління посадовими особами ор-
ганів місцевого самоврядування, які здій-
снюють представництво інтересів громади в 
органах управління господарських товариств 
[12, с. 75]. 

У ст. 3 ЗУ «Про управління об’єктами 
державної власності» надано перелік об’єктів 
управління державної власності, зокрема 
корпоративні права, що належать державі у 
статутних капіталах господарських організа-
цій. Перелік об’єктів, згідно з цією статтею, 
не містить комунальних підприємств. Стаття 
1 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» передбачає, що управління акціонер-
ними товариствами, у статутних капіталах 
яких є корпоративні права держави або те-
риторіальної громади, здійснюється з ураху-
ванням особливостей, визначених законом. 
Але таких особливостей закон також майже 
не визначає. Частково ці питання врегульо-
вані Законом України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», де визначаються загаль-
ні засади управління об’єктами комунальної 
власності, однак конкретні права і обов’язки 
органів місцевого самоврядування щодо 
представництва і захисту інтересів територі-
альної громади в корпоративних відносинах, 
а також порядок їх здійснення законом не 
встановлено. Відповідно до ч. 3 ст. 78 Госпо-
дарського кодексу України майно комуналь-
ного унітарного підприємства перебуває у 
комунальній власності і закріплюється за та-
ким підприємством на праві господарського 
відання (комунальне комерційне підприєм-
ство) або на праві оперативного управління 
(комунальне некомерційне підприємство). 
Цілісний майновий комплекс комунально-
го підприємства, що визнається нерухоміс-
тю, є комунальною власністю і виступає її 
об’єктом. Саме тому, наприклад, у ч. 1 ст. 60 
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» 
зазначається, що територіальним громадам, 
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зокрема, належить право комунальної влас-
ності на підприємства, установи та організа-
ції, в тому числі банки, страхові товариства, 
а також пенсійні фонди, частку у майні під-
приємств, житловий фонд, нежитлові примі-
щення інше майно і майнові права тощо, а не 
на майно вказаних юридичних осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 24 Господарського кодек-
су України управління господарською ді-
яльністю у комунальному секторі економіки 
здійснюється через систему організаційно-
господарських повноважень територіальних 
громад та органів місцевого самоврядування 
щодо суб'єктів господарювання, які нале-
жать до комунального сектору економіки і 
здійснюють свою діяльність на основі пра-
ва господарського відання або права опера-
тивного управління. Відповідно, суб’єктами 
управління спільною власністю територі-
альних громад є, зокрема, обласні ради, а 
об’єктами – майно та майнові комплекси 
комунальних підприємств, «господарські 
організації комунального сектора економі-
ки» [13, с. 20-23]. Основні організаційно-
господарські повноваження, наприклад, об-
ласних рад з управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад реалізу-
ються на сесіях відповідної ради. Так, згідно 
зі ст. 43 ЗУ «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виключно на пленарних засідан-
нях обласних рад вирішуються питання: про 
продаж, передачу в оренду, концесію або 
під заставу об’єктів комунальної власності, 
які забезпечують спільні потреби територі-
альних громад і перебувають в управлінні 
районних, обласних рад, а також придбання 
таких об’єктів в установленому законом по-
рядку; питання щодо управління об’єктами 
спільної власності територіальних громад, 
сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебу-
вають в управлінні районних і обласних рад; 
призначення і звільнення їх керівників. Про-
те, відповідно до ст. 15 ЗУ «Про місцеві дер-
жавні адміністрації», зокрема, повноваження 
з управління майном спільної власності те-
риторіальних громад належать відповідним 
місцевим державним адміністраціям, але 
тільки у разі делегування їм таких повнова-
жень обласними радами [14].

Наприклад, майно комунального унітар-
ного підприємства перебуває у комунальній 
власності і закріплюється за таким підпри-
ємством на праві господарського відання 
або на праві оперативного управління, тобто 
комунальне унітарне підприємство утворю-
ється компетентними органом місцевого са-
моврядування на базі відокремленої частини 
комунальної власності і входить до сфери 
його управління. Статутний капітал кому-
нальних підприємств утворюється органом, 

до сфери управління якого вони належать, 
до реєстрації їх як суб’єкта господарювання. 
Мінімальний розмір статутного капіталу ко-
мунального унітарного підприємства визна-
чається відповідною місцевою радою. Крім 
передання майна до статутного капіталу 
засновником, джерелом формування майна, 
наприклад, комунального сільськогосподар-
ського підприємства може виступати: посі-
ви та насадження сільськогосподарських 
культур, розведення продуктивної і робочої 
худоби, птиці, бджолосімей, зведення у вста-
новленому порядку виробничих, житлових, 
культурно-побутових та інших будівель і 
споруд, використання наявних на земель-
них ділянках загальнопоширених корисних 
копалин, лісових угідь і водних об’єктів. 
Особливості господарської діяльності кому-
нальних унітарних підприємств визначають-
ся відповідно до вимог, встановлених ГКУ 
щодо діяльності державних комерційних під-
приємств, а також інших вимог, що передба-
чені чинним законодавством. Таким чином, 
на відміну від державного унітарного підпри-
ємства, комунальне унітарне підприємство 
засноване на комунальній власності, тому 
утворюється компетентним органом місце-
вого самоврядування і, відповідно, входить 
до сфери управління цього органу. Влас-
ник майна, створюючи комунальне унітарне 
підприємство і наділяючи його необхідною 
майновою базою, не втрачає прав на нього. 
Таке майно залишається комунальним, а ко-
мунальне унітарне підприємство має право 
господарського відання. 

Майно комунальних підприємств не 
може передаватися до статутного капіталу на 
праві власності, а тільки на праві господар-
ського відання. Тобто безпосереднім власни-
ком такого майна є відповідна територіальна 
громада. У такому разі внесок до статутного 
капіталу комунального унітарного підприєм-
ства має специфічний характер, оскільки під 
час передачі йому майна як внеску до статут-
ного капіталу фактичне право власності не 
переходить до такого підприємства. Майно 
передається у господарське відання, форму-
ючи при цьому статутний капітал. У Госпо-
дарському кодексі майном визнається сукуп-
ність речей та інших цінностей (включаючи 
нематеріальні активи), які мають вартісне 
визначення, виробляються чи використову-
ються у діяльності суб'єктів господарювання 
та відображаються в їх балансі або врахову-
ються в інших передбачених законом фор-
мах обліку майна цих суб'єктів. Залежно від 
економічної форми, якої набуває майно у 
процесі здійснення господарської діяльності, 
майнові цінності належать до основних фон-
дів, оборотних засобів, коштів, товарів. Отже, 
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внесок у статутний капітал комунальних уні-
тарних підприємств може здійснюватися за 
рішеннями відповідних сільських, селищних, 
міських рад основними фондами, оборотни-
ми засобами, грошовими коштами та товара-
ми. Відповідно до статті 61 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» та 
ст. 7 Бюджетного кодексу України, органи 
влади Автономної Республіки Крим та ор-
гани місцевого самоврядування самостійно 
визначають напрями використання бюджет-
них коштів відповідно до законодавства 
України. Статутний капітал комунального 
унітарного підприємства підлягає сплаті до 
закінчення першого року з дня державної 
реєстрації такого підприємства. Статутний 
капітал формується виключно засновником. 
Майно підприємства становлять виробничі 
і невиробничі фонди, також інші цінності, 
вартість яких відображається в самостійному 
балансі підприємства.

У Господарському кодексі зазначено, 
що суб’єкти господарювання, які здійсню-
ють господарську діяльність на основі права 
власності, на свій розсуд володіють, користу-
ються та розпоряджаються майном та мають 
право надати це майно іншим суб’єктам для 
використання його на праві власності, праві 
господарського відання чи праві оперативно-
го управління або на основі інших форм пра-
вого режиму майна. 

Чинним законодавством заборонено 
використовувати для формування статутно-
го капіталу товариства майно комунальних 
підприємств, яке відповідно до закону (рі-
шення органу місцевого самоврядування) не 
підлягає приватизації, саме тому органи міс-
цевого самоврядування, діючи від імені тери-
торіальної громади, можуть вносити майно 
на праві господарського відання (речове пра-
во суб'єкта підприємництва, який володіє, 
користується та розпоряджається майном, 
закріпленим за ним власником (уповнова-
женим ним органом), з обмеженням право-
мочності розпорядження щодо окремих ви-
дів майна за згодою власника). Таким чином, 
якщо власник має право володіти, користу-
ватися та розпоряджатися своїм майном у 
повному обсязі, то комунальне підприємство 
стосовно майна, що належить йому на пра-
ві господарського відання, має значно мен-
ші правомочності. І звісно, власник майна, 
закріпленого на праві господарського віда-
ння за суб’єктом підприємництва, здійснює 
контроль за використанням та збереженням 
належного йому майна безпосередньо або 
через уповноважений ним орган, однак не 
втручаючись в оперативно-господарську ді-
яльність підприємства. Разом із тим гарантії 
захисту прав та законних інтересів громади 

щодо збереження та раціонального вико-
ристання іншого комунального майна на 
законодавчому рівні практично відсутні.

Цивільний кодекс України висуває 
дві основні вимоги до майнових прав, до-
тримання яких дозволяє здійснення ними 
вкладу до статутного капіталу: наявність 
грошової оцінки та можливість їх відчужу-
вати. Слід мати на увазі, що грошова оцінка 
вкладу учасника господарського товариства 
здійснюється за згодою учасників товари-
ства, а у разі, якщо до статутного капіталу 
вноситься комунальне майно, обов’язково 
здійснюється незалежна експертна оцінка 
майна. Ситуації, коли обов'язково прово-
диться незалежна експертна оцінка майна, 
визначає стаття 7 Закону України «Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні». Майно для 
формування статутного капіталу обов’язково 
оцінюють у разі: створення підприємств 
(господарських товариств) на базі держав-
ного майна або майна, що є у комунальній 
власності; реорганізації, банкрутства, лікві-
дації державних, комунальних підприємств 
та підприємств (господарських товариств) з 
державною часткою майна (часткою кому-
нального майна); виділення або визначення 
частки майна у спільному майні, в якому є 
державна частка (частка комунального май-
на); визначення вартості внесків учасників 
та засновників господарського товариства, 
якщо до зазначеного товариства вноситься 
майно господарських товариств з державною 
часткою (часткою комунального майна), а 
також у разі виходу (виключення) учасника 
або засновника із складу такого товариства; 
приватизації та іншого відчуження у випад-
ках, встановлених законом, оренди, обміну, 
страхування державного майна, майна, що є 
у комунальній власності, а також повернення 
цього майна на підставі рішення суду; 

Внесення майна до статутного капіта-
лу оформлюється актом приймання-пе-
редачі. Форма та зміст такого документа 
законодавством не визначена. Але необхідно 
зазначити реквізити сторін, вид майна, його 
родові ознаки, вартість. Акт приймання-пе-
редачі підписується сторонами (представни-
ками). 

У разі заснування корпоративного під-
приємства територіальною громадою у тому 
числі у господарських товариствах терито-
ріальна громада може мати певну частку, в 
тому числі і 100 %.

Порівнюючи надані ст. 167 Господар-
ського кодексу України повноваження влас-
нику корпоративних прав господарської 
організації з повноваженнями засновника 
унітарного підприємства, що визначені  
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у ч. 4 ст. 63 ГКУ, можна побачити, що 
засновник унітарного підприємства воло-
діє всіма правами, належними власнику 
корпоративних прав. Характерними умо-
вами реалізації своїх корпоративних прав 
територіальною громадою є загальні умови, 
встановлені для здійснення корпоративних 
прав будь-яких учасників відносин. Однак 
втілення корпоративних прав територіаль-
ної громади має свої особливості: здійснення 
корпоративних прав територіальної грома-
ди завжди відбувається із залученням пред-
ставника; ці права не можуть бути здійсне-
ні особисто їх суб’єктами (територіальною 
громадою); здійснення корпоративних прав 
територіальної громади полягає у вчиненні 
дій юридичного характеру; на реалізацію цих 
прав не можуть бути вчинені фактичні дії; 
реалізація корпоративних прав територіаль-
ної громади передбачає вчинення активних 
дій; ці права не можуть бути здійснені шля-
хом утримання від вчинення дій (пасивною 
поведінкою). Наявність особливостей у здій-
сненні корпоративних прав територіальної 
громади не є підставою для їх відмежування 
від корпоративних прав інших учасників від-
носин. Вони мають однакову правову приро-
ду. Зазначені особливості засвідчують лише 
встановлення більшої кількості законодав-
чих меж свободи їх здійснення для терито-
ріальної громади. Разом із тим важливим 
кроком для підвищення ефективності управ-
ління корпоративними правами громад є 
інвентаризація таких прав та створення ре-
єстру корпоративних прав територіальної 
громади. Ведення реєстру передбачено По-
ложенням про реєстр корпоративних прав 
територіальної громади міста Києва, затвер-
дженим рішенням Київської міської ради від 
29.04.2004 № 209/1419, згідно зі ст. 3.1. якого 
реєстр ведеться на основі нормативних, уста-
новчих та довідкових матеріалів. Згідно зі 
ст. 3.2. Статуту, до Реєстру корпоративних 
прав територіальної громади вноситься така 
інформація: індивідуальний реєстраційний 
номер корпоративних прав територіальної 
громади міста Києва; ідентифікаційний код 
господарського товариства за Єдиним дер-
жавним реєстром підприємств і організацій 
України, в статутному фонді якого є корпо-
ративні права територіальної громади; повна 
назва, визначена статутом господарського 
товариства; місцезнаходження господарсько-
го товариства, номери телефонів, телефаксу; 
код виду економічної діяльності господар-
ського товариства згідно з Класифікатором 
видів економічної діяльності України; ста-
тутний фонд господарського товариства; 
кількість акцій в статутному фонді госпо-
дарського товариства (для акціонерних това-

риств) або розмір частки у статутному фонді; 
номінальна вартість однієї акції (для акціо-
нерних товариств); розмір корпоративних 
прав у відсотковому та грошовому виразі; ві-
домості про рух корпоративних прав терито-
ріальної громади міста Києва; відомості про 
уповноважених осіб, які здійснюють функції 
з управління корпоративними правами те-
риторіальної громади міста Києва; відомості 
про спостережну раду та виконавчі органи 
господарського товариства; інша інформація, 
що не заборонена законодавством України 
[15]. Також доцільним вбачається в реєстрі 
вказувати інформацію щодо цілей діяльності 
кожного господарського товариства та очіку-
ваних громадою результатів його діяльності, 
досягнення яких мають забезпечувати відпо-
відні представники громади, а також щорічно 
опубліковувати звіти про виконання постав-
лених завдань [12, с. 83]. Виходячи з вище-
зазначеного, вважаємо за необхідне на рівні 
закону передбачити обов’язок міських рад 
створювати та вести реєстри таких прав, які 
були б загальнодоступними та підлягали офі-
ційному опублікуванню на веб-сайті міських 
рад. Слід зазначити, що в деяких регіонах 
відповідні реєстри розпочали роботу, однак 
це не стало загальною практикою. Вважаємо 
за потрібне на законодавчому рівні закріпити 
вимоги до ведення реєстру. Запровадження 
такого реєстру – позитивний момент. Слід 
зазначити, що однією з передумов ефектив-
ного управління корпоративними правами 
територіальної громади є визначення мети та 
основних завдань такого управління, що до-
зволить чітко визначати напрями діяльності 
органів управління відповідних товариств та 
уповноважених представників громади.

Висновки

Зважаючи на проведений аналіз, необхід-
но зазначити, що через тривалі процеси ста-
новлення і розвитку комунального сектора 
економіки назріла необхідність у врегулю-
ванні відносин, пов’язаних зі здійсненням, 
ефективним управлінням корпоративними 
правами територіальних громад, що є од-
нією з умов інтенсивного розвитку регіонів, 
задля якісного надання суспільно важливих 
послуг, гідного життя громадянам. Це все 
можливо за умови, що органи місцевого само-
врядування, беручи безпосередньо участь від 
імені та в інтересах територіальних громад у 
господарських організаціях, будуть наділені 
достатніми фінансовими ресурсами. Вважа-
ємо за доцільне запропонувати обов’язкове 
ведення реєстрів корпоративних прав тери-
торіальної громади органами місцевого са-
моврядування, закріпити це положення на 
законодавчому рівні. Підтримано думку про 



73

Г О С П О Д А Р С Ь К Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

8/2018

ухвалення Закону України «Про комунальну 
власність», який би регулював корпоративні 
права територіальних громад, зокрема, міс-
тив визначення поняття корпоративних прав 
територіальної громади як сукупності прав 
територіальних громад в особі органів міс-
цевого самоврядування на статутний капітал 
(його частку) господарської організації, що 
включають у себе право на управління, отри-
мання прибутку (дивідендів), а у разі лікві-
дації такої організації – активів.
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Статья посвящена исследованию понятия корпоративных прав территориальной общины в хо-
зяйственно-правовом аспекте, исследуются теоретические и законодательные подходы к их опре-
делению. 

Ключевые слова: территориальная община, корпоративные права территориальной общины, 
объекты хозяйственных правоотношений, корпорация.

The article is devoted to the study of the concept of corporate rights of the territorial community in the 
economic and legal aspect, the theoretical and legislative approaches to their definition are being explored.

Key words: territorial community, corporate rights of the territorial community, objects of economic legal 
relations, corporation.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ 
ПРО ПОНОВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКА НА РОБОТІ

У статті проаналізовані думки науковців щодо визначення поняття трудового спору та сформульо-
ване власне його визначення. Крім того, розглянуті окремі питання вирішення трудових спорів про по-
новлення працівника на роботі та проаналізована практика судів щодо виконання рішень суду з вказаного 
питання. Відзначені певні особливості вирішення трудових спорів про поновлення працівника на роботі. 

Ключові слова: трудовий спір, поновлення працівника на роботі, вирішення трудових спорів. 

Актуальність теми. У трудових відно-
синах працівник і роботодавець наділені 
певними правами та обов’язками, які мо-
жуть бути порушеними будь-якою зі сторін. 
З огляду на це, в частині застосування трудо-
вого законодавства виникають суперечності, 
зокрема спори про поновлення працівника 
на роботі у зв’язку зі звільненням його ро-
ботодавцем. З огляду на наявність великої 
кількості нормативно-правових актів, які 
регулюють трудові відносини, слід зазначи-
ти наявність окремих проблем у правозасто-
совній діяльності та неоднозначність судової 
практики вирішення відповідних трудових 
спорів. 

Аналіз та виокремлення особливостей 
вирішення трудових спорів про поновлен-
ня працівника на роботі дасть змогу сфор-
мулювати на майбутнє пропозиції щодо 
законодавчого закріплення норм, які вирішу-
ють вказані проблемі питання на належному 
рівні. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. На проблемні питання вирішення тру-
дових спорів звертали увагу такі вчені, як: 
В. С. Венедіктов, П. І. Димитрова, М. І. Іншин, 
В. В. Копєйчиков, О. М. Куренний, Л. О. Ні-
колаєва, В. I. Прокопенко, С. М. Прилипко, 
Г. І. Чанишева, В. І. Щербина, О. М. Ярошен-
ко та ін. Проте вирішення трудових спорів 
про поновлення на роботі працівника нате-
пер є малодослідженим і потребує, зокрема, 
визначення його особливостей.

Не вирішені раніше проблеми. З огляду 
на особливості судового розгляду трудових 
спорів у справах про поновлення на роботі 
працівника, слід зазначити, що нинішній стан 
регулювання таких відносин потребує комп-
лексного переосмислення норм трудового 
права з метою приведення їх у відповідність 
до нових вимог суспільного, соціального й 
економічного розвитку країни. Визначення 
особливостей вирішення трудових спорів 

про поновлення на роботі працівника та ана-
ліз судової практики сприятиме додержан-
ню законності та однаковому застосуванню 
норм права судами, а також забезпечить за-
хист такого соціально-економічного права 
громадян, як права на працю. 

Метою статті є аналіз стану вирішення 
трудових спорів про поновлення на робо-
ті працівника та судової практики з даного 
питання і, як наслідок, виокремлення осо-
бливостей вирішення таких спорів для під-
вищення якості судочинства.

Виклад основного матеріалу. У сучасних 
умовах суперечливе та недосконале україн-
ське законодавство у сфері трудових право-
відносин, яке не відповідає сучасним реаліям 
життя, є однією з причин виникнення супер-
ечностей між працівником та роботодавцем. 
Працівники внаслідок спаду економіки в 
країні, безробіття, підвищення своєї юри-
дичної грамотності, проведення судової ре-
форми дедалі частіше захищають свої права 
та законні інтереси в судах. Унаслідок цього 
кількість трудових спорів у відносинах між 
працівником та роботодавцем, значна част-
ка яких виходить із незаконного звільнення 
працівника, а отже, пов’язана з його понов-
ленням на роботі, в судах України поступово 
збільшується.

Положення ч. 1 ст. 55 Конституції Укра-
їни щодо права звернення до суду закрі-
плюють одну з найважливіших гарантій 
здійснення конституційних прав та свобод 
людини і громадянина [1]. 

Для визначення особливостей вирішен-
ня трудових спорів про поновлення праців-
ника на роботі необхідно зрозуміти сутність 
визначення «трудовий спір». 

Для цього дуже важливо зрозуміти час 
настання або момент виникнення трудово-
го спору. Так, у науці трудового права виді-
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ляють певні моменти виникнення трудових 
спорів. Деякі науковці вважають, що тру-
довий спір виникає під час звернення пра-
цівника або роботодавця до компетентного 
органу, який уповноважений вирішувати 
розбіжності в трудових правовідносинах. 

Зокрема, В. М. Толкунова у своєму дослі-
дженні зазначає, що трудові спори – це на-
діслані на розгляд юрисдикційного органу 
суперечності суб’єктів трудового права з пи-
тань застосування трудового законодавства 
чи про встановлення нових умов пра-
ці в партнерському порядку [2, с. 187]. 
Л. О. Ніколаєва під трудовими спорами ро-
зуміє не врегульовані шляхом безпосередніх 
переговорів між Сторонами трудових та тіс-
но пов’язаних із ними відносин розбіжнос-
ті, що викликані дійсними чи надуманими 
порушеннями прав, що випливають із цих 
правовідносин та які розглядаються компе-
тентними органами чи посадовими особами 
в установленому законом порядку [3, с. 242]. 
Заслуговує на увагу думка М. І. Іншина, 
який вказує на те, що якщо трудовий кон-
флікт вирішується сторонами самостійно, 
тобто порядок його вирішення встановлю-
ється чи визначається безпосередньо тими, 
хто конфліктує, то порядок вирішення тру-
дового спору чітко регламентований чинним 
трудовим законодавством [4, с. 74]. Тобто у 
своєму дослідженні науковець зазначає, що у 
разі певного непорозуміння між Сторонами 
трудових відносин, які надалі вирішують-
ся самостійно, виникає трудовий конфлікт,  
а не спір.

На нашу думку, зазначені позиції є слуш-
ними, адже деякі розбіжності, які виникають 
у трудових правовідносинах між суб’єктами, 
можуть мати лише ознаки малозначного кон-
флікту або певного непорозуміння і надалі 
можуть вирішитись самостійно через пев-
ний час або у разі зміни певних обставин, 
тому такі розбіжності не будуть свідчити 
про наявність трудового спору. Звернення 
працівника або роботодавця для вирішен-
ня розбіжностей до компетентного органу, 
який у законному порядку уповноважений 
на розгляд спорів, які виникають із трудо-
вих правовідносин, свідчить про наявність 
саме трудового спору. Тобто очевидним є те, 
що трудовий спір є наслідком трудових роз-
біжностей або конфліктів. Найвпливовішим 
компетентним органом, який вирішує трудо-
ві спори, є суд.

Іншої думки дотримується В. І. Про-
копенко, який зазначає, що про наявність 
трудового спору можна говорити з моменту 
виникнення розбіжностей між працівником 
та роботодавцем, незалежно від того, в якій 
формі їх вирішуватимуть [5, с. 431]. Таку ж 

думку у своєму напрацюванні висловлює і 
А. С. Голощапов [6, с. 7]. 

Отже, трудовий спір – це певний кон-
флікт або розбіжності, які виникають між 
працівником та роботодавцем у трудових 
правовідносинах з моменту звернення одно-
го з таких суб’єктів до компетентного органу 
для їх урегулювання.

Відповідно до частини 1 статті 235 
Кодексу законів про працю України, у 
разі звільнення без законної підстави або 
незаконного переведення на іншу роботу, 
у тому числі у зв’язку з повідомленням 
про порушення вимог Закону України 
"Про запобігання корупції" іншою особою, 
працівник повинен бути поновлений на 
попередній роботі органом, який розгля-
дає трудовий спір. Стаття 221 вказаного 
Кодексу визначає, що трудові спори роз-
глядаються комісіями з трудових спорів та 
районними, районними у місті, міськими 
чи міськрайонними судами [7].

Сьогодні в Україні активно намагаються 
змінити трудове законодавство, в тому числі 
і внести зміни в характер трудових відносин 
між працівником та роботодавцем, адже су-
часне законодавство у вказаному питанні має 
певні розбіжності, що в подальшому позна-
чаються на прийнятті суперечливих рішень 
у судах під час розгляду трудових спорів. 
У сучасних умовах трудові спори про понов-
лення на роботі незаконно звільнених або пе-
реведених на іншу роботу працівників є дуже 
поширеними різновидами трудових спорів і 
за загальним правилом розглядаються в по-
рядку цивільного судочинства районними, 
районними у місті, міськими чи міськрайон-
ними судами в судах.

Проте в разі виникнення трудових спо-
рів із приводу прийняття громадян на пу-
блічну службу, її проходження, звільнення 
з публічної служби застосовується окремий 
порядок розгляду таких трудових спорів і 
спори з приводу поновлення на роботі суд-
дів, прокурорів, слідчих, військовослужбов-
ців та інших суб’єктів, які були прийняті на 
публічну службу, вирішуються в порядку, 
передбаченому Кодексом адміністративного 
судочинства України. 

З’ясувавши поняття трудового спору та 
визначившись із компетентними органами, 
які розглядають такі спори, розглянемо пев-
ні особливості розгляду та вирішення таких 
спорів у судах.

Аналізуючи судову практику, можна 
зробити висновок, що більшість трудових 
спорів становлять спори про поновлення на 
роботі працівника, звільненого з ініціативи 
роботодавця на підставі ст. 40 (розірвання 
трудового договору з ініціативи власника 
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або уповноваженого ним органу), ст. 41 (до-
даткові підстави розірвання трудового до-
говору з ініціативи власника або уповнова-
женого ним органу з окремими категоріями 
працівників за певних умов) Кодексу зако-
нів про працю України [7]. Найбільш по-
ширеною підставою звільнення працівника 
роботодавцем є зміни в організації вироб-
ництва і праці, зокрема ліквідація, реорга-
нізація, банкрутство або перепрофілювання 
підприємства, установи, організації, ско-
рочення чисельності або штату працівни-
ків (п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю 
України). Особливістю розгляду вказаної 
категорії спорів є те, що суд повинен вста-
новити дійсні обставини справи, а також 
в обов’язковому порядку наявність при-
чинного зв’язку скорочення чисельності чи 
штату працівників з реорганізацією, пере-
профілюванням або іншими змінами в орга-
нізації виробництва і праці. Так, на відміну 
від ліквідації, реорганізація підприємства не 
завжди є підставою для розірвання трудо-
вого договору з його працівниками, і ці по-
няття суд має відмежовувати. Зокрема, не є 
підставою для розірвання трудового догово-
ру факт реорганізації, який не супроводжу-
вався скороченням чисельності або штату 
працівників.

Крім того, у справах про поновлення на 
роботі осіб у зв’язку з ліквідацією підпри-
ємства насамперед судом перевіряються всі 
докази і встановлюється, чи справді мала 
місце ліквідація підприємства, чи завершена 
його діяльність, чи все-таки відбулася реор-
ганізація підприємства або зміна його влас-
ника [8, с. 76].

На практиці виникають певні складнощі 
у випадках, коли суд встановлює, що фактич-
ного скорочення чисельності штату праців-
ників не було, а відбулась зміна назви струк-
турних підрозділів та посад. Суд доходить 
висновку, що звільнення було незаконним, 
і приймає рішення про поновлення праців-
ника на роботі. Проте посади, на яку понов-
люють працівника за рішенням суду, немає, 
і виконати таке рішення неможливо. Деколи, 
внаслідок таких судових рішень, одну й ту 
саму за змістом посаду одночасно обійма-
ють дві різні особи, що призводить до нена-
лежного виконання ними своїх обов’язків. 
З огляду на поширеність зазначених фактів, 
вказана проблема потребує врегулювання на 
законодавчому рівні. 

Дуже часто на практиці проблемним 
постає питання щодо виконання рішення 
суду про поновлення на роботі незаконно 
звільненого або переведеного працівника.

Однією з особливостей виконання рі-
шень про поновлення на роботі працівника є 

те, що воно повинно бути виконано негайно. 
Така норма, зокрема, закріплена у частині 5 
статті 235 Кодексу законів про працю Укра-
їни [7].

Негайне виконання судового рішення 
полягає в тому, що воно набуває ознак здій-
снення і підлягає виконанню не з часу на-
брання ним законної сили, що передбачено 
для більшості судових рішень, а негайно, з 
часу його оголошення в судовому засіданні, 
чим забезпечується швидкий і реальний за-
хист життєво важливих прав та інтересів гро-
мадян і держави [9].

Проте на практиці трапляються випадки 
різного тлумачення вказаної нормами суда-
ми. Так, в одних випадках підставою для не-
гайного поновлення на роботі позивача було 
судове рішення, а не постанова державного 
виконавця, який лише розпочав проваджен-
ня з примусового виконання судового рішен-
ня [10], а в інших – судова колегія зазначила, 
що лише після відкриття виконавчого прова-
дження у боржника (відповідача) виникає 
обов’язок щодо виконання рішення суду про 
поновлення позивача на роботі. Та обстави-
на, що боржник не використав своє право 
добровільно виконати рішення суду першої 
інстанції, не може мати для нього негативних 
наслідків [11].

На нашу думку, з останнім тлумачен-
ням норм законодавства погодитися не 
можна, адже державний виконавець у разі 
невиконання боржником рішення суду 
своєю постановою розпочинає примусове 
виконання рішення суду. Першочерговою 
та найголовнішою підставою для негайного 
поновлення на роботі працівника є судове 
рішення. 

Висновки

Таким чином, можемо виділити певні 
особливості вирішення трудових спорів про 
поновлення працівника на роботі: 1) трудо-
вий спір є наслідком певного трудового кон-
флікту або розбіжностей між роботодавцем 
і працівником; 2) під час розгляду трудових 
спорів із приводу прийняття громадян на пу-
блічну службу, її проходження, звільнення 
з публічної служби застосовується окремий 
порядок; 3) під час розгляду трудових спорів 
судам слід встановлювати дійсні обставини 
справи; 4) судове рішення про поновлення 
на роботу працівника повинно виконуватись 
негайно.
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В статье проанализированы мнения ученых относительно определения понятия трудового спо-
ра и сформулировано собственное определение. Кроме того, рассмотрены некоторые вопросы разре-
шения трудовых споров о восстановлении работника на работе и проанализирована практика судов 
по выполнению решений суда по указанному вопросу. Отмечены определенные особенности решения 
трудовых споров о восстановлении работника на работе.

Ключевые слова: трудовой спор, восстановление работника на работе, разрешение трудовых  
споров.

The article analyzes the opinions of scholars on the definition of the concept of labor dispute and formu-
lates its own definition. In addition, certain issues of resolving labor disputes concerning the resumption of 
the employee at work and analyzed the practice of courts, in relation to enforcement of court decisions on the 
issue. Some features of the resolution of labor disputes concerning the renewal of the worker at work are noted.

Key words: labor disputes, employee resumption at work, resolution of labor disputes.
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У статті розглянуто питання адаптації європейського законодавства до законодавства Украї-
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праці, дисциплінарні стягнення.

Постановка проблеми. Розвиток демо-
кратичних засад в українському суспільстві 
та формування ринкової економіки зумови-
ли зміни у трудовому законодавстві та пере-
осмислення чинних норм щодо регулюван-
ня трудових відносин. Дисципліна праці як 
невід’ємний складник виробничих процесів 
також потребує оновлення з огляду на сучас-
ні тенденції розвитку суспільних відносин, 
зокрема, і у сфері праці. Так, демократизація 
суспільних відносин та глобалізація про-
блем оновлення законодавства з відходом від 
застарілих ідеологічних засад регулювання 
несамостійної праці потребують упрова-
дження позитивного досвіду розвинених 
країн як у регулювання трудових відносин 
загалом, так і дисципліни праці зокрема. По-
силюють значимість наукового обґрунтуван-
ня змін до наявних підходів у забезпеченні 
дисципліни праці і зобов’язання України, 
закріплені в Угоді про асоціацію між Украї-
ною та Європейським Союзом (далі – ЄС) і 
його державами-членами, де серед основних 
принципів асоціації наголошується на необ-
хідності забезпечення прав людини та її 
основоположних свобод [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання адаптації трудового законодавства 
до європейських стандартів розглядали-
ся в роботах таких учених: В. М. Андрі-
їва, Н. Б. Болотіної, С. Я. Вавженчука, 
В. С. Венедіктова, Л. Я. Гінзбурга, М. І. Інши-
на, І. Я. Кисельова, В. Л. Костюка, В. В. Лазор, 
Л. І. Лазор, Р. З. Лівшиця, С. М. Прилипка, 
Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишевої, С. М. Черно-
ус, В. І. Щербини, О. М. Ярошенка та інших 
відомих науковців у галузі трудового права. 
Не зменшуючи значення та наукової ціннос-

ті праць вказаних авторів, необхідно зазна-
чити, що окреслена тематика дослідження 
є актуальною і постійно обговорюється у 
наукових колах. 

Метою статті, відповідно до чітко сфор-
мульованої та належно актуалізованої 
тематичної проблеми, є аналіз норм євро-
пейського законодавства, а також розроб-
ка науково-теоретичних висновків і прак-
тичних рекомендацій щодо подальшого 
вдосконалення правових механізмів наці-
онального законодавства про забезпечення 
дисципліни праці. 

Виклад основного матеріалу. Підпи-
сання Угоди між Україною та ЄС, а також 
ухвалення інших документів, які визначають 
правові засади співпраці організації з нашою 
державою, створили належні умови для гар-
монізації українського законодавства з пра-
вом Євросоюзу та передбачило обов’язок 
імплементувати близько 350 європейських 
актів до 2025 року [2, с. 129]. 

Правові засади впровадження у націо-
нальне трудове законодавство міжнародних 
стандартів та принципів організації праці 
закріплені у ч. 1 ст. 9 Конституції України, 
де визначено, що чинні міжнародні дого-
вори, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, є частиною на-
ціонального законодавства України [3]. 
Стаття 19 Закону України «Про міжнародні 
договори України» закріплює, що чинні між-
народні договори є частиною національного 
законодавства та застосовуються у поряд-
ку, передбаченому для норм національного 
законодавства [4]. Кодекс законів про працю 
України у ст. 8-1 містить положення, відпо-
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відно до яких якщо міжнародним договором 
або міжнародною угодою, в яких бере участь 
Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що 
їх містить законодавство України про працю, 
то застосовуються правила міжнародного до-
говору або міжнародної угоди [5]. Для реалі-
зації вищевикладеного потрібні інструменти 
належної якості – сучасні та ефективні. Роль 
таких інструментів у державі виконують 
органи виконавчої влади, тому ключовим 
завданням на порядку денному є створення 
системи дієвого інституційного механізму, а 
також питання проведення якісної, а не кіль-
кісної дерегуляції, яка б максимально вра-
ховувала позитивний досвід європейських 
держав у сфері забезпечення дотримання га-
рантій трудових прав [2, с. 130]. 

В окресленому аспекті слід звернути ува-
гу на те, що, працюючи над удосконаленням 
трудового законодавства, зокрема, у частині 
забезпечення дисципліни праці, необхідно 
орієнтуватися не лише на рівень розвитку 
трудових відносин, а й на усталені міжна-
родні засади регулювання праці. Вирішуючи 
питання адаптації трудового законодавства 
України до європейських (разом із тим і 
міжнародних) стандартів, необхідно виходи-
ти з того, що «адаптація законодавства – це 
не лише приведення національних норм у 
відповідність до європейських стандартів. 
Вона охоплює також процеси прийняття 
нових нормативних актів. Досягти певних 
правових стандартів можливо тільки шля-
хом вдосконалення чинного законодавства» 
[6, с. 35]. Як закріплено у загальних поло-
женнях Закону України «Про Загально-
державну програму адаптації законодавства 
України до законодавства Європейського 
Союзу», адаптація законодавства України 
до законодавства ЄС є пріоритетним склад-
ником процесу інтеграції України до Євро-
пейського Союзу, що, у свою чергу, є пріо-
ритетним напрямом української зовнішньої 
політики [285]. Разом із тим повністю пого-
джуємося з тезою про те, що «використання 
європейського досвіду не може і не має бути 
основним шляхом формування трудового 
права ні в перехідний період, ні в період ста-
новлення ринкових відносин» [6, с. 6].

Отже, працюючи над удосконаленням 
чинного трудового законодавства у частині 
забезпечення дисципліни праці, необхідно 
спиратися не лише на європейські стандарти, 
а й на стандарти міжнародні та досвід країн із 
розвиненою економікою.

Основні принципи європейської соціаль-
ної моделі та напрями соціальної політики 
закріплені в основних документах Ради Єв-
ропи. Формулюючи основні пріоритети у 
підходах до забезпечення дисципліни праці, 

необхідно звернутися до Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод, 
конвенцій Міжнародної організації праці та 
законодавства ЄС, до національного трудо-
вого законодавства розвинених країн світу. 
Також необхідно зазначити, що звернення 
до міжнародних стандартів, закріплених у 
відповідних документах, не має обмежува-
тися виключно нормативними актами, які 
ратифіковані Україною та визнані часиною 
національного законодавства. Увагу необхід-
но зосередити й на тих документах, до яких 
наша держава ще не приєдналася. Такий під-
хід зумовлений необхідністю наукового об-
ґрунтування вирішення практичних проблем 
за принципом випередження.

Отже, звернемося до нормативних актів, 
які визначально впливають на формування 
сучасних підходів та принципів забезпечен-
ня дисципліни праці. Характер правового 
зв’язку між працівником та роботодавцем 
знайшов своє відображення у ст. 4. Конвенції 
про захист прав людини і основоположних 
свобод, де закріплено, що нікого не можна 
тримати в рабстві або в підневільному стані 
та ніхто не може бути присилуваний вико-
нувати примусову чи обов’язкову працю [7]. 
Тобто у міжнародному праві діє обмеження 
щодо рівня залежності людей у їх відноси-
нах, не виключені й відносини працівника та 
роботодавця. Такі обмеження виключають і 
забороняють підневільний стан працюючого 
та вимоги щодо примусового виконання ро-
боти. Вищезазначене свідчить, що в контек-
сті забезпечення дисципліни праці правові 
засоби підтримання дисципліни на робочому 
місці мають відповідати основоположним 
правам і свободам людини.

Так, Європейська соціальна хартія (пе-
реглянута), ратифікована згідно із Законом 
України «Про ратифікацію Європейської 
соціальної хартії (переглянутої)» [8], під-
креслює, що всі працівники мають право на 
захист у разі звільнення (частина 1 п. 24), 
а п. 26 частини 1 проголошує, що всі пра-
цівники мають право на гідне ставлення до 
них на роботі [9]. Тому гідне ставлення до 
працівника та його право на працю і захист 
цього права є невід’ємним складником демо-
кратичних засад регулювання несамостійної 
праці. Розвиваючи ці положення в контексті 
забезпечення дисципліни праці, необхідно 
зазначити таке: способи і методи забезпечен-
ня дисципліни праці не можуть бути спрямо-
вані на приниження честі і гідності працюю-
чого, а у разі звільнення працівника, навіть 
внаслідок порушення трудових обов’язків, 
працівникові надається право на захист. 
Тому, напрацьовуючи сучасні підходи щодо 
забезпечення дисципліни праці, необхідно 
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виходити з позицій «людиноцентризму», а 
не всеосяжної «волі роботодавця».

Положення ст. 24 Європейської соціаль-
ної хартії (переглянутої) зобов’язує визнава-
ти, що працівник не може бути звільнений 
без поважних причин, пов’язаних із його 
працездатністю чи поведінкою або поточ-
ним потребами роботодавця. При цьому в 
цій статті закріплено, що працівник, який 
вважає себе звільненим без поважних при-
чин, має право на оскарження в неуперед-
жений орган [9]. Це не лише деталізує спосіб 
захисту права працівника, а й встановлює 
правові межі причин, які визнаються поваж-
ними для звільнення. Положення цієї статті 
прямо вказують на поведінку працівника як 
одну з підстав його звільнення з поважних 
причин. У широкому розумінні ці положен-
ня виступають основою для визнання права 
роботодавця застосувати до нього такий вид 
дисциплінарного стягнення, як звільнення, 
що є правовим наслідком невиконання або 
неналежного виконання працівником його 
трудових обов’язків. 

Далі у ст. 26 Європейської соціальної 
хартії (переглянутої) закріплено вимогу 
гідного ставлення до працівника на роботі. 
Положення цієї статті передбачають погли-
блення поінформованості працівників про 
систематичні непорядні або явно негативні 
та образливі дії щодо окремих працівників 
на робочому місці або у зв’язку з виконанням 
роботи. Зобов’язання, викладені у цій статті, 
передбачають сприяння запобіганню назва-
них дій і вжиття всіх відповідних заходів для 
захисту працівників від такої поведінки [9]. 
Отже, реалізуючи своє право на працю, пра-
цівник певною мірою перебуває у залежності 
від роботодавця. Однак така залежність має 
свою специфіку. 

Варто зазначити, що Л. С. Талем було 
обґрунтовано і доведено, що господарська 
влада роботодавця юридично полягає у праві 
роботодавця визначати та вказувати роботу 
настільки, наскільки це передбачено угодою 
сторін, і у праві вимагати рахуватися зі вста-
новленим внутрішнім порядком [10, с. 20]. 
Також вчений наголошував, що підневільна 
праця, коли вільна людина потрапляє в осо-
бисту залежність, паралізує її самовизна-
чення [10, с. 3]. Наведене доводить, що спе-
цифіка «господарської влади роботодавця» 
та «залежність працівника» перебувають у 
взаємозв’язку виключно в межах внутріш-
нього трудового розпорядку та трудового 
договору, які за жодних умов не можуть 
містити положення, що суперечать гідному 
ставленню до працівника. 

Разом із тим, якщо говорити про дис-
циплінарну відповідальність працівника 

як результат невиконання чи неналежного 
виконання ним трудових обов’язків, то не-
гативні наслідки такої поведінки у силу при-
писів ст. 26 Європейської соціальної хартії 
(переглянутої) не можуть звужувати право 
працівника-порушника на гідне ставлення 
до нього на роботі. 

Наведений аналіз дає підставу для 
висновку про те, що сучасні підходи щодо 
забезпечення дисципліни праці мають ба-
зуватися: 1) на забороні примусової праці 
та утриманні працюючого у підневільному 
стані; 2) повазі та гідному ставленні до пра-
цівника незалежно від його можливої пове-
дінки. Протиправна поведінка працівника 
жодним чином не може бути підставою для 
непорядного образливого ставлення до нього 
на роботі; 3) забезпеченні можливості пра-
цівника захищати свої права, зокрема, і шля-
хом оскарження дій роботодавця в неуперед-
женому органі. 

Особливе місце серед міжнародних актів 
з питань праці належить актам Міжнародної 
організації праці, до яких належать конвен-
ції та рекомендації. Сьогодні в Україні діють 
близько 70 конвенцій Міжнародної органі-
зації праці [11, с. 99]. Безумовно, необхід-
но приділити увагу Конвенції МОП № 158 
«Про припинення трудових відносин з іні-
ціативи роботодавця 1982 року» [10], яка ра-
тифікована Україною 04.02.1994 [12]. Зміст 
цього документа підтверджує наші висновки 
щодо базових засад забезпечення дисциплі-
ни праці. Однак якщо ст. 4 Конвенції за зміс-
том є аналогічною положенням ст. 24 Євро-
пейської соціальної хартії (переглянутої) 
стосовно підстав звільнення працівників, то 
звільнення загалом і звільнення, пов’язане з 
поведінкою працівника, у цьому міжнарод-
ному нормативному акті закріплюється з ви-
могою дотримання низки процедур.

Так, у підрозділі В «Процедури, 
застосовувані до і під час припинення тру-
дових відносин», у ст. 7, встановлено вимоги 
у разі припинення трудових відносин, зо-
крема, з причин поведінки працівника нада-
ти йому можливість захищатися у зв’язку з 
висунутими проти нього звинуваченнями. 
Винятком із цього правила є ситуація, коли 
від роботодавця не можна обґрунтовано че-
кати надання працівникові такої можливості 
[7]. Наприклад, до таких випадків можна від-
нести звільнення за п. 8 ст. 40 КЗпП України 
[5] у разі вчинення за місцем роботи розкра-
дання майна власника, встановленого виро-
ком суду, що набрав законної сили. 

Підрозділ С «Процедура оскарження рі-
шення про припинення трудових відносин» 
надає працівнику, який вважає своє звіль-
нення необґрунтованим, зокрема, через його 
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поведінку (у нашому випадку як вид дисци-
плінарного стягнення), процесуальні гарантії 
у процедурі оскарження рішення роботодав-
ця. Приписи ст. 8 цієї Конвенції передбача-
ють, що, оскаржуючи рішення роботодавця у 
незалежному органі, працівник може зверну-
тися не лише до суду, а й до інших органів, 
тобто у цій статті передбачена множинність 
системи органів, до яких може звернутися 
працівник. До таких органів віднесено трибу-
нал із трудових питань, арбітражний комітет, 
арбітрів. Слід підкреслити, що у національ-
ному трудовому законодавстві можливість 
оскарження такого рішення реалізується 
через правові можливості працівника звер-
нутися за захистом своїх прав до Комісії з 
трудових спорів та до суду. Водночас ратифі-
кована Конвенція наводить більшу кількість 
органів, де працівник може оскаржувати рі-
шення роботодавця.

Слід акцентувати увагу на положен-
нях ч. 2 ст. 8 зазначеної Конвенції, де за-
значено, що процедура оскарження може 
застосовуватися з урахуванням національ-
ного законодавства і практики. Тобто Між-
народна організація праці не встановлює 
жорстко регламентованих правил оскаржен-
ня рішення роботодавця працівником у разі 
звільнення за його ініціативою. Більше того, 
цими нормами визнається право держави на 
національному рівні визначити подібні про-
цедури з урахуванням тих мінімальних стан-
дартів, які закріплені в конвенції.

Разом із тим ст. 9 цієї Конвенції надає 
органам, уповноваженим розглядати заяву 
працівника про необґрунтоване звільнення, 
право розглядати як причини звільнення, так 
і інші обставини справи, а також виносити рі-
шення про обґрунтованість звільнення. При 
цьому тягар доведення необґрунтованості 
звільнення не лягає виключно на працівни-
ка, він лежить на роботодавцеві. Також важ-
ливо зазначити, що доведення своєї позиції 
сторони можуть здійснювати способами, які 
відповідають національній практиці. Рішен-
ня виноситься з урахуванням поданих сто-
ронами доказів. Тобто, окрім прав органів, 
які здійснюють розгляд справи, нормативно 
закріплена можливість реалізації процедур 
оскарження відповідно до національного 
законодавства та практики.

Проаналізовані вище вказані нормативні 
положення доводять таке: 1) забезпечення 
права працівника на захист у разі звільнення 
з підстав його неналежної трудової поведін-
ки включає низку процесуальних гарантій 
та прав; 2) розгляд справи щодо звільнення 
та прийняття рішення про його обґрунто-
ваність або необґрунтованість здійснюєть-
ся на засадах юридичної рівності сторін та 

змагальності у доведенні обставин, на які 
посилається сторона; 3) норми Конвенції 
МОП № 158, визнаючи, що її положення 
застосовуються через законодавство або 
правила країни, яка її ратифікувала, підтвер-
джують визнання її національних правових 
традицій, тобто положеннями Конвенції не 
визначаються конкретні заходи і шляхи ре-
алізації норм Конвенції, зобов’язання Укра-
їни в цьому разі полягає у застосуванні її 
положень у будь-який спосіб, визнаний легі-
тимним у нашій державі; 4) сучасні підходи 
щодо забезпечення дисципліни праці мають 
базуватися виключно на нормах, визначе-
них законодавством. Такий підхід вкотре 
підтверджує актуальність принципу верхо-
венства права у забезпеченні умов праці пра-
цівників, де дисципліна праці виступає од-
ним зі складових елементів трудових прав та 
обов’язків учасників трудових відносин.

Визначення сучасних підходів до забез-
печення дисципліни праці вимагає огляду 
Декларації Міжнародної організації праці 
«Про основоположні принципи і права в 
сфері праці та механізм її реалізації» [13]. 
Так, враховуючи, що забезпечення дисциплі-
ни перебуває у прямій залежності від умов 
несамостійної праці на підставі трудового до-
говору, то, відповідно, умови, правила та про-
цедури, які регламентують дисципліну праці 
на конкретному підприємстві, в установі, ор-
ганізації, мають взаємодоповнювати та кон-
кретизувати трудові права й обов’язки учас-
ників трудових відносин на основоположних 
принципах і правах у сфері праці. Деклара-
ція визначає, що принципи та права у сфері 
праці отримують свою реалізацію і розвиток 
у формі конкретних прав та обов’язків. При 
цьому положення містять застереження про 
те, що трудові норми не повинні використо-
вуватися для протекціоністських цілей [13]. 

Загалом положення Декларації при-
звані створити нові механізми реалізації 
основоположних прав у сфері праці за під-
тримки Міжнародної організації праці задля 
збереження зв’язку між соціальним та еконо-
мічним розвитком. Допомога здійснюється 
за допомогою технічного співробітництва та 
консультацій. При цьому допомога у реаліза-
ції в національному законодавстві основопо-
ложних прав у сфері праці надається як кра-
їнам-членам Міжнародної організації праці, 
які ратифікували відповідні конвенції, так і 
країнам, що їх не ратифікували. 

Висновки

Підсумовуючи вищевикладене, мож-
на запропонувати для удосконалення 
законодавства щодо забезпечення дисци-
пліни праці дослідити це питання у тісній  
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співпраці з міжнародними організаціями та 
адаптувати вітчизняне трудове законодавство 
з цих питань до міжнародних стандартів, не 
втративши національних традицій та пози-
тивного зарубіжного досвіду у правовому 
забезпеченні дисципліни праці. Зауважимо, 
що з огляду на окреслені позиції стосовно 
удосконалення трудового законодавства у 
частині правового забезпечення дисциплі-
ни праці, законодавець повинен передба-
чити можливість суб’єктів трудового пра-
ва на договірних засадах деталізувати свої 
суб’єктивні права та обов’язки. Міжнародний 
досвід та досліджене законодавство доводять, 
що на законодавчому рівні необхідно закрі-
плювати мінімальні стандарти у сфері праці, 
законодавчі обмеження щодо визначення під-
став та умов відповідальності, зокрема, йдеть-
ся про працівника. 
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Украины в сфере обеспечения дисциплины труда. Исследованы научно-теоретические подходы к 
указанным вопросам. Охарактеризованы особенности современного состояния законодательства 
в этой сфере. Определены основные направления правового наполнения евроинтеграционного курса 
Украины в сфере обеспечения дисциплины труда. Сделаны выводы и сформулированы предложения. 

Ключевые слова: адаптация законодательства, приоритетные направления, международные 
стандарты, дисциплина труда, дисциплинарные взыскания.

The article deals with the issues of adaptation of the European legislation to the legislation of Ukraine in 
the field of ensuring the discipline of labor. The scientific-theoretical approaches on the specified issues are 
investigated. Characterized by the peculiarities of the current state of legislation in this area. The main direc-
tions of legal filling of the European integration course of Ukraine in the field of ensuring discipline of labor 
are outlined. The conclusions and proposals are made.
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disciplinary punishments.



83

А Д М І Н І С Т Р А Т И В Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

8/2018

 С. Іванов, 2018

УДК 342.951:339.543(477)

Сергій Іванов, 
канд. юрид. наук, здобувач докторантури 
Харківського національного університету внутрішніх справ

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

У статті на підставі аналізу нормативно-правових актів та наукової позиції вчених розглянуто 
інституційне забезпечення реалізації державної митної політики. Доведено, що інституційне за-
безпечення реалізації державної митної політики спрямовано на утворення нових або реорганізацію 
(удосконалення) наявних інституцій (структур), а також проведення роботи щодо кадрового забез-
печення діяльності цих інституцій. Вказано на основні заходи, спрямовані на запровадження ефек-
тивної системи управління кадровими ресурсами, що, у свою чергу, сприятиме виконанню стратегії 
діяльності митниці, відповідатиме національному законодавству і міжнародним стандартам.

Ключові слова: державна митна політика, інституційне забезпечення, органи митного спрямування, 
Державна фіскальна служба України.

Постановка проблеми. Сучасний етап 
характеризується для України постійним 
зростанням обсягів та розширенням масш-
табів міжнародної торгівлі, ускладненням та 
посиленням динамізму торговельних про-
цесів, посиленням вимог міжнародних орга-
нізацій щодо забезпечення вільного доступу 
іноземних товарів на внутрішні ринки та зни-
женням національних торговельних бар’єрів. 
Відбувається поглиблення інтеграції міжна-
родних вимог у національну практику мит-
ного регулювання України. Реалізація цих 
вимог пов’язана з певними потенційними 
загрозами забезпеченню національних ін-
тересів України, що полягають у недонадхо-
дженнях до бюджету внаслідок викривлення 
митної вартості товарів, шкоді здоров’ю і без-
пеці споживачів, зростанні контрабандних 
потоків тощо [1]. 

У таких умовах актуалізується потреба 
підвищення ефективності інституційного 
забезпечення реалізації державної митної 
політики в напрямі посилення забезпечення 
економічних інтересів держави й максималь-
ного врахування в національній системі регу-
лювання міжнародних правил та вимог.

Аналіз останніх досліджень. Досліджен-
ня інституційного забезпечення реалізації 
державної митної політики здійснювалось на 
основі нормативно-правової бази та наукових 
праць вчених. Теоретичним підґрунтям 
дослідження послужили праці таких укра-
їнських і зарубіжних учених у галузі адміні-
стративного, фінансового й митного права, як 
В. Б. Авер’янов, Д. М. Бахрах, Н. А. Берлач, 
Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук О. А. Гащиць-
кий, А. М. Гуд, О.В. Джафарова, Є. В. Додін, 
Ю. М. Дьомін, А. І. Калініченко, С. В. Кі-
валов, О. В. Кульчицька, Т. О. Коломоєць, 

В. Т. Комзюк, О. В. Константий, Б. А. Кор-
мич, М. П. Кучерявенко, О. О. Левінчук, 
А. В. Мазур, Н. Б. Москалюк, В. Я. Настюк, 
П. В. Пашко, Д. М. Приймаченко, В. В. Про-
копенко, О. П. Федотов, І. П. Яковлєв та ін. 
Проте, незважаючи на наявність значної 
кількості наукових праць, які мають вагоме 
теоретичне та практичне значення, чимало 
питань зазначеної проблеми й дотепер є не 
досить дослідженими. 

Виклад основного матеріалу. На важ-
ливість дослідження інституційного забез-
печення реалізації державної політики у від-
повідних сферах зверталась увага вченими з 
адміністративного права, державного управ-
ління, економіки тощо. Так, Т. С. Пухир, 
досліджуючи генезис інституційного забез-
печення формування та реалізації державної 
регіональної політики, виокремлює чотири 
етапи його становлення та розвитку. Крім 
того, вчена намагається окреслити наявну 
систему інституційного забезпечення по-
літики регіонального розвитку, що надало 
можливість встановити основних інститу-
ційних партнерів, а також сформулювати 
сучасні проблеми та виклики, що прямо чи 
опосередковано мають вплив на формуван-
ня та реалізацію державної регіональної по-
літики, зокрема відсутність національної 
довгострокової стратегії розвитку держави, 
поступальних кроків у проведенні територі-
ально-адміністративної реформи та реформи 
місцевого самоврядування, нестабільність 
інституційної структури у сфері регіональної 
політики тощо [2, с. 17].

Г. В. Колєснікова, досліджуючи інсти-
туційне забезпечення розвитку фінансово-
інвестиційної інфраструктури промисло-
вого регіону, визначає його як сукупність  
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заходів та дій держави (місцевих органів вла-
ди), спрямованих на формування нових або 
трансформацію наявних інституцій (тради-
цій, норм, правил, нормативно-правових ак-
тів) та інститутів (організаційних структур, 
організацій, державних органів та організа-
ції), які впливають на її розвиток та підви-
щення ефективності діяльності промисло-
вості регіону [3, с. 157]. В даному випадку 
інституційне забезпечення включає такі 
складники, як законодавчо-правове забез-
печення та відповідний суб’єкт реалізації 
державної політики розвитку промислового 
потенціалу країни.

В. В. Клімчик наголошує на тому, що 
інституційне середовище є одним із визна-
чальних чинників ефективного функціо-
нування національної економіки в цілому і 
зовнішньоторговельної діяльності зокрема. 
Тому держава повинна активно впливати на 
покращення інституційного середовища в 
тому числі шляхом сприяння становленню і 
розвитку інститутів законодавчої та виконав-
чої влади, діяльність яких спрямована на 
досягнення суспільних інтересів. Важливим 
завданням держави є інституційне забезпе-
чення фіскального регулювання зовнішньо-
торговельної діяльності через вироблення та 
використання фіскального інструментарію, 
спрямованого на підвищення ефективності 
зовнішньої торгівлі України [4, с. 84].

Отже, інституційне забезпечення розгля-
дається як динамічний процес формування 
інституцій (правила, сформовані формаль-
ними та неформальними утвореннями сус-
пільно-економічних формацій, які впливають 
на поведінку учасників ринку) й інститутів 
(організаційно-оформлена система правил і 
норм), які консолідовано у формі організації 
(підприємства, інфраструктура, державні ор-
гани), закону (нормативно-правові акти) та 
функції-правила (ринок, ціноутворення, кон-
куренція, праця, власність, підприємництво) 
у процесі еволюції ринкового механізму. Це 
широке аспектне поняття, яке включає ста-
тичні й динамічні аспекти становлення функ-
ціонування базисних і похідних інститутів у 
певних інституціональних умовах, інституції, 
інститути, які співвідносяться в певному ін-
ституціональному середовищі [3, с. 157].

Звернення до нормативно-правових актів 
дає можливість визначити, що інституційне 
забезпечення – це утворення нових або ре-
організація (удосконалення) наявних інсти-
туцій (структур), а також дії щодо кадрової 
підготовки з метою організаційного забезпе-
чення діяльності цих інституцій та процесу 
євроінтеграції в цілому [5].

О. П. Федотов у своєму монографічному 
дослідженні проаналізував динаміку інсти-

туційного забезпечення здійснення держав-
ної митної справи та сучасні тенденції систе-
ми органів митного спрямування Державної 
фіскальної служби України. Вчений під-
креслив, що система державних інституцій 
митного спрямування в Україні з’явилася 
значно раніше, ніж сформувалося митне 
законодавство України [6, с. 11]. Акцентує 
увагу на тому факті, що пошук найоптималь-
нішої моделі управління державною митною 
справою здійснюється без додержання адек-
ватного модульного реформування, а шлях 
розроблення та впровадження комплексних, 
системних, стратегічних програм загального 
розвитку хоча й сприяв оптимізації право-
вого статусу митниць як органів митного 
спрямування Державної фіскальної служ-
би України щодо новітніх призначень та 
завдань, однак суттєво знизив ефективність 
їх функціонування, зумовив виникнення 
організаційно обумовлених перерв та не дав 
змоги відійти від двозначної казуїстики у 
сфері державної митної справи [6, с. 12].

Погоджуючись з О. П. Федотовим, варто 
зазначити, що до сьогодні не вирішені питан-
ня щодо приведення нормативно-правових 
актів, які регулюють обсяг правомочностей 
та порядок реалізації завдань, що відповідно 
до законодавства України з питань держав-
ної митної справи покладено на Державну 
фіскальну службу України та її територіаль-
ні органи, до загального знаменника [6, с. 12].

Як вказує І. П. Яковлєв, залишається 
чимало запитань щодо місця Державної фіс-
кальної служби України у системі органів 
виконавчої влади, її компетенції, організа-
ційної специфіки та правового забезпечен-
ня, вирішення яких стає нагальним не лише 
в інституційному або теоретичному аспекті. 
Невизначеність статусних складників, роз-
митість адміністративно-правових станів 
спеціально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади з реалізації полі-
тики у будь-які сфері суспільного життя не-
минуче відображається на результативності 
всієї управлінської вертикалі, деструктивно 
впливаючи на якість зовнішньої владно-роз-
порядчої діяльності [7, с. 63]. Із цього приво-
ду Г. Кулик зауважує, що ризик в управлін-
ні системою органів митного спрямування 
ДФС України може стати ризиком для ефек-
тивного здійснення митної справи, тобто 
митним ризиком [8, с. 173]. 

У свою чергу А. І. Калініченко, досліджу-
ючи систему державних інституцій митного 
спрямування, виокремив чотири етапи роз-
витку митного законодавства незалежної 
України. Перший етап – від прийняття Де-
кларації про державний суверенітет Украї-
ни до прийняття Митного кодексу України 
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в 1991 р. та Закону України «Про Єдиний 
митний тариф» у 1992 р. Цей етап характе-
ризувався пошуками та формуванням орга-
нізаційних та правових засад для існування 
та функціонування митної системи та мит-
ного законодавства в умовах незалежності. 
Другий етап – з 1992 р. до набрання чин-
ності другим Митним кодексом України у 
2004 році. На цьому етапі поступово почала 
пожвавлюватися співпраця України з інши-
ми державами в митній сфері. Третій етап – з 
2004 року до прийняття нового Митного ко-
дексу України у 2012 році, що було зумовле-
но економічними, соціальними та політични-
ми змінами в державі, активізацією процесів 
вступу України до Світової організації тор-
гівлі та асоціації з ЄС. Четвертий етап – з 
2012 р. і до цього часу – характеризується 
більшою адаптованістю національного мит-
ного законодавства до європейських та світо-
вих стандартів, пошуком оптимальної моделі 
інституційної організації митного механізму, 
що зумовило неодноразові зміни у структурі 
державних органів, які покликані формувати 
та забезпечувати реалізацію державної мит-
ної політики [9, с. 66-67].

Отже, в умовах сьогодення постає необ-
хідність створити прозору, комплексну та 
ефективну законодавчу систему, яка дозво-
лить органам митного спрямування ДФС 
України сприяти міжнародній торгівлі, 
забезпечуючи при цьому безпеку держави, її 
громадян та захист фінансових інтересів дер-
жави [10]. 

Звернення до ст. 1 Митного кодексу 
України дає можливість констатувати, що 
законодавство України з питань державної 
митної справи складається з Конституції 
України, зазначеного Кодексу, інших зако-
нів України, що регулюють питання держав-
ної митної справи, міжнародних договорів 
України, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, а також норма-
тивно-правових актів, виданих на основі та 
на виконання Митного кодексу України та 
інших законодавчих актів [11].

Справді, визначальне місце у формуван-
ні державної митної політики посідає Кон-
ституція України, яка є основним законом 
громадянського суспільства і держави, що 
має найвищу юридичну силу, через який 
затверджується основи суспільного і дер-
жавного ладу і механізми їх дії, спрямовані 
на зміцнення держави і забезпечення прав і 
свобод громадян [12, с. 326]. Перше, на чому 
хотілося б акцентувати увагу, – це консти-
туційні норми закріплені у ст. 18, згідно з 
якою зовнішньополітична діяльність Украї-
ни спрямована на забезпечення її національ-
них інтересів і безпеки шляхом підтримання 

мирного і взаємовигідного співробітництва 
з членами міжнародного співтовариства за 
загальновизнаними принципами і нормами 
міжнародного права; ст. 92 передбачено, що 
виключно законами визначаються засади 
зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної ді-
яльності, митної справи (п. 9. ч. 1 ст. 92); сис-
тема оподаткування, податки і збори (п. 1 ч. 2 
ст. 92); порядок утворення і функціонування 
вільних та інших спеціальних зон, що мають 
економічний чи міграційний режим, відмін-
ний від загального (п. 8 ч. 2 ст. 92); Кабінет 
Міністрів України організовує і забезпечує 
здійснення зовнішньоекономічної діяль-
ності України, митної справи (п. 8 ст. 116) 
[113]. Отже, Конституція України визначає 
основні, загальні положення інституційно-
го забезпечення формування та реалізації 
державної митної політики, що має свою 
конкретизацію та подальший розвиток у від-
повідних кодексах, законах та інших норма-
тивно-правових актах [14, с. 47].

Здійснюючи характеристику інститу-
ційного забезпечення реалізації державної 
митної політики, ми повинні мати на увазі, 
що міжнародні угоди (договори) України 
та міжнародно-правові акти, ратифіковані 
Верховною Радою України, відповідно до 
ст. 9 Конституції України є частиною націо-
нального законодавства. Закріплення цього 
положення в Конституції України, на нашу 
думку, свідчить про те, що Україна визнала 
та враховує у своїй правотворчій та правоза-
хисній діяльності принцип пріоритету між-
народного права над національним. Такий 
крок є абсолютно виваженим та доцільним із 
будь-яких позицій, оскільки вирішення усіх 
тих світових проблем, які сьогодні мають 
місце, є просто неможливим без тісного між-
державного співробітництва [15, с. 72]. 

У контексті нашого дослідження до 
міжнародних конвенцій, які спрямовані на 
реалізацію державної митної політики на-
шої держави, слід віднести: Конвенцію про 
тимчасове ввезення [16], Митну конвенцію 
про міжнародне перевезення вантажів із 
застосуванням книжки МДП (Конвенція 
МДП 1975 року) [17], Міжнародну конвен-
цію про взаємну адміністративну допомогу 
у відверненні, розслідуванні та припиненні 
порушень митного законодавства [18; 19], 
Міжнародну конвенцію про Гармонізовану 
систему опису та кодування товарів [20; 21], 
Міжнародну конвенцію про спрощення і гар-
монізацію митних процедур (Конвенція Кі-
ото) [22], Міжнародну конвенцію про узго-
дження умов проведення контролю вантажів 
на кордонах [23; 24] тощо. 

Щодо законів України, які приймають з 
метою реалізації державної митної політики, 



86

А Д М І Н І С Т Р А Т И В Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

8/2018

то вони мають відповідати Конституції Укра-
їни, не порушуючи її положень, захищати 
інтереси держави та створювати сприятливі 
умови для розвитку внутрішнього ринку. За-
кони України є одним із головних елементів 
інституційного забезпечення реалізації дер-
жавної митної політики [9, с. 45].

Ми звертали увагу на те, що інституцій-
не забезпечення реалізації державної митної 
політики спрямовано на утворення нових 
або реорганізацію (удосконалення) наявних 
інституцій (структур). 

Звернення до п. 34-1 ст. 4 Митного кодек-
су України дає можливість вказати, що до ор-
ганів доходів і зборів належить центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування та реалізує державну податкову і 
митну політику, митниці та митні пости [11]. 

Отже, реформування органів державної 
влади, одним із результатів якого є створен-
ня Державної фіскальної служби України, 
зумовлює необхідність розроблення нових 
підходів до організації її діяльності на основі 
міжнародного досвіду реорганізації фіскаль-
них органів та попереднього досвіду роботи 
Міністерства доходів і зборів України, Дер-
жавної податкової служби України і Держав-
ної митної служби України. Один із шляхів 
досягнення поставленої мети – позиціону-
вання Державної фіскальної служби України 
як ефективного адміністратора податкових і 
митних платежів, ефективність якого вимі-
рюватиметься як продуктивністю роботи з 
наповнення бюджету, так і підвищенням рів-
ня податкового та митного сервісу для плат-
ників [25]. Тому нагальним є висвітлення 
функціонального та організаційного склад-
ників статусу Державної фіскальної служби 
України, з’ясування місця даної служби в 
системі органів виконавчої влади, аналіз її 
базового нормативного підґрунтя для визна-
чення перспективних напрямів удосконален-
ня чинного законодавства. 

Звернення до Постанови Кабінету Міні-
стрів України від 21.05.2014 № 236 [26] дає 
можливість зазначити, що Державна фіскаль-
на служба України (ДФС) є центральним 
органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України через Міністра фінансів і 
який реалізує державну податкову політику, 
державну політику у сфері державної митної 
справи, державну політику з адмініструван-
ня єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, державну 
політику у сфері боротьби з правопорушен-
нями під час застосування податкового, мит-
ного законодавства, а також законодавства 
з питань сплати єдиного внеску. Варто кон-
статувати, що організаційна система ДФС 

України – це концептуальна будова багато-
рівневої системи фіскальних органів, сукуп-
ність якої становить відомче різноманіття 
організаційно-штатних (структурних) під-
розділів цих органів, що впорядковані між 
собою на основі службової та виконавської 
компетенції, визначеної законодавством 
України з питань державної податкової та 
митної справи [27, с. 60]. 

Основним призначенням органів митно-
го спрямування Державної фіскальної служ-
би України є створення сприятливих умов 
для розвитку зовнішньоекономічної діяль-
ності, забезпечення безпеки суспільства, за-
хист митних інтересів України. Реалізуючи 
державну митну політику, органи митного 
спрямування Державної фіскальної служби 
України виконують такі основні завдання: 
1) забезпечення правильного застосуван-
ня, неухильного дотримання та запобігання 
невиконанню вимог законодавства України з 
питань державної митної справи; 2) забезпе-
чення виконання зобов’язань, передбачених 
міжнародними договорами України з питань 
державної митної справи, укладеними відпо-
відно до закону; 3) створення сприятливих 
умов для полегшення торгівлі, сприяння 
транзиту, збільшення товарообігу та паса-
жиропотоку через митний кордон України, 
здійснення разом з митними органами ін-
ших держав заходів щодо удосконалення 
процедури пропуску товарів, транспортних 
засобів через митний кордон України, їх 
митного контролю та митного оформлення;  
4) здійснення митного контролю та виконан-
ня митних формальностей щодо товарів, 
транспортних засобів комерційного при-
значення, що переміщуються через митний 
кордон України, у тому числі на підставі 
електронних документів (електронне декла-
рування), за допомогою технічних засобів 
контролю тощо; 5) аналіз та управління ри-
зиками з метою визначення форм та обсягів 
митного контролю; 6) забезпечення справ-
ляння митних платежів, контроль правиль-
ності обчислення, своєчасності та повноти їх 
сплати, застосування заходів щодо їх приму-
сового стягнення; організація застосування 
гарантій забезпечення сплати митних пла-
тежів, взаємодія з банківськими установами 
та незалежними фінансовими посередника-
ми, що надають такі гарантії; 7) застосуван-
ня передбачених законом заходів митно- 
тарифного та нетарифного регулювання зо-
внішньоекономічної діяльності, здійснення 
контролю за дотриманням усіма суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності та грома-
дянами встановлених законодавством забо-
рон та обмежень щодо переміщення окремих 
видів товарів через митний кордон України; 
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здійснення заходів щодо недопущення пе-
реміщення через митний кордон України 
товарів, на які встановлені заборони та/або 
обмеження щодо переміщення через митний 
кордон України, а також товарів, які не від-
повідають вимогам якості та безпеки; 8) здій-
снення державного експортного контролю в 
межах повноважень, покладених на органи 
доходів і зборів; 9) здійснення контролю за 
дотриманням правил переміщення валют-
них цінностей через митний кордон України;  
10) сприяння захисту прав інтелектуальної 
власності, вжиття заходів щодо запобігання 
переміщенню через митний кордон Укра-
їни товарів з порушеннями охоронюваних 
законом прав інтелектуальної власності, 
недопущення переміщення через митний 
кордон України контрафактних товарів;  
11) запобігання та протидія контрабанді, 
боротьба з порушеннями митних правил 
на всій митній території України; 12) здій-
снення в межах повноважень, контролю за 
діяльністю підприємств, які надають послу-
ги з декларування товарів, перевезення та 
зберігання товарів, що переміщуються через 
митний кордон України чи перебувають під 
митним контролем, та здійснюють інші опе-
рації з такими товарами, надання дозволів 
на здійснення зазначених видів діяльності; 
видача сертифікатів уповноваженого еконо-
мічного оператора; 13) ведення Української 
класифікації товарів зовнішньоекономічної 
діяльності; 14) ведення митної статистики та 
обмін даними митної статистики з митними 
органами інших країн; 15) проведення вери-
фікації (встановлення достовірності) серти-
фікатів про походження товарів з України 
та видача у випадках, встановлених чинними 
міжнародними договорами, сертифікатів похо-
дження; 16) здійснення обміну документами та 
інформацією (у тому числі електронною) з ін-
шими державними органами України, митни-
ми, правоохоронними та іншими органами іно-
земних держав; 17) впровадження, розвиток 
та технічне супроводження інформаційних, 
телекомунікаційних та інформаційно-телеко-
мунікаційних систем і технологій в державній 
митній справі, автоматизація митних проце-
дур, надання підприємствам послуг електро-
нного цифрового підпису; 18) здійснення між-
народного співробітництва у сфері державної 
митної справи, залучення зовнішніх ресурсів 
для забезпечення діяльності органів доходів і 
зборів; 19) управління об’єктами інфраструк-
тури органів доходів і зборів, розбудова митно-
го кордону [11].

Водночас митниця є територіальним 
органом центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалі-
зує державну податкову і митну політику, і 

підпорядковується йому. Не допускається 
втручання у діяльність митниць інших те-
риторіальних органів центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня та реалізує державну податкову і мит-
ну політику [11]. Позиція О. П. Федотова 
є досить переконливою в тому, що дієвість 
та результативність функціонування мит-
ниць як безпосередніх суб’єктів здійснення 
державної митної справи тісно пов’язані зі 
ступенем та належністю правової регламен-
тації не тільки порядку їх утворення, але й 
порядку діяльності. Адже ситуація, що скла-
лася натепер стосовно регламентації поряд-
ку утворення та функціонування митниць 
як територіальних органів ДФС України, 
повною мірою не сприяє ефективному здій-
сненню державної митної справи, а постійні 
контраверсії щодо діяльності митниць ДФС 
України у тому чи іншому статусі або у тій 
чи інший службовій площині ідуть не на ко-
ристь загальним правилам здійснення дер-
жавної митної справи [27, с. 113].

У свою чергу, митний пост є органом до-
ходів і зборів, який входить до складу митни-
ці як відокремлений структурний підрозділ і 
в зоні своєї діяльності забезпечує виконання 
завдань, покладених на органи доходів і збо-
рів [11]. Відповідно до ч. 6 ст. 546 Митного 
кодексу України у населених пунктах, на за-
лізничних станціях, в аеропортах, морських і 
річкових портах та інших об’єктах, розташо-
ваних у зоні діяльності митниці, в міру необ-
хідності створюються її відокремлені струк-
турні підрозділи – митні пости [11]. Саме 
митні пости та їх відділи митного оформлен-
ня безпосередньо у місцях свого розташуван-
ня і здійснюють заходи митного контролю, а 
належні їм території і приміщення розташо-
вані на території таких зон. 

Серед суб’єктного складу інституційно-
го забезпечення реалізації державної мит-
ної політики варто назвати Міністерство 
фінансів України (Мінфін). Саме Мінфін 
є головним органом у системі центральних 
органів виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізацію єдиної державної 
податкової, митної політики, державної полі-
тики у сфері боротьби з правопорушеннями 
під час застосування податкового та митно-
го законодавства тощо [28]. До основних 
завдань Мінфіну України законодавство 
зараховує, зокрема, формування та забез-
печення реалізації державної фінансової, 
бюджетної, податкової і митної політики; 
розгляд звітів про виконання покладених на 
Державну митну службу України завдань; 
здійснення нормативно-правового регулю-
вання у фінансовій, бюджетній, податковій, 
митній сферах. Міністр фінансів спрямовує 
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та координує діяльність Державної фіскаль-
ної служби України [28].

Водночас звернення до Закону України 
«Про зовнішньоекономічну діяльність» дає 
можливість виокремити таких суб’єктів фор-
мування та реалізації державної митної по-
літики, як: Верховна Рада України, Кабінет 
Міністрів України, Національний банк, Мі-
ністерство економічного розвитку і торгівлі 
України, Антимонопольний комітет Укра-
їни, Міжвідомча комісія з міжнародної тор-
гівлі тощо [29]. Будь-який перелік суб’єктів 
реалізації державної митної політики не 
може бути вичерпним. Ті або інші завдання 
щодо формування або реалізації митної полі-
тики можуть вирішуватися багатьма як дер-
жавними, так і недержавними інституціями.

Якщо говорити про кадровий потенціал 
органів митного спрямування ДФС Укра-
їни, то в цьому напрямі постає необхідність 
розробити та запровадити ефективну сис-
тему управління кадровими ресурсами, що, 
у свою чергу, сприятиме виконанню стра-
тегії діяльності митниці, відповідатиме на-
ціональному законодавству і міжнародним 
стандартам та розглядатиме персонал як 
найбільш цінний ресурс організації. З метою 
реалізації вищезазначеного треба зробити 
такі кроки: розроблення стратегії управління 
кадровими ресурсами, що забезпечить повну 
підтримку реалізації завдань, визначених 
стратегією діяльності митниці; розроблення 
політики в питаннях управління кадровими 
ресурсами, що відповідатиме національному 
законодавству і міжнародним стандартам, 
буде враховувати й заохочувати ефективне 
і раціональне виконання завдань і забезпе-
чувати безпеку і захист співробітників; роз-
роблення системи управління кадровими 
ресурсами, що визначатиме функції, ролі та 
обов’язки в структурі митниці; розроблення, 
впровадження та регулярний перегляд довго-
строкової стратегії навчання, яка інтегрована 
зі стратегією діяльності митної адміністрації, 
враховує міжнародні стандарти (наприклад, 
моделі митної компетенції ЄС) та є цілком 
схваленою вищим керівництвом [10].

Висновки

Виходячи із вищезазначеного, підсуму-
ємо: інституційне забезпечення реалізації 
державної митної політики спрямовано на 
утворення нових або реорганізацію (удо-
сконалення) наявних інституцій (структур), 
а також проведення роботи щодо кадрового 
забезпечення діяльності цих інституцій. Сьо-
годні Міністерство фінансів України та Дер-
жавна фіскальна служба України спрямову-
ють свої зусилля на оптимізацію структури 
митних органів шляхом створення митниці 

як однієї юридичної особи з чітким розподі-
лом функцій та обов’язків центрального офі-
су та регіональних підрозділів митниці. 
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В статье на основании анализа нормативно-правовых актов и научной позиции учёных рассмо-
трено институциональное обеспечение реализации государственной таможенной политики. Дока-
зано, что институциональное обеспечение реализации государственной таможенной политики на-
правлено на создание новых или реорганизацию (усовершенствование) существующих институтов 
(структур), а также проведение работы по кадровому обеспечению деятельности этих институ-
тов. Указаны основные мероприятия, направленные на внедрение эффективной системы управления 
кадровыми ресурсами, что, в свою очередь, будет способствовать выполнению стратегии деятельно-
сти таможни, соответствовать национальному законодательству и международным стандартам.

Ключевые слова: государственная таможенная политика, институциональное обеспечение, органы 
таможенного направления, Государственная фискальная служба Украины.

In the article, based on the analysis of normative legal acts and scientific position of scientists, the institu-
tional support of the implementation of the state customs policy is considered. It is proved that the institutional 
support of the implementation of the state customs policy is directed at the creation of new or reorganization 
(improvement) of existing institutions (structures), as well as work on personnel provision of these institu-
tions' activities. The main measures aimed at introducing an effective system of human resources manage-
ment, which in turn will contribute to the implementation of the customs strategy, will be in line with national 
legislation and international standards.

Key words: state customs policy, institutional support, customs authorities, State fiscal service of Ukraine.



90

А Д М І Н І С Т Р А Т И В Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

8/2018

 С. Москаленко, 2018

УДК 342.9

Сергій Москаленко, 
канд. юрид. наук,
доцент кафедри менеджменту, економіки, права та туризму
Льотної академії Національного авіаційного університету
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Стаття присвячується аналізу стадій провадження в справах про адміністративні правопору-
шення в галузі цивільної авіації. Досліджуються стадії адміністративного провадження. Визнача-
ється момент початку провадження в справі про адміністративне правопорушення в галузі цивільної 
авіації. 

Ключові слова: провадження, цивільна авіація, авіація, адміністративне правопорушення.

Постановка проблеми. Аналіз юридич-
ної літератури дав змогу дійти висновку, що 
важливим складником адміністративного 
процесу є адміністративне провадження. За-
конодавством визначено, що адміністратив-
не провадження складається з окремих ета-
пів – стадій.

Тому важливим є дослідження стадій 
притягнення до адміністративної відпові-
дальності та розгляду адміністративної спра-
ви – адміністративного провадження.

Актуальність теми дослідження. Склад-
ником адміністративно-правового забезпе-
чення діяльності цивільної авіації України 
є поняття адміністративного процесу. На су-
часному етапі розвитку Української держави 
особливо актуальним є дослідження проце-
су адміністративного провадження з метою 
виявлення можливих помилок, їх причин, 
особливостей стадій. 

Мета статті. Дослідження процесу та еле-
ментів адміністративного провадження 
дістали своє відображення у працях відо-
мих вітчизняних правознавців, серед яких: 
О. В. Кузьменко, О. І. Остапенко, С. М. Та-
раненко, І. О. Грибок, Д. С. Цалін, С. Т. Гон-
чарук, О. В. Джафарова, А. Т. Комзюк, 
В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник, та інших.

Виклад основного матеріалу. Пропону-
ємо дослідити поняття «адміністративний 
процес» та «адміністративне провадження» в 
контексті відносин у сфері цивільної авіації.

Пропонуємо розглянути детально понят-
тя «адміністративне провадження». 

Варто зазначити, що до сьогодні адміні-
стративне провадження в галузі цивільної 
авіації, як, зокрема, і провадження в справах 
про адміністративні правопорушення, май-
же не досліджувались. Необхідність дослі-

дження даного виду провадження зумовлена 
збільшенням кількості правопорушень у га-
лузі. Поняття «адміністративне проваджен-
ня» є досить схожим із поняттям «держав-
ний контроль».

Відповідно до ст. 245 КУпАП завдання-
ми провадження в справах про адміністра-
тивні правопорушення є: своєчасне, всебіч-
не, повне й об'єктивне з'ясування обставин 
кожної справи, вирішення її в точній відпо-
відності до закону, забезпечення виконан-
ня винесеної постанови, а також виявлення 
причин та умов, що сприяють вчиненню ад-
міністративних правопорушень, запобігання 
правопорушенням, виховання громадян у 
дусі додержання законів, зміцнення закон-
ності [1]. 

Адміністративне провадження, як і будь-
який процес, складається з певних етапів 
діяльності, стадій. Під стадією проваджен-
ня в адміністративно-процесуальній літе-
ратурі розуміється підпорядкована загаль-
ній меті цього виду провадження відносно 
самостійна його частина, яка поряд із його 
загальними задачами має свої специфічні, 
властиві тільки їй особливості та завдан-
ня, які визначають її зміст та процесуальне 
призначення [2, с. 229]. Варто зазначити, що 
структура адміністративного провадження в 
законодавстві має своє чітке визначення. На 
теоретичному рівні натепер немає єдиної по-
зиції щодо стадій, їх послідовності та ієрар-
хічності [1]. 

Варто підтримати думку С. М. Алфьорова, 
С. В. Ващенка, М. М. Долгополової, А. П. Ку-
ніна, Ю. П. Битяка, які обґрунтовують, що 
адміністративне провадження складається з 
4-х стадій: 1) порушення адміністративного 
провадження і адміністративне розслідуван-
ня; 2) розгляд справи про адміністративне 
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правопорушення та винесення по ній поста-
нови; 3) перегляд справи у зв’язку з оскаржен-
ням або опротестуванням постанови по спра-
ві; 4) виконання постанови про накладення 
адміністративного стягнення [2-3]. 

Саме в межах оскарження можли-
вим є виокремлення перегляду справи за 
нововиявленими обставинами.

Порушником законодавством в галузі ци-
вільної авіації може бути як юридична, так і 
фізична особа. Тому треба зазначити, що сьо-
годні провадження в справах про адміністра-
тивні правопорушення в галузі цивільної 
авіації можуть відбуватися в двох напрямах: 
стосовно юридичних та стосовно фізичних 
осіб. Відповідно, є свої особливості прова-
дження за суб’єктивним складом.

Пропонуємо проаналізувати зазначе-
ні стадії з метою виявлення особливостей 
провадження в справах про адміністративні 
правопорушення в галузі цивільної авіації. 

Перша стадія – порушення адміністра-
тивного провадження і адміністративне роз-
слідування. 

Саме на цій стадії з’ясовуються обстави-
ни вчиненого правопорушення, наявність 
підстав для складання протоколу та подаль-
шого провадження по справі.

Важливим в адміністративному прова-
дженні є момент початку адміністративного 
розслідування. Слід зазначити, що КУпАП 
та інші акти національного законодавства 
не визначають, з якого моменту адміні-
стративне провадження є розпочатим. КУ-
пАП визначає тільки обставину, за якої 
адміністративне провадження порушуєть-
ся, – наявність у діях особи ознак адміні-
стративного проступку. КУпАП визначає, 
що такі дані встановлюються: 1) особами, 
уповноваженими складати протокол про ад-
міністративне правопорушення (стаття 255 
КУпАП); 2) особами, що застосовують захо-
ди забезпечення провадження в справах про 
адміністративні правопорушення (стаття 
260 КУпАП), а саме: адміністративне затри-
мання особи, особистий огляд, огляд речей, 
вилучення речей і документів; 3) особою, 
яка уповноважена здійснювати доставлення 
порушника (стаття 259 КУпАП); 4) особою, 
яка уповноважена накладати стягнення на 
місці вчинення правопорушення без скла-
дання протоколу (стаття 258 КУпАП). Цей 
перелік є неповним. Так, приводом для ад-
міністративного розслідування може бути 
також повідомлення осіб про вчинене пра-
вопорушення. Натепер порядок проведення 
адміністративного розслідування регламен-
тується чисельними нормативними акта-
ми. Так, під час перевірок дотримання авіа-
ційного законодавства можливе виявлення 

адміністративних правопорушень. Статтею 
126 Повітряного кодексу України визначе-
но, що за протиправні дії юридичні і фізичні 
особи, діяльність яких пов'язана з викорис-
танням повітряного простору України, роз-
робленням, виготовленням, ремонтом та екс-
плуатацією авіаційної техніки, здійсненням 
господарської діяльності в галузі цивільної 
авіації, обслуговуванням повітряного руху, 
забезпеченням безпеки авіації, несуть від-
повідальність згідно із законом [4]. Статтею 
127 Повітряного кодексу України визначено, 
що юридичні особи – суб’єкти авіаційної ді-
яльності – несуть відповідальність у вигля-
ді штрафу за ненадання до уповноваженого 
органу з питань цивільної авіації інформації, 
обов'язкове подання якої встановлюється 
законодавством або авіаційними правилами 
України, надання недостовірної інформації 
або надання інформації з порушенням вста-
новлених строків. Таким чином, у процесі ді-
яльності юридичних осіб здійснюється вияв-
лення адміністративних правопорушень. 
При цьому законодавство не вимагає, щоб 
інформація в майбутньому підтвердилася. 
Водночас статтею 112 КУпАП визначено як 
правопорушення невиконання особами, які 
перебувають на повітряному судні, розпоря-
джень командира судна. Це правопорушення 
виявляється безпосередньо в момент вчинен-
ня. Отже, моментом початку провадження в 
справах про адміністративне правопорушен-
ня є наявність інформації, яка вказує на мож-
ливе вчинення правопорушення юридичною 
чи фізичною особою. Потрібно зазначити, що 
провадження у справах про порушення в га-
лузі цивільної авіації розпочинається зі зби-
рання та оцінки доказів. Докази збираються 
у процесі здійснення заходів державного 
контролю, планових і позапланових переві-
рок. Варто зазначити, що провадження в ад-
міністративних справах щодо фізичних осіб 
відбувається у межах, визначених КУпАП. 
Водночас ця процедура регулюється низкою 
підзаконних актів, які не повинні суперечити 
КУпАП. 

Порядок провадження в справах про 
адміністративні правопорушення на авіа-
ційному транспорті регламентується нака-
зом Міністерства інфраструктури № 637 
від 26.12.2011 «Про затвердження Порядку 
накладення і стягнення штрафів за порушен-
ня вимог законодавства на повітряному тран-
спорті» [5]. Варто зазначити, що дія зазна-
ченого Порядку поширюється на суб’єктів 
авіаційної діяльності у разі здійснення ними 
правопорушення у галузі цивільної авіації 
та фізичних осіб у разі здійснення ними ад-
міністративного правопорушення на пові-
тряному транспорті. Пунктом 4.3 Порядку  
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визначено, що Факти правопорушень, визна-
чених у статті 127 Повітряного кодексу 
України, виявляються державними інспек-
торами та уповноваженими на проведення 
перевірок посадовими особами Державіас-
лужби України шляхом проведення плано-
вих та позапланових перевірок, а також ке-
рівниками аеропортів, начальниками служб 
авіаційної безпеки та їх заступниками під час 
виконання ними своїх посадових обов’язків.

Під час перевірки здійснюються дії 
уповноважених осіб, спрямовані на вияв-
лення адміністративних правопорушень. 
Тривалість даної стадії, на нашу думку, по-
чинається з моменту прийняття рішення про 
проведення перевірки, певних дій або по-
чатку дій уповноваженої особи щодо розслі-
дування адміністративної справи. Ця стадія 
фактично закінчується складанням протоко-
лу. Пунктом 2.2 вищезазначеного Порядку 
визначено, що протоколи про правопору-
шення в галузі цивільної авіації мають пра-
во складати Голова Державіаслужби Укра-
їни, його заступники, державні інспектори 
та уповноважені на проведення перевірок 
посадові особи Державіаслужби України, ке-
рівники аеропортів, начальники служб авіа-
ційної безпеки аеропортів або їх заступники. 
Згідно з пунктом 2.4 зазначеного Порядку, в 
разі скоєння суб’єктом правопорушення на 
території аеропорту керівники аеропортів, 
начальники служб авіаційної безпеки аеро-
портів або їх заступники складають протокол 
про правопорушення у галузі цивільної авіа-
ції та у триденний строк надсилають його до 
Державіаслужби України. Варто зазначити, 
що протокол про правопорушення в галу-
зі цивільної авіації складається за кожним 
виявленим фактом правопорушення у га-
лузі цивільної авіації. Як визначено в п. 2.6 
Порядку, протокол підписується посадовою 
особою, що склала протокол, та керівником 
або уповноваженим представником суб’єкта. 
У разі наявності свідків протокол підпису-
ється також і цими особами. Пунктами 2.7, 
2.8 Порядку визначено, що Особа, яка вчи-
нила правопорушення, має право подати в 
протоколі пояснення і зауваження щодо його 
змісту, а також викласти мотиви своєї відмови 
від його підписання та робити заяви і подава-
ти клопотання. У разі якщо правопорушник 
викладає свої пояснення на окремому аркуші, 
у протоколі про це робиться відповідна від-
мітка. Крім того, протокол складається у двох 
примірниках. Перший примірник протоко-
лу вручається під розписку керівнику або 
уповноваженому представнику суб’єкта чи 
надсилається рекомендованим листом по-
штою. Другий примірник протоколу надси-
лається до Державіаслужби України. 

Дещо відрізняється дана стадія стосовно 
фізичних осіб – порушників. Так, про вчи-
нення адміністративного правопорушення 
на повітряному транспорті фізичною особою 
уповноважені на те посадові особи склада-
ють протокол про адміністративне право-
порушення (додаток 4 зазначеного Поряд-
ку). Таким чином, протокол про порушення 
законодавства є основним актом, який скла-
дають у галузі цивільної авіації суб’єкти ор-
ганів державного контролю спеціальної ком-
петенції, інспектори. 

Складати протокол про адміністративні 
правопорушення за порушення правил безпеки 
польотів (стаття 111 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення (далі – КУпАП);  
порушення правил поведінки на повітряному 
транспорті (стаття 112 КУпАП); порушен-
ня правил міжнародних польотів (стаття 113  
КУпАП); порушення правил пожежної без-
пеки на повітряному транспорті (частина 
друга статті 120 КУпАП), а також порушення 
правил перевезення небезпечних речовин або 
предметів на повітряному транспорті (частина 
третя статті 133 КУпАП) мають право Голова 
Державіаслужби України та його заступники, 
державні інспектори, уповноважені на прове-
дення перевірок посадові особи Державіас-
лужби України, керівники аеропортів, началь-
ники служб авіаційної безпеки аеропортів та їх 
заступники [1-5].

До осіб, що мають право складати 
протокол про вчинення правопорушення в 
галузі цивільної авіації, слід віднести: 1) Го-
лову Державної авіаційної служби України; 
2) заступників Голови Державної авіаційної 
служби України; 3) посадових осіб Держа-
віаслужби України, керівників аеропортів, 
начальників служб авіаційної безпеки аеро-
портів та їх заступників; 4) судові інстанції.

Таким чином, загалом порядок притяг-
нення фізичних осіб до адміністративної від-
повідальності на даній стадії відповідає ви-
могам КУпАП. 

Таким чином, визначальними ознаками 
даної стадії є: момент початку адміністратив-
ного провадження, встановлення факту пра-
вопорушення, особи порушника, потерпілих, 
законність, тривалість, складання протоко-
лу, вирахування розміру завданої шкоди (у 
передбачених законом випадках – збитків).

ІІ стадія – розгляд справи про адміністра-
тивне правопорушення в галузі цивільної 
авіації та винесення по ній постанови.

В юридичній літературі цю стадію при-
йнято вважати основною, тому що саме під 
час неї вирішується питання про винність/
невинність суб’єкта правопорушення. 

Згідно зі статтею 278 КУпАП, перед по-
чатком безпосереднього розгляду справи ор-
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ган, посадова особа, уповноважена здійсню-
вати розгляд справи, проводить перевірку 
зібраних матеріалів. 

Аналізуючи процес провадження, слід 
зазначити, що постанова є основним проце-
суальним документом, матеріальною і про-
цесуальною підставою притягнення особи 
до адміністративної відповідальності. Пунк-
том 3.1 згаданого Порядку визначено, що 
справи щодо суб’єктів авіаційної діяльності 
розглядає Державіаслужба України, за ре-
зультатами розгляду виноситься постанова 
про накладення штрафу за правопорушення 
у галузі цивільної авіації або постанова про 
закриття провадження у справі про правопо-
рушення у галузі цивільної авіації. 

Третя стадія – перегляд справи у зв’язку з 
оскарженням або опротестуванням постано-
ви по справі. 

Так, відповідно до статті 289 КУпАП, 
постанова про адміністративне правопору-
шення може бути оскаржена в десятиденний 
строк з дня її винесення. Право оскаржити 
постанову має особа, щодо якої її винесено, 
потерпілий, а прокурор має право опротесту-
вати винесене рішення [1].

У разі пропущення строку з поважних 
причин, він може бути поновлений органом, 
посадовою особою, до якого подається скарга 
або протест.

Дана стадія регламентується нормами 
КУпАП, КАС України. За своєю суттю стадія 
оскарження є гарантією забезпечення закон-
ності прав людини, юридичної особи, захисту 
від можливого свавілля та зловживання пра-
вами посадових осіб державних органів.

Сутністю оскарження є перевірка закон-
ності і правомірності прийнятого посадовою 
особою, компетентним державним органом 
рішення по адміністративній справі, а також 
дотримання прав учасників справи.

Потрібно зазначити, що адміністративне 
законодавство передбачає дві форми оскар-
ження рішень по адміністративній справі: 
оскарження до вищого органу або посадової 
особи (позасудовий) та судовий. 

Статтею 287 КУпАП визначено, що 
постанову по справі про адміністративне пра-
вопорушення може бути оскаржено прокуро-
ром, особою, щодо якої її винесено, а також 
потерпілим. За наслідками розгляду апеля-
ційної скарги суд апеляційної інстанції має 
право: 1) залишити апеляційну скаргу без 
задоволення, а постанову – без змін; 2) ска- 
сувати постанову та закрити провадження у 
справі; 3) скасувати постанову та прийняти 
нову постанову; 4) змінити постанову. 

Необхідно зазначити, що перші три стадії 
адміністративного провадження фактично 
являють собою процес доказування.

Таким чином, визначальними ознаками 
стадії є: спосіб оскарження, строк оскаржен-
ня, підстави оскарження.

Четверта стадія – виконання прийнятої у 
справі постанови.

Не менш важливою є стадія виконання 
прийнятого рішення або постанови по адмі-
ністративній справі. Ця стадія є дуже важли-
вою. Фактично виконання постанови перед-
бачає не тільки власне виконання постанови 
суду або державного компетентного органу. 

Так, законодавством визначено, що 
постанови та рішення по адміністративних 
справах є обов’язковими для виконання 
всіма юридичними і фізичними особами на 
території України і підлягають виконанню 
з моменту їх винесення, а у разі оскаржен-
ня, опротестування – з моменту винесення 
постанови по оскарженню.

Суб’єкт повинен сплатити штраф у 
п’ятнадцятиденний строк з дня вручення 
або отримання надісланої копії постанови 
Державіаслужби України про накладення 
штрафу. Копія завіреного банком платіж-
ного документа, що засвідчує факт сплати 
штрафу у повному обсязі, надсилається 
до Державіаслужби України у триденний 
строк. Зазначена копія документа підши-
вається до справи. У разі якщо штраф не 
сплачено у встановлені строки, примусове 
виконання постанови здійснюється Держав-
ною виконавчою службою в порядку, вста-
новленому Законом України «Про виконав-
че провадження». Застосування штрафів до 
суб’єкта за правопорушення у галузі цивіль-
ної авіації не звільняє від відповідальності 
посадових осіб, винних у вчиненні цих пра-
вопорушень. Відповідно до статті 299 КУ-
пАП постанова про накладення адміністра-
тивного стягнення підлягає виконанню з 
моменту її винесення. Визначальними озна-
ками стадії є: порядок виконання постанови, 
спосіб виконання.

В окремих випадках можливий перегляд 
справи за нововиявленими обставинами. Ця 
стадія, звісно, є не в кожному адміністратив-
ному провадженні. Порядок провадження на 
даній стадії регламентується нормами Кодек-
су адміністративного судочинства України. 

Висновки

Важливою складовою частиною адмі-
ністративного процесу є адміністративне 
провадження. Стадіями адміністративного 
провадження в галузі цивільної авіації є:  
1) порушення адміністративного прова-
дження і адміністративне розслідування. 
Визначальними ознаками даної стадії є: 
момент початку адміністративного прова-
дження, встановлення факту правопо-
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рушення, особи порушника, потерпілих, 
законність, тривалість, складання протоко-
лу, вирахування розміру завданої шкоди  
(у передбачених законом випадках – збит-
ків). 2) розгляд справи про адміністратив-
не правопорушення та винесення по ній 
постанови. Визначальними ознаками стадії 
є: вирішення справи по суті; компетентність 
осіб, уповноважених розглядати справу; 
постановлення рішення; 3) перегляд спра-
ви у зв’язку з оскарженням або опротесту-
ванням постанови по справі. Визначальни-
ми ознаками стадії є: спосіб оскарження, 
строк оскарження, підстави оскарження.  
4) виконання постанови про накладення ад-
міністративного стягнення. Визначальними 
ознаками стадії є: порядок виконання поста-
нови, спосіб виконання. Моментом початку 
провадження в справах про адміністративне 
правопорушення є наявність інформації, 
яка вказує на можливе вчинення правопо-
рушення юридичною чи фізичною особою. 
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Статья посвящена анализу стадий производства по делам об административных правона-
рушениях в сфере гражданской авиации. Исследуются стадии административного производства. 
Определяется момент начала производства по делу об административном правонарушении в сфере 
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The article is devoted to the analysis of stages of proceedings in cases of administrative violations in the 
field of civil aviation. The stages of administrative proceedings are investigated. The moment when com-
mencement of proceedings in an administrative offense in the field of civil aviation is determined.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ 
ЯК ЕЛЕМЕНТА БЛАГОУСТРОЮ 
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

У статті досліджено адміністративно-правове регулювання розміщення зовнішньої реклами як 
одного з елементів благоустрою населених пунктів, який у поєднанні з іншими елементами відіграє 
вагому роль у формуванні зовнішнього вигляду населеного пункту. Розглянуто наявні обмеження 
щодо її розміщення. Досліджено порядок отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами та 
погодження цього питання з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Встановлено 
відсутність конкретної норми, яка б закріплювала компетенцію підрозділів Національної поліції з 
приводу погодження на розміщення зовнішньої реклами. Виявлено багатозначність формулювання 
поняття «рекламоносії». Для усунення цих непорозумінь запропоновано внесення змін до окремих 
нормативно-правових актів.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, розміщення зовнішньої реклами, благо-
устрій населених пунктів, компетенція органів виконавчої влади, рекламоносії.

Актуальність теми дослідження. Сучас-
не існування людства неможливо уявити без 
реклами: вона є динамічною сферою люд-
ської діяльності, що розвивається швидкими 
темпами та трансформується з урахуванням 
суспільних потреб. Ії роль вже не обмеж-
ується контурами комерційних комунікацій 
та навіть ринковою діяльністю. Спостеріга-
ється підвищення її значення в усіх галузях 
національної економіки та суспільного жит-
тя. Крім того, вона має велику психологічну, 
ідеологічну, освітню та естетичну роль. Її ес-
тетичний складник і має стати предметом на-
шого дослідження, яке присвячене питанню 
розміщення зовнішньої реклами як елемента 
благоустрою населеного пункту в контексті 
адміністративно-правової регламентації.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання щодо здійснення рекламної 
діяльності, зокрема створення, розміщення 
та поширення реклами, було сферою інтер-
есів багатьох науковців у галузі не тільки 
юриспруденції, але й інших наук, бо воно 
стосується кожного пересічного громадяни-
на, який є споживачем цієї реклами і якому 
може бути завдана шкода у разі порушення 
законодавчих норм.

Так, Л. А. Микитенко досліджено фор-
ми адміністративного впливу на рекламну 
діяльність. Охарактеризовано діяльність 
органів виконавчої влади, що здійснюють 
контроль за дотриманням учасниками ре-
кламної діяльності законодавства про ре-

кламу, визначено їх систему та контрольні 
повноваження. Розглянуто методи та форми 
здійснення державного контролю [1].

А. І. Черемнова присвятила своє дослі-
дження аналізу нормативної бази, що ре-
гулює комерційну рекламу. Значну увагу 
вона приділила державному регулюванню 
та саморегулюванню реклами, недобросо-
вісній рекламі та санкціям за порушення 
законодавства про рекламу [2].

Л. В. Мамчур розглянуто способи захис-
ту суб’єктивних прав учасників правовідно-
син у сфері реклами від порушень. Класифі-
ковано порушення, установлено специфіку 
підстав і умов настання цивільної відпові-
дальності та відшкодування збитків [3].

О. О. Лисенко у своїх наукових працях 
сформулював способи захисту суспільства 
від неналежної реклами, що негативно впли-
ває на суспільну мораль, розкрив способи 
захисту від інформації, що породжує дис-
кримінацію прав і законних інтересів особи, 
надав конкретні пропозиції з удосконалення 
законодавства щодо захисту від дії шкідливої 
інформації в умовах інформаційного сус-
пільства [4].

А. В. Стрельниковим значну увагу при-
ділено дослідженню правових засад адміні-
стративної відповідальності за порушення 
законодавства про рекламу. Представлено 
новий підхід щодо визначення вини юридич-
ної особи за порушення законодавства про 
рекламу. Надано пропозиції з удосконалення 
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законодавства про адміністративну відпо-
відальність за проступки у сфері рекламної 
діяльності [5]. 

Але всі вищенаведені дослідження, як 
правило, були присвячені загальним питан-
ням здійснення рекламної діяльності без ура-
хування її належності до благоустрою населе-
ного пункту. Хоча порушення законодавства 
із розміщення зовнішньої реклами не тільки 
може завдати значну шкоду здоров’ю та жит-
тю населення, але й впливатиме на зовнішній 
вигляд самого населеного пункту. Саме тому 
виникає потреба у дослідженні питання роз-
міщення зовнішньої реклами. 

Виклад основних положень. Під благо-
устроєм населених пунктів слід розуміти 
комплекс робіт з інженерного захисту, роз-
чищення, осушення та озеленення території, 
а також соціально-економічних, організацій-
но-правових та екологічних заходів з покра-
щання мікроклімату, санітарного очищення, 
зниження рівня шуму на території населеного 
пункту (ст. 1 Закону [6]). Проте законодавець 
надає визначення поняття «комплексний 
благоустрій» як комплексу робіт з улашту-
вання покриття доріг і тротуарів, обладнан-
ня пристроями для безпеки руху, озеленен-
ня, забезпечення зовнішнього освітлення та 
зовнішньої реклами, встановлення малих 
архітектурних форм, поліпшення інженер-
но-технічного і санітарного стану терито-
рії, покращання її естетичного вигляду (п. 1  
ст. 22 Закону [6]).

Відповідно до абз. 4 п. 1 ст. 21 ЗУ «Про 
благоустрій населених пунктів», зовнішня 
реклама є елементом об’єктів благоустрою, 
який у поєднанні з іншими елементами віді-
грає значну роль у формуванні зовнішнього 
вигляду населеного пункту. 

У забезпеченні благоустрою «бере 
участь» лише зовнішня реклама, яка розмі-
щується на спеціальних тимчасових та/або 
стаціонарних конструкціях, розташованих на 
відкритій місцевості, на зовнішніх поверхнях 
будинків, споруд, елементах вуличного об-
ладнання, над проїжджою частиною вулиць 
і доріг [7]. 

Проте законодавством встановлено цілу 
низку обмежень щодо розміщення зовніш-
ньої реклами, зокрема:

– її розміщення має здійснювати-
ся лише на підставі дозволів, які повинні 
видавати виконавчі органи міських, сіль-
ських, селищних, рад;

– для її розміщення у межах смуги від-
ведення автомобільних доріг обов’язковим є 
отримання дозволу від центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну по-
літику у сфері дорожнього господарства та 
управління автомобільними дорогами; 

– розміщення на територіях будинків та 
споруд може здійснюватися лише за згодою їх 
власників або уповноважених осіб. 

Законодавчо встановлено ще цілу низку 
обмежень щодо розміщення зовнішньої ре-
клами: 

– у створенні освітлення зовнішньої ре-
клами потрібно враховувати, щоб воно не 
засліплювало учасників дорожнього руху та 
не освітлювало квартири житлових будинків; 

– зовнішня реклама не повинна заважа-
ти видимості дорожніх знаків, світлофорів, 
перехресть, пішохідних переходів, зупинок 
транспорту загального користування, тощо; 

– заборонено розташовувати засоби 
зовнішньої реклами: на пішохідних доріж-
ках та алеях; у населених пунктах на висоті 
менш ніж 5 метрів від поверхні дорожнього  
покриття;

– нижній край зовнішньої реклами, що 
розміщується над проїжджою частиною, 
повинен розташовуватися на висоті не менше 
ніж 5 метрів від поверхні дорожнього покрит-
тя, а опора наземної реклами, що розташова-
на вздовж проїжджої частини, повинна мати 
вертикальну дорожню розмітку розміром до  
2 метрів від поверхні землі, нанесену світло-
повертаючими матеріалами; 

– фундаменти наземної зовнішньої ре-
клами, що виступають над поверхнею землі, 
можуть бути декоративно оформлені (ст. 16 
Закону [7]).

До того ж зовсім недавно прийнято ЗУ 
«Про внесення зміни до Закону України 
«Про рекламу» щодо використання окремих 
елементів благоустрою та контактної мережі 
при здійсненні рекламної діяльності», яким 
категорично заборонено розміщення реклами 
та/або рекламних засобів на підтримуючих, 
опорних та інших елементах контактної ме-
режі, на засобах та обладнанні зовнішнього 
освітлення забороняється [8]. 

ЗУ «Про автомобільні дороги» уточнює 
порядок розміщення зовнішньої реклами на 
автомобільних дорогах. Адже у разі розміщен-
ня рекламоносіїв у межах смуги відведення 
автомобільних доріг також потрібно врахову-
вати, щоб вони не обмежувати видимість у на-
прямку руху, бокову видимість та видимість 
технічних засобів організації дорожнього 
руху. Рекламоносії не повинні засліплюва-
ти учасників дорожнього руху, зокрема від 
дії ефекту світлоповернення, вони не мають 
створювати звукові ефекти та заважати руху 
пішоходів. До того ж вони не повинні зменшу-
вати габарити шляхопроводів та інших інже-
нерних споруд (ст. 38 Закону [9]).

«Єдині правила ремонту і утримання авто-
мобільних доріг, вулиць, залізничних переїз-
дів, правил користування ними та охорони», 
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затверджені Постановою КМУ, дублюють 
Правила розміщення зовнішньої реклами, 
які прописані у ст. 16 ЗУ «Про рекламу». Але 
вони встановлюють ряд адміністративних за-
ходів із розміщення реклами, зокрема перелік 
суб’єктів з якими особа – власник рекламо-
носія – повинен погоджувати порядок його 
розташування. Так, якщо здійснюється роз-
міщення засобів реклами у межах охоронних 
зон інженерних комунікацій, обов’язковим є 
отримання погодження з утримувачем зазна-
чених комунікацій. 

У разі розміщення зовнішньої реклами 
на перехрестях, біля дорожніх знаків, світ-
лофорів, пішохідних переходів, залізничних 
переїздів та зупинок транспорту загального 
користування обов’язковим є погодження з 
підрозділом Національної поліції. Крім того, 
п. 16 Типових правил розміщення зовнішньої 
реклами вказує на обов’язковість погоджен-
ня з Укравтодором або власниками автомо-
більних доріг. «Положення про Державне 
агентство автомобільних доріг України» кон-
кретизує, що до Компетенції Укравтодору на-
лежить право прийняття та погодження з від-
повідним підрозділом Національної поліції 
рішення щодо демонтування технічних засо-
бів та рекламоносіїв, які встановлені в межах 
смуги відведення автомобільної дороги з по-
рушенням вимог законодавства [10].

Крім того, відповідно до ст. 52-1 ЗУ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення регулювання 
відносин у сфері забезпечення безпеки до-
рожнього руху» погодження поданих пропо-
зицій стосовно розміщення у смугах відве-
дення автомобільних доріг або червоних ліній 
міських вулиць і доріг рекламоносіїв нале-
жить до повноважень Державтоінспекції Мі-
ністерства внутрішніх справ України у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху [11].

Але незрозумілим залишається компе-
тенція підрозділів Національної поліції щодо 
вирішення питання з погодження на розмі-
щення зовнішньої реклами з огляду на аналіз 
згаданих нормативно-правових актів. 

Відповідно до ст. 36-2 Постанови «Про 
затвердження Єдиних правил ремонту і утри-
мання автомобільних доріг, вулиць, залізнич-
них переїздів, правил користування ними та 
охорони» розміщення зовнішньої реклами у 
межах смуг відведення автомобільних доріг 
і залізничних переїздів провадиться за пого-
дженням з органами державного управління 
автомобільними дорогами та уповноваженим 
підрозділом Національної поліції [12]. По-
становою КМУ «Про Правила дорожнього 
руху» уточнюється обов’язок узгодження з 
уповноваженими підрозділами Національної 
поліції розміщення в смугах відведення авто-

мобільних доріг або червоних лініях міських 
вулиць і доріг та їх штучних спорудах кіосків, 
павільйонів, рекламоносіїв (ст. 32.1 Поста-
нови [13]). П. 3 ст. 13 ЗУ «Про Національну 
поліцію» надає вичерпний перелік підрозді-
лів національній поліції, а саме: кримінальна 
поліція; патрульна поліція; органи досудово-
го розслідування; поліція охорони; спеціаль-
на поліція; поліція особливого призначення 
[14]. Проте залишається незрозумілим, до 
якого підрозділу повинна звернутися особа 
для отримання узгодження на розміщення зо-
внішньої реклами. 

Єдина норма, яка начебто встановлює 
обов’язок поліції з надання подібного дозво-
лу, міститься в абз. 13, п. 1 ст. 23 ЗУ «Про 
Національну поліцію», де вказано що до 
повноважень поліції належить видача до-
звільних документів у сфері безпеки дорож-
нього руху. Ст. 52.3 ЗУ «Про дорожній рух» 
до повноважень національної поліції у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху від-
носить погодження проектів на будівництво, 
реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, 
залізничних переїздів, комплексів дорожньо-
го сервісу та інших споруд у межах відведен-
ня автомобільних доріг або червоних ліній 
міських вулиць і доріг. Але, як ми далі буде-
мо доводити, єдине визначення поняття «ре-
кламоносії» відсутнє – у нормативних актах 
вживаються різні поняття, як-то: у ЗУ «Про 
рекламу», ЗУ «Про автомобільні дороги» – 
«спеціальна тимчасова або стаціонарна кон-
струкція». Дослідження поняття «споруди», 
здійснене на підставі вивчення положень Дер-
жавного класифікатору будівель та споруд 
ДК 018-2000 [15], дає підстави стверджувати, 
що до їх числа належать будівельні системи, 
пов’язані із землею, які створені з будівельних 
матеріалів, напівфабрикатів, устаткування та 
обладнання в результаті виконання різних 
будівельно-монтажних робіт. Але сам зміст 
поняття «зовнішня реклама» свідчить про 
те, що вона може бути розташована не тіль-
ки на спеціальних тимчасових і стаціонарних 
конструкціях, але й на зовнішніх поверхнях 
будинків, споруд, на елементах вуличного 
обладнання. Тобто з аналізу положень, що 
містяться у вищенаведених нормативно-
правових актах, можна зробити висновки: 
якщо зовнішня реклама не є стаціонарною 
конструкцією у вигляді будівельної системи, 
пов’язаної із землею, то і погоджувати її роз-
міщення у межах відведення автомобільних 
доріг з підрозділом національної поліції не 
потрібно. Хоча це не так. Тому виникає необ-
хідність внесення змін до ст. 52.3 ЗУ «Про до-
рожній рух» щодо конкретизації повноважень 
національної поліції у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху щодо погодження  
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проектів документації на розміщення зовніш-
ньої реклами.

Саме тому пропонуємо внести зміни та 
доповнити абз. 4 ст. 52.3 ЗУ «Про дорожній 
рух» фразою «у тому числі рекламоносіїв», а 
саме викласти її в такій редакції:

Стаття 52-3. Повноваження Національної 
поліції у сфері забезпечення безпеки дорож-
нього руху.

До повноважень Національної поліції у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 
належать: погодження відповідно до вимог 
цього Закону, інших законодавчих актів про-
ектів на будівництво, реконструкцію .... комп-
лексів дорожнього сервісу та інших споруд  
(у тому числі рекламоносіїв) у межах відве-
дення автомобільних доріг або червоних ліній 
міських вулиць і доріг.

Що стосується виконання ст. 36-1 По-
станови КМУ «Про затвердження Єдиних 
правил ремонту і утримання автомобільних 
доріг, вулиць, залізничних переїздів, пра-
вил користування ними та охорони» щодо 
обов’язковості отримання дозволу на роз-
міщення зовнішньої реклами, то питання 
не виникає, бо у ЗУ «Про місцеве самовря-
дування в Україні» міститься норма (абз. 13  
ч. «а» ст. 30), яка серед переліку власних 
повноважень виконавчих органів сільських, 
селищних, міських рад у галузі житлово-ко-
мунального господарства, побутового, тор-
говельного обслуговування, громадського 
харчування, транспорту і зв’язку виділяє 
надання дозволу на розміщення реклами 
[16]. Типовими правилами розміщення зо-
внішньої реклами затверджено право сіль-
ської, селищної, міської ради регулювати 
діяльність із розміщення зовнішньої рекла-
ми, створювати відділ, управління, інший 
виконавчий орган або покладати відповідні 
функції на існуючий відділ [17].

У разі розміщення рекламоносіїв на 
пам’ятках історії та архітектури, в межах 
об’єктів природно-заповідного фонду необ-
хідно погоджувати з Міністерством культу-
ри або місцевим органом виконавчої влади у 
сфері охорони культурної спадщини (ст. 36-3 
Постанови [12] та п. 16 Постанови [17]).

Проте натепер є питання щодо багато-
значності формулювання визначення окре-
мих понять, зокрема поняття «рекламоносії», 
що заважає суб’єкту господарювання, який 
здійснює розміщення зовнішньої реклами, 
виконувати свій законодавчо встановлений 
обов’язок із погодження з усіма органами дер-
жавної виконавчої влади та місцевого само-
врядування.

Так, у ЗУ «Про автомобільні дороги» міс-
титься таке визначення: це спеціальна тимча-
сова або розташована на відкритій місцевості 

стаціонарна конструкція, на якій розміщуєть-
ся зовнішня реклама [9]. 

У Наказі Укравтодору міститься більш 
розширене поняття: це спеціальні конструк-
ції: тимчасові та стаціонарні рекламні засоби 
(світлові та несвітлові, наземні та не наземні 
(повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, 
панно, транспаранти, троли, таблички, коро-
би, механічні, динамічні, електронні табло, 
екрани, панелі, тумби, складні просторові 
конструкції та ін.), які використовуються для 
розміщення реклами [18].

Визначення представлено і в деяких нор-
мативно-правових актах місцевих органів 
влади, зокрема у Розпорядженні Київської 
міської державної адміністрації «Про розмі-
щення реклами на транспорті комунальної 
власності м. Києва» зазначено, що рекламоно-
сії – будь-які місця, які використовуються для 
розміщення на них реклами [19].

ЗУ «Про рекламу» надає дуже стисле 
визначення цього поняття: спеціальні тимча-
сові і стаціонарних конструкції, розташовані 
на відкритій місцевості, а також на зовнішніх 
поверхнях будинків, споруд, на елементах 
вуличного обладнання, над проїжджою час-
тиною вулиць і доріг [7]. Але цей Закон дає 
визначення як конкретизацію іншого термі-
на – «зовнішня реклама», окремо не виділяю-
чи «рекламоносії». 

Водночас у деяких нормативно-право-
вих актах взагалі не використовується таке 
поняття, а більш вживаним є термін «спеці-
альні конструкції». Зокрема, це стосується 
Типових правил розміщення зовнішньої ре-
клами, де саме й представлене таке розумін-
ня тимчасових та стаціонарних рекламних 
засобів (світлових та несвітлових, наземних 
та неназемних, плоских та об’ємних стендів, 
щитів, панно, транспарантів, тролів, табличок, 
коробок, механічних, динамічних, електро-
нних табло, екранів, панелей, тумб, складних 
просторових конструкцій тощо), які вико-
ристовуються для розміщення реклами [17]. 
Саме це поняття вживається замість терміна 
«рекламоносії». Тоді як у Розпорядженні Ки-
ївської міської державної адміністрації «Про 
розміщення реклами на транспорті комуналь-
ної власності м. Києва» міститься й подібне 
визначення поняття «спеціальні конструк-
ції» і водночас поняття «рекламоносії», що 
ускладнює розуміння відмінності значення 
одного поняття від іншого.

Проте дуже принциповим моментом є 
надання чіткого визначення цього поняття в 
єдиному нормативно-правовому акті – Зако-
ні України «Про рекламу», на підставі якого 
приймалися багато інших нормативних актів, 
що здійснюють регулювання порядку розмі-
щення зовнішньої реклами, зокрема: Типові 
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правила розміщення зовнішньої реклами 
[17], Наказ МВС «Про порядок узгоджен-
ня розміщення реклами на транспортних 
засобах та встановлення рекламних носіїв 
відповідно до вимог законодавчих та нор-
мативно-правових актів щодо забезпечення 
безпеки дорожнього руху» [20], а також ряд 
нормативно-правових актів, які регулюють 
порядок погодження з відповідними органа-
ми державної влади дій, порядок розміщення 
зовнішньої реклами: Постанова КМУ «Про 
Правила дорожнього руху» [13], Постано-
ва КМУ «Про Положення про Державну 
інспекцію України з безпеки на наземному 
транспорті» [21], Постанова КМУ «Про По-
ложення про Державну автомобільну інспек-
цію Міністерства внутрішніх справ» [22], 
Постанова КМУ «Про затвердження Поло-
ження про Державне агентство автомобіль-
них доріг України» [23], Постанова КМУ 
«Про внесення змін і доповнень до Єдиних 
правил ремонту і утримання автомобільних 
доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил 
користування ними та охорони» [24].

Саме тому пропонується внесення змін до 
ЗУ «Про рекламу» та ЗУ «Про автомобільні 
дороги», які полягають у викладенні визна-
чення поняття «рекламоносії» саме у тако-
му вигляді, як воно представлене у Наказі 
Укравтодору «Про затвердження Порядку 
видачі дозволів на розміщення, будівництво, 
реконструкцію та функціонування об’єктів 
сервісу на землях дорожнього господарства 
та згод і погоджень на об’єкти зовнішньої ре-
клами вздовж автомобільних доріг загального 
користування».

Висновки

У статті досліджено адміністративно-пра-
вове регулювання розміщення зовнішньої 
реклами як одного з елементів об’єктів благо-
устрою населених пунктів, який у поєднанні 
з іншими елементами відіграє значну роль у 
формуванні зовнішнього вигляду населеного 
пункту. Розглянуто наявні обмеження щодо її 
розміщення.

Досліджено порядок отримання дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами та пого-
дження цього питання з органами виконавчої 
влади та місцевого самоврядування. Вста-
новлено відсутність конкретної норми, яка б 
закріплювала компетенцію підрозділів Націо-
нальної поліції з приводу погодження на роз-
міщення зовнішньої реклами. Для вирішення 
цього питання запропоновано внесення змін 
до ст. 52.3 ЗУ «Про дорожній рух» щодо кон-
кретизації повноважень національної поліції 
у сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху щодо погодження проектів документації 
на розміщення зовнішньої реклами.

У процесі дослідження встановлено бага-
тозначність формулювання визначення окре-
мих понять, зокрема поняття «рекламоносії», 
що заважає суб’єкту господарювання, який 
здійснює розміщення зовнішньої реклами, 
виконувати свій законодавчо встановлений 
обов’язок із погодження з усіма органами 
державної виконавчої влади та місцевого 
самоврядування. Для усунення цього непо-
розуміння запропоновано внесення змін до 
ЗУ «Про рекламу» та ЗУ «Про автомобільні 
дороги» в частині викладення визначення по-
няття «рекламоносії» з детальною класифіка-
цією у розрізі їх видів.
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В статье исследованы административно-правовое регулирование размещения наружной рекла-
ма, как одного из элементов объекта благоустройства, который в сочетании с другими элементами 
принимает активное участие в формировании внешнего вида населенного пункта. Рассмотрены су-
ществующие ограничения по ее размещения. Исследована порядок получения разрешений на разме-
щение внешней рекламы и согласования этого вопроса с органами исполнительной власти и местного 
самоуправления. Установлено отсутствие конкретной нормы, которая закрепляла компетенцию 
подразделений Национальной полиции по поводу согласования на размещение наружной рекламы. 
Выявлено многозначность формулировка понятия "рекламоносители". Для устранения этих недо-
разумений предложено внесении изменений в отдельные нормативно-правовых актов.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, размещение наружной рекламы, бла-
гоустройство населенных пунктов, компетенция органов исполнительной власти, рекламоносители.

The article deals with the administrative and legal regulation of the placement of outdoor advertising as 
one of the elements of the improvement of settlements, which, in combination with other elements, takes an 
active part in shaping the appearance of the settlement. The existing restrictions on its placement are consid-
ered. The procedure of obtaining permits for the placement of outdoor advertising and approval of this issue 
with executive authorities and local self-government bodies is explored. There was a lack of a specific norm 
that would fix the competence of the units of the National Police regarding the approval of the placement of 
outdoor advertising. The ambiguity of the formulation of the concept of "advertising" was revealed. In order 
to eliminate these misunderstandings, amendments to certain legal acts are proposed.

Key words: administrative-legal regulation, placement of outdoor advertising, improvement of settlements, 
competence of executive authorities, advertising.
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Статтю присвячено висвітленню нормативного регулювання діяльності підрозділів Національ-
ної поліції України, що здійснюють запобігання правопорушенням у фінансовій сфері, їх адміністра-
тивно-правових аспектів та шляхів вдосконалення. 

Ключові слова: Національна поліція, фінансова сфера, нормативне забезпечення, правопорушення, 
запобігання, економіка. 

Актуальність теми. Однією з основних 
негативних тенденцій сучасного розвитку 
України є криміналізація багатьох сфер еко-
номіки.

У розділі 3 «Стратегії національної без-
пеки України», затвердженої Указом Пре-
зидента України від 26.05.2015 № 287/2015, 
серед актуальних загроз національній без-
пеці України названо економічну кризу, 
виснаження фінансових ресурсів держави, 
зниження рівня життя населення. 

Однією з причин виникнення такої загро-
зи є високий рівень «тінізації» та криміналі-
зації національної економіки, криміналь-
но-кланова система розподілу суспільних 
ресурсів.

Виклад основного матеріалу. Сучасній 
економічній злочинності в Україні власти-
ві як загальні ознаки, так і деякі специфічні 
особливості і тенденції розвитку, зокрема:

1) Високий рівень латентності економіч-
них злочинів;

2) Швидкий спосіб злочинних посягань;
3) Активна участь у здійсненні злочинів 

організованих злочинних груп;
4) Зрощування економічної і загально-

кримінальної злочинності;
5) Посилення міжрегіонального і транс-

національного характеру економічності зло-
чинності.

Серед основних чинників криміналізації 
української економіки можна виділити:

1) Економічні чинники:
– високий рівень поділу населення за рів-

нем прибутків;
– не досить ефективне функціонування 

соціально-економічних інститутів;

– макроекономічні диспропорції;
– значна частка державного сектора еко-

номіки;
– неефективне регулювання економіки та 

податкова політика.
2) Організаційно-правові чинники:
– не досить ефективна координація ді-

яльності контролюючих органів, органів, що 
здійснюють фінансовий моніторинг, опера-
тивних підрозділів, органів досудового роз-
слідування, органів прокуратури та судової 
гілки влади;

– недостатнє фінансування вищевказа-
них органів;

– висока плинність кадрів зазначених ор-
ганів та у зв’язку з цим їх низька професій-
ність;

– зниження соціально-правової актив-
ності населення;

– фактична відсутність системи захисту 
свідків і потерпілих;

– низька ефективність ревізійного та ау-
диторського контролю;

– відставання законодавчої бази від 
удосконалення злочинності.

3) Недостатнє виконання функцій держа-
вою [1, с. 46].

Характеризуючи сучасні процеси у по-
ліції більшості зарубіжних країн, фахівці 
стверджують, що останніми роками відбу-
лись принципові зміни у філософії й прак-
тиці поліцейської діяльності. Формування 
правової держави потребує оновлення всієї 
державно-правової системи, зокрема орга-
нів МВС. Ефективність їхньої роботи вели-
кою мірою визначає рівень правопорядку та 
законності в державі.
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Фінансова сфера – це сукупність суспіль-
них відносин, що виникають у процесі отри-
мання, розподілу та використання державою 
грошових коштів та інших активів. 

Однією з найбільших небезпек, які галь-
мують розвиток фінансової сфери та галузей 
економіки, є правопорушення, наслідками 
вчинення яких є втрати та збитки для держа-
ви, юридичних та фізичних осіб.

Реалізація правоохоронної діяльності 
покладається на спеціально уповноважені 
органи, що комплектуються відповідним чи-
ном підготовленими службовцями [2, c. 359].

З метою недопущення вчинення право-
порушень у сфері фінансів державою створе-
но низку контролюючих та правоохоронних 
органів, які покликані запобігати, протидія-
ти правопорушенням та припиняти їх, при-
тягати причетних фізичних та юридичних 
осіб до визначених законодавством видів 
відповідальності. 

Натепер значна частина вищевказаних 
органів знаходиться у процесі реформуван-
ня. Реорганізація та ліквідація низки з них 
змінює відповідним чином суспільні від-
носини та потребує вчасного нормативного 
забезпечення з метою недопущення зрос-
тання кількості вчинених правопорушень 
та заподіяних ними збитків. Крім того, осо-
бливу увагу слід приділити взаємодії даних 
органів з метою забезпечення ефективності 
їхньої спільної роботи. 

Органи, уповноважені виявляти зло-
чини та протидіяти їм, чітко визначені в 
законодавстві. Систему органів, що проти-
діють економічній злочинності, включаючи 
її організовані форми, становлять:

– підрозділи протидії злочинності у сфері 
економіки Національної поліції України;

– підрозділи контррозвідувального за-
хисту економіки і транспортного комплек-
су Центрального управління і регіональних 
органів та спеціальні підрозділи з боротьби 
з корупцією і організованою злочинністю 
Служби безпеки України;

– підрозділи боротьби з податковими 
злочинами, відмиванням доходів, одержаних 
злочинним шляхом, Державної фіскальної 
служби України;

– підрозділи військової Служби правопо-
рядку [3, с. 151].

Одним із правоохоронних органів, до 
завдань якого належить охорона інтересів 
суспільства і держави та протидія злочин-
ності (в тому числі адміністративним і кри-
мінальним правопорушенням у фінансовій 
сфері) і який нині користується високою 
довірою населення, є Національна поліція. 

Національна поліція України – це цен-
тральний орган виконавчої влади, який слу-

жить суспільству, забезпечуючи охорони 
прав і свобод людини, протидіючи злочин-
ності, підтримуючи публічну безпеку і по-
рядок.

Діяльність поліції спрямовується та 
координується Кабінетом Міністрів Украї-
ни через Міністра внутрішніх справ України 
згідно із законом. 

Серед науковців, які прямо чи опосе-
редковано розглядали висвітлені в статті 
питання, варто назвати таких, як В. І. Васи-
линчук, В. М. Дорогих, О. В. Золотоноша, 
В. К. Колпаков, О. Є. Користін, О. В. Кузь-
менко, М. В. Лошицький, Р. А. Сербин, 
В. Д. Сущенко, С. С. Чернявський та інші. 
Проте лише окремі положення праць 
вказаних науковців присвячено адміністра-
тивно-правовим аспектам запобігання пра-
вопорушенням у фінансовій сфері. Незважа-
ючи на високу актуальність вказаної теми, 
вона досліджувалась не всебічно, а лише її 
окремі аспекти. Крім того, у зв’язку зі ство-
ренням Національної поліції та нормативно-
го забезпечення її діяльності, дані аспекти є 
не досить висвітленими та потребують по-
глибленого наукового дослідження.

Головною метою написання статті є дослі-
дження нормативного регулювання ді-
яльності підрозділів Національної поліції 
України, що здійснюють запобігання пра-
вопорушенням у фінансовій сфері, та його 
адміністративно-правових аспектів. Відпо-
відно до цього, визначено такі завдання:

•виокремити підрозділи Національної 
поліції України, пріоритетним напрямом ді-
яльності яких є запобігання правопорушен-
ням у фінансовій сфері;

•дослідити нормативно-правові акти (за-
галом та їх окремі положення), якими у своїй 
діяльності керуються вказані підрозділи;

•висвітлити адміністративно-правові ас-
пекти регулювання їхньої діяльності;

•сформувати шляхи вдосконалення за-
значеного законодавства; 

•акцентувати увагу на необхідності вре-
гулювання взаємодії між вказаними підроз-
ділами та іншими контролюючими та право-
охоронними органами.

Зі змісту статті 23 Закону України «Про 
Національну поліцію» від 07.08.2015 випли-
ває, що відповідно до основних повноважень 
та покладених на неї завдань поліція:

1) здійснює превентивну та профілак-
тичну діяльність, спрямовану на запобігання 
вчиненню правопорушень;

2) виявляє причини та умови, що сприя-
ють вчиненню кримінальних та адміністра-
тивних правопорушень, вживає у межах сво-
єї компетенції заходів для їх усунення;
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3) вживає заходів з метою виявлення 
кримінальних, адміністративних правопо-
рушень; припиняє виявлені кримінальні та 
адміністративні правопорушення;

4) здійснює оперативно-розшукову  
діяльність відповідно до закону [4].

 У теорії держави і права правопорушен-
ня розуміється як суспільно небезпечне, ви-
нне, протиправне діяння (дія або бездіяль-
ність) деліктоздатного суб’єкта, за яке чинне 
законодавство передбачає юридичну відпо-
відальність.

Із суті положень зазначеного закону вба-
чається, що підрозділи Національної поліції 
у своїй діяльності запобігають вчиненню 
найбільш суспільно небезпечних правопору-
шень у фінансовій сфері, а саме адміністра-
тивних та кримінальних. 

Згідно зі статтею 9 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, адміні-
стративним правопорушенням (проступком) 
визнається протиправна, винна (умисна або 
необережна) дія чи бездіяльність, яка пося-
гає на громадський порядок, власність, права 
і свободи громадян, на встановлений поря-
док управління і за яку законом передбачено 
адміністративну відповідальність [5].

Дефініція поняття «кримінальне право-
порушення» у вітчизняному законодавстві 
натепер відсутня. Кримінальний процесуаль-
ний кодекс України містить вказане поняття, 
однак без його тлумачення. У перехідних 
положеннях даного нормативно-правового 
акта вказано, що його буде визначено в ново-
му Кримінальному кодексі України, який, 
однак, на цей час не прийнятий. Зі змісту 
положень Кримінального процесуального 
кодексу України вбачається, що криміналь-
не правопорушення має дві форми: злочин та 
кримінальний проступок. Оскільки поняття 
кримінального проступку в законодавство 
ще не введено – в практичній діяльності кри-
мінальне правопорушення трактують анало-
гічно поняттю «злочин».

Відповідно до положень статті 11 Кри-
мінального кодексу України злочином є 
передбачене даним нормативно-правовим 
актом суспільно небезпечне винне діяння 
(дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом 
злочину [6].

У структурі Національної поліції існують 
підрозділи, до сфери компетенції яких нале-
жить запобігання правопорушенням у фінан-
совій сфері. Від рівня організації їхньої робо-
ти безпосередньо залежить і рівень роботи 
всієї системи Національної поліції України. 

Виявлення, запобігання та припинення 
злочинів у фінансовій сфері, встановлен-
ня причин і умов, які сприяють учиненню 
правопорушень, та вжиття заходів щодо їх 

усунення належить до завдань та сфери ком-
петенції Департаменту захисту економіки 
Національної поліції України.

До компетенції ДЗЕ НПУ віднесено 
виявлення 86 складів злочинів економіч-
ного спрямування в 65 галузях і сферах 
економіки, основними з яких є запобігання 
розкраданню державних коштів, викриття 
злочинів у найбільш уразливих для злочин-
них посягань галузях економіки, серед яких 
паливно-енергетичний та агропромисловий 
комплекси, надрокористування, земельні 
відносини, зовнішньоекономічна та банків-
ська діяльність, протидія кримінальній і ад-
міністративній корупції, а також боротьба з 
хабарництвом [7, с. 32].

Упродовж 2015 р. працівники Департа-
менту захисту економіки виявили 20,8 тис. 
кримінальних правопорушень у сфері еко-
номіки, з яких 7,9 тис. – у сфері службової 
діяльності, у їх числі понад 1,1 тис. фактів ха-
барництва. За закінченими кримінальними 
провадженнями відшкодовано майже 2 млрд 
збитків. 

Указаний підрозділ створено як юри-
дичну особу публічного права у правовому 
статусі міжрегіонального територіального 
органу Національної поліції Постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 
2015 р. № 830, відповідно до положень статті 
15 Закону України «Про Національну полі-
цію» від 07.08.2015.

У своїй діяльності він керується Консти-
туцією та законами України, актами Прези-
дента України та Кабінету Міністрів Укра-
їни, а також іншими актами законодавства 
України, прийнятими відповідно до Консти-
туції та законів України, у тому числі норма-
тивно-правовими актами МВС та Положен-
ням «Про Департамент захисту економіки 
Національної поліції України», затвердже-
ним наказом Голови Національної поліції 
України № 81 від 07.11.2015.

Відповідно до вказаного положення 
основні права працівників Департаменту 
включають складання адміністративних 
протоколів про виявлені факти порушення 
законодавства та здійснення оперативно-
розшукової діяльності, спрямованої на вияв-
лення і припинення злочинів у сфері еконо-
міки. 

Якщо говорити про функції вказаного 
підрозділу щодо запобігання правопорушен-
ням у фінансовій сфері, то він:

1) аналізує стан економічної злочинності, 
чинники, що її зумовлюють; 

2) протидіє кримінальним правопору-
шенням у сфері господарської діяльності; 

3) бере участь у наукових дослідженнях 
та розробленні за їх результатами державних  
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програм боротьби зі злочинністю, а також 
підготовці інформаційно-аналітичних, мето-
дичних матеріалів щодо підвищення ефек-
тивності протидії злочинам у сфері економі-
ки.

Департамент відповідно до компетенції 
має права, передбачені Кримінальним про-
цесуальним кодексом України, Кодексом 
України про адміністративні правопорушен-
ня, законами України «Про Національну по-
ліцію», «Про оперативно-розшукову наукову 
діяльність», «Про запобігання корупції» та 
іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до Закону України «Про опе-
ративно-розшукову наукову діяльність» опе-
ративно-розшукова діяльність здійснюється 
оперативними підрозділами кримінальної 
поліції, у складі якої на цей час перебуває 
Департамент [8].

Аналізуючи положення закону, можна 
дійти висновку, що основним завданням Де-
партаменту є пошук і фіксація фактичних 
даних про протиправні діяння окремих осіб 
та груп у сфері економіки, відповідальність 
за які передбачена Кримінальним кодексом 
України.

Підставами для проведення оператив-
но-розшукової діяльності є, окрім іншого, 
наявність достатньої інформації, одержаної 
в установленому законом порядку, що по-
требує перевірки за допомогою оперативно-
розшукових заходів і засобів, про злочини, 
що готуються, осіб, які готують вчинення 
злочину.

Для ефективного здійснення оперативно-
розшукової діяльності Департаменту надано 
права та на нього покладено обов’язки згідно 
з зазначеним законом.

При цьому органи державної влади, під-
приємства, установи, організації незалежно 
від форми власності зобов’язані сприяти опе-
ративним підрозділам у вирішенні завдань 
оперативно-розшукової діяльності.

Статтею 41 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України передбачено, що опе-
ративні підрозділи органів Національної 
поліції здійснюють слідчі (розшукові) дії та 
негласні слідчі (розшукові) дії в криміналь-
ному провадженні за письмовим дорученням 
слідчого, прокурора. 

Під час виконання доручень слідчого, 
прокурора співробітник оперативного під-
розділу користується повноваженнями слід-
чого. Співробітники оперативних підрозділів 
не мають права здійснювати процесуальні дії 
у кримінальному провадженні за власною 
ініціативою або звертатися з клопотаннями 
до слідчого судді чи прокурора.

Доручення слідчого, прокурора щодо 
проведення слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових) дій є 
обов’язковими для виконання оперативним 
підрозділом [9].

Порядок проведення слідчих та неглас-
них слідчих (розшукових) дій передбачений 
Главою 20 і 21 Кримінального процесуально-
го кодексу України відповідно.

Зазначені положення повною мірою 
стосуються Департаменту як оперативного 
підрозділу у складі кримінальної поліції На-
ціональної поліції України.

Крім того, статтею 222 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення орга-
ни Національної поліції розглядають серед 
інших справи про адміністративні правопо-
рушення у сфері економіки: про незаконний 
відпуск і незаконне придбання бензину або 
інших паливно-мастильних матеріалів (стат-
тя 161), несвоєчасне здавання виторгу (стат-
тя 164-4), порушення правил виготовлення 
та порядку обліку і зберігання печаток та 
штампів, а так само виготовлення, ввезення, 
реалізації та використання самонабірних пе-
чаток (стаття 189-2). 

Від імені органів Національної поліції 
розглядати справи про адміністративні пра-
вопорушення і накладати адміністративні 
стягнення мають право працівники органів 
і підрозділів Національної поліції, які мають 
спеціальні звання, відповідно до покладених 
на них повноважень. 

Статтею 255 Кодексу передбачені осо-
би, які мають право складати протоколи про 
адміністративні правопорушення, зокрема 
посадові особи органів внутрішніх справ 
(Національної поліції).

Серед зазначених у вказаній статті скла-
дів адміністративних правопорушень пріо-
ритетними для працівників Департаменту 
захисту економіки є ті, що передбачені стат-
тями 155, 155-2–156-2, 159, 160, 162–162-3, 
164–164-11, 164-15, 164-16, 165-1, 165-2, 166-
14–166-18 КУпАП.

Ці статті містяться в главі про адміністра-
тивні правопорушення в галузі торгівлі, гро-
мадського харчування, сфері послуг, в галузі 
фінансів і підприємницькій діяльності. 

Згідно з вимогами нормативно-правових 
актів, для реалізації завдань із протидії зло-
чинам у сфері економіки працівники Депар-
таменту мають право:

1) здійснювати оперативно-розшукову ді-
яльність, спрямовану на виявлення та припи-
нення злочинів у сфері економіки, комплексне 
використання джерел оперативної інформа-
ції, можливостей оперативних підрозділів та 
застосування оперативно-технічних засобів під 
час проведення оперативно-розшукових заходів, 
а також контролювати використання коштів, 
призначених для проведення цієї роботи;
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2) здійснювати оперативно-технічні за-
ходи за оперативно-розшуковими справами, 
що перебувають у їх провадженні;

3) складати адміністративні протоколи про 
виявлені факти порушення антикорупційного 
законодавства та направляти їх до судових ор-
ганів у встановленому законом порядку;

4) у визначеному порядку запитувати й 
отримувати від посадових осіб органів дер-
жавної влади документи, довідкові та інші 
матеріали (у письмовій або усній формі), 
необхідні для прийняття рішень щодо забез-
печення реалізації державної політики у сфе-
рі боротьби з економічною злочинністю;

5) користуватися в установленому 
законодавством порядку базами даних На-
ціональної поліції України, МВС та інших 
державних органів із питань, що належать до 
компетенції Департаменту.

Пріоритетними напрямами діяльності 
підрозділу можна вважати такі:

– протидія кримінальній частині коруп-
ційних проявів серед посадових осіб органів 
виконавчої влади, службовців, наділених 
контролюючими, регуляторними та дозвіль-
ними повноваженнями;

– протидія розкраданню коштів держав-
ного та місцевих бюджетів, субсидій, субвен-
цій і дотацій;

– захист державних цільових програм 
та програм, що виконуються під гарантіями 
Уряду України;

– виявлення та припинення правопору-
шень у сфері державних закупівель, вжиття 
заходів щодо їх попередження [10, c. 138-139].

Висновки

Підсумовуючи викладене, можна дійти 
висновку, що Департамент захисту еконо-
міки Національної поліції України займає 
чільне місце серед підрозділів, які здійсню-
ють запобігання, припинення та виявлення 
адміністративних та кримінальних право-
порушень у фінансовій сфері та галузях 
економіки, оскільки займається виявленням 

більшості складів адміністративних та кримі-
нальних правопорушень у сфері економіки.

У зв’язку з цим нині необхідно сконцен-
труватися на подальшому реформуванні та 
вдосконаленні зазначеного підрозділу з ме-
тою підвищення ефективності боротьби з 
економічною злочинністю в Україні, зокрема 
включити до його складу слідчі підрозділи 
з метою підвищення ефективності його ді-
яльності та розширити повноваження задля 
здійснення профілактичної та превентивної 
діяльності.
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Постановка проблеми. Сучасна ситуація 
в Україні зумовлює необхідність удоскона-
лення шляхів забезпечення контролю щодо 
службових правовідносин у сфері націо-
нальної безпеки. В умовах військової агре-
сії перед нашою державою постало складне 
завдання – реформування сектору безпеки 
й оборони, включаючи систему правоохо-
ронних органів та інших силових структур, 
які виконують специфічні завдання із забез-
печення національної безпеки держави. 
Здійснення такого контролю реалізовується 
через удосконалення державного контролю 
службових правовідносин сфери національ-
ної безпеки, з одного боку, та покращання 
цивільного громадського контролю службо-
вих правовідносин у цій сфері, з іншого боку. 
Водночас в Україні відсутній механізм дієво-
го цивільного контролю за реалізацією за-
ходів суб’єктами службових правовідносин 
у сфері національної безпеки, в тому числі 
й за Воєнною організацією держави. Окремі 
дослідження мають фрагментарний харак-
тер і не розкривають системно і комплексно 
особливостей демократичного цивільного 
контролю за діяльністю державних органів 
влади, правоохоронних органів в цілому та 
механізмів розвитку демократичного цивіль-
ного контролю над сектором безпеки й обо-
рони зокрема.

В Україні процес контролю ще не є дій-
сно прозорим, а діяльність влади не завжди 
зрозуміла населенню. Закритість влади від 
громадськості, особливо у прийнятті управ-
лінських рішень, є суттєвим гальмівним фак-
тором на шляху демократичних перетворень. 
Сучасне законодавство України надає певні 
можливості для взаємодії органів публіч-
ної влади з громадськістю, але технології та 

методи цієї взаємодії ще потребують свого 
впровадження та вдосконалення. З огляду 
на подальшу реалізацію положень Концеп-
ції адміністративної реформи в Україні, су-
часні реалії життя зумовлюють важливість 
наукового дослідження здійснення громад-
ського контролю щодо службових правовід-
носин у сфері національної безпеки України.

Аналіз останніх публікацій. Існує зна-
чна кількість вчених, що вивчали держав-
ний контроль: С. Авакьян, В. Авер'янов, 
О. Андрійко, Ю. Барабаш, Д. Бахрах, Ю. Би-
тяк, М. Вітрук, В. Гаращук, І. Голосніченко, 
С. Гончарук, В. Горшеньов, Є. Додін, І. Залю-
бовська, І. Ільїнський, Р. Калюжний, С. Ківа-
лов, В. Колпаков, О. Кузьменко, Б. Лазарєв, 
В. Лімонов, А. Луньов, Д. Лученко, А. Ма-
лишев, О. Машков, М. Мескон, Н. Нижник, 
В. Опришко, О. Полінець, А. Селіванов, 
М. Селівон, В. Семчик, В. Сіренко, М. Сніт-
чук, В. Сорокін, М. Студенікіна, В. Цвєт-
ков, В. Чіркіна, І. Шахов, Ю. Шемшученко, 
В. Шестак, Є. Шоріна та інші. Є також робо-
ти таких вчених, як В. Афанасьєв, А. Басков, 
Г. Беккер, Е. Богардус, С. Братель, С. Дени-
сюк, С. Кушнір, Т. Парсон, І. Попова, Р. Са-
фаров, присвячені дослідженню громадсько-
го контролю.

Вагомий внесок у розвиток адміністра-
тивного права у досліджуваній сфері зро-
били вітчизняні вчені: В. Авер'янов, Ю. Би-
тяк, В. Гаращук, Т Коломоєць, В. Колпаков, 
В. Настюк, С. Петков та інші. 

Мета статті полягає у здійсненні теоретич-
ного і практичного аналізу впливу громад-
ського контролю на ефективне здійснення 
службових правовідносин у сфері націо-
нальної безпеки України.
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Виклад основного матеріалу. Система 
«демократичного контролю» будь-якої дер-
жави є результатом її державного та політич-
ного устрою, її історії та культурного спадку. 
З одного боку, необхідно розробити механіз-
ми, що приведуть у відповідність законодавчі 
та конституційні традиції будь-якої держави, 
з іншого боку, різні держави мають різні сис-
теми політичного устрою та досвід «демо-
кратичного контролю». Тому не може бути 
єдиної моделі здійснення «демократичного 
контролю», як і не існує єдиної для всіх мо-
делі «демократичного контролю» службових 
правовідносин сфери національної безпеки.

Вибираючи державну службу й набуваю-
чи статусу державного службовця, особа стає 
виконувачем публічної, професійної, полі-
тично неупередженої діяльності з практич-
ного виконання завдань і функцій держави. 
Це означає, що діяльність державних служ-
бовців у сфері національної безпеки України 
та її результати автоматично стають об’єктом 
громадського контролю. 

Особливість громадського контролю 
стосовно службових правовідносин у сфе-
рі національної безпеки України полягає у 
тому, що значна частина рішень, які прийма-
ються органами державної влади, правоохо-
ронними органами, належить до інформації 
з обмеженим доступом (конфіденційна, та-
ємна, цілком таємна тощо). Водночас ігнору-
вання громадського контролю над службови-
ми правовідносинами сектору національної 
безпеки і оборони, правоохоронними органа-
ми може призвести до втрати суспільством 
важелів впливу на владу, грубого порушен-
ня прав і свобод громадян, свавілля право-
охоронних органів, їх політизації та обслу-
говування певних політико-олігархічних 
кланів, втрати незалежності функціонування 
судової системи та її прямої залежності від 
виконавчої гілки влади. Зазначені чинники 
є дестабілізуючими факторами, чинниками 
погіршення національної безпеки держави 
і можуть призвести до втрати національних 
інтересів, порушення територіальної ціліс-
ності держави. Не випадково у Законі Укра-
їни «Про національну безпеку України» за-
значається, що сектор безпеки і оборони – це 
система органів державної влади, Збройних 
Сил України, інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань, 
правоохоронних та розвідувальних органів, 
державних органів спеціального призначен-
ня з правоохоронними функціями, сил ци-
вільного захисту, оборонно-промислового 
комплексу України, діяльність яких пере-
буває під демократичним цивільним контр-
олем і відповідно до Конституції та законів 
України за функціональним призначенням 

спрямована на захист національних інтересів 
України від загроз, а також громадяни та гро-
мадські об'єднання, які добровільно беруть 
участь у забезпеченні національної безпеки 
України. Отже, законодавець прямо виділяє 
цивільний контроль над сектором безпеки і 
оборони як один із важливих чинників ефек-
тивного функціонування сфери національної 
безпеки [1].

Виконання завдань щодо захисту наці-
ональної безпеки покладається на органи 
публічної влади, інститут державних служ-
бовців як цивільних органів, так і мілітаризо-
ваних. Основу їхньої діяльності становлять 
службові правовідносини. Реалізовуючи 
функції і завдання держави через службові 
правовідносини, державні службовці у сво-
їй діяльності мають суворо дотримуватись 
принципів законності, служіння інтересам 
держави і суспільства. Метою реформи сек-
тора національної безпеки і оборони повинна 
бути трансформація його в демократично 
контрольований і підзвітний механізм за умо-
ви наявності досконалої системи управління 
та контролю в межах виконавчої влади й дер-
жавного управління. Здійснення контролю 
не обмежується лише нормативно-правовою 
базою, що регламентує діяльність системи 
національної безпеки, і не тільки цивільним 
контролем, який повинен здійснюватися над 
сектором безпеки та спільними діями під час 
організації та проведення сумісних операцій, 
спрямованих на посилення стану національ-
ної безпеки. Цивільний і демократичний 
контроль стосується певних принципів і цін-
ностей, а отже, він повинен передбачати змі-
ни в порядку роботи органів влади та органів 
місцевого самоврядування, зокрема впрова-
дження кодексу етики державного службов-
ця для персоналу, що працює у сфері без-
пеки, забезпечення наявності професійних 
кадрів цивільних і політичних керівників 
для здійснення цивільного й демократично-
го контролю, посилення ролі громадянського 
суспільства в забезпеченні ефективного на-
гляду за сферою національної безпеки.

Сучасна світова практика функціонуван-
ня службових правовідносин у сфері націо-
нальної безпеки України довела, що тільки 
постійна взаємодія, співпраця органів влади з 
громадськістю є необхідною умовою їх ефек-
тивної та прозорої діяльності. На етапі ста-
новлення України як правової, соціальної та 
демократичної держави це питання набуває 
особливого значення. Наша держава пройшла 
шлях від закритого тоталітарного режиму до 
демократії. Країні необхідні кардинальні змі-
ни як у законодавстві та системі державного 
управління, так і у світогляді представників 
влади всіх рівнів, побудові системи управління  
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на нових, демократичних засадах. Тому од-
ним із найактуальніших питань є залучення 
громадськості до процесу контролю і, як ре-
зультат цього, ефективності та прозорості ді-
яльності органів публічної влади. 

У вітчизняному законодавстві закріпле-
но декілька форм громадського контролю, 
що застосовується у цій сфері. Так, у Законі 
України «Про національну безпеку Украї-
ни» зазначається, що «демократичний ци-
вільний контроль – комплекс здійснюваних 
відповідно до Конституції і законів України 
правових, організаційних, інформаційних, 
кадрових та інших заходів для забезпечення 
верховенства права, законності, підзвітності, 
прозорості органів сектору безпеки і оборони 
та інших органів, діяльність яких пов'язана з 
обмеженням у визначених законом випадках 
прав і свобод людини, сприяння їх ефектив-
ній діяльності й виконанню покладених на 
них функцій, зміцненню національної безпе-
ки України» [1]. 

У науковій літературі громадський контр-
оль – різновид контролю, система відносин 
громадянського суспільства з державою, яка 
ґрунтується на підзвітності органів публіч-
ної адміністрації недержавними структу-
рами та окремими особами (громадськими 
організаціями, пересічними громадянами, 
аналітичними центрами, засобами масової 
інформації тощо), сукупність дій недержав-
них структур, окремих осіб, що здійснюється 
на диспозитивних засадах, наслідки яких ма-
ють рекомендаційний характер і полягають у 
перевірці законності діяльності публічної ад-
міністрації, стану дотримання прав, свобод, 
інтересів фізичних та юридичних осіб під час 
виконання нею своїх повноважень у сфері 
національної безпеки України [2, с. 123].

Однак сьогодні виникло протиріччя між 
наявними формами участі громадянського 
суспільства в здійсненні громадського контр-
олю щодо службових відносин у сфері націо-
нальної безпеки України, з одного боку, а з 
іншого – недостатньою та суперечливою ре-
гламентацією в законодавстві, що ускладнює 
розуміння можливостей громадськості. Ви-
сокий рівень участі громадськості у процесі 
здійснення громадського контролю служ-
бових відносин у сфері національної безпе-
ки України є необхідною умовою розвитку 
громадянського суспільства. Громадський 
контроль є технологією, яка необхідна і вла-
ді, і громадянському суспільству через те, що 
сприяє підвищенню ефективності діяльності 
службових правовідносин у сфері національ-
ної безпеки України. Громадський контроль 
здійснюється з метою забезпечення прозо-
рості та відкритості функціонування діяль-
ності органів державної влади, тому демо-

кратична влада має сприяти оприлюдненню 
звітів та результатів громадської експертизи, 
залученню широкого кола громадськості до 
аналізу та оцінки роботи органів влади. Слід 
погодитися з Т. О. Коломоєць стосовно того, 
що мета громадського контролю – усунення 
та попередження причин, які породжують 
невідповідність діяльності публічної адміні-
страції певним соціальним нормам, вимогам, 
забезпечення додержання об’єктами контр-
олю відповідних норм [2, с. 123]. Головною 
метою громадського контролю службових 
правовідносин у сфері національної безпе-
ки України є, передусім, унеможливлення 
різноманітних зловживань, маніпуляцій і 
порушень, що мають місце у службових пра-
вовідносинах органів державної влади, пра-
воохоронних органів, судової гілки влади, 
оскільки недостатня відкритість і прозорість 
їхньої діяльності завжди є сприятливим під-
ґрунтям для корупційних проявів, інших 
незаконних дій, що можуть призвести до по-
гіршення національної безпеки та оборони, 
втрати національних інтересів аж до втрати 
територіальної цілісності держави її неза-
лежності та суверенітету. Україна нині пере-
буває в умовах постійної військової загрози. 
При цьому кадрове наповнення Воєнної ор-
ганізації держави, а також інших системних 
державних інституцій, завданням яких має 
бути захист прав громадян, вражене коруп-
цією, а самі інституції потребують серйоз-
ного реформування. Держава і суспільство 
повинні ефективно і злагоджено реагувати 
на існуючі виклики. При цьому держава має 
суттєво розширити форми громадського 
контролю за створеними нею інституціями, 
активно співпрацювати з ними в тому числі 
й у сферах, нових для України, тих, які іні-
ційовані активною громадськістю у відповідь 
на нові виклики.

Залежно від завдань, які потребують ви-
рішення у процесі забезпечення національної 
безпеки, можна виділити органи, які станов-
лять систему національної безпеки (органи 
державної влади, сили і засоби забезпечення 
безпеки тощо), та громадськість (інститу-
ти громадянського суспільства, громадські 
організації, громадяни, ЗМІ тощо). Відпо-
відно, залежно від суб’єкта забезпечення на-
ціональної безпеки, який відіграє провідну 
роль в аналізі факторів національної безпе-
ки та ухваленні відповідного управлінсько-
го рішення, можна розглядати національну, 
державну та суспільну підсистеми сектора 
національної безпеки і оборони України, які 
взаємно доповнюють і певним чином контро-
люють одна одну у визначенні національних 
пріоритетів, загроз національній безпеці, по-
шукі шляхів протидії загрозам тощо.
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Події, пов’язані з військовою агресією 
проти України, підтвердили той факт, що 
забезпечення однієї з головних функцій 
держави – функції забезпечення національ-
ної безпеки шляхом активізації відповідних 
державних механізмів, виявилися недостат-
німи, що спричинило необхідність і потребу 
у залученні громадян, формально дистан-
ційованих від сфери національної безпеки і 
оборони. Громадські організації, окремі гро-
мадяни організували громадський контроль 
над службовими правовідносинами сфери 
національної безпеки, військовими та пра-
воохоронними органами, що сприяло підви-
щенню рівня обороноздатності та національ-
ної безпеки держави. 

Підсумовуючи, слід констатувати, що 
механізм реалізації функцій громадського 
контролю службових правовідносин сфери 
національної безпеки, особливо в умовах ве-
дення гібридної війни, має ґрунтуватися на 
принципах взаємної зацікавленості органів 
державного управління та громадських ор-
ганізацій. Саме військові дії, агресія проти 
України засвідчили той факт, що громад-
ський контроль службових правовідносин у 
сфері національної безпеки виявився більш 
ефективним від державного контролю. Саме 
завдяки громадському контролю були вияв-
лені зловживання та розкрадання значних 
коштів у Міністерстві оборони України, що 
негативно вплинуло на стан національної 
безпеки держави. Розуміючи складність та 
специфіку такої діяльності, наголошуємо на 
доцільності проведення публічного обгово-
рення шляхів створення та запровадження 
механізмів демократичного контролю за 
службовими правовідносинами сфери на-
ціональної безпеки не тільки задля пошуку 
недоліків, а й із метою всебічної допомоги 
та публічної підтримки. Такий механізм 
може складатися з двох взаємодоповнюючих 
систем – внутрішнього контролю, функції 
якого виконуватимуть уповноважені дер-
жавні інституції, та зовнішнього – за сприян-
ня громадських організацій (громадський 
контроль). Йдеться про змішану, державно-
громадську форму контролю, яка з урахуван-
ням специфіки нинішнього стану держави 
України має стати оптимальною, що спону-
катиме органи публічної влади використати 
можливість змінити сучасну демократичну 
парадигму управління на більш відкриту, 
таку, що відповідає інформаційному типу 
суспільства та сприяє утвердженню плю-
ралізму, нових цінностей, потреб, методів і 
процедур. Лише за умови науково обґрун-
тованої, вивіреної практикою діяльності цих 
інституцій, поєднання державного та цивіль-
ного контролю можна досягти ефективного 

функціонування сфери національної безпеки 
держави.

Застосування механізмів громадського 
контролю дедалі помітнішим стає і в серед-
овищі громадських об'єднань, експертно- 
професійних організацій, активної громад-
ськості. Спрямовується цей контроль на ді-
яльність посадових осіб органів державної 
влади та місцевого самоврядування, а також 
керівників підприємств, установ, організа-
цій, інших суб'єктів господарювання. У та-
кий спосіб викриваються суспільні ризики 
та загрози безпеці суспільства й держави, зу-
мовлені негативними наслідками діяльності 
цих суб'єктів [3, с. 40].

Останнім часом суттєво змінився право-
вий статус політичних партій та їхній вплив 
на службові правовідносини у сфері наці-
ональної безпеки України. Вони отрима-
ли реальні важелі контролю за діяльністю 
суб’єктів службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України, якщо вони 
представлені у відповідних органах влади. 
Політичні партії, які представлені у Верхо-
вній Раді України, здійснюють двоєдиний 
контроль, який об'єднує, по суті, парламент-
ський та громадський контроль. Змінилася 
роль політичних партій на місцевому рівні 
управління. Якщо в складі місцевих орга-
нів виконавчої влади заборонено створення 
осередків політичних партій, то вже фор-
мування органів місцевого самоврядування 
відбувається за політичною ознакою. Ефек-
тивним механізмом здійснення громадського 
контролю за діяльністю суб’єктів службових 
правовідносин у сфері національної безпеки 
України з боку політичних партій, що не здо-
лали тривідсотковий бар'єр і, відповідно, не 
потрапили до Верховної Ради України, але 
ввійшли до органів місцевого самоврядуван-
ня, є включення за їхньою згодою представ-
ників партій до Громадських рад в областях 
із питань забезпечення прав людини.

В Україні важливою є діяльність проф-
спілок для вирішення разом із державними 
і господарськими органами завдань охоро-
ни праці та техніки безпеки, діяльність яких 
проявляється в громадському контролі, що 
є в основному формальним контролем за 
дотриманням трудового законодавства. Іс-
нування профспілок є важливим, оскільки 
вони сприяють визначенню колективної 
думки працівників із ключових проблем і 
впливають на формування управлінських 
рішень, моральної атмосфери в колективі та 
соціальну захищеність працівників. Проф-
спілка повинна зосереджувати свою увагу 
на вживанні спеціальних заходів з метою 
психологічного розвантаження службовців, 
їх профілактичного лікування, правового  



110

А Д М І Н І С Т Р А Т И В Н Е  П Р А В О  І  П Р О Ц Е С

8/2018

захисту, регулювання робочого часу праців-
ників тощо.

Висновки

Отже, громадський контроль службових 
правовідносин у сфері національної безпе-
ки України – це різновид контролю, систе-
ма відносин громадянського суспільства з 
державою, яка ґрунтується на підзвітності 
органів публічної адміністрації недержав-
ними структурами та окремими особами 
(громадськими організаціями, пересічними 
громадянами, аналітичними центрами, засо-
бами масової інформації тощо), сукупність 
дій недержавних структур, окремих осіб, 
що здійснюється на диспозитивних засадах, 
наслідки яких мають рекомендаційний ха-

рактер і полягають у перевірці законності 
діяльності публічної адміністрації, стану до-
тримання прав, свобод, інтересів фізичних та 
юридичних осіб під час виконання нею своїх 
повноважень у сфері національної безпеки 
України.
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Статья посвящена рассмотрению сущности и содержания общественного контроля служеб-
ных правоотношений в сфере национальной безопасности Украины. Проанализированы особенности 
общественного контроля служебных правоотношений и влияние его на сферу национальной безопас-
ности государства. Приведено авторское определение общественного контроля служебных правоот-
ношений в сфере национальной безопасности Украины. 
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The article is sanctified to consideration of essence andmaintenance of public inspection of official rela-
tions in the sphere of national security of Ukraine. Analyzes the features of the public inspection aspects of 
official relations and its influence on the sphere of national security of the state. The author's definition of 
public inspection of official relations in the sphere of national security of Ukraine. 
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Статтю присвячено розгляду правової категорії адміністративних процедур. Проаналізовано на-
укові підходи до змісту ключових категорій правового регулювання адміністративної процедури. Ав-
тором розглянуто особливості правового регулювання адміністративних процедур, що передбачено 
висвітленням результатів аналізування закріплення певних норм і приписів стосовно регламентації 
адміністративних процедур як правової категорії адміністративного права. Проведений аналіз остан-
ніх досліджень, публікацій та нормативно-правової бази України свідчить про те, що в юридичній на-
уці питання адміністративних процедур загалом не знайшло свого цільового комплексного висвітлення. 
Фрагментарно посилання на окремі адміністративні процедури здійснено в окремих нормативно-пра-
вових актах, однак повноцінного акта, метою якого було б регулювання інституту адміністратив-
них процедур, досі немає. У межах статті наведено перелік нормативно-правових актів, за допомогою 
яких здійснюється правова регламентація аналізованої категорії, досліджено певні положення проекту 
Адміністративно-процедурного кодексу України, зокрема, наведено визначення терміна «адміністра-
тивна процедура», а також головні принципи щодо реалізації адміністративних процедур. Визначено, 
що істотною проблемою, яка затримує розвиток категорії адміністративних процедур, є відсутність 
нормативного акта, що впорядкував би всі питання стосовно адміністративних процедур. Тому за-
пропоновано ухвалити окремий нормативний акт щодо адміністративних процедур, який дасть змогу 
інтегрувати адміністративне законодавство України із законодавством Європи.

Ключові слова: адміністративна процедура, правове регулювання адміністративних процедур, 
Адміністративно-процедурний кодекс України.

Постановка проблеми. Проблематика 
правового регулювання реалізації адміні-
стративних процедур постає складним інсти-
тутом, для вивчення якого потрібний різно-
бічний підхід. Аналіз останніх досліджень, 
публікацій і нормативно-правової бази 
України свідчить про те, що в юридичній 
науці питання адміністративних процедур 
загалом не знайшло свого цільового комп-
лексного висвітлення. Фрагментарно, ситу-
ативно посилання на окремі адміністративні 
процедури наводилися в окремих норматив-
но-правових актах, однак повноцінного акта, 
метою якого було б регулювання інституту 
адміністративних процедур, досі немає. Іс-
тотною проблемою, що затримує розвиток 
категорії адміністративних процедур, є від-
сутність нормативного акта, яким упорядку-
валися б усі питання адміністративно-проце-
дурного типу.

Варто зауважити, що категорія адміні-
стративних процедур залишається предме-
том наукового інтересу провідних вітчизня-
них і зарубіжних учених-адміністративістів, 
таких як В. Авер’янов, Д. Бахрах, Ю. Битяк, 
О. Бандурка, Н. Галіцина, Є. Демський, Т. Ко-
ломоєць, О. Кузьменко, О. Лагода, Р. Мель-
ник, О. Миколенко, Е. Талапіна, В. Тимощук, 
С. Стеценко, В. Шкарупа та інші.

Метою статті можна визнати дослідження 
особливостей правового регулювання ад-
міністративних процедур, що передбачає 
висвітлення окремих результатів аналізу 
щодо закріплення певних норм і приписів 
стосовно регламентації адміністративних 
процедур як правової категорії адміністра-
тивного права.

Задля досягнення зазначеної мети необ-
хідно виконати такі завдання: навести нор-
мативно-правові акти, якими здійснюється 
правова регламентація досліджуваної кате-
горії; охарактеризувати певні положення Ад-
міністративно-процедурного кодексу Укра-
їни, зокрема, навести визначення поняття 
«адміністративна процедура», а також голо-
вні принципи щодо реалізації адміністратив-
них процедур.

Виклад основного матеріалу. Правова 
база захищення свобод, прав і громадських 
інтересів під час реалізації адміністративних 
процедур засновується насамперед на нор-
мах Конституції України. Так, розпочинаючи 
дослідження правового регулювання адміні-
стративних процедур, варто зауважити, що 
головні норми, які регламентують процеду-
ру адміністративного типу, закріплюються в 
Основному Законі України. Положеннями 
статті 19 Конституції України встановлюється, 
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що правовий порядок ґрунтується на засадах, 
згідно з якими ніхто не може бути примуше-
ний робити те, що законодавством не перед-
бачено. Державні та місцево-самоврядні 
органи, їхні посадові особи повинні діяти 
тільки на підставі, у межах повноважень і в 
спосіб, що передбачені Конституцією та ін-
шими законами України [1]. Це положення 
окреслює принципові засади відносин орга-
нів держави з фізичними особами. Як відомо, 
роль Основного Закону України полягає в 
тому, що решта законодавчих актів повинні 
відповідати її нормам і приписам, інакше 
їх буде визнано неконституційними. Голо-
вним положенням адміністративної проце-
дури в межах Конституції України можна 
вважати статтю 40, якою закріплено, що всі 
мають право направляти індивідуальні й ко-
лективні письмові звернення або особисто 
звертатися до державних, місцево-самовряд-
них органів та їхніх посадових чи службових 
осіб, які мають розглянути звернення, а після 
надати обґрунтовану відповідь у строк, що 
встановлений законодавством [2, с. 14]. Нор-
ма статті 55 Конституції України гарантує 
кожному право на оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності державних, місцево-самовряд-
них органів і їхніх посадових, службових осіб 
до суду.

Окрім Основного Закону України, до 
правової основи регламентації адміністра-
тивних процедур у нашій державі також мож-
на віднести закони України «Про звернення 
громадян», «Про адміністративні послуги», 
«Про ліцензування видів господарської ді-
яльності», «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», «Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності», 
Указ Президента України «Про першочерго-
ві заходи щодо забезпечення реалізації та га-
рантування конституційного права на звер-
нення до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування», Постанову Ка-
бінету Міністрів України «Про затверджен-
ня Інструкції з діловодства за зверненнями 
громадян в органах державної влади і місце-
вого самоврядування, об’єднаннях громадян, 
на підприємствах, в установах, організаціях 
незалежно від форм власності, в засобах ма-
сової інформації», Стратегію реформування 
державного управління України на 2016–
2020 роки, рішення Конституційного Суду 
України та Верховного Суду. Окрім цього, 
нині існує низка рекомендацій Комітету мі-
ністрів Ради Європи щодо категорії адміні-
стративної процедури, які, проте, не мають 
обов’язковості [3, с. 114].

Водночас існує ще низка підзаконних 
нормативних актів, що зумовлено відомчою 

особливістю органів, якими їх було видано, 
зокрема:

– Порядок розгляду звернень та організа-
ції особистого прийому громадян у Держав-
ній фінансовій інспекції України та її тери-
торіальних органах;

– Положення про порядок роботи зі звер-
неннями громадян і організацію їх особисто-
го прийому у системі МВС України;

– Порядок розгляду звернень та організа-
ції особистого прийому громадян у Міністер-
стві юстиції України, його територіальних 
органах, підприємствах, установах та орга-
нізаціях, що належать до сфери його управ-
ління;

– Порядок роботи з документами в орга-
нах державної виконавчої служби;

– Інструкція про порядок розгляду звер-
нень громадян, їх особистого прийому в Мі-
ністерстві охорони навколишнього природ-
ного середовища;

– Інструкція про організацію розгляду 
звернень та проведення особистого прийому 
громадян у Міністерстві оборони України та 
Збройних Силах України тощо.

Зауважимо, що деякі з наведених нор-
мативно-правових актів навіть не були опу-
бліковані в провідних юридичних виданнях. 
З іншого боку, у зазначених нормативно-пра-
вових актах можна побачити певні характер-
ні риси стосовно реєстрації, розгляду, збере-
ження та інших процедур щодо громадських 
звернень, які не завжди мають доцільний та 
обґрунтований характер.

На спеціальну увагу заслуговує акт із 
загальним процедурним характером – За-
кон України «Про звернення громадян» [4]. 
Проведений аналіз свідчить про те, що пра-
вом звертатися до держаних і місцево-само-
врядних органів за приписами статті 1 вище-
наведеного закону, окрім громадян України, 
володіють також особи, які не є громадянами 
нашої країни, проте законно перебувають на 
українській території. Із цієї нагоди в меж-
ах наукової літератури вчені зазначають, що 
право на звернення є невідчужуваним і не 
має бути пов’язане з перебуванням (закон-
ного або незаконного характеру) на території 
тієї чи іншої країни.

Інша проблема полягає в тому, що особа 
повинна відповідати за незаконне перебу-
вання на території нашої країни, однак по-
збавити таку особу вищезазначеного права 
недопустимо. На жаль, Закон України «Про 
звернення громадян» залишає поза увагою 
звернення юридичних осіб [5, с. 146].

За цим законом дія поширюється також 
на розгляд звернень не лише державними 
та місцево-самоврядними органами, їхніми 
посадовими особами, а й підприємствами, 
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організаціями різних форм власності, а та-
кож засобами масової інформації.

Положеннями статті 3 Закону України 
«Про звернення громадян» встановлено такі 
категорії громадських звернень:

а) пропозиції (зауваження), у зміс-
ті яких наводяться поради, рекомендації 
стосовно функціонування державних, міс-
цево-самоврядних органів, їхніх посадових 
осіб, покращення відносин у суспільстві, 
умов громадського життя тощо;

б) заяви (клопотання), сутність яких 
полягає в проханні громадян щодо сприян-
ня втіленню в життя закріплених Основним 
Законом України й чинним законодавством 
прав та інтересів, відновленню порушеного 
чинного законодавства або усуненню недо-
ліків у діях підприємства, установи чи орга-
нізації;

в) скарги, у змісті яких особою зазнача-
ються вимоги щодо поновлення прав та за-
хисту інтересів громадян, що були порушені 
діями чи бездіяльністю державних і місцево-
самоврядних органів тощо.

Досить чітко українське законодавство 
визначає зобов’язання державного та місце-
во-самоврядного органу, підприємства, орга-
нізації, установи, засобу масової інформації, 
громадського об’єднання, їхніх керівників і 
посадових осіб стосовно опрацювання та ре-
акції на заяви й скарги, до яких, згідно з по-
ложеннями частини 1 статті 19 Закону Укра-
їни «Про звернення громадян», належать, 
зокрема, такі обов’язки:

– об’єктивна, всебічна та вчасна перевір-
ка заяв і скарг;

– недопущення безпідставної передачі 
опрацювання заяви чи скарги іншим органам;

– у разі визнання заяви чи скарги необ-
ґрунтованою – роз’яснення порядку оскар-
ження прийнятого за нею рішення;

– складення вмотивованої постанови 
в разі прийняття рішення щодо обмежень 
доступу громадянина до визначеної інфор-
мації під час розгляду заяви чи скарги;

– запрошування громадянина за його ба-
жанням на засідання певного органу, яким 
буде досліджуватися та розглядатися заява 
чи скарга;

– відміна або зміна оскаржуваних рішень 
у ситуаціях, що передбачені положеннями 
законодавства, у разі, якщо вони не відпові-
дають нормам досліджуваного закону чи ін-
ших нормативних актів; невідкладне вжиття 
заходів із припинення дій неправомірного 
характеру, виявлення, усунення причин та 
умов, що сприяли порушенню;

– забезпечення поновлення порушених 
прав, реальне здійснення прийнятих через 
заяву чи скаргу рішень;

– письмове повідомлення громадяни-
на щодо результатів опрацювання заяви чи 
скарги та суті затвердженого рішення;

– доведення впродовж місяця прийнято-
го рішення до відома місцево-самоврядного 
органу, трудового колективу або громадсько-
го об’єднання за місцем проживання особи 
(на прохання громадянина);

– вжиття заходів стосовно відшкодуван-
ня в порядку, що встановлений положен-
нями закону, матеріальних збитків, якщо їх 
було завдано особі через ущемлення її прав 
та інтересів, що гарантуються законодавчо, 
вирішення питання стосовно відповідаль-
ності осіб, через вину яких було допущено 
порушення;

– особиста організація й перевірка стану 
опрацювання заяв і скарг, вжиття заходів 
стосовно усунення причин, якими вони зу-
мовлені, систематичний аналіз та інформу-
вання населення щодо перебігу цієї діяль-
ності [4].

Головною характерною рисою законодав-
чого розвитку, зокрема й адміністративного, 
у країнах демократичного типу є спрямова-
ність розвитку на гарантування прав та інтер-
есів громадян законного типу в межах відно-
син держави та її органів. Однією з найбільш 
важливих гарантій цього є точна регламен-
тація процедурної сторони правовідносин 
між особами та державою. За такої ситуації 
службовець адміністрації діє не самовільно, 
а точно слідуючи встановленому порядку. 
Вищенаведене гарантує рівність фізичних 
осіб перед положеннями закону, оскільки 
щодо всіх подібних справ використовуєть-
ся спільна процедура. Окрім зазначеного, 
варто зауважити, що існування процедури, 
яка встановлена законодавчо, є базою щодо 
реалізації контролю законності в діяльності 
владних органів, зокрема й судового [6, с. 5].

Щоб покращити існуючий нині стан 
правового регулювання питання щодо ад-
міністративних процедур, Концепцією 
адміністративної реформи було передба-
чене прийняття Адміністративно-процедур-
ного кодексу України, яким було б закріпле-
но стандарти демократичного європейського 
типу в межах відносин громадян із виконав-
чими й місцево-самоврядними органами 
[7, с. 45].

На сьогодні існує тільки проект Адміні-
стративно-процедурного кодексу України 
(далі – АПК України), згідно з положен-
нями якого адміністративною процедурою 
є порядок провадження адміністративної 
природи, що визначається законодавством, 
а безпосередньо адміністративне прова-
дження є сукупністю послідовно здійсню-
ваних органом адміністративного різновиду  
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процедурних дій і прийнятих рішень щодо 
розгляду й вирішення справи адміністратив-
ного типу, яка закінчується прийняттям акта 
адміністративної природи та його втіленням 
у життя [8]. З наведеного постає, що проек-
том АПК України визначається адміністра-
тивна процедура через категорію сукупності 
дій публічно-адміністративного органу, що 
має на меті прийняття певного акта та вті-
лення в життя такого рішення.

Пропонуємо розглянути деякі положен-
ня та новели проекту АПК України. По-
перше, у ньому надано визначення терміна 
«адміністративна процедура». По-друге, іс-
тотною юридичною новелою цього проекту 
є уніфікований виклад головних принципів 
реалізації адміністративних процедур. Так, 
поряд із загальними принципами процесу 
адміністративного типу (наприклад, закон-
ності, об’єктивності, гласності, рівності 
перед законом тощо) істотної ролі набуває 
закріплення проектом АПК України таких 
принципів:

– верховенства права;
– презумпції правомірності дій і вимог 

суб’єкта звернення;
– гарантування юридичного захисту;
– застосування повноважень із визначе-

ною ціллю;
– неупередженості органу адміністратив-

ної природи та його добросовісності, розсуд-
ливості;

– пропорційності;
– ефективності;
– гарантування права особи на участь у 

провадженні адміністративного характеру.
На думку Л. Кисіль, перевагами проекту 

АПК України є такі положення:
1) розширене коло осіб, яким належить 

право подання звернень. Використане в 
проекті поняття «особи» зараховує до свого 
складу не тільки фізичних осіб, які досягли 
повноліття та не визнані судом недієздат-
ними, та осіб до досягнення такого віку в 
справах щодо відносин публічно-правово-
го характеру, у межах яких вони, згідно із 
законодавством, можуть бути суб’єктами, а й 
юридичних осіб, зокрема іноземних, які ма-
ють правоздатність і дієздатність відповідно 
до положень Цивільного кодексу України;

2) більш чітка та логічна структура поня-
тійного апарату з огляду на такі міркування:

а) оскільки фізичні та юридичні особи 
заради вирішення фактичних обставин щодо 
їх життєдіяльності направляють звернення 
до виконавчих, місцево-самоврядних орга-
нів, їхніх службових і посадових осіб, то іс-
тотного значення в проекті АПК України 
набувають насамперед поняття «адміністра-
тивна справа» та «адміністративний орган»;

б) точно визначені підстави щодо по-
рушення провадження з адміністративної 
справи (подання заяви або скарги, ініціатива 
суб’єкта з повноваженнями);

в) вибудована процедура просування 
послідовних дій («дія чи бездіяльність» –  
«адміністративні процедури» – «проваджен-
ня в індивідуальній адміністративній спра-
ві»), що мають на меті досягнення визначено-
го правового результату – прийняття рішення 
процедурної природи, акта адміністративного 
характеру або рішення за скаргою;

3) закріплюється визначення терміна 
«адміністративна послуга» через категорію 
прийняття на базі законодавчого акта за звер-
ненням фізичної чи юридичної особи акта 
адміністративної природи, що спрямований 
на здійснення й захист її прав та інтересів, 
які встановлюються законом, та/або на здій-
снення особою зобов’язань, які визначені 
законодавством (наприклад, одержання лі-
цензії, сертифікату, інших дозвільних доку-
ментів, процес реєстрації тощо) [5, с. 149–150].

Висновки

У результаті проведеного дослідження 
можемо констатувати насамперед, що ана-
ліз наукових джерел і чинного українського 
законодавства стосовно реалізації адміні-
стративних процедур свідчить про те, що 
адміністративно-процедурне законодавство 
України, як правило, є підзаконним, нині має 
недостатньо збалансований характер та не 
повністю відповідає стандартам адміністра-
тивних процедур європейського типу.

Покращити ситуацію в Україні можна за 
допомогою ухвалення окремого норматив-
но-правового акта щодо адміністративних 
процедур, що дасть можливість інтегрування 
адміністративного законодавства України із 
законодавством Європи.
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Статья посвящена рассмотрению правовой категории административных процедур. Проана-
лизированы научные подходы к ключевым категориям правового регулирования административной 
процедуры. Автором рассмотрены особенности правового регулирования административных про-
цедур, что предусмотрено освещением результатов анализа закрепления определенных норм и 
предписаний относительно регламентации административных процедур как правовой категории 
административного права. Проведенный анализ последних исследований, публикаций и норматив-
но-правовой базы Украины показал, что в юридической науке вопрос административных процедур 
в целом не нашел своего целевого комплексного освещения. Фрагментарно ссылки на отдельные ад-
министративные процедуры нашли отображение в отдельных нормативно-правовых актах, однако 
полноценного акта, целью которого было бы регулирование института административных проце-
дур, до сих пор нет. В рамках статьи приведен перечень нормативно-правовых актов, с помощью 
которых осуществляется правовая регламентация анализируемой категории, исследованы некото-
рые положения проекта Административно-процедурного кодекса Украины, в частности, приведено 
определение термина «административная процедура», а также основные принципы по реализации 
административных процедур. Определено, что существенной проблемой, которая задерживает раз-
витие категории административных процедур, является отсутствие нормативного акта, который 
упорядочил бы все вопросы относительно административных процедур. Поэтому предложено при-
нять отдельный нормативный акт об административных процедурах, который позволит интегри-
ровать административное законодательство Украины с законодательством Европы.

Ключевые слова: административная процедура, правовое регулирование административных про-
цедур, Административно-процедурный кодекс Украины.

The article is devoted to the consideration of the legal category of administrative procedures. The scientif-
ic approaches to the key categories of the legal regulation of the administrative procedure are analyzed. The 
author considers the particular qualities of the legal regulation of administrative procedures, which is provid-
ed by the results of the analysis of the fixing of certain norms and regulations on the regulation of administra-
tive procedures as a legal category of administrative law. The analysis of the latest studies, publications and 
the legal framework of Ukraine have shown that in the legal science the issue of administrative procedures 
in whole did not found its target complex interpretation. Fragmentary references to specific administrative 
procedures were reflected in separate legal acts, however, a full-fledged act, the purpose of which is to regu-
late the institute of administrative procedures, is still in development. There are a list of normative legal acts 
by which legal regulation of the analyzed category is carried out in the article, examined the norms of the 
Administrative Procedural Code of Ukraine, in particular, given the definition of the term “administrative 
procedures” and the basic principles for the implementation of administrative procedures. It was determined 
that a significant problem that delayed the development of the category of administrative procedures was the 
lack of a normative act that would streamline all questions regarding administrative procedures. Therefore, it 
is proposed to adopt a separate normative act on administrative procedures, which will enable to integrate the 
administrative legislation of Ukraine into the legislation of Europe.

Key words: administrative procedure, legal regulation of administrative procedures, Administrative-
Procedural Code of Ukraine.
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СТИМУЛИ ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ 
У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ПРАВОВЕ 
ЗАКРІПЛЕННЯ ВИДІВ, ЗАСТОСУВАННЯ

У статті подається аналіз досвіду правового регулювання застосування стимулів для публічних 
службовців у зарубіжних країнах, порушується питання про визначення пріоритетів запозичення його 
для України. Автором обґрунтовується важливість урахування позитивного зарубіжного досвіду ви-
рішення цього питання як загалом для розвитку публічної служби в Україні, так і для забезпечення її 
ефективності. Акцент зроблено на тому, що запозичення зарубіжного досвіду має бути не тотальним, 
вибірковим щодо однієї-кількох країн, а виваженим, обґрунтованим, з обов’язковим урахуванням спе-
цифіки національного нормотворчого процесу, потреб сучасного етапу розвитку Української держави. 
Для цього важливим є поглиблений аналіз зарубіжного досвіду вирішення окремих питань правового за-
безпечення ефективності публічної служби. Автор вибирає два питання для аналізу – види стимулів 
для публічних службовців та процедура їх застосування. У статті аналізується досвід багатьох зару-
біжних країн, які «входять» до різних правових систем світу, виокремлюються особливості визначення 
видів стимулів та засад процедури їх застосування. Автором звернуто увагу на те, що превалюють 
матеріальні види стимулів (наприклад, підвищення окладу, премії, бонуси тощо) та змішані види сти-
мулів, які передбачають поєднання моральних та матеріальних засад стимулювання публічних служ-
бовців (подяка, похвала, почесні звання, медалі, знаки з одночасною грошовою винагородою тощо). У 
роботі зазначається, що такі види стимулів, перш за все змішані, є найбільш ефективними засобами 
реагування на заслуги особи у службовій діяльності. Вони є прийнятними і для запозичення в Україні. 
Процедура застосування стимулів у законодавстві регламентується на рівні різних нормативно-пра-
вових актів, з різним ступенем деталізації у різних країнах. Автор обґрунтовує потребу запозичення 
для України у процесі оновлення положень законодавства про публічну службу досвіду тих зарубіжних 
країн, які досить детально регламентують засади стимулювання у публічній службі у законодавчих, 
в т.ч. кодифікованих, актах про публічну службу, закріплюють критерії, процедуру оцінювання ре-
зультатів службової діяльності осіб, передбачають взаємозв’язок результатів оцінювання (категорії, 
ранги результативності тощо) й стимулів, їх види, розмір. У статті обґрунтовується потреба за-
позичення зарубіжного досвіду в частині визначення засад публічності, прозорості, обґрунтованості, 
об’єктивності у процедурі стимулювання, а також розширення засад залучення громадськості.

Ключові слова: публічна служба, стимули, види, процедура, зарубіжний досвід, правове регулювання.

Вступ. В умовах запозичення позитив-
ного досвіду правового забезпечення резуль-
тативності публічної служби у зарубіжних 
країнах для України увага вчених-юристів, 
юристів-практиків має зосереджуватися на 
максимальному використанні ресурсу фено-
мену стимулів у службовому праві як одного 
із засобів забезпечення підвищення резуль-
тативності діяльності публічних службов-
ців. Враховуючи те, що у зарубіжних краї-
нах накопичено достатній досвід правового 
регулювання засад застосування стимулів 
для публічних службовців, який може бути 
корисним і для України, варто зосередити 
увагу на основних положеннях, які можна і 
варто було б урахувати у процесі сучасного 
нормотворення в Україні щодо сфери відно-
син публічної служби. При цьому не варто 

концентрувати увагу лише на досвіді кра-
їн Європи, цікавим виглядає і досвід інших 
країн, який пройшов апробацію часом і прак-
тикою, і, як наслідок, у цих країнах спостері-
гається досить високий рівень розвитку пу-
блічної служби, результативності службової 
діяльності осіб, які перебувають на публічній 
службі.

Розгляд питання запозичення позитив-
ного досвіду правового регулювання від-
носин, пов’язаних із застосуванням заходів 
стимулювання до публічних службовців, 
передбачає з’ясування кількох важливих 
питань, серед яких: які саме стимули перед-
бачені у законодавстві зарубіжних країн для 
публічних службовців? якою є процедура 
застосування стимулів для публічних служ-
бовців?
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Питання аналізу зарубіжного досвіду 
регламентації засад застосування стимулів 
до публічних службовців висвітлювалися 
на рівні або окремих наукових статей щодо 
досвіду окремих держав в аспекті різновиду 
стимулу, різновиду публічної служби, або 
науково-практичних, навчальних джерел з 
питань публічної служби та її правових засад 
загалом з одночасним узагальненим аналі-
зом і питань стимулів. Комплексного аналізу 
досвіду зарубіжних країн з питань стимулів у 
службовому праві немає, що й актуалізує від-
повідне дослідження.

Метою роботи є аналіз досвіду зарубіж-
них країн у правовому регулюванні засад 
застосування стимулів для публічних 
службовців і визначення пріоритетів для 
запозичення його позитивної частини 
(апробованої часом і практикою) для Укра-
їни в умовах оновлення законодавства про 
публічну службу.

Основний зміст. Аналіз наукових, 
навчальних джерел, присвячених як стиму-
лам у службовому праві, так і окремим пи-
танням правового регулювання суспільних 
відносин, пов’язаних зі стимулами для пу-
блічних службовців, свідчить про те, що на 
рівні комплексних робіт це питання у систе-
матизованому вигляді не досліджувалося. Є 
або ж роботи з окремих проблемних питань 
стимулів для публічних службовців, або між-
галузеві роботи з відповідної проблематики, 
що й зумовлює потребу узагальнення поло-
жень щодо зарубіжного досвіду правового 
регулювання відповідних відносин, в т. ч. й 
щодо можливого визначення тих положень, 
які можуть бути запозичені в Україні на су-
часному етапі державотворення.

Аналіз різноманітних джерел свідчить 
про те, що у зарубіжних країнах питання 
застосування стимулів для публічних служ-
бовців знайшло своє нормативне закріплен-
ня та досить широке застосування. При 
цьому досить широким є перелік тих видів 
стимулів, які вважається за доцільне вико-
ристовувати, а також різною є процедура їх 
застосування.

Так, зокрема, у країнах Європи перева-
жають матеріальні, а також змішані, форми 
стимулів і декілька варіантів процедури їх 
застосування. Наприклад, у Нідерландах 
(Королівство Нідерланди) передбачено 
матеріальні види стимулів для публічних 
службовців, найпоширеніші із яких – підви-
щення окладу або ж бонуси (бонусна премія) 
за «досягнення ним відмінних результатів у 
службовій діяльності» [1, с. 333]. При цьому 
підвищення посадового окладу може бути у 
межах «інтервалу», «вилки посадових окла-

дів» для певної чітко визначеної посади за 
підсумками щорічного інтерв’ювання (у де-
яких джерелах згадуються оцінювальні зу-
стрічі) за участю безпосереднього керівника 
та вищестоящої посадової особи з визначен-
ням ступеня відповідності наявних резуль-
татів службової діяльності особи та показ-
ників, які були визначені на початку року і 
закріплені у трудових угодах [2, с. 90].

У Німеччині також система заходів сти-
мулювання безпосередньо «прив’язана» до 
результатів оцінювання службової діяльності 
особи. Зокрема, службовцям керівних посад 
виплачується щомісячна премія у розмірі 
семи відсотків базового окладу на підставі рі-
шення безпосереднього керівника за «ефек-
тивність роботи особи протягом попередньо-
го року» [2, с. 92], щоправда, законодавством 
передбачається й максимальний розмір пре-
мії для такої категорії осіб задля усунення 
зловживань з їхнього боку та з боку їхніх 
керівників. Розмір премії не може переви-
щувати десяти відсотків розміру посадового 
окладу такої особи. 

Щоправда, у Німеччині поширення на-
було запровадження колективних премій 
для службовців певного органу влади, які не 
є «простою сукупністю індивідуальних пре-
мій, а є єдиною премією для всього колекти-
ву», т. з. «командною премією» [10, с. 781]. 
Її розмір дорівнює 250 відсотків розміру 
індивідуальної премії. Цікавим є той факт, 
що у Німеччині, як і в ряді інших країн Єв-
ропи, премії передбачаються переважно не 
для службовців, які займають керівні посади 
(вони хоча і є, однак їх розмір лімітований та 
кількість не є великою), а для службовців, які 
якраз такі посади не обіймають [10, с. 781], 
що свідчить про те, що серед стимулів для 
публічних службовців премії не відводиться 
роль основного важелю впливу на діяльність 
службовців. Вона, скоріше за все, є допо-
міжним видом стимулу порівняно зі служ-
бовим просуванням. Додатково також може 
застосовуватися «надбавка за результати 
роботи – до 7 % посадового окладу з випла-
тою протягом терміну до одного року, пере-
міщення до іншої службової групи до наступ-
ного планового переведення» [10, с. 781].

У Франції також превалюють матеріаль-
ні заходи стимулювання, серед яких: «пре-
мія, допомога на житло, сімейна доплата, 
виплати відомчого характеру для окремих 
різновидів публічних службовців залежно 
від виду публічної служби» [1, с. 332]. Ціка-
вим є те, що стимули залежать в основному 
від результатів службової діяльності особи, 
а також від «розряду службовця, посади, яку 
особа займає, його чину» [1, с. 332; 3, с. 44]. 
Процедура стимулювання передбачає певну 
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стадійність, участь комітетів із винагород 
(цей термін є узагальненим і охоплює всі 
види стимулів) й обґрунтування доцільнос-
ті стимулювання особи за «високі показ-
ники у діяльності» [1, с. 333]. Щоправда, 
чимало питань, безпосередньо пов’язаних 
зі стимулами щодо публічних службовців, 
залишаються відкритими (наприклад, фор-
малізація рекомендацій щодо взаємозв’язку 
результатів оцінки та кар’єрного просуван-
ня, наслідків неефективної діяльності особи 
тощо) [2, с. 92]. Законодавець передбачає й 
певні обмеження щодо розмірів матеріаль-
них стимулів. Так, зокрема, розмір премії не 
може перевищувати двадцяти відсотків від 
«повного посадового окладу» (окладу з усі-
ма видами надбавок) [1, с. 333], щоправда, у 
деяких джерелах цей розмір дорівнює 25 від-
соткам [10, с. 783]. 

В Австрії як для державних службовців, 
так і осіб, що працюють за договором, перед-
бачається досить велика група стимулів у 
грошовій формі (премії, надбавки за стан 
безперервної служби у розмірі двох або чо-
тирьох місячних окладів після «досягнення 
відповідно двадцяти п’яти та сорока років 
стану» [1, с. 350], надбавки за виконання 
роботи з високим ризиком та у складних 
умовах, у понаднормований час тощо) і не 
грошовій формі (наприклад, надання можли-
вості додаткового навчання, надання додат-
кової творчої відпустки тощо) [1, с. 352-353]. 
При цьому має місце детальне регулювання 
правових засад застосування таких стимулів 
щодо вищезазначених категорій осіб у «Фе-
деральному Законі 1948 року про службове 
право та заробітну плату найманих за контр-
актом службовців Федерації» та «Федераль-
ному Законі 1956 року про заробітну плату 
державних службовців» із виокремленням 
конкретних підстав для кожного виду сти-
мулу, широким громадським обговоренням 
доцільності застосування щодо конкретної 
особи, певними обмеженнями щодо розміру, 
періодичності тощо. Так, наприклад, для осіб, 
які найняті за контрактом, премія як вид сти-
мулу може застосовуватися у разі наявнос-
ті таких підстав: «виконання покладених 
обов’язків із надзвичайною якістю та відпові-
дальністю; прояв ініціативи, комунікативних 
навичок; реалізація завдань публічного ор-
гану у надзвичайно короткі строки, у склад-
них умовах; взяття шефства над молодими 
колегами тощо» [1, с. 349–350]. Розмір такої 
премії не може бути меншим ніж десять від-
сотків та не більшим ніж п’ятдесят відсотків 
від місячної заробітної плати особи з усіма 
видами надбавок [1, с. 349]. Це дозволяє та-
кож зробити висновок про те, що і надбавки 
також застосовуються до цих осіб, а отже, і їх 

можна розглядати як різновид стимулу для 
осіб, які перебувають на публічній службі.

 У Великобританії система заходів сти-
мулювання публічних службовців має ви-
гляд розгалуженого комплексу різноманіт-
них заходів, які застосовуються як форма 
«варіативної винагороди» за сумлінну служ-
бу [4, с. 9], і передбачає підвищення оплати 
праці особи у межах «вилок оплати праці», 
премії (для керівників органів влади її роз-
мір не може перевищувати двадцяти від-
сотків від річного окладу [2, с. 86; 4, с. 8]), 
цінних подарунків у натуральному вигляді 
«за відмінну роботу, підвищення командно-
го духу і видатний внесок» [5]. Щоправда, 
законодавець встановлює вимоги щодо та-
ких подарунків: «вони мають бути прийнят-
ними і відповідати рівню досягнуто успіху; 
не зачіпати потенційні конфліктні питання; 
не задовольняти прохань про надання кон-
кретного предмети або послуги» [1, с. 335]. 
Досить різноманітною є система надбавок і 
бонусів для публічних службовців, у т. ч. й 
«колективних» за роботу особи у складі ко-
манди з вирішення того чи іншого завдання, 
щоправда, визначити ступінь ефективності 
особи у командній грі» буває досить складно, 
а отже, й застосування цих заходів стимулю-
вання викликає на практиці більше запитань, 
ніж індивідуальних. Для публічних служ-
бовців передбачена можливість застосуван-
ня для них і заходів стимулу не грошового 
змісту. Так, зокрема, у Великобританії для 
дипломатичних працівників можуть присво-
юватися певні титули, зокрема «лицарського 
достоїнства» [1, с. 289; 6, с. 342].

У Литві до публічних службовців можуть 
застосуватися стимули, серед яких – заохо-
чення у вигляді «подяки, особистого пода-
рунку, одноразової виплати за процедурою, 
що встановлена урядом, … державних наго-
род» [1, с. 335; 7, с. 440]. Дещо розширений 
перелік заохочень як різновиду стимулів для 
публічних службовців передбачено в Есто-
нії, а саме: «оголошення подяки: надання 
грошової премії, нагородження коштовним 
подарунком, підвищення розряду посадового 
окладу» [1, с. 336]. Допускається одночасне 
застосування щодо однієї особи кількох за-
ходів і навіть «наявність у особи найвищого 
розряду оплати праці, передбаченого законом 
для цієї групи осіб, не виключає можливос-
ті підвищення розряду посадового окладу, 
окрім того випадку, коли в особи вже най-
вищий розряд оплати праці, який встановле-
ний за шкалою окладів» [7, с. 486]. Цікавим 
є той факт, що подяку може оголошувати 
безпосередній керівник, а для застосування 
решти заохочень передбачається реалізація 
повноважень особи, яка має право прийому 
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на службу, хоча ініціатива може виходити від 
будь-якої особи (керівника будь-якої ланки, 
установи тощо). Положення схожого змісту 
передбачено для публічних службовців і в 
законодавстві Грузії (зокрема, Законі Гру-
зії «Про публічну службу») – за «зразкове 
виконання службових обов’язків, тривалу й 
сумлінну працю, виконання завдань особли-
вої складності й важливості» [1, с. 338-339], 
що свідчить про те, що законодавець «пере-
наситив» положення законодавства щодо 
підстав для стимулювання оціночним по-
няттями. У Болгарії для стимулювання пу-
блічних службовців передбачено можливість 
вручення «грамоти, срібного почесного зна-
ку відповідного адміністративного органу, 
золотого почесного знаку відповідного адмі-
ністративного органу, а також інших фінан-
сових та матеріальних нагород» [7, с. 545]. 
Цікаво, що законодавець використовує кіль-
ка термінів для їх позначення («відзнаки», 
«матеріальна винагорода»), передбачає од-
ночасне їх застосування на розсуд суб’єкта 
призначення й дещо спрощену процедуру 
самого застосування [1, с. 338]. 

Для цивільних державних службов-
ців у Греції також передбачена можливість 
застосування: похвали (за рішенням компе-
тентного міністра), медалі з дипломом (за 
указом Президента) з обов’язковим дотри-
манням процедур узгодження, обґрунтуван-
ня її, опублікування інформації в офіційному 
друкованому джерелі, оголошення за місцем 
служби особи. Можливе й застосування ін-
ших стимулів – грошової виплати, подяки 
(зокрема, для тих «осіб, які йдуть у відставку 
після тридцяти і більше років почесної служ-
би» [1, с. 337]). 

Переважно нематеріальні стимули 
для публічних службовців передбачено у 
законодавстві Бельгії, застосування яких роз-
раховане на публічне визначення їхніх заслуг 
та підвищення моральної їх оцінки за резуль-
татами «оціночних зустрічей» службовця із 
безпосереднім керівником чи керівником ви-
щої ланки раз на два роки [2, с. 92-93].

Окрім країн Європи, цікавим для вивчен-
ня та можливого запозичення деяких здобут-
ків є досвід США та Канади. 

Так, зокрема, у Канаді для державних 
службовців керівної ланки передбачено що-
річне незалежне оцінювання їхньої діяльнос-
ті Адміністрацією Таємної Ради на підставі 
самооцінки, рекомендацій керівника, Коміте-
ту з роботи із вищими посадовими особами, 
коментарів ключових агентств і віднесення 
службовця до одного з п’яти рангів резуль-
тативності. Переважають матеріальні сти-
мули, серед яких: 1) підвищення посадового 
окладу «у межах вилки для цієї позиції», що 

й дозволяє домогтися щорічного збільшення 
посадового окладу публічного службовця у 
разі результативності його службової діяль-
ності на п’ять відсотків; 2) разова премія за 
«нові здобутки кожного року, якщо вони не 
враховані при підвищенні посадового окла-
ду» [2, с. 88]. При цьому разова премія буває 
двох видів – «ризикова виплата» (за «очі-
кувані результати, які досягнуто») й премія 
звичайна. Законодавець чітко передбачив 
максимальну межу розміру цих премій: для 
ризикової виплати – 15-20 відсотків річного 
окладу, для звичайної премії – 6-9 відсотків 
відповідно [2, с. 88].

У США для публічних службовців 
впроваджено цілу систему стимулів за ефек-
тивну результативну діяльність із можли-
вістю публічних інституцій встановлювати 
специфічні аналоги. Зокрема, передбачено 
за підсумками оцінювання результатів ді-
яльності публічних службовців застосуван-
ня щодо них: премій (щоправда, кількість 
осіб, які підпадають під преміювання, не 
може перевищувати половину персоналу, а 
розмір премії – двадцяти відсотків від суми 
посадового окладу) [1, с. 342]. Підставою для 
преміювання слугують результати оцінюван-
ня діяльності особи. Так, наприклад, у Мініс-
терстві внутрішніх справ США впроваджено 
п’ять категорій результативності службовців 
керівного складу: «незадовільний рівень», 
«мінімально задовільний рівень», «той, що 
задовольняє всім вимогам», «видатна ефек-
тивність», «виняткова ефективність», при 
цьому преміюванню можуть підлягати лише 
ті службовці, результати діяльності яких оці-
нені не нижче ніж «той, що задовольняє всім 
вимогам» [2, с. 89-90].

Для осіб, які тривалий час перебувають 
на публічній службі, можуть застосовува-
тися спеціальні премії, а саме: Президент-
ська премія державним службовцям за 
видатні заслуги у розмірі 35 % від окладу й 
заохочувальна премія у розмірі 20 % окладу 
[1, с. 342-343]. Додатково можливі премії 
за окремі здобутки, в т. ч. й певним чином 
пов’язані з особою службовця, колективні 
винагороди тощо. Становлять інтерес і по-
чесні звання заслуженого і видатного дер-
жавного службовця, які можуть присвоюва-
тися на один рік як захід стимулювання за 
високі показники результативності службо-
вої діяльності особи. Присвоєння відповід-
них звань є прерогативою Президента, про-
цедура передбачає дотримання погоджень, а 
також обмежень (не частіше одного разу на 
чотири роки можливе присвоєння не більше 
ніж п’яти відсоткам від загальної чисельності 
службовців щодо заслуженого й одного від-
сотка – видатного). Ці заходи слід вважати 
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комплексними, або ж змішаними, бо одно-
часно передбачається виплата одноразової 
премії особі у розмірі 10 тис. доларів (для 
заслуженого) або 25 тис. доларів (для видат-
ного) [1, с. 343; 8]. Для окремих різновидів 
публічної служби, а отже й для публічних 
службовців, можуть застосовуватися й інші 
стимули. Так, наприклад, у системі Закор-
донної служби США встановлено цілу «низ-
ку спеціальних відзнак: відзнака Державного 
секретаря, відзнака Державного секретаря 
за відмінну службу, свідоцтво доблесті, від-
знака за героїзм, Зірка Закордонної служби 
імені Томаса Джефферсона, відмінна почес-
на відзнака, вище почесна нагорода, похваль-
на почесна нагорода, почесна відзнака для 
осіб, які звільняються зі служби» [1, с. 299], 
а також надбавка 20 % за успішну роботу, 
одноразова «Президентська премія» у роз-
мірі 20 тисяч доларів [1, с. 302; 6, с. 345-346]. 
При цьому різними є безпосередні підстави, 
процедура, суб’єкти застосування, черговість 
застосування та деталізація правової регла-
ментації. 

Матеріальні види стимулів є доміную-
чими для публічних службовців у Бразилії. 
Це, перш за все, премії, розмір яких досягає 
50 % посадового окладу службовця [2, с. 94]. 
Премії також є поширеними у Кореї для 
публічних службовців, якщо їхня службо-
ва діяльність досягає рівня «задовільно» за 
підсумками щорічного оцінювання [2, с. 94]. 
Матеріальні види стимулів переважають і 
щодо публічних службовців у Сінгапурі (зви-
чайні бонуси, спеціальні бонуси) [1, с. 345], 
тоді як у Китаї, поряд із матеріальними, 
активно використовуються (і навіть, мож-
на сказати, превалюють) нематеріальні та 
змішані види стимулів для публічних служ-
бовців, серед них: «похвала, заслуга третьої 
категорії, заслуга другої категорії, заслуга 
першої категорії, почесні звання … При цьо-
му «заохочувальні заходи» застосовуються 
до публічних, в даному випадку державних 
службовців, урочисто з одночасним надан-
ням грошової винагороди або інших вина-
город» (ст. 51 Закону КНР «Про державну 
службу») [1, с. 340]. 

Суто матеріальне стимулювання для пу-
блічних службовців також передбачено у 
законодавстві Нової Зеландії («шляхом ко-
ригування оплати їхньої праці» [9, с. 114], 
а також преміювання за «особливі досяг-
нення» [2, с. 90]), щоправда, цікавим є те, 
що всі питання стимулювання публічних 
службовців – це прерогатива незалежного 
органу – Комісії з державної служби. Також 
матеріальне стимулювання превалює й для 
публічних службовців у Австралії – підви-
щення посадового окладу або ж преміюван-

ня для «найбільш успішних службовців» 
[2, с. 91; 1, с. 347].

Отже, як свідчить навіть узагальнений 
аналіз досвіду вищезазначених зарубіжних 
країн, у законодавстві, що регламентує заса-
ди публічної (окремих її різновидів) служби, 
передбачено можливість застосування щодо 
публічних службовців стимулів за резуль-
татами оцінювання їхньої службової діяль-
ності. Здебільшого превалюють матеріальні 
(підвищення окладу, премії, бонусу тощо) 
або ж змішані (присвоєння почесного зван-
ня з одночасною грошовою виплатою, оголо-
шення подяки, похвали, вручення нагруд-
ного знака з виплатою грошової винагороди 
тощо) різновиди стимулів, хоча можуть бути 
й нематеріальні види стимулів (щоправда, їх 
не можна вважати домінуючими або ж єдино 
можливими, за винятком деяких зарубіжних 
країн). Досить цікавим виглядає досвід зару-
біжних країн у цьому питанні для України в 
аспекті різноманітності варіантів стимулів, 
особливо щодо змішаних видів стимулів. 
Останні одночасно зорієнтовані на публічне 
визначення заслуг публічних службовців, 
підвищення їхнього авторитету, самооцін-
ки, а також матеріальну винагороду за іні-
ціативність, сумлінність, інноваційність, ре-
зультативність їхньої службової діяльності 
з одночасним спонуканням до максимальної 
реалізації свого ресурсу у майбутньому. Саме 
поєднання моральних та матеріальних засад 
стимулювання виглядає вдалим для забез-
печення адекватного реагування на будь-які 
прояви заслуг публічних службовців. І саме 
у цьому аспекті прийнятним для запозичен-
ня виглядає досвід країн, які у законодавстві 
передбачили засади можливого застосування 
для публічних службовців різноманітних за-
ходів стимулювання саме змішаного харак-
теру для адекватного реагування на різні 
прояви їхніх заслуг під час службової діяль-
ності.

Стосовно процедурних засад застосуван-
ня домінуючими є ті, які передбачають 
«прив’язку» результатів оцінювання служ-
бової діяльності до виду заходу стимулю-
вання. При цьому прийнятним для України 
в аспекті запозичення виглядає досвід тих 
країн, які регламентували критерії оціню-
вання, процедуру оцінювання (наприклад, 
«оцінювальні співбесіди», інтерв’ювання, ме-
тод «360 градусів» тощо) на законодавчому 
рівні, а також засади прозорості, обґрунтова-
ності, активного залучення громадськості до 
цієї діяльності (наприклад, висвітлення ста-
дій процедури на офіційному сайті публічної 
установи, забезпечення доступу до участі в 
процедурі в якості спостерігачів представ-
ників громадськості тощо), а в деяких випад-
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ках і створення незалежного суб’єкта такого 
оцінювання, результати діяльності якого і є 
підставою для вирішення питань стимулю-
вання публічних службовців (наприклад, у 
Канаді – Адміністрація Таємної ради, у Но-
вій Зеландії – Комісія з державної служби), і 
закріплення основного положення про узго-
дженість результатів оцінювання службової 
діяльності до стимулів для публічних служ-
бовців (категорій, рангів результативності та 
видів і розмірів стимулів). 

Бажано врахувати вищезазначені пріори-
тети визначення правових засад застосуван-
ня заходів стимулювання для публічних 
службовців у зарубіжних країнах в Україні 
в умовах сучасних державотворчих та пра-
вотворчих процесів, докорінного оновлення 
законодавства про публічну службу. Саме 
позитивний зарубіжний досвід визначення 
правових засад застосування стимулів для 
публічних службовців у частині видового їх 
розмаїття та процедурних засад сприятиме 
забезпеченню ефективності публічної служ-
би в цілому. 
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В статье дается анализ опыта правового регулирования применения стимулов для публичных 
служащих в зарубежных странах, ставится вопрос об определении приоритетов заимствования 
его для Украины. Автором обосновывается важность учета позитивного зарубежного опыта реше-
ния этого вопроса как в целом для развития публичной службы в Украине, так и для обеспечения ее 
эффективности. Акцент сделан на том, что заимствование зарубежного опыта должны быть не 
полным, выборочным по одной-нескольким странам, а взвешенным, обоснованным, с обязательным 
учетом специфики национального нормотворческого процесса, потребностей современного этапа 
развития Украинского государства. Для этого важен углубленный анализ зарубежного опыта реше-
ния отдельных вопросов правового обеспечения эффективности публичной службы. Автор выбира-
ет два вопроса для анализа – виды стимулов для публичных служащих и процедура их применения.  
В статье анализируется опыт многих зарубежных стран, которые «входят» в различные правовые 
системы мира, выделяются особенности определения видов стимулов и основ процедуры их примене-
ния. Автором обращено внимание на то, что превалируют материальные виды стимулов (например, 
повышение оклада, премии, бонусы и т. п.) и смешанные виды стимулов, которые предусматривают 
сочетание моральных и материальных основ стимулирования публичных служащих (благодарность, 
похвала, почетные звания, медали, знаки с одновременным денежным вознаграждением и т.д.).  
В работе отмечается, что определенные виды стимулов, прежде всего смешанные, являются наи-
более эффективными средствами реагирования на заслуги лица в служебной деятельности. Они яв-
ляются приемлемыми и для заимствования в Украине. Процедура применения стимулов в законода-
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тельстве регламентируется на уровне различных нормативно-правовых актов, с разной степенью 
детализации в разных странах. Автор обосновывает необходимость заимствования для Украины 
в процессе обновления положений законодательства о публичной службе опыта тех зарубежных 
стран, которые достаточно подробно регламентируют основы стимулирования в публичной службе 
в законодательных, в т. ч. кодифицированных, актах о публичной службе, закрепляют критерии, 
процедуру оценки результатов служебной деятельности лиц, предусматривающую взаимосвязь ре-
зультатов оценки (категории, ранги результативности и т. д.) и стимулов, их виды, размер. В ста-
тье обосновывается необходимость заимствования зарубежного опыта в части определения основ 
публичности, прозрачности, обоснованности, объективности в процедуре стимулирования, а также 
расширения основ привлечения общественности.

Ключевые слова: публичная служба, стимулы, виды, процедура, зарубежный опыт, правовое регу-
лирование.

The article analyzes the experience of legal regulation of the use of incentives for public servants in foreign 
countries, raises the question of the possibility of determining the priorities of its borrowing for Ukraine. The 
author substantiates the importance of taking into account the positive foreign experience of solving this issue 
as a whole for the development of public service in Ukraine and for ensuring its effectiveness. The emphasis is 
on the fact that the borrowing of foreign experience should not be total, selective in relation to one or several 
countries, but balanced, well-grounded, with due consideration of the specifics of the national rule-making 
process, needs of the current stage of development of the Ukrainian state. For this purpose, it is important to 
in-depth analysis of foreign experience in solving certain issues of legal security of the effectiveness of the 
public service. The author selects two questions for analysis - types of incentives for public servants and the 
procedure for their application. The article analyzes the experience of many foreign countries that "belong" 
to different legal systems of the world, singles out the features of determining the types of incentives and the 
principles of the procedure for their application. The author draws attention to the fact that the material types 
of incentives prevail (for example, salary increase, bonuses, bonuses, etc.) and mixed types of incentives that 
combine the moral and material principles of stimulating public servants (gratitude, praise, honorary titles, 
medals, signs at the same time cash reward, etc.). The paper states that such types of incentives, first of all 
mixed, are the most effective means of responding to the merits of a person in the service sector. They are also 
acceptable for borrowing in Ukraine. The procedure for applying incentives in the legislation is regulated at 
the level of different legal acts, with varying degrees of detail in different countries. The author substantiates 
the need for borrowing for Ukraine in the process of updating the provisions of the public service law of the 
experience of those foreign countries, which in a sufficiently detailed manner regulate the principles of stimu-
lation in the public service in legislative, including codified, acts on public service, establish criteria, procedure 
for evaluating the results of service activities of individuals, provide for the relationship of the results of eval-
uation (categories, grades of performance, etc.) and incentives, their size size. The article substantiates the 
need to borrow foreign experience in terms of determining the principles of publicity, transparency, reason-
ableness, objectivity in the stimulation procedure, as well as broadening the principles of public engagement.

Key words: public service, incentives, types, procedure, foreign experience, legal regulation.
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У статті визначено поняття реалізації обмежувальних норм адміністративного права. Визна-
чено особливості дотримання, використання, виконання, забезпечення як форм реалізації обмеж-
увальних норм адміністративного права. Наведено авторські визначення даних правових категорій.

Ключові слова: обмеження, правові обмеження, адміністративно-правові обмеження, суб’єкт, заборона.

Постановка проблеми. Реалізація адмі-
ністративно-правових норм, якими визна-
чено обмеження прав громадян у сфері пу-
блічного управління, має неоднозначний, 
специфічний характер. Кожний спосіб ре-
алізації має свої специфічні особливості, 
що випливають зі змісту обмеження, що 
застосовується. На нашу думку, реалізація 
адміністративно обмежувальних норм, що 
визначені в адміністративно-правових нор-
мах, відбувається у чотирьох формах (спо-
собах), що проявляється в діях суб’єктів ад-
міністративного права, на які спрямовані ці 
обмеження, та суб’єктах, які уповноважені їх 
застосовувати.

Метою статті є розкриття змісту обмеж-
увальних норм адміністративного права.

Стан дослідження. Питання правових 
обмежень людини і громадянина свого часу 
були предметом досліджень П. П. Андрушко, 
Ю. В. Градової, Я. А. Колінко, С. О. Кузнічен-
ка, М.І. Матузова, О.В. Малько, П. М. Рабіно-
вича, О. А. Савченко, М. В. Савчина, М. Ф. Се-
лівона, М. І. Хавронюка.

Виклад основного матеріалу. Права, 
свободи та законні інтереси суб’єктів ад-
міністративних правовідносин визначені в 
правових нормах, а права та інтереси у сфері 
публічного права визначені в нормах адміні-
стративного права. Утілення ці норми та, від-
повідно, права та інтереси отримують через 
їх реалізацію у відповідних формах (спосо-
бах). Проте суб’єкти адміністративного пра-
ва під час реалізації законодавчо визначених 
прав та інтересів у будь-якому суспільстві 
стикаються з певними обмеженнями, зумов-
леними потребою захистити інтереси інших 
людей чи суспільства загалом. 

Водночас застосування певних обме-
жень не завжди сприймається суб’єктом 
позитивно, адже обмеження передбачають 

утиснення, визначення певних рамок пове-
дінки суб’єкта адміністративних правовід-
носин. У застосуванні обмежень необхідно 
дотримуватися певних вимог, для того щоб 
їх вид та кількість не були перевищенням 
меж повноважень компетентних суб’єктів. 
Обмеження, які накладаються владою, пови-
нні мати свої межі – інакше під приводом за-
хисту «загального блага» суб’єктивне право 
або свобода будуть просто ліквідовані, пе-
ретворяться на фікцію і тоді вже йтиметь-
ся не про захист прав та інтересів кожного 
суб’єкта права та суспільства загалом, а про 
порушення прав та законних інтересів тих же 
суб’єктів права. 

На жаль, у правозастосовній та нормот-
ворчій практиці трапляються зазначені ви-
падки. У зв’язку з цим в національні та між-
народні документи про права людини поряд 
із самими правами прийнято включати нор-
ми-застереження, що встановлюють підстави 
і межі застосування до них допустимих обме-
жень. При цьому розрізняються спеціальні 
застереження, які належать до окремих прав 
(наприклад, застереження про допустимість 
примусового вилучення майна у власника), і 
загальні застереження, що поширюють свою 
дію на всі права і свободи.

Із цього приводу в положеннях Хартії Єв-
ропейського Союзу про основні права і Кон-
венції про захист прав людини і основних 
свобод визначені загальні застереження 
щодо обмеження прав і свобод (§ 1 ст. 52 
Хартії під назвою «Дія та тлумачення прав і 
принципів»).

Хартія встановлює чотири головні крите-
рії, за яких обмеження можуть бути визнані 
допустимими: по-перше, будь-яке обмежен-
ня на здійснення прав і свобод, закріплених 
у Хартії, має бути передбачено законом; по-
друге, обмеження повинно поважати «осно-
вний зміст» прав і свобод; по-третє, воно пови-
нно відповідати принципу пропорційності,  
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тобто бути пропорційним поставленій меті 
і не йти далі безумовно необхідного; по-
четверте, обмеження повинно проводитися 
тільки в законних цілях, перелік яких є ви-
черпним і не підлягає розширенню. До них 
належать «цілі загального інтересу, визнані 
Союзом, або потреби захисту прав та інтер-
есів інших осіб».

Отже, реалізація обмежувальних норм 
адміністративного права – це діяльність 
суб’єктів адміністративного права, спрямо-
вана на визначення та регламентацію пове-
дінки суб’єктів-контрагентів та регулювання 
діяльності суб’єктів публічної адміністрації 
та їх посадових осіб щодо втілення у життя 
приписів, що вони містять, а також форма ви-
раження суб’єктами адміністративного права 
своїх прав та обов’язків у рамках визначених 
обмежень, які передбачені нормою.

Реалізація адміністративно обмежуваль-
них норм, на нашу думку, може відбуватися 
в чотирьох формах: дотримання; виконан-
ня; використання; застосування. Розкриємо 
зміст форм реалізації обмежувальних адміні-
стративно-правових норм.

Першою формою реалізації обмежень в 
адміністративно-правових нормах, яку ми 
розглянемо, є дотримання обмежень у нор-
мах адміністративного права.

Перш за все треба зазначити, що 
суб’єктами дотримання обмежень у нор-
мах адміністративного права є суб’єкти-
контрагенти. Змістом дотримання є пасивна 
поведінка суб’єкта, яка має добровільний 
характер. Водночас відзначимо, що якщо 
суб’єкт-контрагент дотримується встанов-
лених обмежень, то фактично він може не 
вступати в адміністративні правовідносини 
та бути пасивним суб’єктом. Однак якщо 
суб’єкт порушує дані обмеження-приписи, 
то до нього застосовуються негативні наслід-
ки у вигляді: припинення трудового догово-
ру (контракту); визнання правочину у сфері 
підприємницької діяльності недійсним тощо.

Так, наприклад, особам, уповноваже-
ним на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, які звільнили-
ся або іншим чином припинили діяльність, 
пов’язану з виконанням функцій держави 
або місцевого самоврядування, забороняєть-
ся: 1) протягом року з дня припинення відпо-
відної діяльності укладати трудові договори 
(контракти) або вчиняти правочини у сфері 
підприємницької діяльності з юридичними 
особами приватного права або фізичними 
особами – підприємцями, якщо особи, зазна-
чені в абзаці 1 частини 1 статті 26, протягом 
року до дня припинення виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування здій-
снювали повноваження з контролю, нагляду 

або підготовки чи прийняття відповідних 
рішень щодо діяльності цих юридичних осіб 
або фізичних осіб – підприємців; 2) розголо-
шувати або використовувати в інший спосіб 
у своїх інтересах інформацію, яка стала їм 
відома у зв’язку з виконанням службових 
повноважень, крім випадків, встановлених 
законом; 3) протягом року з дня припинення 
відповідної діяльності представляти інтер-
еси будь-якої особи у справах (у тому числі в 
тих, що розглядаються в судах), в яких іншою 
стороною є орган, підприємство, установа, 
організація, в якому (яких) вони працювали 
на момент припинення зазначеної діяльності  
[3, ст. 26]. Таким чином, якщо особа дотри-
мується зазначених обмежувальних припи-
сів та не порушує їх, то вона може не всту-
пати в адміністративні правовідносини, тим 
самим здійснюючи свою пасивну поведінку.

Ще одним прикладом дотримання об-
межень у нормах адміністративного права є 
сфера суспільної моралі.

Так, ст. 2 Закону України «Про захист 
суспільної моралі» передбачено, що вироб-
ництво та обіг у будь-якій формі продукції 
еротичного характеру та продукції, що міс-
тить елементи насильства та жорстокості, до-
зволяються виключно за умови дотримання 
обмежень, встановлених законодавством. 
Так, забороняються виробництво та розпо-
всюдження продукції, яка: 

1) пропагує війну, національну та релі-
гійну ворожнечу, зміну шляхом насильства 
конституційного ладу або територіальної ці-
лісності України; 

2) пропагує фашизм та неофашизм; 
3) принижує або ображає націю чи осо-

бистість за національною ознакою; 
4) пропагує бузувірство, блюзнірство, 

неповагу до національних і релігійних свя-
тинь; 

5) принижує особистість, є проявом зну-
щання з приводу фізичних вад (каліцтва), з 
душевнохворих, літніх людей; 

6) пропагує невігластво, неповагу до 
батьків; 

7) пропагує наркоманію, токсикоманію, 
алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі 
звички [1, ст.2].

У сфері інформаційних технологій в 
умовах сьогодення дедалі більшу увагу 
привертає тематика використання електро-
нного цифрового підпису, при цьому на 
законодавчому рівні передбачені обмеження, 
що виникають під час його використання. 
Користувач послуг ЦСК зобов’язується до-
тримуватися обмежень щодо використання 
свого особистого ключа: 1) не використову-
вати особистий ключ, якщо стало відомо про 
компрометацію особистого ключа або осо-
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бистий ключ використовується (або вико-
ристовувався раніше) іншими особами або 
виявлено неточності або зазнали зміни дані 
у сертифікаті відкритого ключа (для акре-
дитованого ЦСК – посиленому сертифікаті 
відкритого ключа); 2) не використовувати 
особистий ключ для іншої мети, окрім тієї, 
що визначена у сертифікаті відкритого клю-
ча (для акредитованого ЦСК – посиленому 
сертифікаті відкритого ключа), зокрема, не 
використовувати особистий ключ для фор-
мування будь-яких сертифікатів або списків 
відкликаних сертифікатів, та додержуватися 
інших обмежень щодо використання сер-
тифіката; 3) не використовувати особистий 
ключ, відповідний до сертифіката відкритого 
ключа (для акредитованого ЦСК – посиле-
ного сертифіката відкритого ключа), заява 
на скасування чи блокування якого подана 
до ЦСК, протягом часу з моменту подання 
заяви і до моменту офіційного повідомлення 
про скасування чи блокування сертифіката; 
4) не використовувати особистий ключ, від-
повідний до сертифіката відкритого ключа 
(для акредитованого ЦСК – посиленого сер-
тифіката відкритого ключа), що скасований 
або блокований [2].

Таким чином, дотримання обмежуваль-
них норм адміністративного права – це фор-
ма реалізації обмежувальної адміністратив-
ної норми, що характеризується пасивною 
поведінкою суб’єкта, якому вони адресовані, 
при цьому особа, дотримуючись приписів об-
межувальної норми, може навіть не вступати 
в адміністративно-правові відносини. 

Іншою формою реалізації адміністратив-
но-правових норм, що містять обмеження, є 
виконання. Виконання як форма реалізації 
обмежень характеризується, на відміну від 
дотримання, активною поведінкою суб’єкта, 
що спрямована на чітке та неухильне 
виконання приписів, які визначені в тій чи 
іншій адміністративно-правовій нормі. 

Так, наприклад, відповідно до ст. 24 За-
кону України «Про запобігання корупції» 
особи, уповноважені на виконання функ-
цій держави або місцевого самоврядування, 
прирівняні до них особи у разі надходження 
пропозиції щодо неправомірної вигоди або 
подарунка, незважаючи на приватні інтер-
еси, зобов’язані невідкладно вжити таких 
заходів: 1) відмовитися від пропозиції; 2) за 
можливості ідентифікувати особу, яка зроби-
ла пропозицію; 3) залучити свідків, якщо це 
можливо, у тому числі з числа співробітни-
ків; 4) письмово повідомити про пропозицію 
безпосереднього керівника (за наявності) або 
керівника відповідного органу, підприємства, 
установи, організації, спеціально уповнова-
жених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Якщо особа, на яку поширюються об-
меження щодо використання службового 
становища та щодо одержання подарунків, 
виявила у своєму службовому приміщен-
ні чи отримала майно, що може бути не-
правомірною вигодою, або подарунок, вона 
зобов’язана невідкладно, але не пізніше од-
ного робочого дня, письмово повідомити про 
цей факт свого безпосереднього керівника 
або керівника відповідного органу, підприєм-
ства, установи, організації.

Таким чином, виконання як форма реалі-
зації обмежувальної норми полягає у добро-
вільному вчиненні активних дій: - відмова від 
пропозиції; - ідентифікація особи, яка зроби-
ла пропозицію; - залучення свідків; - письмо-
ве повідомлення про пропозицію безпосеред-
нього керівника (за наявності) або керівника 
відповідного органу, підприємства, устано-
ви, організації, спеціально уповноважених 
суб’єктів у сфері протидії корупції тощо.

Разом із тим у разі невиконання суб’єктом 
приписів правової обмежувальної норми 
спостерігається вчинення протилежних дій: 
неповідомлення особою у встановлених 
законом випадках та порядку про наявність у 
неї реального конфлікту інтересів; вчинення 
дій чи прийняття рішень в умовах реального 
конфлікту інтересів; дії, передбачені части-
ною першою або другою, вчинені особою, яку 
протягом року було піддано адміністратив-
ному стягненню за такі ж порушення [3], що 
тягне за собою відповідальність.

Також ст. 27 Закону України «Про запобі-
гання корупції» визначено обмеження спіль-
ної роботи близьких осіб: суб’єкти, на яких 
поширюється дія цього Закону, не можуть 
мати у прямому підпорядкуванні близьких 
їм осіб або бути прямо підпорядкованими у 
зв’язку з виконанням повноважень близьким 
їм особам. Таким чином, суб’єкт повинен не 
просто дотримуватися обмежувальних при-
писів, а вчиняти певні дії чи утримуватися 
від їх вчинення, щоб не порушувати встанов-
лені законом обмеження.

Законом України «Про адміністратив-
ний нагляд за особами, звільненими з місць 
позбавлення волі» передбачено обов’язкове 
виконання особами, щодо яких встановлено 
адміністративний нагляд, таких обмежень: 
а) заборона виходу з будинку (квартири) у 
визначений час, який не може перевищува-
ти восьми годин на добу; б) заборона пере-
бування у визначених місцях району (міс-
та); в) заборона виїзду чи обмеження часу 
виїзду в особистих справах за межі району 
(міста); г) реєстрація в поліції від одного до 
чотирьох разів на місяць [4, ст. 10]. Таким чи-
ном, як бачимо в даному випадку, виконан-
ня як форма реалізації адміністративно  
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обмежувальних норм є не завжди добро-
вільною, а також може забезпечуватися 
застосуванням примусових заходів з боку 
компетентних органів.

Отже, виконання обмежувальної адміні-
стративної норми – це форма реалізації ад-
міністративно-правової норми, що містить 
приписи обмежувального характеру, яка 
полягає в добровільній активній діяльності 
суб’єкта-контрагента з виконання приписів 
відповідної норми та може забезпечуватися 
застосуванням відповідних заходів адміні-
стративного примусу.

Третьою формою реалізації є викорис-
тання. Дана форма реалізації, окрім актив-
ної поведінки суб’єкта та добровільності її 
прояву, характеризується також одночас-
ністю реалізації власних суб’єктивних прав. 
Зміст зазначеної форми полягає в тому, що 
суб’єкт повинен реалізовувати свої права в 
рамках лише визначених законом обмежень, 
які таким чином захищають права та інтере-
си інших суб’єктів адміністративного права. 

Так, наприклад, ДСП 8.8.1.2-001-98 
«Транспортування, зберігання та застосуван-
ня пестицидів в народному господарстві» 
передбачено вимоги та порядок застосуван-
ня пестицидів за допомогою авіації, а також 
визначено обмеження щодо їх використан-
ня: – 5 км від місця постійного перебування 
медоносних пасік; – 2 км від рибогосподар-
ських водойм, відкритих джерел водопос-
тачання, місць випасання домашніх тварин, 
об’єктів природно-заповідного фонду; – 1 км 
від населених пунктів, тваринницьких і пта-
хоферм, а також посівів с/г культур, які вико-
ристовуються в їжу без термічної обробки, 
садів, виноградників і місць проведення ін-
ших с/г робіт. Застосування пестицидів авіа-
ційним методом у сільському господарстві 
повинно здійснюватися в ранкові та вечірні 
години дня, при швидкості руху повітря, що 
не перевищує 3 м/с (дрібнокрапельне об-
прискування) і 4 м/с (крупнокрапельне об-
прискування), температурі повітря не вище 
+22°С, робоча висота над об’єктом обробки 
повинна бути не меншою за 3 м; обприску-
вання вентиляторними і штанговими об-
прискувачами допускається при швидко-
сті вітру до 3 м/с (дрібнокрапельне) і 4 м/с 
(крупнокрапельне). Застосування гербіцидів 
із поливною водою шляхом дощування (гер-
бігація) допускається при швидкості вітру до 
4 м/с. Відповідальність за дотримання метео-
рологічних умов несе керівник робіт, який 
забезпечує використання об'єктивних мето-
дів вимірювання температури і швидкості 
руху повітря.

Зона санітарного розриву від населе-
них пунктів, тваринницьких комплексів, 

місць проведення ручних робіт із догляду за 
сільгоспкультурами, водойм і місць відпо-
чинку при вентиляторному обприскуванні 
повинна бути не менше 500 м, при штанго-
вому і гербігації дощуванням – 300 м. При 
застосуванні аерозольних генераторів ре-
гульованої дисперсності санітарно-захисні 
зони повинні відповідати вимогам, зазначе-
ним в інструкції для даного виду апаратури; 
обробка посівів у цих зонах допускається 
при напрямку вітру від населених пунктів і 
інших об’єктів, що підлягають санітарному 
захисту [5].

Таким чином, суб’єкт вчиняє активні дії 
щодо реалізації свого права на використан-
ня пестицидів з метою оброблення сільсько-
господарських культур. Водночас реалізація 
цього права не повинна порушувати права 
інших суб’єктів адміністративного права, зо-
крема права на екологічно чисте навколишнє 
природнє середовище, здоров’я тощо.

Статтею 110 Земельного кодексу України 
визначено, що на використання власником 
земельної ділянки або її частини може бути 
встановлено обмеження. Право власності на 
земельну ділянку може бути обтяжено пра-
вами інших осіб. Перехід права власності на 
земельну ділянку не припиняє встановлених 
обмежень, обтяжень. Поділ чи об’єднання зе-
мельних ділянок не припиняє дії обмежень, 
обтяжень, встановлених на земельні ділянки, 
крім випадків, коли обмеження (обтяження) 
поширювалося лише на частину земельної 
ділянки, яка в результаті поділу земельної 
ділянки не увійшла до сформованої нової зе-
мельної ділянки [6, ст. 110].

Таким чином, використання обмежень, 
які визначені в конкретних адміністратив-
но-правових нормах, можливе шляхом сві-
домого волевиявлення, активної діяльності 
суб’єкта та реалізації своїх прав.

Отже, використання обмежувальної 
норми в адміністративному праві – це фор-
ма реалізації адміністративно обмежувальної 
норми, яка полягає у свідомій, вольовій пове-
дінці суб’єкта адміністративного права, яка 
спрямована на реалізацію суб’єктивних прав 
та здійснюється відповідно до змісту норми, 
при цьому не повинна порушувати права ін-
ших осіб.

Четвертою формою реалізації адміністра-
тивно-правової норми, яка містить обмежен-
ня, є застосування. Отже, застосування як 
форма реалізації обмежувальної норми – це 
регламентована юридично-владна діяльність, 
яка пов’язана з реалізацією уповноваженим 
суб’єктом визначених законом повноважень 
у разі виникнення певних умов, обставин та 
закінчується прийняттям відповідного юри-
дично значущого акта.
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In this scientific article the notion of implementation of restrictive norms of administrative law is defined. 
The features of observance, use, execution, provision as forms of implementation of restrictive norms of ad-
ministrative law are determined. The author's definition of the data of legal categories is given.
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Стаття визначає арбітражного керуючого як суб’єкта, що поряд із відповідним правовим ста-
тусом має і характерну юридичну відповідальність за невиконання вимог законодавства, що має сво-
їм наслідком застосування адміністративних санкцій, які виражаються у неможливості продовжен-
ня діяльності арбітражного керуючого.

Ключові слова: арбітражний керуючий, адміністративна відповідальність, конфлікт інтересів, фор-
ми адміністративної відповідальності.

Постановка проблеми. Законодавство 
визначає арбітражного керуючого як суб’єкта 
незалежної професійної діяльності, що закрі-
плює за ним поряд із відповідним правовим 
статусом і характерну юридичну відпові-
дальність. Проте види і випадки адміністра-
тивної відповідальності вивчені недостатньо.

Аналіз останніх досліджень таких 
авторів, як Я. Рябцева, О. Кузьменко, 
С. Безрутченко, а також спеціалізованого 
законодавства підтверджує наявність деяких 
лакун у цілісному науковому і практичному 
розумінні змісту адміністративної відпові-
дальності арбітражного керуючого.

Постановка завдання. Завданням даної 
статті вбачається вирішення питання про 
роль та форми адміністративної відповідаль-
ності арбітражного керуючого.

Виклад основного матеріалу. На арбі-
тражного керуючого може бути покладена 
адміністративна відповідальність за адміні-
стративні правопорушення в галузі фінансів 
та підприємницької діяльності. Такий вид 
юридичної відповідальності застосовується 
у випадку протиправних дій чи бездіяльнос-
ті арбітражного керуючого, за які Кодексом 
про адміністративні правопорушення Украї-
ни [1] встановлена адміністративна відпові-
дальність [2, с. 10]. 

Поняття суб’єкта незалежної професій-
ної діяльності випливає з абзацу 2 п. 14.1.226 
Податкового Кодексу України [3], яким 
визначено, що «незалежна професійна діяль-
ність – це участь фізичної особи у науковій, 
літературній, артистичній, художній, освіт-
ній або викладацькій діяльності, діяльність 
лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, ар-
бітражних керуючих (розпорядників майна, 
керуючих санацією та ліквідаторів), ауди-
торів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, 
особи, зайнятої релігійною (місіонерською) 
діяльністю, іншою подібною діяльністю за 

умови, що така особа не є працівником або 
фізичною особою – підприємцем та викорис-
товує найману працю не більш як чотирьох 
фізичних осіб».

Відповідно до підпункту б) пункту 2 час-
тини 2 статті 3 Закону України «Про запо-
бігання корупції» [4] арбітражні керуючі є 
суб’єктами відповідальності за корупційні 
правопорушення.

Законом визначено, що суб’єктами відпо-
відальності за корупційні правопорушення 
є «особи, які не є державними службовцями, 
посадовими особами місцевого самовряду-
вання, але надають публічні послуги (ауди-
тори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, 
арбітражні керуючі, незалежні посередники, 
члени трудового арбітражу, третейського суду 
під час виконання ними цих функцій, інші 
особи в установлених законом випадках)».

У цьому аспекті слід звернути увагу на 
діяльність арбітражного керуючого з точки 
зору конфлікту інтересів і їх врегулювання, 
а також з точки зору прозорості інформа-
ції і порядку її надання. Антикорупційним 
законодавством чітко визначено, які дії під-
падають під корупційне правопорушення та 
яка відповідальність настає за ці правопору-
шення.

Щодо визначення арбітражного керую-
чого як службової особи, то поняття служ-
бової особи надано в частині 3 статті 18 
Кримінального Кодексу України [5]. Нею є 
«особи, які постійно, тимчасово чи за спеці-
альним повноваженням здійснюють функ-
ції представників влади чи місцевого само-
врядування, а також постійно чи тимчасово 
обіймають в органах державної влади, орга-
нах місцевого самоврядування, на підпри-
ємствах, в установах чи організаціях посади, 
пов’язані з виконанням організаційно-розпо-
рядчих чи адміністративно-господарських 
функцій або виконують такі функції за спе-
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ціальним повноваженням, яким особа наді-
ляється повноважним органом місцевого 
самоврядування, центральним органом дер-
жавного управління із спеціальним стату-
сом повноважним органом чи повноважною 
службовою особою підприємства, установи, 
організації, судом або законом».

Розпорядник майна повинен ретельно 
вивчати всі запити керівника боржника щодо 
питань, які потребують узгодження з розпо-
рядником майна, і надавати згоду тільки на 
законних підставах. У разі незаконних дій з 
боку розпорядника майна, невиконання або 
неналежного виконання ним своїх повнова-
жень він, як службова особа, з огляду на час-
тину 4 статті 22 Закону України «Про від-
новлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» [6], несе відпові-
дальність відповідно до чинного Законодав-
ства України (цивільну [7], адміністративну 
[1] та кримінальну [5]).

Незважаючи на те, що з розпорядником 
майна погоджується багато питань, він, від-
повідно до частини 10 статті 22 Закону [6], 
не має права втручатися в оперативно-госпо-
дарську діяльність боржника, крім випадків, 
передбачених законодавством. Частиною 11  
статті 22 встановлено, що «призначення роз-
порядника майна не є підставою для при-
пинення повноважень керівника чи органу 
управління боржника». Але у разі виявлення 
з боку органів управління боржника дій, які 
створюють перешкоди діям розпорядника 
майна чи інші порушення законодавства, за 
клопотанням кредиторів або інших учасни-
ків справи про банкрутство ухвалою госпо-
дарського суду повноваження керівника та 
виконавчих органів управління боржника 
припиняються, а виконання обов’язків тим-
часово покладаються на розпорядника май-
на до призначення в порядку, визначеному 
законодавством та установчими документа-
ми, нового керівника боржника та виконав-
чих органів управління боржника.

У процедурі розпорядження майном 
розпорядник майна не є посадовою особою, 
законодавець наділив його спеціальними 
функціями, які притаманні посадовим осо-
бам боржника або його органам управління. 
Так, відповідно до частини 7 статті 22 Закону 
[6], господарський суд за заявою розпоряд-
ника майна скасовує арешт майна боржни-
ка чи інші обмеження щодо розпорядження 
його майном у разі, якщо такі арешти чи 
обмеження перешкоджають господарській 
діяльності боржника та відновленню його 
платоспроможності. А частиною 9 цієї ж 
статті розпоряднику майна надано право на 
подання до господарського суду позову щодо 
визнання недійсними правочинів (догово-

рів), укладених боржником із порушенням 
порядку, встановленого Законом [6], а також 
позовів щодо визнання недійсними актів, 
прийнятих у процедурі розпорядження май-
ном стосовно зміни організаційно-правової 
форми боржника.

Зовсім інші повноваження законодавець 
покладає на арбітражного керуючого у разі 
призначення його господарським судом ке-
руючим санацією. 

Санація (оздоровлення) підприємства – 
це один з інструментів антикризового управ-
ління підприємством. 

Відкриття процедури санації змінює пра-
вовий статус органів управління боржника 
та керівника. Частиною 4 статті 28 Закону [6] 
встановлено, що з моменту винесення ухвали 
про введення процедури санації:

– керівник боржника звільняється з поса-
ди у порядку, визначеному законодавством;

– управління боржника переходить до ке-
руючого санацією;

– припиняються повноваження органів 
управління боржника – юридичної особи 
щодо управління та розпорядження майном 
боржника, повноваження органів управлін-
ня передаються керуючому санацією, за ви-
нятком повноважень, передбачених планом 
санації.

Органи управління боржника протягом 
трьох днів з дня прийняття рішення про 
введення процедури санації та призначення 
керуючого санацією зобов’язані здійснити 
передачу керуючому санацією бухгалтер-
ської та іншої документації боржника, його 
печаток, штампів, матеріальних та інших 
цінностей.

Вищенаведені норми Закону [6] встанов-
люють те, що з моменту винесення ухвали 
про введення процедури санації і призначен-
ня керуючого санацією арбітражний керую-
чий, який виконує повноваження керуючого 
санацією, стає посадовою особою боржника 
зі збільшеними повноваженнями і, відповід-
но, відповідальністю. 

На арбітражного керуючого, коли він 
виконує свої повноваження в справах про 
банкрутство, як на службову особу у різ-
них процедурах покладаються як загаль-
ні повноваження, так і особисті повнова-
ження, тобто Законом [6] та судом на 
арбітражного керуючого покладаються 
організаційно-розпорядчі та адміністратив-
но-господарські повноваження, порушення 
яких тягне за собою відповідальність згідно 
з чинним законодавством.

Під час реалізації своїх прав та обов’язків 
арбітражний керуючий зобов’язаний до-
держуватися вимог законодавства щодо об-
меження використання своїх повноважень 
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з метою одержання неправомірної вигоди 
або прийняття пропозиції такої вигоди для 
себе чи інших осіб, одержання дарунків (по-
жертв) (ч. 4 ст. 98 Закону [6]).

Порушення арбітражним керуючим ви-
мог законодавства, а також виникнення 
конфлікту інтересів під час здійснення його 
повноважень є підставою для усунення 
його від виконання обов’язків арбітражно-
го керуючого під час провадження у справі 
про банкрутство, про що господарський суд 
виносить ухвалу (ч. 4 ст. 98 Закону [6]).

Недостатня законодавча урегульованість 
діяльності арбітражних керуючих та від-
сутність системного аналізу стану справ у 
цій сфері створюють умови для порушення 
законодавства та зловживань під час прове-
дення процедур банкрутства, упередженості 
дій арбітражних керуючих на користь окре-
мих кредиторів. Найбільшого поширення 
набули факти хабарництва, зловживання 
службовим становищем під час проведення 
оцінки майна, порушення порядку продажу 
майнових активів боржника [8, с. 111].

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону [6], з мо-
менту винесення ухвали (постанови) про 
призначення особи арбітражним керуючим 
(розпорядником майна, керуючим санацією, 
ліквідатором) до моменту припинення здій-
снення ним повноважень, тобто увесь час 
здійснення такою особою своєї професійної 
діяльності, арбітражний керуючий прирів-
нюється до службової особи підприємства-
боржника. Поза здійсненням такої діяльнос-
ті (до моменту винесення відповідної ухвали 
чи постанови або після закінчення прова-
дження у справі про банкрутство) особа не 
може мати статусу арбітражного керуючого. 

Формами адміністративної відпові-
дальності арбітражного керуючого можна 
визначити відповідальність за порушен-
ня норм статей КУпАП, що тягне за собою 
накладення відповідних штрафних санкцій, 
та за невиконання вимог спеціалізовано-
го законодавства, яке має своїм наслідком 
застосування адміністративних санкцій, що 
виражаються у неможливості продовження 
діяльності арбітражного керуючого.

Кодекс України про адміністративні 
правопорушення містить лише одну стат-
тю, в якій окремо згадано арбітражного ке-
руючого як суб’єкта правопорушення. Це 
є норма ст. 1639«Незаконне використання 
інсайдерської інформації». Перелік суб’єктів 
правопорушення містить примітка до статті: 
особи, які мають доступ до інсайдерської ін-
формації у зв'язку з виконанням ними тру-
дових (службових) обов'язків або договірних 
зобов'язань незалежно від відносин з емітен-
том, у тому числі співробітники професійних 

учасників фондового ринку; державні служ-
бовці, яким відома інсайдерська інформація 
внаслідок виконання ними посадових (служ-
бових) обов'язків; особи, які ознайомилися 
з інсайдерською інформацією неправомір-
ним шляхом; аудитори, нотаріуси, експерти, 
оцінювачі, арбітражні керуючі або інші осо-
би, які виконують надані законом публічні 
повноваження.

Згідно зі ст. 1727 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення відпові-
дальність за даною нормою закону настає 
у разі неповідомлення особою безпосеред-
нього керівника у випадках, передбачених 
законом, про наявність конфлікту інтересів.

Суб'єктом відповідальності за цією стат-
тею є особи, зазначені у п. 1, п.2 ч. 1, ст. 3 За-
кону України «Про запобігання корупції», в 
тому числі арбітражні керуючі.

Аналогічно до арбітражного керуючого 
може бути застосована юридична відпові-
дальність за порушення норм Кодексу зако-
нів про працю України згідно зі ст. 41 КУпАП 
«Порушення вимог законодавства про працю 
та про охорону праці», а також будь-яка інша 
адміністративна санкція, яка передбачає від-
повідальність керівника підприємства за по-
рушення певних галузевих норм і правил, 
що вчинене арбітражним керуючим у період, 
коли він здійснює фактичне керівництво ро-
ботою юридичної особи – боржника.

Окремо слід розглянути такий вид адміні-
стративного стягнення, як позбавлення спеці-
ального права, передбачене ст. 24, 25 КУпАП, 
яке може бути як основним, так і додатковим 
покаранням. Проте, якщо йдеться про адмі-
ністративну відповідальність, передбачену 
нормами КУпАП, то дане стягнення повинне, 
окрім того, що передбачене в КУпАП як вид 
стягнення, міститись у санкції відповідної 
правової норми, яка вводить відповідальність 
за адміністративне правопорушення. Позаяк 
у чинному КУпАП нині відсутні статті, в яких 
би передбачалось позбавлення права на здій-
снення діяльності арбітражного керуючого, то 
застосування такої санкції в порядку КУпАП 
практично неможливе.

Натомість таку санкцію можливо 
застосовувати в порядку адміністративної 
відповідальності згідно з іншими актами ад-
міністративного законодавства, зокрема спе-
ціальні адміністративні санкції, які визна-
чаються спеціалізованим законодавством. 
Зокрема, законом передбачене позбавлення 
права арбітражного керуючого (розпоряд-
ника майна, керуючого санацією, ліквідато-
ра) на здійснення діяльності арбітражного 
керуючого (розпорядника майна, керуючого 
санацією, ліквідатора) державним органом з 
питань банкрутства.
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Рішення державного органу з питань 
банкрутства про позбавлення арбітражного 
керуючого (розпорядника майна, керуючого 
санацією, ліквідатора) права на здійснення 
діяльності арбітражного керуючого (розпо-
рядника майна, керуючого санацією, лікві-
датора) може бути оскаржено арбітражним 
керуючим (розпорядником майна, керуючим 
санацією, ліквідатором) до суду. Оскаржен-
ня рішення не зупиняє його дію [6].

Як вид позитивної адміністративної від-
повідальності можна розглядати не скла-
дення кваліфікаційного іспиту особами, які 
мають намір здійснювати діяльність арбі-
тражного керуючого (розпорядника майна, 
керуючого санацією, ліквідатора).

Важливе місце в Положенні про систему 
підготовки і перепідготовки осіб, які мають 
намір здійснювати діяльність арбітражного 
керуючого (розпорядника майна, керую-
чого санацією, ліквідатора), та підвищення 
кваліфікації і перепідготовки арбітражних 
керуючих (розпорядників майна, керуючих 
санацією, ліквідаторів), їх підготовки у спра-
вах про банкрутство страхових організацій 
[9] займає розділ, пов’язаний з порядком 
перепідготовки осіб, які мають намір здій-
снювати діяльність арбітражного керуючого 
(розпорядника майна, керуючого санацією, 
ліквідатора) та діючих арбітражних керую-
чих (розпорядників майна, керуючих санаці-
єю, ліквідаторів).

Перепідготовка проводиться у двох ви-
падках:

– коли особа, яка мала намір здійснювати 
діяльність арбітражного керуючого (розпо-
рядника майна, керуючого санацією, ліквіда-
тора), не склала повторного кваліфікаційно-
го іспиту;

– коли у діючого арбітражного керуючого 
анульовано свідоцтво на право здійснювати 
діяльність арбітражного керуючого (розпоряд-
ника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Незважаючи на те, що арбітражні керую-
чі отримають свідоцтво на право здійснення 
діяльності арбітражного керуючого (розпо-
рядника майна, керуючого санацією, ліквіда-
тора) з необмеженим строком дії, Положен-
ням [9] передбачено, що арбітражні керуючі 
не рідше одного разу на два роки повинні під-
вищувати свою кваліфікацію.

Пунктом 4.14 Положення [9] встановле-
но, що Державний орган з питань банкрут-
ства постійно здійснює моніторинг осіб, які 
пройшли підвищення кваліфікації. У разі 
виявлення осіб, які не пройшли підвищен-
ня кваліфікації у встановлений термін, Дер-
жавний орган з питань банкрутства вносить 
подання до Дисциплінарної комісії арбі-
тражних керуючих щодо застосування до 

них дисциплінарних стягнень, передбачених 
Законом [6].

Факт не проходження перепідготовки та 
підвищення кваліфікації арбітражного ке-
руючого (розпорядника майна, керуючого 
санацією, ліквідатора), який тягне за собою 
правові наслідки, можна розглядати як сво-
єрідний вид адміністративної (дисциплінар-
ної) відповідальності.

Висновки

Отже, роль адміністративної відповідаль-
ності арбітражних керуючих (розпорядників 
майна, керуючих санацією, ліквідаторів) є 
надзвичайно важливою насамперед тому, що 
вона виникає як правовий наслідок неналеж-
ної реалізації ними своїх прав та обов'язків 
на займаній посаді.

Адміністративну відповідальність арбі-
тражного керуючого можна класифікувати: 
на 1) прямо передбачену нормами КУпАП;  
2) відповідальність згідно з нормами КУпАП, 
які передбачають спеціального суб’єкта, що 
здійснює управлінські й організаційно-роз-
порядчі функції від імені юридичної осо-
би; 3) відповідальність, що передбачена 
нормами спеціального законодавства про 
організацію діяльності арбітражного керую-
чого і є ретроспективною, тобто передбачає 
настання несприятливих наслідків для арбі-
тражного керуючого через вчинення ним по-
рушення законодавства; 4) позитивну відпо-
відальність, що передбачає дотримання норм 
і правил, якими передбачено кваліфікаційні 
вимоги до арбітражного керуючого.
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Статья определяет арбитражного управляющего как субъекта, который наряду с соответству-
ющим правовым статусом имеет и характерную юридическую ответственность за невыполнение 
требований законодательства, которая предусматривает применение административных санкций, 
выражающихся в невозможности продолжения деятельности арбитражного управляющего.

Ключевые слова: арбитражный управляющий, административная ответственность, конфликт инте-
ресов, формы административной ответственности.

The article defines the arbitration manager as an entity, which, along with the corresponding legal status, 
has a characteristic legal responsibility for non-compliance with the requirements of the legislation, which has 
the consequence of the application of administrative sanctions, which is manifested in the impossibility of 
continuing the activity of the arbitration manager.

Key words: arbitration manager, administrative responsibility, conflict of interests, forms of administrative 
responsibility.
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ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО 
СТРАХУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

У цій статті досліджуються науково-теоретичні аспекти принципів соціального страхування 
осіб з інвалідністю. Наголошено, що принципів система соціального страхування є важливим склад-
ником реформування соціального захисту. Відзначено, що з прийняттям Конституції України було 
визначено конституційно-правові основи системи принципів соціального страхування. Наголошено 
на особливостях законодавчого закріплення принципів соціального страхування. Досліджено доктри-
нальні підходи до проблем удосконалення системи принципів соціального страхування осіб з інвалід-
ністю. Зроблено висновки та пропозиції.

Ключові слова: соціальний захист, соціальне страхування, принципи соціального страхування, осо-
би з інвалідністю, попередження інвалідизації, запобігання інвалідизації, принципи соціального страху-
вання осіб з інвалідністю, закони про соціальне страхування, кодифікація законодавства про соціальне 
страхування.

Постановка проблеми. Просування 
України шляхом організації та здійснення 
комплексної соціально-економічної рефор-
ми передбачає якісне та системне рефор-
мування системи соціального страхування, 
підвищення ефективності права на соціаль-
ний захист та тісно пов’язаних із ним прав 
[1, с. 17-18; 2, с. 252-255]. Серед пріоритетів 
реформування загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування (далі – со-
ціальне страхування) як важливого складни-
ка соціального захисту видається важливим 
розвиток соціального страхування осіб з ін-
валідністю, ураховуючи необхідність: 1) під-
вищення ефективності системи соціального 
захисту; 2) посилення соціальної захищенос-
ті осіб з інвалідністю; 3) наближення систе-
ми соціального захисту до потреб та інтересів 
людей з інвалідністю [3, с. 376-380]. До того 
ж важливо зауважити, що останнім часом в 
Україні спостерігається стійка тенденція до 
зростання осіб з інвалідністю, що пов’язано 
із внутрішніми та зовнішніми чинниками [4]. 

Доречно зазначити, що основоположні 
засади соціального страхування осіб з інва-
лідністю випливають зі змісту Конституції 
України [5]. По-перше, Конституція Укра-
їни закріплює її статус як демократичної, 
соціальної та правової держави (ст. 1), що 

закладає соціальний вектор розвитку. По-
друге, Основний Закон України закріплює 
пріоритетність прав та свобод людини. 
У нормах Конституції України закріплено, 
що «людина, її життя і здоров'я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека визнаються 
в Україні найвищою соціальною цінністю», а 
«права і свободи людини та їх гарантії визна-
чають зміст і спрямованість діяльності дер-
жави» (ст. 3). Крім того, Основний Закон 
України, визнаючи «принцип верховенства 
права» (ст. 8), посилює значимість прав та 
свобод людини у системі пріоритетів роз-
витку суспільства і держави. Досить ціка-
вим є твердження О. Л. Кучми, що оскільки 
принципи, у тому числі верховенства права, 
закріплені у законодавстві, то реалізація 
принципів можлива за умови дотримання 
принципу законності [6, с. 347]. Разом із тим 
М. І. Козюбра, досліджуючи зміст принципу 
верховенства права, вказує, що ним охоплю-
ються ключові вимоги, до яких вчений відно-
сить такі: 1) повага до прав і свобод людини;  
2) верховенство Конституції; 3) принцип по-
ділу влади, який передбачає існування від-
носно самостійних і незалежних одна від од-
ної гілок влади – законодавчої, виконавчої і 
судової – та встановлення між ними таких вза-
ємовідносин, які б унеможливили узурпацію  
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всієї державної влади або більшої її частини 
одним органом держави, а тим більше од-
нією особою; 4) законність; 5) обмеження 
дискреційних повноважень, тобто прийнят-
тя рішень державними органами і посадови-
ми особами на власний розсуд; 6) принцип 
визначеності, що означає вимогу чіткості під-
став, цілей і змісту нормативних приписів, 
особливо тих із них, що адресовані безпосе-
редньо громадянам; 7) принцип пропорцій-
ності, що регламентує співвідношення між 
поставленою метою та засобами і способами 
її досягнення; 8) принцип правової безпеки і 
захисту довіри; 9) незалежність суду і суддів 
[7, c. 30-63]. По-третє, становлення системи 
соціального страхування осіб з інвалідністю 
тісно пов’язане з утвердженням конститу-
ційного права на соціальний захист (ст. 46) 
як основоположного права в умовах соціаль-
ної держави. За змістом Конституції Украї-
ни (ч. 1, 2 ст. 46) «громадяни мають право 
на соціальний захист, що включає право на 
забезпечення їх у разі повної, часткової або 
тимчасової втрати працездатності, втрати 
годувальника, безробіття з незалежних від 
них обставин, а також у старості та в інших 
випадках, передбачених законом», «це право 
гарантується загальнообов'язковим держав-
ним соціальним страхуванням за рахунок 
страхових внесків громадян, підприємств, 
установ і організацій, а також бюджетних 
та інших джерел соціального забезпечення; 
створенням мережі державних, комунальних, 
приватних закладів для догляду за непра-
цездатними». Тому конституційна модель 
соціального страхування характеризується 
такими основними рисами: 1) спрямована на 
забезпечення та гарантування права на со-
ціальний захист; 2) передбачає формування 
належних механізмів підвищення ефектив-
ності та доступності права на соціальний за-
хист та інших тісно пов’язаних із ним прав;  
3) закріплює систему основоположних, кон-
ституційних принципів соціального стра-
хування осіб з інвалідністю. Тому можна 
погодитися із С. Г. Кузьменко в тому, що 
соціальне страхування є видом соціального 
захисту, який будується відповідно до прин-
ципу соціальної справедливості й принципу 
еквівалентності (відшкодування) [8, с. 20].

З метою реалізації конституційних 
засад соціального страхування 14 січ-
ня 1998 року Верховною Радою України 
було ухвалено Основи законодавства про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування (далі – Основи) [9], які закрі-
плюють спрямованість системи соціального 
страхування на матеріальну підтримку (за-
безпечення) громадян у разі хвороби, повної, 
часткової або тимчасової втрати працез-

датності, втрати годувальника, безробіття 
з незалежних від них обставин, а також у 
старості за рахунок спеціальних страхових 
фондів. Повною мірою це право стосуєть-
ся осіб з інвалідністю. Однак становлення 
в Україні системи соціального страхування 
осіб з інвалідністю ускладнено: 1) відсутніс-
тю законодавчого визначення; 2) відсутністю 
єдиної системи принципів правового регу-
лювання; 3) відсутність законодавчої регла-
ментації щодо особливості участі осіб з інва-
лідністю у системі соціального страхування. 

Актуальність теми дослідження. Метою 
наукової статті є науково-правове дослі-
дження принципів соціального страхування 
осіб з інвалідністю в умовах сьогодення. 

Стан дослідження. У юридичній літера-
турі зазначена проблематика частково роз-
глядалася у працях таких вчених-юристів, 
як: В. М. Андріїв, М. І. Боднарук, Н. Б. Бо-
лотіна, В. С. Венедіктов, С. В. Венедіктов, 
С. Я. Вавженчук, С. В. Вишновецька, І. В. Зуб, 
М. І. Іншин, О. Л. Кучма, В. Л. Костюк, 
С. С. Лукаш, А. Р. Мацюк, П. Д. Пилипен-
ко, С. В. Попов, С. М. Прилипко, О. І. Про-
цевський, О. М. Обушенко, С. М. Синчук, 
О. В. Тищенко, Г. І. Чанишева, В. І. Щербина, 
М. М. Шумило, Н. М. Хуторян, О. М. Яро-
шенко та ін. Визнаючи доктринальні здобут-
ки цих та інших дослідників, спрямованих 
на розвиток теорії права соціального забез-
печення, зазначимо, що в умовах здійснення 
в Україні комплексної соціальної реформи, 
реформування системи соціального страху-
вання, особливо щодо осіб з інвалідністю, на-
буває актуальності та важливості як склад-
ник демократичних, соціальних перетворень 
у суспільстві та державі. 

 Виклад основного матеріалу. Прина-
гідно зазначимо, що принципи соціального 
страхування осіб з інвалідністю спрямо-
вані на: 1) сприяння формування засад ін-
клюзивного суспільства; 2) попередження 
та запобігання інвалідизації суспільства;  
3) формування сучасної моделі соціального 
страхування осіб з інвалідністю; 4) форму-
вання засад законодавчого регулювання со-
ціального страхування осіб з інвалідністю;  
5) сприяння підвищення ефективності, діє-
вості та доступності прав осіб з інвалідністю. 

Слід відзначити, що система принципів 
соціального страхування осіб з інвалідністю 
тісно пов’язана із загальнотеоретичним розу-
мінням категорії цієї категорії. 

Професори Т. А. Занфірова, М. І. Іншин, 
С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко та інші 
дослідники наголошують на тому, що прин-
ципи права – це його основні начала, вихідні 
ідеї, що характеризуються універсальністю, 
загальною значимістю, вищою імперативніс-
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тю і відображають найважливіші положення 
права. Також вченими відзначається, що цим 
принципам властиве абстрактне й універ-
сальне засвоєння соціальної дійсності, що 
зумовлює їхню особливу роль у структурі 
правової системи, механізмі правового регу-
лювання, нормотворчій діяльності і діяль-
ності щодо застосування права [10, с. 146]. 
Також у юридичній літературі наголошу-
ється, що принципи виражають суть норм 
права, за допомогою яких здійснюється пра-
вове регулювання суспільних відносин, які 
визначені предметом правового регулювання 
цієї галузі права [11, с. 41-42]. В. М. Божко 
трактує принципи права через призму таких 
засад, як свобода, рівність та справедливість 
[12, с. 130]. О. В. Тищенко, досліджуючи ево-
люцію принципів права соціального забез-
печення, констатує, що загалом принципи 
права містять соціально-правові основи, 
моральні ідеї правового регулювання спі-
віснування в цивілізованому суспільстві 
[13, с. 117]. 

Професори Т. А. Занфірова, М. І. Іншин, 
С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко та інші 
дослідники трактують принципи права соці-
ального забезпечення як основні керівні по-
ложення (ідеї), які відбивають сутність, най-
важливіші особливості й ознаки, загальну 
спрямованість норм права соціального забез-
печення, а також стратегічні напрями соці-
альної політики держави в реалізації соці-
ально-економічних прав і свобод [10, с. 149]. 

Досить системно принципи соціального 
страхування досліджувались у радянській 
правовій доктрині. Свого часу А. С. Крас-
нопольський до ключових принципів соці-
ального страхування протягом радянського 
періоду відносив такі: реалізація соціального 
страхування за рахунок держави у повно-
му обсязі; здійснення управління всім стра-
хуванням через профспілки; зумовленість 
надання соціального страхування належніс-
тю до робітників та службовців [14, с. 76-77]. 
Водночас К. С. Батигін акцентував увагу на 
таких принципах соціального страхування, 
як: всезагальність забезпечення працівників 
по соціальному страхуванню; всебічна охо-
рона та підвищення рівня життя працівни-
ків, покращення їх здоров’я; забезпечення 
працівників за рахунок держави та суспіль-
них коштів колгоспів; оптимальне поєднан-
ня інтересів особистості, трудових колек-
тивів та суспільства у розподілі соціальних 
благ; здійснення соціального страхування 
через суспільні організації самих працівни-
ків; створення максимальних зручностей для 
працівників під час реалізації ними права на 
матеріальне забезпечення по соціальному 
страхуванню [15, с. 13]. 

Принагідно відзначимо, що легальне 
закріплення системи принципів соціального 
страхування міститься у нормах Основ (ст. 5).

Відповідно до Основ загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування грома-
дян України здійснюється за принципами: 
законодавчого визначення умов і порядку 
здійснення загальнообов'язкового державно-
го соціального страхування; обов'язковості 
страхування осіб, які працюють на умовах 
трудового договору (контракту) та інших 
підставах, передбачених законодавством про 
працю, та осіб, які забезпечують себе робо-
тою самостійно (члени творчих спілок, твор-
чі працівники, які не є членами творчих спі-
лок), громадян – суб'єктів підприємницької 
діяльності; надання права отримання виплат 
за загальнообов'язковим державним соці-
альним страхуванням особам, зайнятим під-
приємницькою, творчою діяльністю тощо; 
обов’язковості фінансування страховими 
фондами витрат, пов’язаних із наданням 
матеріального забезпечення та соціальних 
послуг, у обсягах, передбачених законами 
про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування; солідарності та субсидування; 
державних гарантій реалізації застрахова-
ними громадянами своїх прав; забезпечення 
рівня життя, не нижчого за прожитковий 
мінімум, встановлений законом, шляхом 
надання пенсій, інших видів соціальних ви-
плат та допомоги, які є основним джерелом 
існування; цільового використання коштів 
загальнообов'язкового державного соціаль-
ного страхування; паритетності представ-
ників усіх суб'єктів загальнообов'язкового 
державного соціального страхування в управ-
лінні загальнообов'язковим державним со-
ціальним страхуванням. Разом із тим норми 
Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» (ст. 3) 
[16] містять легальне визначення переліку 
принципів соціального страхування. Зо-
крема, соціальне страхування здійснюється 
за принципами: законодавчого визначення 
умов і порядку здійснення соціального стра-
хування; обов’язковості страхування осіб 
відповідно до видів соціального страхування 
та можливості добровільності страхування у 
випадках, передбачених законом; державних 
гарантій реалізації застрахованими особа-
ми своїх прав; обов’язковості фінансування 
Фондом витрат, пов’язаних із наданням ма-
теріального забезпечення, страхових виплат 
та соціальних послуг, в обсягах, передбаче-
них цим Законом; формування та викорис-
тання страхових коштів на засадах солідар-
ності та субсидування; диференціації розміру 
виплати допомоги залежно від страхового 
стажу; диференціювання страхового тарифу 



136

К О Н С Т И Т У Ц І Й Н Е  П Р А В О

8/2018

з урахуванням умов і стану безпеки праці, 
виробничого травматизму та професійної 
захворюваності на кожному підприємстві; 
економічної заінтересованості суб’єктів стра-
хування в поліпшенні умов і безпеки праці; 
цільового використання коштів соціального 
страхування; відповідальності роботодавців 
та Фонду за реалізацію права застрахованої 
особи на матеріальне забезпечення та со-
ціальні послуги за цим Законом. Варто під-
креслити, що така система принципів стосу-
ється таких видів соціального страхування: у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатнос-
ті; від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності; медичного. Також 
легальне закріплення має система принци-
пів пенсійного страхування. Відповідно до 
Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» (ст. 7) [17] 
пенсійне страхування здійснюється за прин-
ципами: законодавчого визначення умов і 
порядку здійснення загальнообов'язкового 
державного пенсійного страхування; 
обов'язковості страхування осіб, які працю-
ють на умовах трудового договору (контр-
акту) та інших підставах, передбачених 
законодавством, а також осіб, які забезпечу-
ють себе роботою самостійно, фізичних осіб – 
підприємців; права на добровільну участь у 
системі загальнообов'язкового пенсійного 
страхування осіб, які відповідно до цього За-
кону не підлягають загальнообов'язковому 
державному пенсійному страхуванню; заін-
тересованості кожної працездатної особи у 
власному матеріальному забезпеченні після 
виходу на пенсію; рівноправності застрахо-
ваних осіб щодо отримання пенсійних ви-
плат та виконання обов'язків стосовно спла-
ти страхових внесків на загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування; диференці-
ації розмірів пенсій залежно від тривалості 
страхового стажу та розміру заробітної плати 
(доходу); солідарності та субсидування в со-
лідарній системі; фінансування видатків на 
виплату пенсій, надання соціальних послуг 
за рахунок страхових внесків, бюджетних 
коштів і коштів цільових фондів; спряму-
вання частини страхових внесків до накопи-
чувальної системи пенсійного страхування 
для здійснення оплати договорів страхуван-
ня довічної пенсії і одноразової виплати за-
лежно від розмірів накопичень застрахованої 
особи з урахуванням інвестиційного доходу; 
державних гарантій реалізації застраховани-
ми особами своїх прав, передбачених цим За-
коном; гласності, прозорості та доступності 
діяльності Пенсійного фонду; обов'язковості 
фінансування за рахунок коштів Пенсій-
ного фонду витрат, пов'язаних з виплатою 

пенсій та наданням соціальних послуг, в 
обсягах, передбачених цим Законом; цільо-
вого та ефективного використання коштів 
загальнообов'язкового державного пенсій-
ного страхування; відповідальності суб'єктів 
системи загальнообов'язкового державного 
пенсійного страхування за порушення норм 
цього Закону, а також за невиконання або 
неналежне виконання покладених на них 
обов'язків.

Доречно відзначити, що формування 
системи принципів соціального страхуван-
ня осіб з інвалідністю спрямоване на фор-
мування сучасної та найбільш оптимальної 
моделі правосуб’єктності осіб з інвалідніс-
тю [18, с. 17-19] з урахуванням національ-
них та міжнародних соціальних стандартів 
[19, с. 205-215], забезпечення доступності та-
ких осіб до усіх сфер суспільного життя.

О. В. Москаленко під принципами 
загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування розуміє об’єктивно 
зумовлені і розроблені з урахуванням 
наукових досягнень керівні правові засади 
реалізації цієї організаційно-правової фор-
ми соціального забезпечення, що визна-
чають її загальну спрямованість, зміст, ха-
рактерні особливості [20, с. 283-284]. При 
цьому дослідниця виокремлює такі прин-
ципи загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування: законодавче 
визначення правових, фінансових, органі-
заційних, економічних та організаційних 
засад загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування; поєднання 
обов’язковості державного соціального 
страхування осіб, які працюють на умовах 
трудового договору та на інших підставах 
передбачених законодавством, і права на 
добровільну участь у цій системі; доступ-
ність загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування (доступність 
загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування полягає в тому, що у фак-
тичному складі, на підставі якого виника-
ють відповідні правовідносини, основне 
місце займає юридичний факт – факт стан 
бути застрахованим); рівність осіб у праві 
на загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування; гарантованість реалізації 
застрахованими особами своїх прав; забез-
печення рівня життя, не нижче за прожит-
ковий мінімум, установлений законом; 
диференціації умов та розмірів матеріаль-
ного забезпечення й соціальних послуг, що 
надаються застрахованим особам; форму-
вання й використання страхових коштів на 
засадах солідарності й субсидіарності; соці-
альне партнерство в управлінні й нагляді за 
загальнообов’язковим державним соціаль-
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ним страхуванням; цільове використання 
коштів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування; відповідальність 
страхувальника і страховика за дотриманням 
прав застрахованих осіб; гласність діяльності 
страховиків [20, с. 291-312]. 

Висновок

Таким чином, принципи соціального 
страхування осіб з інвалідністю – це основні 
керівні положення (ідеї), які відображають 
сутність, найважливіші особливості соціаль-
ного страхування осіб з інвалідністю, загаль-
ну спрямованість правового регулювання у 
цій сфері, особливості реалізації, гарантуван-
ня та правової охорони прав таких застрахо-
ваних осіб.

Основними ознаками принципів соціаль-
ного страхування осіб з інвалідністю є такі: 
1) основоположні та керівні ідеї, які відобра-
жають соціальну стратегію розвитку суспіль-
ства та держави; 2) відображають сутність, 
ознаки та особливості соціального страху-
вання осіб з інвалідністю; 3) відображають 
загальні засади правового регулювання со-
ціального страхування осіб з інвалідністю;  
4) відображають загальні засади реаліза-
ції, гарантування та правової охорони прав 
застрахованих осіб з інвалідністю.

До основних принципів соціального стра-
хування осіб з інвалідністю варто віднести такі: 

1) законодавчого визначення умов, по-
рядку та особливостей здійснення соціаль-
ного страхування осіб з інвалідністю; 

2) обов’язковості урахування міжнарод-
них соціальних стандартів з питань прав осіб 
з інвалідністю; 

3) інформованості осіб з інвалідністю про 
права та гарантії у системі соціального стра-
хування; 

4) обов'язковості страхування осіб з ін-
валідністю, які працюють на умовах тру-
дового договору (контракту) та інших під-
ставах, передбачених актами трудового 
законодавства, та осіб, які забезпечують себе 
роботою самостійно (члени творчих спілок, 
творчі працівники, які не є членами творчих 
спілок), громадян – суб'єктів підприємниць-
кої діяльності; 

5) надання права отримання виплат за 
соціальним страхуванням особам з інвалід-
ністю, зайнятим підприємницькою, творчою 
діяльністю тощо; 

6) обов’язковості фінансування страхо-
вими фондами витрат, пов’язаних із надан-
ням матеріального забезпечення, та соціаль-
них послуг, пов’язаних із попередженням та 
запобіганням інвалідизації; 

7) солідарності та субсидування у соці-
альному страхуванні осіб з інвалідністю; 

8) відкритості, доступності реалізації 
застрахованими особами з інвалідністю 
права на соціальний захист та інших, тісно 
пов’язаних із ним прав; 

9) гарантованості рівня життя осіб з інва-
лідністю, не нижчого за прожитковий мінімум, 
встановлений законом, шляхом надання пен-
сій, інших видів соціальних виплат та допомо-
ги, які є основним джерелом існування; 

10) цільового використання коштів соці-
ального страхування осіб з інвалідністю; 

11) паритетності представників держа-
ви, роботодавців, інститутів громадянського 
суспільства осіб з інвалідністю в управлінні 
соціальним страхуванням; 

12) моніторингу дотримання прав застра-
хованих осіб з інвалідністю; 

13) нагляду та контролю дотримання 
прав застрахованих осіб з інвалідністю.

Основними тенденціями законодавчого 
забезпечення принципів соціального стра-
хування осіб з інвалідністю є такі: 1) форму-
вання та розвиток інклюзивного суспільства; 
2) розробка новітньої Концепції соціального 
страхування з урахуванням міжнародного та 
національного досвіду; 3) розробка, органі-
зація громадських та експертних слухань та 
ухвалення Кодексу соціального страхування. 
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В этой статье исследуются научно-теоретические аспекты принципов социального страхова-
ния лиц с инвалидностью. Отмечено, что система принципов социального страхования является 
важной составляющей реформирования социальной защиты. Отмечено, что с принятием Консти-
туции Украины были определены конституционно-правовые основы системы принципов социального 
страхования. Отмечены особенности законодательного закрепления принципов социального стра-
хования. Исследованы доктринальные подходы к проблемам совершенствования системы принципов 
социального страхования лиц с инвалидностью. Сделаны выводы и предложения.

Ключевые слова: социальная защита, социальное страхование, принципы социального страхования, 
лица с инвалидностью, предупреждение инвалидизации, предотвращение инвалидизации, принципы со-
циального страхования лиц с инвалидностью, законы о социальном страховании, кодификация законо-
дательства о социальном страховании.

The article deals with the scientific and theoretical aspects of the principles of social insurance for persons 
with disabilities. It is emphasized that the principles of the social insurance system are an important part of 
the reform of social protection. It was noted that with the adoption of the Constitution of Ukraine, the consti-
tutional and legal foundations of the system of social insurance principles were determined. The peculiarities 
of the legislative consolidation of the principles of social insurance are emphasized. Doctrinal approaches to 
the problems of improving the system of social insurance policies for persons with disabilities are investigated. 
Conclusions and suggestions are made.

Key words: social protection, Social Insurance, principles of social insurance, persons with disabilities, 
prevention of disability, prevention of disability, principles of social insurance of persons with disabilities, social 
insurance laws, codification of legislation on social insurance.
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ДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ 
НА ОСНОВІ НОРМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

У науковій статті викладено результати дослідження механізму реалізації прав людини з вико-
ристанням юридичної властивості прямої дії норм Конституції України. Встановлено, що у чинному 
законодавстві України відсутній порядок застосування зазначеної юридичної властивості консти-
туційних норм. Аналіз механізму реалізації певних прав людини дає підстави для висновку, що ви-
окремлення окремих елементів є перспективним для розуміння сутності такого поняття та його 
ефективної реалізації у науковій та правозастосовній діяльності. У результаті системного аналізу 
теоретичних положень та норм Основного Закону встановлено доцільність розгляду механізму реа-
лізації прав людини виключно на основі норм Конституції України у матеріальному та процесуаль-
ному аспектах. У даному дослідженні доведено, що усі, без винятків, права людини підлягають безпо-
середній реалізації виключно з огляду на їх закріплення у конституційних нормах. Крім зазначеного, 
у статті з наведенням конкретних прикладів обґрунтовано, що норми Основного Закону підлягають 
безпосередній реалізації у відповідних правовідносинах їх суб’єктами. Теоретичні розробки та висно-
вки, викладені у даному дослідженні, можуть бути використані під час наукового дослідження, те-
оретичного обґрунтування та практичного застосування норм Конституції України як норм, що 
наділені юридичною властивістю прямої дії. 

Ключові слова: Конституція України, пряма дія норм, права людини, механізм реалізації прав людини.

Постановка проблеми. Відповідно до по-
ложень Конституції України, норми Основно-
го Закону наділені юридичною властивістю 
прямої дії. Зазначене забезпечує можливість 
реалізації конституційних приписів безпосе-
редньо та виключає необхідність застосуван-
ня галузевого законодавства України.

У сучасній юридичній науці відсутні 
наукові дослідження, які б окреслювали те-
оретико-методологічне обґрунтування прак-
тичних перспектив використання юридич-
ної властивості прямої дії норм Конституції 
України у сфері реалізації прав людини.

Головна мета дослідження – обґрунтуван-
ня практичних перспектив використання 
юридичної властивості прямої дії норм 
Конституції України у сфері реалізації 
прав людини. Для досягнення зазначе-
ної мети необхідно здійснити групування 
прав людини за механізмом їх реалізації та 
виокремити окремі елементи останнього 
з наведенням прикладів реалізації певних 
конституційних норм.

Виклад основного матеріалу. Згідно з ч. 
3 ст. 8 Конституції України, її норми є норма-
ми прямої дії. Звернення до суду для захисту 
конституційних прав і свобод людини і гро-
мадянина безпосередньо на підставі Консти-
туції України гарантується [1].

В абз. 2 пп. 2.1 п. 2 Рішення Конституцій-
ного Суду України у справі за конституцій-

ним поданням Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини щодо відповід-
ності Конституції України (конституційнос-
ті) положень частини п’ятої статті 21 Закону 
України «Про свободу совісті та релігійні ор-
ганізації» (справа про завчасне сповіщення 
про проведення публічних богослужінь, ре-
лігійних обрядів, церемоній та процесій) від 
8 вересня 2016 р. № 6–рп/2016 зазначено, що 
пряма дія норм Конституції України означає, 
що ці норми застосовуються безпосередньо. 
Законами України та іншими нормативно-
правовими актами можна лише розвивати 
конституційні норми, а не змінювати їх зміст. 
Закони України та інші нормативно-правові 
акти застосовуються лише у частині, що не 
суперечить Конституції України [2].

Зазначене дає підстави для висновку про 
можливість безумовної реалізації людиною 
своїх прав, керуючись виключно положення-
ми Конституції.

Механізм реалізації прав людини, за-
галом, являє собою процес, що включає 
сукупність юридичних дій особи – носія та-
кого права – та інших зобов’язаних суб’єктів 
правовідносин, що врегульовані нормами 
права, які супроводжуються наявністю від-
повідних юридичних фактів та мають на меті 
забезпечення гарантованих Конституцією 
суб’єктивних інтересів.

Аналізуючи зміст деяких із прав люди-
ни, встановлюємо, що механізм їх реаліза-
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ції є відмінним за складністю та кількістю  
етапів. 

Наприклад, механізм реалізації права 
на життя є спрощеним, тобто для досягнен-
ня гарантованого Конституцією України 
інтересу – життя людини – досить факту 
народження (як юридичного факту, що є 
первинним у процесі реалізації права) та 
недопущення вчинення дій, що матимуть 
наслідком припинення біологічного процесу 
життя людини. Таким чином, механізм реа-
лізації права на життя включає у себе і меха-
нізм його охорони.

До цієї групи відносимо також: право 
на вільний розвиток своєї особистості; пра-
во людини на повагу до її гідності; право 
на свободу та особисту недоторканність, 
недоторканність житла та іншого володіння 
особи, право на свободу світогляду і вірос-
повідання; таємниця листування, телефон-
них розмов, телеграфної та іншої кореспон-
денції; свобода пересування, вільний вибір 
місця проживання, право вільно залишати 
територію України; право на безпечне для 
життя і здоров'я довкілля; право на охорону 
здоров'я, медичну допомогу; право на достат-
ній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї; 
свобода літературної, художньої, наукової і 
технічної творчості.

Зазначені права людини реалізуються 
безумовно, виключно внаслідок факту наро-
дження людини та існування її як соціальної 
істоти. Забезпечення ж реалізації таких прав 
здійснюється шляхом реалізації іншими 
зобов’язаними суб’єктами механізму охоро-
ни таких прав. 

Тобто порушенням щодо реалізації таких 
прав є будь-яке втручання у механізм, а саме: 
протиправні дії органів державної влади, 
місцевого самоврядування та третіх осіб, що 
спрямовані на звуження змісту таких прав, 
припинення процесу їх реалізації; протиправ-
на бездіяльність органів державної влади та 
місцевого самоврядування щодо невиконання 
відповідних повноважень, що спрямовані на 
забезпечення реалізації таких прав людини. 
Така бездіяльність може полягати у непри-
йнятті нормативно-правових актів, які визна-
чають механізм реалізації відповідного права, 
а також невиконанні індивідуальних звернень 
осіб щодо усунення перешкод у їх реалізації.

Іншу групу прав становлять права, які ре-
алізуються не безумовно, а ситуативно: пра-
во на свободу об'єднання у політичні партії 
та громадські організації; право брати участь 
в управлінні державними справами; право 
збиратися мирно і проводити збори, мітин-
ги, походи і демонстрації; право направляти 
індивідуальні чи колективні письмові звер-
нення або особисто звертатися до органів 

державної влади, органів місцевого самовря-
дування та посадових і службових осіб цих 
органів; право володіти, користуватися і роз-
поряджатися своєю власністю, результатами 
своєї інтелектуальної, творчої діяльності; 
право на підприємницьку діяльність, яка не 
заборонена законом; право на працю; право 
на страйк для захисту своїх економічних і 
соціальних інтересів; право на відпочинок; 
право на соціальний захист; право на освіту; 
свобода літературної, художньої, наукової 
і технічної творчості; право на оскарження 
в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого самовря-
дування, посадових і службових осіб відпо-
відних міжнародних судових установ чи до 
відповідних органів міжнародних організа-
цій, членом або учасником яких є Україна; 
право на відшкодування за рахунок держави 
чи органів місцевого самоврядування матері-
альної та моральної шкоди, завданої незакон-
ними рішеннями, діями чи бездіяльністю 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових і службових 
осіб при здійсненні ними своїх повноважень; 
право на професійну правничу допомогу.

Особливістю окресленої групи прав, на 
відміну від іншої, є те, що їх реалізація не є 
безумовною, а, навпаки, залежить від воле-
виявлення суб’єкта-носія, а також наявності 
певних юридичних фактів.

Для реалізації зазначених прав необхід-
ною умовою є наявність відповідного юри-
дичного факту, який є підставою для реалі-
зації такого права. Тобто таке право не може 
бути реалізоване, якщо відсутня фактична 
обставина, яка є передумовою для його ре-
алізації. Буквально: звернення до органів 
державної влади та/або місцевого самовря-
дування матиме свій предмет – те, стосовно 
чого особа звертається, а тому за його відсут-
ності зникає необхідність таких дій. Також 
право на оскарження до суду виникне, тільки 
коли наявний предмет оскарження – дія чи 
бездіяльність органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування, посадових і 
службових осіб.

Логічно, що, наприклад, право на страйк 
та право на відпочинок виникає виключно в 
осіб, які працюють, тобто є похідним від фак-
ту зайнятості. Більш того, таке право реалі-
зується лише у разі виникнення передумов: 
для права на відпочинок – безпосередньогоє 
виконання особою трудової функції, для пра-
ва на страйк – невдоволення певною ситуаці-
єю у сфері трудових правовідносин. 

Так, виключно внаслідок набуття стату-
су суб’єкта відповідних правовідносин особа 
може реалізувати право володіти, користу-
ватися і розпоряджатися своєю власністю, 
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результатами своєї інтелектуальної, творчої 
діяльності. Так, очевидно, що право вільно 
володіти, користуватись та розпоряджатись 
своєю власністю реалізується тільки у разі 
наявності предмета таких правовідносин – 
об’єкта власності, внаслідок чого особа набу-
ває статусу власника. 

Крім зазначеного, особливістю останньої 
групи прав є те, що їх реалізація безпосеред-
ньо спрямована на отримання певного блага 
у формальному розумінні. Зокрема, метою 
реалізації права на працю є працевлаштуван-
ня особи, виконання трудової функції; права 
звертатися із відповідними запитами – від-
повідь на таке звернення, надана уповнова-
женим на те суб’єктом; права на соціальний 
захист – отримання відповідних пільг, ви-
плат та інших соціальних гарантій тощо.

Тобто механізм реалізації окресленої гру-
пи прав послідовно включає такі обов’язкові 
елементи: юридичний факт, що є передумо-
вою реалізації відповідного права суб’єктом-
носієм; волевиявлення особи щодо безпосе-
реднього наміру реалізувати відповідне 
право; дії та/або бездіяльність органів дер-
жавної влади, місцевого самоврядування та 
третіх осіб, які є наслідком волевиявлення 
суб’єкта – носія такого права; результат реа-
лізації права – досягнення певного блага.

З огляду на викладене, можна зробити 
висновок про те, що порушенням реалізації 
таких прав є будь-яке втручання у механізм, а 
саме: - заперечення факту набуття особою ста-
тусу, який передбачає реалізацію такого пра-
ва; - протиправні дії органів державної влади, 
місцевого самоврядування та третіх осіб, що 
спрямовані на звуження змісту таких прав, 
припинення процесу їх реалізації; - протиправ-

на бездіяльність органів державної влади та 
місцевого самоврядування щодо невиконання 
відповідних повноважень, що спрямовані на 
забезпечення реалізації таких прав людини. 
Така бездіяльність може полягати у непри-
йнятті нормативно-правових актів, які визна-
чають механізм реалізації відповідного права, 
а також невиконанні індивідуальних звернень 
осіб щодо усунення перешкод у їх реалізації; - 
створення перешкод у досягненні особою бла-
га, яке є метою реалізації відповідного права. 

Отже, встановлюючи можливість 
безпосередньої реалізації прав людини на 
основі норм Конституції України у кожному 
окремому випадку, необхідно виокремити 
складники механізму реалізації відповідного 
права людини та встановити, від яких дій/
бездіяльності або рішень інших учасників та-
ких правовідносин залежить безперешкодна 
можливість подальшої реалізації та досяг-
нення особою певного блага. 
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В научной статье изложены результаты исследования механизма реализации прав человека с 
использованием юридического свойства прямого действия норм Конституции Украины. Установле-
но, что в действующем законодательстве Украины отсутствует порядок применения указанного 
юридического свойства конституционных норм. Анализ механизма реализации определенных прав 
человека дает основания для вывода, что выделение отдельных элементов является перспективным 
для понимания сущности такого понятия и его эффективной реализации в научной и правоприме-
нительной деятельности. В результате системного анализа теоретических положений и норм Ос-
новного Закона установлена целесообразность рассмотрения механизма реализации прав человека 
исключительно на основе норм Конституции Украины в материальном и процессуальном аспектах. 
В данном исследовании доказано, что все, без исключения, права человека подлежат непосредствен-
ной реализации исключительно в силу их закрепления в конституционных нормах. Кроме указанного, 
в статье с приведением конкретных примеров обоснованно, что нормы Основного Закона подлежат 
непосредственной реализации в соответствующих правоотношениях их субъектами. Теоретические 
разработки и выводы, изложенные в данном исследовании, могут быть использованы во время на-
учного исследования, теоретического обоснования и практического применения норм Конституции 
Украины как норм, наделенных юридическим свойством прямого действия.

Ключевые слова: Конституция Украины, прямое действие норм, права человека, механизм реали-
зации прав человека.
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The scientific article contains the results of a study of the mechanism for realizing human rights using the 
legal nature of the direct action of the norms of the Constitution of Ukraine. It is established that in the current 
legislation of Ukraine there is no order of application of this legal property of the constitutional norms. An 
analysis of the mechanism for the realization of certain human rights provides grounds for concluding that the 
isolation of individual elements is promising for understanding the essence of such a concept and its effective 
implementation in scientific and law enforcement activities. As a result of a systematic analysis of theoretical 
provisions and norms of the Basic Law, it is established that it is expedient to consider the mechanism for the 
realization of human rights solely on the basis of the norms of the Constitution of Ukraine in the material 
and procedural aspects. In this study it is proved that all human rights without exception are subject to direct 
implementation, solely by virtue of their consolidation in constitutional norms. In addition to this, in the ar-
ticle, with the introduction of concrete examples, it is justified that the norms of the Basic Law are directly 
applicable in their respective legal relations by their subjects. Theoretical developments and conclusions set 
forth in this study can be used during scientific research, theoretical substantiation and practical application 
of the norms of the Constitution of Ukraine, as norms, are endowed with the legal property of direct action.

Key words: Constitution of Ukraine, direct effect of norms, human rights, mechanism for realizing human 
rights.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТИ ЗА ПРОЇЗД 
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Стаття присвячена аналізу фінансово-правових аспектів справляння плати за проїзд автомо-
більною дорогою, побудованою на умовах концесії, а також визначенню її правової природи. У статті 
розглянуто подвійний характер плати за проїзд концесійною дорогою, яка залежно від порядку справ-
ляння може належати або до неподаткових доходів бюджету, або до парафіскалітетів. Проаналі-
зовано законодавство щодо дорожніх концесій на предмет можливості реалізації відповідних норм 
з урахуванням обмежень, закріплених у чинному бюджетному законодавстві, акцентовано увагу на 
колізіях та виявлено потребу у вдосконаленні правового регулювання.

Ключові слова: плата за проїзд автомобільною дорогою, концесія на будівництво та експлуатацію 
автомобільних доріг, парафіскалітет, неподаткові доходи бюджету, державний дорожній фонд. 

Постановка проблеми. Світова практика 
будівництва автомобільних доріг засвідчує 
успішність та ефективність застосування 
концесій як інструмента залучення інвести-
цій приватного сектора у дорожню галузь. 
Тим не менше ключовим питанням, яке 
безпосередньо впливає на фінансову ста-
більність будь-якого концесійного проек-
ту, а особливо проекту дорожньої концесії, 
є визначення джерел доходів концесіонера 
та компенсації його інвестиційних витрат, 
спрямованих на створення об’єкта концесії. 
Одним із класичних джерел відшкодування 
витрат, пов’язаних із будівництвом та екс-
плуатацією автомобільних доріг у межах 
концесійних проектів, є плата, що вноситься 
користувачами об’єкта концесії, тобто пла-
та за проїзд концесійною дорогою. 

Оскільки підходи до справляння пла-
ти за проїзд автомобільними, в тому числі 
концесійними, дорогами нещодавно зазнали 
змін у зв’язку з прийняттям Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів Укра-
їни щодо будівництва та експлуатації авто-
мобільних доріг», то особливої актуальності 
набуває необхідність поглибленого аналізу 
сутності плати за проїзд платною автомо-
більною дорогою, побудованою на умовах 
концесії, з точки зору фінансово-правового 
регулювання. При цьому визначення право-
вої природи плати за користування платною 
автомобільною дорогою, побудованою на 
умовах концесії, безпосередньо впливає на 
порядок її встановлення, визначення розмі-
рів плати, підстави справляння, а також на 

порядок її стягнення. Так, залежно від того, 
чи акумулюється плата за користування кон-
цесійною дорогою у державному бюджеті або 
надходить безпосередньо на користь конце-
сіонера, вона може набувати статусу відпо-
відно або неподаткових доходів бюджету, або 
парафіскалітету, особливості яких будуть 
розглянуті далі у цій статті.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання, пов’язані з правовим ре-
гулюванням обов’язкових платежів, нео-
дноразово ставали предметом досліджень 
вітчизняних та зарубіжних вчених. Най-
більш комплексного вивчення зазначена 
проблематика дістала у дисертаційному 
дослідженні Н. Ю. Пришви [1]. Окремі ас-
пекти обов’язкових платежів також става-
ли об’єктом вивчення таких науковців, як 
Д. О. Гетманцев [2] та Н. Я. Якимчук [3]. 
Водночас хоч парафіскалітет як різновид 
обов’язкових платежів і не отримав поки що 
системного висвітлення у вітчизняній науці 
фінансового права, проте у цьому аспекті 
актуальними є результати наукових пошу-
ків таких російських вчених, як І. І Кучеров 
[4] та Л. В. Ромащенко [5]. Проте невиріше-
ними залишаються питання щодо визначен-
ня правової природи платежів, які виника-
ють під час концесійних відносин та мають 
обов’язковий характер. Зокрема, потребує 
дослідження подвійна природа плати за 
проїзд концесійною автомобільною доро-
гою, яка залежно від способу акумулювання 
може належати або до неподаткових доходів 
бюджету, або до парафіскалітетів.
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Метою дослідження є встановлення за-
лежності правової природи плати за проїзд 
автомобільними дорогами, побудованими 
на умовах концесії, від моделі справляння 
та суб’єкта стягнення, а також визначення 
шляхів та способів подолання наявних у 
чинному законодавстві колізій правових 
норм, які регламентують порядок справ-
ляння плати за проїзд платними автомо-
більними дорогами загального користу-
вання державного значення.

Викладення основного матеріалу. Між-
народна практика свідчить, що є декілька 
підходів до визначення суб’єктів збору плати 
за проїзд платною автомобільною дорогою: 
1) державний орган: зібрані кошти переда-
ються до загального фонду бюджету або до-
рожнього фонду; 2) державна організація, 
що несе відповідальність за експлуатацію 
дороги; 3) приватна компанія від імені дер-
жави: за такої моделі компанія лише надає 
послуги зі збору платежів, які оплачують-
ся окремо; 4) приватна компанія, що несе 
відповідальність за експлуатацію дороги: 
компенсація компанії пов’язана з обсягом 
коштів, що отримуються з платежів [6, с. 68]. 
В умовах реалізації концесійних проектів 
на будівництво та експлуатацію автомобіль-
ної дороги ймовірним є використання саме 
останніх двох моделей, різниця між якими 
полягає у визначенні кінцевого одержувача 
коштів – держава або концесіонер. 

У першому випадку плата за користу-
вання платною автомобільною дорогою над-
ходитиме до державного бюджету. Згідно 
з класифікацією доходів бюджету, закріпле-
ною у статті 9 Бюджетного кодексу України, 
плата за користування концесійною дорогою 
належатиме до категорії інших неподат-
кових платежів і зараховуватиметься до 
державного дорожнього фонду [7]. Слід за-
значити, що нині бюджетна класифікація, 
затверджена наказом Міністерства фінан-
сів України від 14 січня 2011 року № 11, не 
містить серед неподаткових доходів плати 
за проїзд платними автомобільними доро-
гами, що зумовлено фактичною відсутністю 
таких об’єктів, незважаючи на чинний Закон 
України «Про реконструкцію та експлуата-
цію на платній основі автомобільної дороги 
Київ – Одеса», а також на спроби реалізації 
двох проектів дорожньої концесії, які завер-
шилися розірванням укладених концесійних 
угод.

При цьому у нормативному розумінні 
терміна «неподатковий платіж» плата за ко-
ристування платною автомобільною дорогою, 
побудованою на умовах концесії, відповідає 
ознакам неподаткових обов’язкових плате-

жів, що справляються до бюджетів, зокрема: 
1) виникнення обов’язку зі сплати неподат-
кового обов’язкового платежу ґрунтується на 
не притаманній податковому платежу свободі 
вибору (існує альтернативна безоплатна до-
рога); 2) неподатковий обов’язковий платіж 
пов’язаний із відшкодуванням особливих ви-
трат публічної влади, однак він не є прямим 
еквівалентом плати за послугу (держава може 
частково покривати різницю за рахунок ком-
пенсаційних платежів концесіонеру); 3) під-
стави сплати неподаткового обов’язкового 
платежу закріплені в законі, відмінному від 
податкового; 4) наслідком несплати платежу 
не є примусове вилучення відповідних грошо-
вих коштів [1, с. 143].

Слід зауважити, що на противагу чинно-
му законодавству сучасна доктрина фінансо-
вого права визначає інші підходи до класи-
фікації обов’язкових платежів до бюджету, 
поділяючи їх на дві підгрупи залежно від 
мети справляння: фіскальні (податкові та 
неподаткові платежі, а також разові внески) 
та нефіскальні (платежі до публічних фон-
дів коштів, що не належать до бюджетної 
системи, а також штрафи, фінансові санкції, 
компенсаційні та ресурсні платежі). При 
цьому фіскальний характер платежу прояв-
ляється в основній меті його надходження – 
наповнення бюджетів [3, с. 70]. З такої точки 
зору плату за користування платною автомо-
більною дорогою можна охарактеризувати 
як нефіскальний платіж компенсаційного 
характеру.

У другому випадку, якщо плата за ко-
ристування автомобільною дорогою надхо-
дитиме на користь концесіонера, виникає 
питання щодо сутності такого платежу, зо-
крема: чи має плата за користування плат-
ною автомобільною дорогою риси приват-
ноправового платежу або належить до 
обов’язкових неподаткових платежів, а саме 
парафіскалітетів. І. І. Кучеров визначає па-
рафіскалітет як правову, неподаткову форму 
покладення обов’язків на фізичних осіб та 
організації щодо участі у формуванні фінан-
сових ресурсів окремих суб’єктів публічно-
го або приватного права з метою покриття 
видатків, пов’язаних з наданням ними послуг 
на користь платників [4, с. 92]. У своєму 
дисертаційному досліджені, присвяченому 
правовій природі парафіскальних платежів, 
Л. В. Ромащенко під поняттям «парафіскаль-
ні платежі» розуміє обов’язкові платежі, які 
стягуються на підставі вимоги публічної вла-
ди для покриття витрат на виконання делего-
ваних публічних функцій та зараховуються 
безпосередньо на користь осіб, які викону-
ють ці функцій, а не до бюджету або інших 
централізованих публічних фондів [5, с. 9]. 
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Окрім того, окремі аспекти та ознаки 
парафіскалітетів, викладені у працях інших 
дослідників, доповнюють наведені вище 
визначення. Так, зокрема, діяльність, яка 
забезпечується сплатою парафіскалітетів, 
передбачає організаційну монопольність 
таких юридично значущих дій або послуг 
на користь платника, з приводу чого вони 
стягуються, та монопольність побудови від-
повідного фонду, до якого вони надходять 
[2, с. 169]. Також у літературі досить часто 
виділяють таку рису парафіскалітетів, як 
цільовий характер, адже кошти, отримані 
за результатами їх справляння, переважно 
спрямовують на покриття витрат, які несуть 
ті чи інші організації під час надання відпо-
відних послуг їх платникам [4, с. 92]. 

З метою відмежування парафіскаліте-
тів від платежів приватноправового харак-
теру Л. В. Ромащенко зазначає, що в основі 
справляння парафіскального платежу ле-
жить необхідність фінансового забезпечення 
державою завдань публічного характеру, які 
виконуються тією чи іншою організацію за 
дорученням держави. Тобто сплата податку 
безпосередньо державі та надання державою 
за рахунок цих коштів субсидії на користь 
організації, що виконує публічні функції, 
заміняються сплатою платежу безпосе-
редньо організації. При цьому, як зазначає 
науковець, заміна механізму фінансування 
того чи іншого виду діяльності не скасовує 
того факту, що фінансування здійснюється 
шляхом державної підтримки, – змінюєть-
ся лише спосіб вираження такої підтримки, 
адже без санкції держави на справляння па-
рафіскальних платежів таке справляння не 
могло б здійснюватися організацією [5, с. 17].

Визначаючи коло публічних завдань, які 
виконує концесіонер у межах концесійних 
відносин щодо будівництва та експлуатації 
автомобільної дороги, звернімося до статті 
11 Закону України «Про автомобільні до-
роги», яка встановлює, що до повноважень 
центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері дорож-
нього господарства та управління автомо-
більними дорогами загального користування 
державного значення, належать: організація 
будівництва, реконструкції, ремонту та утри-
мання автомобільних доріг загального ко-
ристування державного значення відповідно 
до державних будівельних норм і стандартів; 
забезпечення сталого функціонування авто-
мобільних доріг загального користування 
державного значення; забезпечення фінан-
сування та розвитку мережі автомобільних 
доріг загального користування державного 
значення [8]. Прикметно, що саме ці функції 
частково передаються концесіонеру на під-

ставі концесійного договору, зокрема, відпо-
відно до частини 6 частини 1 статті 1 Закону 
України «Про концесії на будівництво та 
експлуатацію автомобільних доріг» концесія 
є наданням концесієдавцем на підставі кон-
цесійного договору на платній та строковій 
основі концесіонеру права на будівництво 
та експлуатацію автомобільної доро-
ги за умови взяття концесіонером на себе 
зобов’язань щодо її будівництва та експлуа-
тації [9]. Враховуючи той факт, що плата за 
проїзд автомобільною дорогою, що справля-
ється на користь концесіонера, фактично є 
джерелом покриття його інвестиційних ви-
трат на будівництво та утримання дороги, то 
за такого розуміння плата за користування 
концесійною дорогою цілком набуває рис па-
рафіскалітету.

Окремі вчені висловлюють критичні 
зауваження щодо парафіскалітетів, вказу-
ючи на ризик відсутності або недостатності 
фінансового контролю [5, с. 22], однак у ви-
падку зі справлянням плати за проїзд авто-
мобільною дорогою саме модель на засадах 
справляння плати концесіонером є більш 
оптимальною, адже презюмується особиста 
зацікавленість приватного партнера, який 
належним чином має забезпечити функці-
онування та автоматизацію систем оплати 
проїзду та недопущення випадків порушення 
режиму платності, оскільки це прямо впли-
ває на обсяги отриманих ним прибутків.

Проаналізувавши можливі юридичні 
моделі справляння плати за користування 
платною автомобільною дорогою, побудова-
ною на умовах концесії, доцільно звернути-
ся до чинного законодавства та розглянути 
окремі аспекти практичного застосування 
відповідних правових норм. Так, загальні 
засади запровадження плати за проїзд авто-
мобільною дорогою, в тому числі побудо-
ваною на умовах концесії, встановлені За-
коном України «Про автомобільні дороги». 
Згідно з положеннями частини третьої статті 
27 згаданого Закону автомобільні дороги, 
окремі їх ділянки можуть бути віднесені до 
розряду платних лише за умови їх суттєвого 
вдосконалення, а також у разі будівництва 
та експлуатації новозбудованих автомобіль-
них доріг на умовах концесії та забезпечення 
альтернативного безоплатного проїзду тран-
спортних засобів.

Відповідно до частини першої статті 4 
Закону України «Про концесії на будівни-
цтво та експлуатацію автомобільних доріг» 
одним із джерел доходу концесіонера від 
експлуатації автомобільної дороги є пла-
та за проїзд автомобільною дорогою, що 
вноситься користувачем. На перший погляд, 
наведене формулювання дозволяє припустити  
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можливість самостійного справляння та-
кої плати концесіонером, однак тривалий 
час положення частини шостої статті 29 За-
кону України «Про автомобільні дороги», 
відповідно до яких передбачалося, що пла-
та за проїзд спрямовується до Державного 
бюджету України, у безальтернативному 
порядку нівелювали можливість реалізації 
концесійних проектів у дорожній галузі на 
умовах прямих платежів. 

Разом із тим лишалась можливість струк-
турування відповідних концесійних проектів 
на умовах плати за експлуатаційну готов-
ність, яка передбачає виплати за рахунок 
бюджетних коштів на користь концесіонера, 
складається із суми витрат на будівництво 
автомобільної дороги та її експлуатацію і 
обчислюється за один місяць експлуата-
ції автомобільної дороги від дати введення 
її в експлуатацію до закінчення строку дії 
концесійного договору [10]. Тобто за такої 
моделі передбачалося два можливих варі-
анти розвитку подій: 1) дорога залишається 
безоплатною, однак держава компенсує 
усі витрати концесіонера за рахунок плати 
за експлуатаційну готовність автомо-
більної дороги; 2) плата за користування 
платною автомобільною дорогою спрямо-
вується до державного бюджету, а держава у 
свою чергу компенсує витрати концесіонера 
за рахунок плати за експлуатаційну го-
товність автомобільної дороги.

27 лютого 2018 року Законом України 
«Про внесення змін до деяких законів Укра-
їни щодо будівництва та експлуатації авто-
мобільних доріг» було внесено зміни до час-
тини шостої статті 29 Закону України «Про 
автомобільні дороги», якими для концесійних 
доріг встановлено виняток до загальної нор-
ми щодо спрямування плати за проїзд плат-
ною автомобільною дорогою до Державного 
бюджету України [11]. Аналогічно у статті 5 
Закону України «Про джерела фінансуван-
ня дорожнього господарства України» було 
закріплено виняток щодо надходжень плати 
за проїзд платними автомобільними дорогами 
загального користування до державного до-
рожнього фонду для випадків передачі відпо-
відної новозбудованої автомобільної дороги 
у концесію [12]. Тим не менше, відповідно до 
пункту 62 частини третьої статті 29 Бюджет-
ного кодексу України, джерелами формуван-
ня спеціального фонду Державного бюдже-
ту України в частині доходів, окрім інших, 
є плата за проїзд платними автомобільними 
дорогами загального користування держав-
ного значення, а пункт 1 частини другої статті 
242 Бюджетного кодексу України фіксує, що 
такі доходи належать до джерел формуван-
ня державного дорожнього фонду. Отже, 

враховуючи пріоритет приписів бюджетного 
законодавства, який випливає з положень аб-
зацу другого частини другої статті 4 Бюджет-
ного кодексу України, можемо констатувати, 
що прийняття Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо будівни-
цтва та експлуатації автомобільних доріг» не 
змінило фактичної ситуації щодо неможли-
вості реалізації концесійних проектів у до-
рожній галузі на засадах прямих платежів на 
користь концесіонера.

Більш того, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законів України 
щодо будівництва та експлуатації автомо-
більних доріг» було виключено плату за 
експлуатаційну готовність автомобільної 
дороги з переліку джерел доходів концесіо-
нера, замість якої було визначено нове дже-
рело – компенсація концесіонеру. Так, час-
тиною другою статті 41 Закону України «Про 
концесії на будівництво та експлуатацію 
автомобільних доріг» передбачено, що ком-
пенсація сплачується концесіонеру в разі, 
якщо за результатами звітного року сума 
річного доходу, отриманого концесіонером 
від експлуатації об’єкта концесії, є меншою 
за заплановану суму такого річного доходу. 
При цьому частина третя цієї ж статті перед-
бачає, що розмір компенсації не може пере-
вищувати 15 відсотків запланованого доходу 
за відповідний рік згідно з умовами договору. 
Проте згідно з частиною третьою статті 242 
Бюджетного кодексу України кошти держав-
ного дорожнього фонду спрямовуються на 
фінансове забезпечення будівництва, рекон-
струкції, ремонту і утримання автомобіль-
них доріг загального користування держав-
ного значення та інших заходів, визначених 
пунктом 1 частини четвертої статті 3 Закону 
України «Про джерела фінансування дорож-
нього господарства України». Відповідно до 
зазначеного Закону кошти державного до-
рожнього фонду спрямовуються на фінансо-
ве забезпечення будівництва, реконструк-
ції, ремонту і утримання автомобільних 
доріг загального користування державного 
значення, а також виконання проектно-ви-
шукувальних та науково-дослідних робіт, 
створення та функціонування інформаційно-
аналітичної системи дорожнього господар-
ства, забезпечення розвитку виробничих по-
тужностей дорожніх організацій; утримання 
галузевих медичних закладів для реабілітації 
учасників ліквідації наслідків катастрофи 
на Чорнобильській атомній електростанції; 
проведення конкурсів і підготовку договорів 
щодо виконання робіт з будівництва, рекон-
струкції, ремонту і утримання автомобільних 
доріг загального користування за рахунок 
коштів міжнародних фінансових організацій, 
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інших кредиторів та інвесторів, співфінан-
сування зазначених робіт згідно з відповід-
ними договорами, здійснення контролю за 
їх виконанням і прийняття доріг в експлуа-
тацію, управління дорожнім господарством. 

Таким чином, з огляду на вичерпність 
наведеного переліку, кошти державного 
дорожнього фонду можуть спрямовувати-
ся безпосередньо на будівництво, ремонт, 
утримання або навіть на співфінансування 
зазначених робіт, але спрямування коштів 
державного дорожнього фонду на виплату 
компенсаційних платежів на користь конце-
сіонера чинним бюджетним законодавством 
не передбачено. Однак навіть якщо при-
пустити, що такий напрям з’явиться після 
внесення відповідних змін до бюджетного 
законодавства, то, враховуючи, що держав-
ний дорожній фонд створюється у складі 
спеціального фонду державного бюджету, а 
відповідно до частини четвертої статті 23 Бю-
джетного кодексу України витрати спеціаль-
ного фонду бюджету провадяться виключно 
в межах і за рахунок фактичних надходжень 
спеціального фонду бюджету, в умовах від-
сутності відокремленого фінансування кон-
цесійних проектів завжди залишатиметься 
ризик того, що надходження від плати за 
користування платною автомобільною доро-
гою не обов’язково надійдуть до концесіоне-
ра своєчасно та у повному обсязі.

Враховуючи положення бюджетного 
законодавства, які наразі не допускають стяг-
нення плати за проїзд безпосередньо кон-
цесіонером та не передбачають можливості 
виплат компенсаційних платежів, єдиним 
джерелом доходів концесіонера може стати 
хіба що плата за експлуатацію об'єктів до-
рожнього сервісу, що вноситься користува-
чами, обсяги якої, як правило, не є достатні-
ми для зацікавлення потенційного інвестора.

Висновки

Таким чином, наявні натепер підходи до 
правового регулювання плати за проїзд авто-
мобільною дорогою, побудованою на умовах 
концесії, характеризуються недосконалістю 
правового регулювання, наявністю колізії, 
вирішення якої має базуватися на засадах 
пріоритету бюджетного законодавства. Без-
системне внесення змін без урахування по-
ложень бюджетного законодавства не лише 
не призводить до вдосконалення правової 
бази, а й зумовлює появу нових недоліків 
чинного законодавства.

Тим не менше, на нашу думку, вдоскона-
лення правових засад справляння плати за 
проїзд концесійними дорогами може стати 
наслідком системної роботи за такими на-
прямами:

1) внесення змін до чинного бюджетного 
законодавства та законодавства у сфері до-
рожніх концесій з метою розширення мож-
ливих моделей справляння плати за проїзд 
автомобільною дорогою, побудованою на 
умовах концесії, з урахуванням її подвійної 
правової природи;

2) вирішення наявної колізії щодо аку-
мулювання плати за проїзд платними доро-
гами, у тому числі концесійними, виключно 
до державного дорожнього фонду;

3) системне вирішення питання щодо 
правового статусу парафікалітетів, порядку 
їх встановлення та справляння;

4) розробка правових механізмів для 
забезпечення цільового використання плати 
за проїзд автомобільними дорогами в рамках 
концесійних проектів у разі надходження 
плати за проїзд до державного бюджету;

5) вдосконалення чинного 
законодавства в частині уточнення меха-
нізму визначення максимального розміру 
та порядку зміни розміру плати за проїзд 
концесійними автомобільними дорогами, 
детальному аналізу чого будуть присвячені 
наступні дослідження.
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Статья посвящена анализу финансово-правовых аспектов взимания платы за проезд по авто-
мобильной дороге, построенной на условиях концессии, а также определению ее правовой природы. 
В статье рассмотрен двойственный характер платы за проезд по концессионной дороге, которая 
в зависимости от порядка взимания может по своей сути принадлежать либо к неналоговым до-
ходам бюджета, либо к парафискалитетам. Проанализировано законодательство в сфере дорож-
ных концессий на предмет возможности реализации соответствующих норм с учетом ограничений, 
закрепленных в бюджетном законодательстве, акцентировано внимание на коллизиях и определена 
необходимость в совершенствовании правового регулирования.

Ключевые слова: плата за проезд по автомобильной дороге, концессия на строительство и 
эксплуатацию автомобильных дорог, парафискалитет, неналоговые доходы бюджета, государственный 
дорожный фонд.

The article is devoted to the analysis of financial and legal aspects of charging for travel by concession 
road, as well as the definition of legal nature of road tolls. The article deals with the dual character of the road 
tolls, which, depending on the order of charging, may belong either to non-tax revenues of the budget or to 
parafiskalitet. The legislation on road concessions was analyzed regarding the possibility of implementing the 
relevant norms, taking into account the limitations set forth in the current budget legislation.

Key words: road tolls, concession for construction and operation of highways, parafiskalitet, non-tax 
revenues of the budget, state road fund.
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У статті висвітлено найактуальніші проблеми державного валютного регулювання та контр-
олю. Охарактеризовано національну систему валютного регулювання та валютного контролю в 
Україні, розглянуто перспективи подальшого розвитку законодавства України про валютне регулю-
вання та валютний контроль. 
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Постановка проблеми. Актуальність 
проблеми валютного регулювання та валют-
ного контролю на сучасному етапі зумовлена 
необхідністю української держави регулю-
вати і контролювати рух транснаціональних 
потоків з метою підтримки стабільності на-
ціональної валюти і платіжного балансу кра-
їни, а також необхідністю лібералізації на-
ціонального валютного законодавства та 
приведення його у відповідність до міжна-
родних норм. 

Проблема валютного регулювання та ва-
лютного контролю на сучасному етапі стає 
все більш актуальною і значущою. Це зу-
мовлено тим, що, з одного боку, є об’єктивна 
необхідність української держави регулюва-
ти і контролювати рух транснаціональних 
потоків з метою підтримки стабільності на-
ціональної валюти і платіжного балансу кра-
їни, а з іншого – необхідність лібералізації 
національного валютного законодавства та 
приведення його у відповідність до міжна-
родних норм. Ця обставина визначає особли-
ву зацікавленість держави в регламентації 
валютних відносин.

Однак актуальність не обмежуєть-
ся виключно практичною необхідністю 
вдосконалення валютного законодавства. 
Численність нормативно-правових актів, в 
основному підзаконного характеру, далеко 
не завжди й не в усьому сприяє створенню 
міцної правової бази валютного регулювання 
та контролю, чіткому визначенню стабільних 
основ державної валютної політики. Скла-
лася досить розрізнена система валютного 
контролю, що багато в чому зумовлює слабку 
ефективність засобів боротьби, що викорис-
товуються державною владою для припинен-
ня валютних правопорушень і запобігання 

їм. Юридична природа та склад такого роду 
правопорушень не досить досліджені. Від-
сутня юридична характеристика фінансо-
во-примусових заходів, а також фінансових 
санкцій, що застосовують суб’єкти валютно-
го контролю.

Аналіз останніх досліджень. Як зазна-
чається у сучасній вітчизняній фінансово-
правовій літературі, сьогодні перед наукою 
фінансового права стоїть завдання переосмис-
лення низки усталених фінансово-правових 
категорій та інститутів і наповнення їх новим 
змістом відповідно до нових політичних, со-
ціальних та економічних умов. До таких ка-
тегорій належить, окрім інших, й інститут ва-
лютного регулювання і валютного контролю. 
У численних нормативно-правових актах, в 
основному підзаконного характеру, неодноз-
начно тлумачаться правові категорії; відсутня 
юридична характеристика фінансово-приму-
сових заходів, а також фінансових санкцій, що 
застосовують суб’єкти валютного контролю; 
відсутні норми, які регулюють окремі види 
валютних відносин та ін.

Проблемі валютного регулювання та ва-
лютного контролю присвятили наукові пра-
ці такі вітчизняні фахівці, як: Є. О. Алісов, 
Л. К. Воронова, А. В. Джавага, О. П. Орлюк, 
В. П. Нагребельний, О. В. Покатаєва, 
Н. Ю. Пришва, Л. А. Савченко, О. В. Солда-
тенко, та ін. Цю проблематику досліджували 
такі зарубіжні науковці, як: М. М. Богус-
лавський, О. М. Горбунова, О. Ю. Грачова, 
Д. М. Козирін, С. К. Магомедов, О. В. По-
качалова, С. І. Прокопчук, Н. А. Сатарова, 
Б. Г. Федоров, Н. І. Хімічева, Є. О. Царьова 
тощо.

Попри значну кількість наукових дослі-
джень не досить дослідженими залишаються 
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питання захисних заходів у сфері валютних 
відносин, фінансової відповідальності за по-
рушення чинного валютного законодавства 
України, валютних правопорушень, регла-
ментації повноважень суб’єктів валютного 
регулювання у сфері здійснення валютного 
регулювання тощо. 

Мета статті полягає у тому, щоб на основі 
аналізу наукових джерел, вітчизняного і 
зарубіжного законодавства, узагальнення 
практики його застосування охарактери-
зувати валютне регулювання та валютний 
контроль, поглибити наукові знання та 
виявити проблеми правового регулюван-
ня та сформувати науково обґрунтовані 
пропозиції щодо вдосконалення чинного 
законодавства у цій сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Сьогодні система валютного регулювання та 
контролю є занадто зарегульованою, склад-
ною та надмірно бюрократизованою, ва-
лютне законодавство містить суперечності, 
об’єктивно зумовлені тим, що воно досі перебу-
ває на стадії формування і не має чітко вираже-
ної системи побудови валютних норм. Усунен-
ня недоліків чинного валютного законодавства 
є можливим тільки в разі наявності блоку зако-
нів України, конкретизованих відповідними 
підзаконними нормативно-правовими актами 
органів спеціальної компетенції.

Нещодавно Україна взяла курс на валют-
ну лібералізацію в контексті інтеграції до 
ЄС. Так, у статті 145 розділу ІV Угоди про 
Асоціацію між Україною та ЄС від 27.06.2014 
зазначено, що «сторони повинні забезпе-
чувати вільний рух капіталу, пов’язаного з 
надходженням прямих інвестицій; вільний 
рух капіталу, пов'язаний з наданням креди-
тів, які стосуються торговельних операцій, 
або з наданням послуг; вільний рух капіталу, 
пов'язаний з портфельними інвестиціями і 
фінансовими позиками та кредитами». Стат-
тя 147 зазначеної Угоди говорить, що «про-
тягом перших 4-х років… сторони вживають 
заходів для створення необхідних умов для 
подальшого поступового застосування пра-
вил Сторони ЄС про вільний рух капіталу. 
До кінця 5-го року з дати набрання чинності 
цією Угодою Комітет з питань торгівлі роз-
глядає вжиті заходи та визнає умови подаль-
шої лібералізації» [1, с. 124].

Потреба в удосконаленні законодавчо-
го забезпечення реалізації єдиної державної 
валютної політики, а також у досягненні ста-
більності валюти України та валютного рин-
ку України як факторів прогресивного роз-
витку національної економіки і міжнародної 
економічної співпраці зумовлює розроблен-
ня проекту Закону України «Про основи ва-

лютного регулювання і валютного контролю 
в Україні», який слугуватиме систематизації 
валютного законодавства України [2].

Метою проекту нового закону є забезпе-
чення реалізації єдиної державної валютної 
політики, а також стабільності національної 
валюти та внутрішнього валютного ринку як 
факторів прогресивного розвитку національ-
ної економіки та міжнародної економічної 
співпраці. 

На нашу думку, підготовка нового ва-
лютного законодавства має здійснюватися за 
підтримки Єврокомісії.

Предметом правового регулювання про-
екту Закону України є валютне регулю-
вання, повернення резидентами іноземної 
валюти та валюти України, продаж частини 
валютної виручки й забезпечення валютного 
контролю.

Одним із напрямів удосконалення чин-
ного валютного законодавства є уточнення 
та розмежування термінів «право власності 
на валютні цінності», «валютні операції», 
«уповноважені банки», «іноземна валюта» і 
«валюта України», «резиденти», «нерезиден-
ти», «валютні цінності», «валютна виручка» 
тощо.

З метою лібералізації, дієвості валютно-
го законодавства та створення сприятливих 
умов для залучення іноземного капіталу в 
Україну в процесі здійснення резидентами 
зовнішньоекономічної діяльності в основу 
підходу до регулювання порядку здійснення 
валютних операцій необхідно закласти за-
гальний правовий принцип «Дозволено все, 
що не заборонено» та неухильно дотримува-
тися його.

Крім того, необхідно обмежити загаль-
ний розмір штрафних санкцій за порушення 
резидентами термінів розрахунків під час 
здійсненні експортно-імпортних операцій 
(зокрема, визначено, що розмір нарахованої 
пені не може перевищувати суму неодержа-
ної валютної виручки (вартості непоставле-
ного товару)).

Також потрібно зменшити суми штрафів 
для уповноважених банків, оскільки штраф 
за ці порушення значно перевищує дохід 
банку від здійсненої операції та власні акти-
ви, які можуть на цей час перебувати в його 
розпорядженні, що може створити реальну 
загрозу ліквідності цього банку.

Такі правові орієнтири необхідні як для 
суб’єктів нормотворення, так і для органів 
валютного регулювання й інших у тому чис-
лі у разі розгляду справ, пов’язаних з юри-
дичними колізіями, суперечностями та роз-
біжностями між окремими нормативними 
правовими актами, які регулюють валютні 
відносини.
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З метою забезпечення економічної без-
пеки країни, а також керуючись принципом 
«послідовності» в процесі лібералізації ва-
лютного ринку, необхідно передбачити збе-
реження повноважень органів валютного 
регулювання та контролю, які перешкоджа-
тимуть раптовому відпливу короткостро-
кового капіталу, що, у свою чергу, унемож-
ливить виникнення надмірного тиску на 
обмінний курс та дестабілізацію валютного 
ринку.

Необхідним є розроблення набору гнуч-
ких інструментів, які надаватимуть змогу, 
крім проведення лібералізаційних заходів, 
оперативно запроваджувати окремі валютні 
обмеження, що відповідатимуть конкретним 
ситуаціям, які можуть виникнути у валют-
них правовідносинах на валютному ринку.

Одним із необхідних напрямів удоскона-
лення чинного валютного законодавства є 
чітке, послідовне визначення й окреслення 
валютних операцій резидентів і нерезиден-
тів, які потребують ліцензування.

Регулювання трансграничного руху іно-
земного капіталу є сьогодні необхідною умо-
вою збереження середньострокової макрое-
кономічної та мікроекономічної стабільності 
в економіці з відносно високими темпами ін-
фляції, наявністю значного диференціалу 
відсоткових ставок, певних економічних та 
політичних ризиків.

У законодавстві необхідно закріпити за-
гальне правило, яке забороняє здійснення 
валютних операцій в іноземній валюті між 
резидентами, та одночасно встановити пере-
лік валютних операцій, які можуть здійсню-
ватися між резидентами.

Слід відзначити, що у законодавстві слід 
зберегти вимогу про обов’язковість повер-
нення валютної виручки і наступного її 
продажу у поєднанні з можливістю регулю-
вання порядку купівлі-продажу іноземної 
валюти на внутрішньому валютному ринку.

Зазначені вище заходи в змозі забезпечи-
ти стабільність курсу національної валюти, а 
також збалансувати пропозицію та попит на 
внутрішньому валютному ринку.

Вимога про повернення валютної вируч-
ки і її продаж є головним інструментом пере-
розподілу валютних коштів на внутрішньому 
валютному ринку та гарантованим джерелом 
їх придбання для всіх учасників зовнішньое-
кономічної діяльності.

Необхідно враховувати, що в умовах 
постійної економічно-політичної кризи, 
недостатньої стійкості та надійності україн-
ської банківської системи резиденти, одер-
жавши право не повертати валютну виручку, 
будуть прагнути розміщувати одержувану 
іноземну валюту на рахунках в іноземних 

банках, що призведе до зменшення міжна-
родних активів української банківської сис-
теми та негативно позначиться на її ліквід-
ності.

З метою послідовної лібералізації вну-
трішнього валютного ринку та створення 
умов для збільшення валютних активів, що 
залишаються в розпорядженні експортерів, 
пропонуємо надати НБУ права встанов-
лення нормативів обов’язкового продажу 
резидентами валютної виручки. При цьому 
передбачити можливість встановлення НБУ 
у разі визначення розміру обов’язкового 
продажу резидентами надходжень в інозем-
ній валюті диференційованих показників за 
кожною групою іноземних валют або за кож-
ною іноземною валютою.

Сьогодні актуальним є врегулювання 
прав й обов’язків резидентів і нерезидентів, 
у тому числі обов’язку надавати органам та 
агентам валютного контролю документи й 
інформацію, та доскональне визначення по-
рядку розрахунків за зовнішньоекономіч-
ними операціями та термінів їх проведення 
[3, с. 47].

Характер інструментів валютного регу-
лювання є не повсякденним, а лише анти-
кризовим – у разі серйозного погіршення 
платіжного балансу. При цьому, на думку 
законотворців, важливо, що застосування та-
ких антикризових заходів має універсальний 
характер щодо суб’єктів регулювання.

Деякі науковці вважають, що оптимальне 
впорядкування валютного законодавства – 
це єдина кодифікація, тобто підготовка Ва-
лютного кодексу України.

Закріплення на рівні закону на досить 
тривалий термін валютних обмежень було би 
виправдане. Проте їх детальна регламентація 
в межах одного нормативного акта (прямої 
дії) не лише, поза сумнівом, стала б штучною 
перешкодою на шляху об’єктивних і дуже бо-
лючих процесів інтеграції нашої економіки у 
світове господарство, але й не дала би прак-
тичної можливості оперативного вирішення 
окремих, менш значущих проблем прове-
дення суб’єктами ринку валютних операцій 
в умовах економічної ситуації, що швидко 
змінюється.

Потрібно враховувати також і те, що сам 
по собі перелік необхідних валютних обме-
жень, якщо ретельно його проаналізувати, 
виявляється дуже масштабним і схильним 
до змін, зумовлених мінливою ситуацією на 
валютному ринку.

Сьогодні необхідним є прийняття Закону 
України «Про валютні обмеження», який би 
регламентував обмеження, пов’язані з поді-
лом валютних операцій (більш деталізува-
ти). Ці зміни матимуть на меті підтримання 
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валютного курсу, вирівнювання платіжного 
балансу, концентрацію валютних цінностей 
у руках держави для вирішення поточних і 
стратегічних завдань.

Валютні обмеження мають дискриміна-
ційний характер, бо сприяють перерозподілу 
валютних цінностей на користь держави та 
великих підприємств за рахунок дрібних і се-
редніх підприємців, ускладнюючи їм доступ 
до іноземної валюти. Валютні обмеження 
переважно є складовою частиною політики 
протекціонізму й дискримінації торгових 
партнерів. Неабияке значення в їх реалізації 
мають політичні мотиви.

Розглядаючи валютні операції, слід 
звернути особливу увагу на те, що вони зо-
всім не всі врегульовані чинним валютним 
законодавством.

Таким чином, коло актуальних проблем 
сучасної організації валютного регулювання 
і валютного контролю досить широке і заслу-
говує на увагу дослідників, нормотворців. 
Водночас воно містить у собі значні трудно-
щі, зумовлені загальною невпорядкованістю 
їх нормативно-правової бази.

Між тим внутрішня структура механіз-
му валютного регулювання така, що майже 
кожен елемент, який її створює, має право 
на самостійну не лише дослідницьку, але й 
нормотворчу увагу. Особливого значення в 
цьому сенсі насамперед набувають проблеми 
впорядкування валютного контролю (роз-
межування понять «валютний контроль» та 
«валютний нагляд»), конструювання систе-
ми валютних правопорушень і заходів фінан-
сової відповідальності, так само як і розробка 
самої теорії фінансово-правової відповідаль-
ності та фінансово-правових санкцій.

Масштабність кожної з названих проблем 
зумовила авторські підходи до їх узагаль-
неного аналізу, які, звичайно, багато в чому 
мають контурний характер, тобто містять 
спробу теоретичного осмислення відповід-
них проблем, що супроводжується певним 
обсягом конструктивності.

Висновок

Сьогодні необхідно кардинально 
та конструктивно змінювати валютне 
законодавство, що дасть змогу вдосконалити 
нормативно-правову базу України та привес-
ти її у відповідність до вимог Європейсько-
го Союзу, розширить можливості суб’єктів 
господарювання ефективно здійснювати 
зовнішньоекономічну діяльність, створюва-
тиме сприятливі умови для залучення іно-
земних інвестицій в економіку України. Ці 
зміни сприятимуть законодавчому забезпе-
ченню державної валютної політики, розви-
тку валютного ринку України.
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СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 
ЯК УЧАСНИКИ ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВНОЇ 
РЕЄСТРАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
В УКРАЇНІ: ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

У статті проведено дослідження чинного законодавства України, яким регулюються відносини 
державної реєстрації суб’єктів господарювання. Встановлено коло суб’єктів державної реєстрації 
суб’єктів господарювання. Автором доводиться, що суб’єкти державної реєстрації виконують функ-
ції у сфері фінансової діяльності держави, а саме: такими суб’єктами забезпечується надходження 
до бюджету адміністративного збору за проведення реєстраційних дій та користування відомостя-
ми Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань як різновиду неподаткових надходжень бюджету.

Ключові слова: фінансова діяльність держави, державна реєстрація суб’єктів господарювання, 
суб’єкти державної реєстрації, державні реєстратори, адміністративний збір.

Постановка проблеми. Суб’єкти госпо-
дарювання відіграють в житті кожної країни 
досить важливу роль, оскільки в рамках ді-
яльності, що ними провадиться, забезпечу-
ються реалізація більшості потреб населення, 
існування та розвиток економіки, нормальне 
існування та розвиток самої держави та її ін-
ститутів. Відповідно до пануючої в Україні 
правової ідеології, на якій базуються при-
писи чинного законодавства, втручання дер-
жави в діяльність суб’єктів господарюван-
ня забороняється. Однак держава має свій 
беззаперечний вплив на розвиток суб’єктів 
господарювання, на вибір ними тих чи інших 
напрямів діяльності тощо. Одним з основних 
видів впливу держави на суб’єктів господа-
рювання є облік таких суб’єктів, їх реєстра-
ція, надання їм статусу учасників правовід-
носин, тобто фактично наділення їх повною 
цивільною право- та дієздатністю, а також 
припинення останньої в результаті припи-
нення існування господарюючих суб’єктів. 
У зв’язку із цим усі аспекти проведення будь-
яких дій, пов’язаних із державною реєстра-
цією суб’єктів господарювання, мають осо-
бливо вагоме значення для учасників таких 
відносин, а значить потребують належного 
правового регулювання та дослідження з по-
гляду теорії права. Слід зазначити, що остан-
нім часом в Україні прийнято ряд ключових 
змін до законодавства у сфері державної ре-
єстрації суб’єктів господарювання, зокрема, 
набула чинності нова редакція основного 

закону у сфері державної суб’єктів господа-
рювання – Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань» від 
15 травня 2003 року № 755-IV [1], а також 
прийнято довгоочікуваний Закон України 
«Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю» від 6 лютого 2018 року  
№ 2275-VIII [2]. Даними нормативно-пра-
вовими актами внесені суттєві зміни в про-
цедуру створення та державної реєстрації 
суб’єктів господарювання в Україні.

Слід зазначити, що ключову роль у про-
цесі державної реєстрації відіграють суб’єкти 
такої реєстрації, оскільки саме ними реалізу-
ються державні повноваження у сфері «ле-
галізації» суб’єктів господарювання, а також 
«легалізації» всіх дій із такими суб’єктами. 
Невід’ємним складником діяльності суб’єктів 
державної реєстрації є фінансовий складник, 
у зв’язку із чим дана сфера правовідносин є 
актуальною для дослідження, особливо в кон-
тексті останніх законодавчих змін.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Фінансово-правовий аспект діяль-
ності суб’єктів державної реєстрації, що 
забезпечують проведення реєстраційних 
дій щодо суб’єктів господарювання, на 
монографічному рівні в Україні не дослі-
джувався. Окремі питання державної реє-
страції суб’єктів господарювання у своїх ро-
ботах вивчали Н. В. Галіцина, О. О. Зоріна, 
Д. І. Іванов, Л. П. Котяш, А. С. Ластовецький, 
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О. М. Тріхонюк, Г. З. Хафізова, П. П. Черевко, 
О. Г. Юшкевич та інші. Різноманітні аспекти 
фінансово-правового регулювання діяльнос-
ті органів державної влади та інших суб’єктів 
владних повноважень розглядалися у пра-
цях таких науковців, як: О. М. Бандурка, 
Д. О. Білінський, Л. К. Воронова, О. П. Гет-
манець, О. О. Дмитрик, Ю. М. Жорнокуй, 
С. В. Запольський, Ю. О. Костенко, М. П. Ку-
черявенко, О. П. Орлюк, І. Є. Криницький, 
Л. А. Савченко, Н. І. Химичева, та інших. Од-
нак системного та комплексного досліджен-
ня фінансово-правового аспекту діяльнос-
ті суб’єктів державної реєстрації в процесі 
провадження ними реєстраційних дій щодо 
суб’єктів господарювання в Україні натепер 
немає, що й зумовлює необхідність написан-
ня даної статті.

Метою написання даної статті є дослі-
дження фінансово-правового аспекту ді-
яльності суб’єктів державної реєстрації в 
процесі провадження ними реєстраційних 
дій щодо суб’єктів господарювання в Укра-
їні. Завданням дослідження є виявлення 
особливостей діяльності суб’єктів дер-
жавної реєстрації з урахуванням останніх 
законодавчих змін.

Виклад основного матеріалу. Відповідно 
до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань» від 
15 травня 2003 року № 755-IV (далі – За-
кон про реєстрацію) систему органів у сфері 
державної реєстрації становлять: 1) Мініс-
терство юстиції України; 2) інші суб’єкти 
державної реєстрації. Відповідно до п. 14 ч. 1 
ст. 1 вказаного Закону суб’єктами державної 
реєстрації є: 1) Міністерство юстиції Украї-
ни – у разі державної реєстрації політичних 
партій, всеукраїнських професійних спілок, 
їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань ор-
ганізацій роботодавців; відокремлених під-
розділів іноземних неурядових організацій, 
представництв, філій іноземних благодійних 
організацій, постійно діючих третейських 
судів, засновниками яких є всеукраїнські 
громадські організації, всеукраїнських твор-
чих спілок, символіки громадських форму-
вань; 2) територіальні органи Міністерства 
юстиції України в Автономній Республіці 
Крим, областях, містах Києві та Севастопо-
лі – у разі державної реєстрації первинних, 
місцевих, обласних, регіональних та респу-
бліканських професійних спілок, їх органі-
зацій та об’єднань, структурних утворень 
політичних партій, регіональних (місцевих) 
творчих спілок, територіальних осередків 
всеукраїнських творчих спілок, місцевих, 
обласних, республіканських Автономної 

Республіки Крим, Київської та Севастополь-
ської міських організацій роботодавців та 
їх об’єднань, постійно діючих третейських 
судів, громадських об’єднань, їх відокремле-
них підрозділів, громадських об’єднань, що 
не мають статусу юридичної особи, підтвер-
дження всеукраїнського статусу громадсько-
го об’єднання; 3) виконавчі органи сільських, 
селищних та міських рад, Київська та Севас-
топольська міські, районні, районні у містах 
Києві та Севастополі державні адміністрації, 
нотаріуси, акредитовані суб’єкти – у разі дер-
жавної реєстрації інших юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців [1].

Відповідно до приписів Закону про реє-
страцію виконавчі органи сільських, селищ-
них та міських рад (крім міст обласного та/
або республіканського Автономної Республі-
ки Крим значення) набувають повноважень 
із державної реєстрації інших юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців відповід-
но до цього Закону у разі прийняття відпо-
відною радою такого рішення.

Акредитованим суб’єктом може бути 
юридична особа публічного права, у трудо-
вих відносинах з якою перебуває не менше 
ніж три державні реєстратори та яка до по-
чатку здійснення повноважень у сфері дер-
жавної реєстрації уклала: 1) договір страху-
вання цивільно-правової відповідальності з 
мінімальним розміром страхової суми у ти-
сячу мінімальних розмірів заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня календарно-
го року; 2) договір з іншим суб’єктом держав-
ної реєстрації та/або нотаріусом (у разі коли 
акредитований суб’єкт здійснює повнова-
ження виключно в частині забезпечення 
прийняття та видачі документів у сфері дер-
жавної реєстрації). Акредитація суб’єктів та 
моніторинг відповідності таких суб’єктів ви-
могам акредитації здійснюються Міністер-
ством юстиції України у порядку, встановле-
ному Кабінетом Міністрів України.

Отже, суб’єктами державної реєстрації, 
що вчиняють реєстраційні дії щодо суб’єктів 
господарювання, можуть виступати:

– виконавчі органи сільських, селищних 
та міських рад;

– Київська та Севастопольська міські, ра-
йонні, районні у містах Києві та Севастополі 
державні адміністрації;

– нотаріуси;
– акредитовані суб’єкти.
Варто зазначити, що виконання функ-

цій щодо державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань є правом, а не обов’язком 
виконавчих органів сільських, селищних та 
міських рад. Вказані органи беруть на себе 
повноваження щодо державної реєстрації 
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шляхом прийняття на сесії відповідного рі-
шення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону про 
реєстрацію, державний реєстратор юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань (далі – державний ре-
єстратор) – особа, яка перебуває у трудових 
відносинах із суб’єктом державної реєстрації, 
нотаріус. Ст. 6 цього Закону встановлює, що 
державним реєстратором може бути грома-
дянин України, який має вищу освіту, відпо-
відає кваліфікаційним вимогам, визначеним 
Міністерством юстиції України, та перебуває 
у трудових відносинах із суб’єктом державної 
реєстрації (крім нотаріусів), та нотаріус. Відпо-
відно до Кваліфікаційних вимог до державного 
реєстратора, затверджених наказом Міністер-
ства юстиції України від 29 грудня 2015 року 
№ 2790/5, для державних реєстраторів прав 
на нерухоме майно, державних реєстраторів 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань, крім вимог, перед-
бачених Законами України «Про державну 
реєстрацію майнових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань», встановлюються 
такі вимоги: вільне володіння державною мо-
вою, стаж роботи за фахом на державній служ-
бі на посаді не нижче провідного спеціаліста не 
менше 1 року або стаж роботи в інших сферах 
управління не менше 3 років [3].

Так, за інформацією Головного терито-
ріального управління юстиції у Харківській 
області нині на території Харківської області 
послуги, наприклад, у сфері державної реє-
страції речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень та державної реєстрації юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців нада-
ють 66 суб’єктів державної реєстрації, серед 
них – 27 районних державних адміністрацій, 
10 міських рад, 8 селищних рад, 7 сільських 
рад та 14 акредитованих суб’єктів [4].

Окрім основної функції з проведення 
реєстраційних дій щодо суб’єктів господа-
рювання, державні реєстратори виконують 
фінансово-правову функцію, тобто є учас-
никами збору та перерозподілу грошових 
коштів, що сплачуються за проведення реє-
страційних дій. Як передбачається ст. 36 За-
кону про реєстрацію, за державну реєстрацію 
справляється адміністративний збір у розмі-
рі, визначеному даною статтею [1]. Відповід-
но до ст. 37 цього ж Закону адміністративний 
збір за державну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців зараховуєть-
ся до бюджетів у порядку, встановленому 
Бюджетним кодексом України. Фінансове 
забезпечення державних реєстраторів (крім 
приватних нотаріусів та акредитованих 

суб’єктів) здійснюється за рахунок коштів 
державного і місцевих бюджетів. Фінансо-
ве ж забезпечення приватних нотаріусів та 
акредитованих суб’єктів здійснюється за ра-
хунок 60 відсотків коштів адміністративного 
збору, що залишається у приватних нотаріу-
сів або акредитованих суб’єктів, які здійсни-
ли державну реєстрацію [1].

У ст. 9 Бюджетного кодексу України до-
ходи бюджету класифікуються на: 1) подат-
кові надходження; 2) неподаткові надхо-
дження; 3) доходи від операцій з капіталом; 
4) трансферти. Неподатковими надходжен-
нями визнаються, зокрема, адміністративні 
збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності [5].

Відповідно до бюджетного законодавства 
різновидом неподаткових надходжень 
є, зокрема, надходження за кодом 
22010300 – адміністративний збір за прове-
дення державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань. Згідно з Додатком № 1 до Зако-
ну України «Про Державний бюджет Укра-
їни на 2018 рік» запланований розмір дохо-
дів за даною статтею на 2018 рік становить  
17 767,00 тис. грн. Крім того, за кодом 22012700 
серед неподаткових доходів передбачається 
плата за надання відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань, 
за одержання інформації з інших державних 
реєстрів, держателем яких є центральний ор-
ган виконавчої влади з формування та забез-
печення реалізації державної правової полі-
тики та центральний орган виконавчої влади, 
що забезпечує реалізацію державної політики 
у сферах державної реєстрації актів цивільно-
го стану, державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно, державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань. Запланований 
розмір доходів за даною статтею на 2018 рік 
становить 270 893,00 тис. грн [6].

Отже, з одного боку, адміністративний 
збір за проведення реєстраційних дій щодо 
суб’єктів господарювання являє собою одне із 
джерел доходу бюджетів, а саме є різновидом 
неподаткових надходжень. З іншого боку, ад-
міністративний збір є платою за реєстраційні 
послуги окремих суб’єктів державної реєстра-
ції – акредитованих суб’єктів та нотаріусів.

Суб’єкти державної реєстрації безпосеред-
ньо пов’язані з процедурою справляння адміні-
стративного збору. Виходячи зі змісту Закону 
про реєстрацію, зокрема статей 17, 18, 22, для 
проведення реєстраційних дій, як-то, наприклад, 
державної реєстрації юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців, для проведення 
державної реєстрації змін щодо юридичних  
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осіб та фізичних осіб-підприємців тощо, 
обов’язковим є подання документа, який під-
тверджує сплату адміністративного збору [1]. 
При цьому відповідно до ст. 27 цього ж норма-
тивно-правового акта однією з підстав зупинен-
ня розгляду документів, поданих для державної 
реєстрації, є несплата адміністративного збору 
або сплата не в повному обсязі [1].

Висновки

Таким чином, можна зробити висновок, 
що суб’єкти державної реєстрації як учас-
ники процесу державної реєстрації суб’єктів 
господарювання, окрім своєї основної функ-
ції, виконують фінансову-правову функцію, 
а саме здійснюють контроль за надходжен-
ням до бюджету адміністративного збору за 
проведення реєстраційних дій та користуван-
ня відомостями Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань, що є неподат-
ковим видом доходів Державного бюджету 
України. До суб’єктів державної реєстрації, 
що вчиняють реєстраційні дії щодо суб’єктів 
господарювання, належать: виконавчі органи 
сільських, селищних та міських рад; Київська 
та Севастопольська міські, районні, районні 
у містах Києві та Севастополі державні адмі-
ністрації; нотаріуси; акредитовані суб’єкти.
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В статье проведено исследование действующего законодательства Украины, которым регулиру-
ются отношения государственной регистрации субъектов хозяйствования. Определен круг субъек-
тов государственной регистрации субъектов хозяйствования. Автором доказывается, что субъекты 
государственной регистрации выполняют функции в сфере финансовой деятельности государства. 
В частности, такими субъектами обеспечивается поступление в бюджет административного сбора 
за проведение регистрационных действий и использование сведений Единого государственного рее-
стра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований как раз-
новидности неналоговых поступлений бюджета.

Ключевые слова: финансовая деятельность государства, государственная регистрация субъектов хо-
зяйствования, субъект государственной регистрации, государственные регистраторы, административный 
сбор.

The article studies the current legislation of Ukraine, which regulates the relations of state registration 
of business entities. The scope of subjects of state registration of business entities is determined. The author 
proves that the subjects of state registration perform functions in the sphere of financial activity of the state. 
In particular, such subjects ensure receipt of the administrative fee for registration activities and the use of in-
formation from the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Formations 
as a type of non-tax budget receipts to the budget.

Key words: financial activity of the state, state registration of business entities, subject of state registration, 
state registrars, administrative fee.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОДАТКОВОГО 
СУВЕРЕНІТЕТУ ТА ПОДАТКОВОЇ 
ЮРИСДИКЦІЇ ДЕРЖАВИ

У статті досліджується проблематика співвідношення податкового суверенітету та податко-
вої юрисдикції держави. Розглядаються наукові позиції щодо виключного права держави на запро-
вадження податкових правовідносин. Аналізуються види та рівні поширення податкової юрисдикції 
держави. У статті запропоновані авторські підходи до співвідношення податкового суверенітету та 
податкової юрисдикції.

Ключові слова: податковий суверенітет, податкова юрисдикція, резиденти, фінансові право- 
відносини.

Постановка проблеми. У докторальних 
джерелах фінансового права немає єдиної 
позиції стосовно співвідношення податко-
вого суверенітету та податкової юрисдикції 
держави. Розбіжності в поглядах полягають 
у тому, що ці правові категорії науковцями 
обґрунтовуються з різних позицій: як неза-
лежні; як тотожні поняття або як такі. Що 
співвідносяться як загальне та ціле. Так, 
А. І. Погорлецький визначає податковий (або 
фіскальний) суверенітет як право держави, 
що діє як суб'єкт публічного права, вводи-
ти на території своєї юрисдикції (так званої 
фіскальної території) будь-які податки та 
контролювати їх збір. У цьому визначенні 
простежується ототожнення податкового 
суверенітету з податковою територіальною 
юрисдикцією [1]. R.S.J. Martha розглядає 
податковий суверенітет та податкову юрис-
дикцію як окремі категорії – у галузі між-
народного права чітко розрізняють поняття 
«суверенітет» і «юрисдикція». Серед учених, 
що вивчають міжнародні аспекти оподатку-
вання, прийнято використовувати поняття 
«суверенітет в області оподаткування» (фіс-
кальний суверенітет) і «юрисдикція в області 
оподаткування» (фіскальна юрисдикція) як 
взаємозамінні [2]. Але все ж таки ціла низка 
науковців дотримується позиції, що подат-
ковий суверенітет та податкова юрисдикція 
співвідносяться як загальне та ціле. У зв'язку 
з такою невизначеністю ця проблематика по-
требує додаткового дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Безпосередню проблематику співвідношен-
ня податкового суверенітету та податкової 
юрисдикції досліджували: Л. І. Вдовічена, 
яка дійшла висновку, що податковий суве-
ренітет і податкова юрисдикція виступають 

як взаємодоповнювальні та взаємозалежні 
категорії, котрі виступають частиною такої 
ознаки держави, як державний суверенітет 
[3]; Р. М. Лещенко, котрий здійснив класи-
фікацію офшорних юрисдикцій, дослідив 
історію їх виникнення [4]; І. М. Мусійчук, 
яка проаналізувала персональну податкову 
юрисдикцію держави [5]. Питання податко-
вої юрисдикції держави на науковому рівні 
також розглядали представники доктрини 
фінансового права, такі як Л. К. Воронова, 
Д. О. Гетманцев, Н. Л. Губерська, С. Т. Кадь-
каленко, М. П. Кучерявенко, О. А. Лукашев, 
Н. Ю. Пришва та інші.

Не вирішені раніше проблеми. Натепер 
відсутні комплексні дослідження співвідно-
шення податкового суверенітету та податко-
вої юрисдикції, що враховують міждержавні 
відносини та фінансово-правовий зв'язок 
фізичних та юридичних осіб із відповідними 
видами податкових юрисдикцій.

Метою статті є оновлення та доповнення 
наукових положень щодо податкового 
суверенітету та юрисдикції держави

Виклад основного матеріалу. Однією 
з головних ознак сучасної держави, поряд 
із територією, населенням та публічною 
владою, є здатність породжувати податко-
ві правовідносини. Податковий суверенітет 
держави – це визнане міжнародним співто-
вариством виключне право держави на поро-
дження податкових правовідносин на своїй 
території. Адже сучасна фінансова система 
держави ґрунтується не на надходженнях до 
публічних фондів коштів від реалізації си-
ровини або доходів від доменів чи регалій, 
а на оподаткуванні – всі державні інститу-
ти забезпечуються фінансовими ресурсами 
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переважно з податкових надходжень. Таким 
чином, податковий суверенітет – це одна з 
головних ознак сучасної держави. 

Саме поняття «податковий суверенітет» 
досить рідко використовується в українській 
науково-правовій літературі. Причина цьо-
го – малодослідженість цієї ознаки держави 
й відсутність у правовій науці чіткого визна-
чення даного поняття [3].

Для ґрунтовного розуміння правової ка-
тегорії «суверенітет» варто звернути увагу 
на конституційні положення. Відповідно до  
ст. 5 Конституції України носієм суверені-
тету і єдиним джерелом влади в Україні є 
народ. Народ здійснює владу безпосередньо 
і через органи державної влади та органи міс-
цевого самоврядування [6].

Із цієї конституційної норми простежуєть-
ся прямий та безпосередній політико-право-
вий зв'язок між фізичними особами та держа-
вою. Держава – це особлива політико-правова 
форма організації суспільства, що створена з 
метою забезпечення належного рівня його іс-
нування та розвитку через функціонування 
відповідних соціальних інституцій. Іншими 
словами, першоджерелом та найвищою вла-
дою (суверену) на території України є народ, 
який організований у форму держави.

Однак, відповідно до ст. 74 Конститу-
ції України [6], народ як носій суверенітету 
України обмежений у праві безпосередньо 
впливати на публічні фінанси. Якщо ви-
ходити з «букви закону», то можна дійти 
висновку, що носієм державного суверені-
тету є народ України, який наділений верхо-
вним повним, виключним та безпосереднім 
правом на регулювання будь-яких відносин 
у державі, окрім податкових та бюджетних.

Ця теза відповідає позиції Конституцій-
ного Суду України, відповідно до якої народ, 
як носій суверенітету і єдине джерело влади 
в Україні, здійснюючи своє волевиявлен-
ня через всеукраїнський референдум за на-
родною ініціативою, може приймати закони 
України, крім законів, прийняття яких на ре-
ферендумі не допускається згідно з Консти-
туцією України [7].

З вищенаведеного можна побачити, що 
хоча народ і є носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади в Україні, але його суверен-
ні правомочності обмежені.

З огляду на дві антагоністичні позиції 
щодо найвищої влади в Україні, існує колі-
зія народного та державного суверенітетів, 
зокрема, в частині публічних фінансів. На 
думку Л. І. Вдовіченої, фіскальний сувере-
нітет – це володіння верховною державною 
владою повноваженнями з визначення дохід-
них джерел держави, реалізація яких не зале-
жить ні від інших держав, ні від суспільства. 

Іншими словами, реалізація принципу «фіс-
кального суверенітету» означає абсолютну 
владу держави визначати дохідні джерела 
скарбниці, не будучи залежним від волі плат-
ників або інших суб'єктів права [3].

Якщо виходити з тематики даного дослі-
дження, цілком очевидно, що податковий 
суверенітет – це потенційна можливість суве-
ренного утворення на породження податко-
вих правовідносин. Аналогічного висновку 
дійшла Л. І. Вдовічена, яка зазначила, що 
у податковій системі держави податковий 
суверенітет реалізується в правах самої дер-
жави самостійно та повною мірою приймати 
рішення про стягнення податків, визнача-
ти об’єкти оподаткування, коло платників 
податків, розміри податкових нарахувань, 
способи стягнення податків [3].

Водночас юрисдикція – це сфера вольо-
вого впливу держави на відносини, що в ній 
відбуваються або які мають відбуватися з волі 
держави. Юрисдикція – це похідне правове 
явище від суверенітету держави, що полягає 
в здатності держави поширювати владно-
майновий вплив на фізичних та юридичних 
осіб, що безпосередньо пов'язані з державою. 
Податкова юрисдикція створюється з дер-
жавної волі у формі загальнообов'язкових 
актів прямої дії з метою забезпечення функ-
ціонування державних інститутів.

Однак на сучасному етапі розвитку дер-
жави не обмежують дію податкової юрисдик-
ції лише власною територією та громадянами. 
На відміну від громадянства – політико-пра-
вового зв'язку фізичної особи з державою, в 
сучасному світі податкові правовідносини 
ґрунтуються на принципі резиденства – фі-
нансово-правовому зв'язку фізичної особи з 
певною податковою юрисдикцією.

Податкова юрисдикція держави поширю-
ється на двох рівнях: на територіальному та 
персональному.

Територіальній рівень – це поширення 
податкової юрисдикції на територію держа-
ви, яка включає весь її геофізичний та циф-
ровий простір, а саме: сухопутну територію, 
внутрішні води, виключну морську еконо-
мічну зону, повітряний простір, цифровий 
простір, морські та повітряні судна.

Персональний рівень – поширення 
податкової юрисдикції держави на фізичних 
та юридичних осіб, що мають фінансово-пра-
вовий зв'язок із державою, зокрема:

– фізичні та юридичні особи – резиденти – 
мають обов'язок зі сплати обов'язкових плате-
жів з усіх джерел доходу, незалежно від терито-
рії їх походження (територія держави, територія 
третьої держави, міжнародна територія);

– фізичні та юридичні особи – нерезиден-
ти – мають обов'язок зі сплати обов'язкових 
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платежів з доходів, джерелом походження 
яких є лише територія держави.

Таким чином, податкова юрисдикція – 
фактична реалізація державного сувереніте-
ту щодо встановлення, зміни та припинення 
податкових правовідносин у межах суверен-
ної території держави та осіб, що пов'язані з 
державою фінансово-правовим зв'язком.

Варто звернути увагу на те, що сучасна 
податкова юрисдикція держави не обмеж-
ується лише загальнодержавним рівнем 
оподаткування. У державах, у межах суверен-
ної території, створюються податкові юрис-
дикції на різних рівнях: загальнодержавному, 
регіональному, місцевому. Доволі поширеним 
явищем є створення спеціальних податкових 
юрисдикцій – оншорних/офшорних подат-
кових юрисдикцій, експортно-виробничих, 
науково-технологічних зон тощо. 

Окремої уваги потребують відносини в 
міжнародних економічних союзах. З погли-
бленням міждержавного економічного спів-
робітництва виникла тенденція до гармоні-
зації податкового законодавства держав у 
межах економічних союзів [8]. 

У сімдесятих роках минулого століття ЄС 
отримував власні фінансові ресурси у формі 
митних зборів, сільськогосподарських зборів 
та відсотка гармонізованої податкової бази 
податку на додану вартість у державах-членах. 
Національні внески, якими фінансувалися 
публічні фонди ЄС безпосередньо після його 
заснування у 1957 році, тимчасово припини-
лися. Проте натепер національними внесками 
знову ж таки фінансується 85 відсотків бю-
джету ЄС. У 2010 році Європейська Комісія 
запропонували такі податки для фінансування 
бюджету ЄС: 1. оподаткування фінансового 
сектора; 2. доходи від аукціону в рамках сис-
теми торгівлі викидами парникових газів; 3. 
збори, пов'язані з повітряним транспортом; 
4. податок на додану вартість; 5. податок на 
енергію; 6. податок на прибуток підприємств. 
У своєму останньому повідомленні в 2011 році 
Європейська Комісія запропонувала лише два 
податки: європейський податок на додану вар-
тість та податок з фінансових транзакцій [9]. 
Проблематика встановлення наднаціональним 
утворенням власного оподаткування лежить 
у двох площинах – необхідності формування 
публічних фондів коштів та обмеженні подат-
кового суверенітету держав-членів. Говорити 
про абсолютну або часткову втрату фіскаль-
ного суверенітету передчасно. Держави-члени 
не втрачають щось безповоротно – вони отри-
мують зворотне фінансування відповідно до 
затверджених програм. Класична абсолютна 
концепція державного податкового суверені-
тету більше не може бути адекватною для від-
носин у ЄС [9].

У сучасному світі податковий суверенітет 
держави може бути обмежений поширенням 
наддержавної податкової юрисдикції, яскра-
вим прикладом цього є податкові правовід-
носини в Європейському Союзі.

Висновки

Підсумовуючи вищенаведене, можна ді-
йти таких висновків.

Правових підстав ототожнювати подат-
ковий суверенітет та податкову юрисдикцію 
немає, оскільки це принципово різні правові 
категорії. Податковий суверенітет – це лише за-
гальний принцип, ознака держави та потенційна 
можливість суверенного утворення породжува-
ти податкові правовідносини на своїй території, 
а податкова юрисдикція – це фактична реаліза-
ція такої можливості у формі видання правових 
норм щодо встановлення обов'язкових плате-
жів з метою формування дохідної частини пу-
блічних фондів суверенного утворення. 

Але висновки про співвіднесення подат-
кового суверенітету та податкової юрисдик-
ції як загального та цілого також є перед-
часними. Річ не тільки у функціонуванні 
наддержавних утворень, а й у тому, що, ана-
лізуючи міжнародну політичну структуру 
світу, можна віднайти цілу низку територій, 
населення яких не володіє суверенітетом, 
але володіє власною податковою юрисдик-
цією. Одним із прикладів може бути Вільно 
асоційована держава Пуерто-Рико – держа-
воподібне утворення, що перебуває під про-
текторатом Сполучених Штатів Америки з 
власною податковою юрисдикцією. У цьому 
разі податковий суверенітет та податкова 
юрисдикція є самостійними правовими кате-
горіями, що не залежать одна від іншої.

Таким чином, досліджувані правові кате-
горії потрібно розглядати не лише з позиції 
фінансового права, а в комплексі з конститу-
ційним та міжнародним публічним правом.
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У статті проаналізовані ключові досягнення у межах співпраці з міжнародними фінансовими 
організаціями в основних сферах публічних фінансів, що дозволяє визначати ефективність реформ, 
що проводяться, а також окреслити перспективи їх продовження у рамках забезпечення фінансової 
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вання, банківський сектор, фінансовий моніторинг.

Постановка проблеми. У сучасних фі-
нансових та економічних умовах Україна 
динамічно взаємодіє з міжнародними фі-
нансовими організаціями (МФО) у сфері 
бюджетних правовідносин, оподаткування, 
банківського сектору та фінансового моніто-
рингу, і, відповідно, здійснюється широкий 
вплив на всю фінансову систему України, що 
вимагає цілісного правового аналізу. Вод-
ночас співпраця з МФО повинна сприяти 
розвитку національної фінансової системи 
та зміцненню фінансової безпеки. Тому важ-
ливо залучати ті міжнародно-правові меха-
нізми, які забезпечують фінансову безпеку, а 
також допомагають ефективно запобігати та 
протидіяти внутрішнім та зовнішнім загро-
зам у фінансовій сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження співпраці України з міжнародни-
ми фінансовими організаціями привертає ува-
гу багатьох вчених. Основу теоретичних мірку-
вань цієї роботи заклали результати досліджень 
українських науковців: Ю. П. Битяка, І. В. Яко-
вюка, О. I. Барановського, Е. С. Дмитренко, 
І. Б. Заверухи, В. І. Муравйова, Н. О. Гребенюк 
тощо. Крім цього, використані аналітично-ста-
тистичні дані та звіти, що оприлюднюються 
на офіційних інтернет-сторінках міжнародних 
фінансових організацій та органів публічної 
адміністрації.

Мета написання наукової статті – проана-
лізувати, як співпраця з міжнародними 
фінансовими організаціями відбивається 
на якісних перетвореннях у ключових сфе-
рах публічних фінансів, оскільки це дозво-
ляє визначати ефективність реформ, що 

проводяться, а також окреслити перспек-
тиви їх продовження у рамках забезпечен-
ня фінансової безпеки України. 

Виклад основного матеріалу. Взаємодія з 
міжнародними фінансовими організаціями є 
невід’ємним напрямом зовнішньополітичної 
діяльності нашої держави, а також важливим 
чинником фінансово-економічного розвитку 
України, оскільки співробітництво з МФО 
має вплив на публічну фінансову діяльність, 
зокрема на особливості формування, розподі-
лу і використання грошових ресурсів, а також 
організацію грошового обігу і здійснення фі-
нансового контролю.

У сфері бюджетних правовідносин Україна 
найбільше співпрацює з Міжнародним валют-
ним фондом. На основі аналізу програмних 
документів, у рамках яких відбувалися відно-
сини з МВФ упродовж 1994-2018 років, можна 
виділити такі цілі та результати співпраці:

Розглядаючи співпрацю України з міжна-
родними фінансовими організаціями у сфері 
бюджетних правовідносин, варто звернути 
увагу на динаміку дефіциту державного бю-
джету, державного боргу та золотовалютних 
резервів, оскільки співпраця з МФО тісно 
пов’язана з цими показниками. Аналіз цих 
показників дозволяє зробити висновок, що ак-
тивізація співпраці з МВФ зумовлена фінан-
совими труднощами, які чітко відображаються 
на дефіциті бюджету у зв’язку зі скороченням 
надходжень та зростанням витрат, а також по-
значається на рівні інфляції. Тому у відповідь 
на складну фінансово-економічну ситуацію у 
2008, 2010, 2014, 2015 роках в Україні розпо-
чаті програми «Стенд-бай» (2008, 2010, 2014) 
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Таблиця 1
Цілі та результати співпраці України з МФО у сфері бюджетних правовідносин

Цілі Результати

1994-1999 роки

Впровадження жорсткої 
бюджетної політики та 
досягнення помірних темпів 
інфляції шляхом скорочення 
видатків та збільшення дохідної 
частини, у тому числі скорочення 
субсидій, податкових пільг 
та зміни системи управління 
казначейськими коштами

• диверсифіковано структуру джерел покриття дефіциту 
державного бюджету шляхом залучення зовнішніх кредитів та 
заборонено фінансування за допомогою емісій НБУ; 
• змінено підходи до формування бюджетної політики та 
управління публічними фінансами, що раніше ґрунтувалися на 
державному плануванні в умовах командно-адміністративного 
перерозподілу фінансових ресурсів, завдяки спрямуванню на 
адаптацію до ринкових механізмів управління економікою та 
поступове приведення до міжнародних стандартів у цій сфері; 
• перехід на казначейську систему касового виконання бюджетів, 
змінено класифікацію доходів і видатків, впроваджено нову 
систему міжбюджетних відносин, що дозволило встановити 
контроль над обігом публічних фінансів; 
• зріс державний борг відносно ВВП на 61 % у 1999 р., згодом 
реструктуризований до 29 %.

2000-2007 роки

Зміцнення фінансового 
сектору шляхом реформування 
податкової системи, пенсійної 
системи та енергетичного сектора 
і у такий спосіб зменшення 
видатків державного бюджету

• прийнято перший Бюджетний кодекс України від 2001 року  
на основі рекомендацій МВФ;
• впроваджено програмно-цільовий метод бюджетного 
планування.

2008-2013 роки

Проведення більш ефективної 
політики щодо видатків 
шляхом обмеження видатків у 
частині збільшення мінімальної 
заробітної плати, пенсії та інших 
соціальних виплат, а також 
реформування державного 
управління, пенсійної системи, 
сектора державних підприємств, 
податкової системи, НАК 
«Нафтогаз України», підвищення 
тарифів на газ та електроенергію

• прийнято Бюджетний кодекс України від 2010 року;
• реформовано систему пенсійного забезпечення;
• поліпшено систему центральних органів виконавчої влади та 
доступу до публічної інформації у сфері бюджетних коштів.

2014-2018 роки

Вжиття заходів з метою 
фіскальної консолідації за 
рахунок оптимізації видатків у 
соціальній сфері та державному 
управлінні, а також бюджетній, 
пенсійній та медичній реформі

• проведено бюджетну реформу щодо управління державними 
фінансами, у тому числі запроваджено комплексне середньострокове 
бюджетне планування, посилено роль програмно-цільового методу, 
збільшено прозорість використання коштів; 
• підвищено фінансову спроможність територіальних громад 
(бюджетна децентралізація); поліпшено систему публічних 
закупівель, розпочато реформування сфери охорони здоров’я,

Джерело: складено автором на основі аналізу програмних документів МВФ з Україною

та «Механізм розширеного фінансування» 
(2015); крім цього, наслідком кредитних про-
грам МВФ є зростання зовнішнього державно-
го боргу України.

Виконання економічних програм з МФО 
залежить від ефективності публічних видатків. 
Як стверджує Ю. Д. Радіонов, у цьому контек-
сті ключове завдання для уряду – формування 
такої системи державних видатків, яка б могла 
забезпечити максимальне досягнення мети за 
кожною статтею державних видатків, за кож-
ною бюджетною програмою, на всіх рівнях 

бюджетної системи, перетворення бюджетно-
го механізму на дійовий інструмент реалізації 
соціально-економічної стратегії розвитку дер-
жави [1, c. 81]. Тому доцільно звернути увагу 
на динаміку ефективності публічних видатків 
упродовж 1995-2018 років.

На Графіку 1 показано, що управління пу-
блічними видатками найбільш ефективним 
було впродовж 2001-2007 років. У цей пері-
од спостерігалося економічне піднесення та 
Україна співпрацювала з МВФ лише у форма-
ті надання консультацій, а не на кредитних від-
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носинах. Станом на 2018 рік рівень управління 
публічними видатками в Україні (45.0 %) від-
повідає загальній тенденції серед країн Європи 
(45.1 %), однак є нижчим від світових показни-
ків (64.9 %). 

Таким чином, у сфері бюджетних правовід-
носин взаємодія з МФО має неоднозначний 
вплив на бюджетну політику, оскільки, з одно-
го боку, кредити МВФ використовуються для 
фінансування дефіциту державного бюджету 
України, поповнення золотовалютних резер-
вів, а з іншого – співпраця впливає на зрос-
тання зовнішнього боргу України. Водночас 
низька ефективність управління публічними 
видатками зумовлює тимчасовий вплив фінан-
сової допомоги, що не призводить до перспек-

тивного оздоровлення фінансової системи. 
Позитивним є те, що хоча кредити МВФ не 
спрямовуються безпосередньо на структурні 
реформи, однак умовами продовження співп-
раці з МВФ є якраз проведення системних 
економічних реформ у різних напрямах, що, 
безумовно, дозволяє оптимізувати публічні 
видатки.

У сфері реформування податкової систе-
ми України за результатами співпраці України 
з МФО досягнуто таких основних результатів:

Одним із найавторитетніших міжнарод-
них інвестиційних рейтингів є Індекс легкості 
ведення бізнесу (англ. Ease of Doing Business 
Index), що вираховується експертами Світо-
вого банку на основі ключових індикаторів, які 

Графік 1. Ефективність публічних видатків з 1995 до 2018 року
Джерело: https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=ukraine&type=4

 

Таблиця 2
Результати співпраці з МФО у сфері оподаткування

1 Розпочато комплексне реформування Державної фіскальної служби України:
• впроваджено систему ключових показників ефективності;
• ДФС підпорядковано Міністерству фінансів України;
• поліпшено інформаційне забезпечення;
• змінено підходи до кадрової політики;
• ведеться робота щодо остаточної ліквідації податкової міліції та створення нового органу  
для боротьби з фінансовими злочинами

2 Розпочато реформу роботи митних органів:
• запроваджено автоматизовану систему «Єдиного вікна»

3 Імплементовано систему «Єдине вікно подання електронної звітності»

4 Зменшено кількість податків шляхом оптимізації, їх розмір та полегшено  
порядок розрахунку та сплати

5 Вживаються заходи щодо протидії стратегіям та практикам розмивання  
бази оподаткування та виведення прибутків з-під оподаткування (ВЕРS)

6 Запроваджено систему електронного адміністрування податку на додану вартість  
та електронний реєстр відшкодування ПДВ

7 Змінено критерії відбору великих платників податків ДФС

8 Змінений порядок сплати авансованих внесків податку на прибуток підприємств

9 Внесені зміни до спрощеної системи оподаткування
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дозволяють сформувати об’єктивну оцінку се-
редовища для ведення бізнесу в різних країнах 
світу. Погоджуємося із думкою І. М. Рєпіна, що 
рейтинг «Doing Business» є потужним інстру-
ментом аргументації необхідності проведення 
реформ у різних країнах світу, він фокусується 
на умовах ведення бізнесу, оцінює адміністра-
тивні бар’єри, які долає підприємство протя-
гом усього періоду функціонування. Методо-
логія дослідження дозволяє виявити не тільки 
недоліки державного регулювання економіки 
в порівнянні з країнами світу, а й відстежити 
успішність здійснених реформ стосовно покра-
щення бізнес-клімату [2, c. 112]. Категорії 
показників, які беруться до уваги, поділяють-
ся на два типи: 1) ті, що відображають рівень 
міцності правових інститутів і мають відно-
шення до регулювання бізнесу (кредитуван-
ня, захист інвесторів, забезпечення виконання 
договорів, вирішення неплатоспроможності 
підприємств); 2) показники, що відображають 
складність і вартість процедур регулювання 
(реєстрація підприємств, отримання дозволів 
на будівництво, підключення до системи елек-
тропостачання, реєстрація власності, оподат-
кування, міжнародна торгівля) [3, c. 1].

У таблиці 3 показано місце України у 
рейтингу «Легкість ведення бізнесу» (англ. 
Ease of doing business ranking) Світового банку 
впродовж 2009-2018 років. За ці десять років 
відбулося багато змін у законодавчому регу-
люванні, які позитивно вплинули на умови 
ведення бізнесу, перш за все, у сфері оподатку-
вання. Найскладнішим періодом для ведення 

бізнесу були 2009-2013 роки, для прикладу, в 
2012 році Україна зайняла 152 місце (Сінга-
пур – 1 місце, США – 4, Польща – 62, Чеська 
Республіка – 64, Румунія – 72, Молдова – 81, 
Російська Федерація – 120, Нігерія – 133, Лі-
берія – 151, Болівія – 153). Надалі станови-
ще Украйни у рейтингу почало кардинально 
змінюватися у зв’язку з реформами у сфері 
регулювання підприємницької діяльності, що 
значно спростили та лібералізували умови 
ведення бізнесу. Станом на 2018 рік Україна 
займає 76 місце з 190 країн (Нова Зеландія – 
1, Сінгапур – 2, США – 6, Польща – 27, Ро-
сійська Федерація – 35, Молдова – 44, Болга-
рія – 50, Туреччина – 60). 

І. М. Рєпіна вважає, що основним по-
штовхом для підвищення позицій України 
у рейтингу стало набрання чинності Зако-
ном України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощен-
ня умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від  
12 лютого 2015 року № 191-VIII, що перед-
бачає дерегуляцію господарської діяльності 
за аналогією з європейським законодавством 
і в перспективі – покращення позицій країни 
в рейтингу «Doing Business». Зокрема, згідно 
із Законом полегшується процедура відкрит-
тя бізнесу, обмежується вплив держорганів 
на підприємця, скорочуються дозвільні і по-
годжувальні процедури, підвищується рівень 
захисту прав інвесторів, удосконалюється ме-
ханізм фінансування діяльності органів Дер-
жавної реєстраційної служби. Це дозволить 
бізнесменам витрачати менше зусиль і ресур-

Таблиця 3

Рік 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Місце 
у рейтингу 146 147 145 152 137 112 96 83 80 76

Джерело: складено автором на основі Звітів «Легкість ведення бізнесу» у 2009-2018 роках

Таблиця 4
Позиції України у рейтингу Світового банку в «Оподаткуванні» на 2018 рік

Назва країни
«Оподат-
кування» 
рейтинг

Платежі  
(кількість  

на рік)

Час (години 
на рік)

Загальна ставка 
податків і внесків 
(% від прибутку)

Індекс процедур 
після подачі звітності 

та сплати податків 
(0-100)

Україна 43 5 327.5 37.8 85.95

Польща 51 7 260 40.5 77.36

Угорщина 93 11 277 46.5 63.94

Німеччина 41 9 218 48.9 97.67

Молдова 32 10 181 40.5 90.79

РФ 52 7 168 47.5 73.14

Сінгапур 7 5 64 20.3 71.97

США 36 10.6 175 43.8 94.04

Болівія 186 42 1025 83.7 50.00

Джерело: http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes
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сів на ведення бізнесу і зменшить корупційну 
складову [2, c. 112].

Одним із індикаторів, який комплексно 
досліджується, є «Оподаткування», оскільки 
цей критерій є одним із визначальних для ха-
рактеристики бізнес-клімату. Крім цього, важ-
ливими аспектами, які враховуються для рей-
тингу в частині «Оподаткування», є кількість 
платежів та часу на рік, загальна ставка подат-
ків і внесків, а також процедури після подачі 
звітності та сплати податків. Саме тому варто 
звернути увагу на позиції України в цих напря-
мах у порівнянні з іншими країнами: 

Тобто спільними тенденціями для розвину-
тих країн у сфері оподаткування є, передовсім, 
можливості сплачувати податки швидше, прості-
ше і дешевше, наприклад, шляхом консолідації 
сплати та подання податків, пропонуючи для 

цього електронні системи, встановлення центрів 
обслуговування платників податків або надан-
ня додаткових відрахувань та звільнень. Багато 
країн знизили податкові ставки. Зміни принесли 
конкретні результати. У деяких економіках, які 
спрощують сплату податку та знижують ставки, 
зросли податкові надходження [4, c. 79].

Цікавим є дослідження Індексу економіч-
ної свободи (англ. the Index of Economic Freedom) 
на основі аналізу 12 індикаторів, які характери-
зують чотири ключові напрями за шкалою від 
0 до 100. У цьому контексті нас цікавить оцінка 
України щодо податкового навантаження, що 
однаково враховує три фактори: верхню гра-
ничну ставку податку на індивідуальний дохід; 
верхню граничну ставку податку на прибуток 
підприємств; загальне податкове навантажен-
ня у відсотках від ВВП.

Графік 2. Рівень податкового навантаження на основі Індексу економічної 
свободи упродовж 1995-2018 років

Джерело: https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=ukraine&type=3

Графік 3. Індекс економічної свободи упродовж 1995-2018 років
Джерело: https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=ukraine&type=3
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Таким чином, на основі аналізу даних Ін-
дексу економічної свободи України за рей-
тингом «The Heritage Foundation», можна 
зробити такі висновки: 1) загальне податкове 
навантаження в Україні становить 35,5 %. Тоб-
то рівень податкового навантаження в Україні 
(80.2) є навіть меншим, ніж у країнах Європи 
(72.0), та відповідає загальносвітовій тенден-
ції щодо податкового навантаження (77.1) (за 
результатами Графіка); 2) однак у загально-
му рейтингу щодо рівня економічної свободи 
Україна займає лише 150-е місце зі 180 країн 
(один із найнижчих результатів) та належить 
до країн, в яких економіка є не вільною. Осно-
вними показниками, що впливають на такий 
низький рейтинг, є: недоброчесність публічної 
адміністрації (29.0), неефективність судової 
системи (29.5), низький рівень захисту права 
власності (41.0), незбалансованість публічних 
видатків (45.0), низький рівень інвестиційної 
свободи (35.0), низький рівень фінансової сво-
боди (30.0).

Вважаємо, що міжнародно-правове спів-
робітництво у податковій сфері позитивно 
впливає на розвиток податкової системи Укра-
їни. Особливо перспективними напрямами 
співпраці є налагодження тісної взаємодії з 
Організацією економічного співробітництва 
і розвитку (ОЕСР), оскільки це сприятиме 
вдосконаленню податкового законодавства; 
запобігатиме використанню офшорних зон у 
схемах ухилення від сплати податків та роз-
мивання податкових баз; поліпшить механізм 
обміну податковою інформацією та розкриття 
банківської таємниці у цілях оподаткування та 
обмеження розмивання податкових баз.

У банківському секторі Україна актив-
но співпрацює з міжнародними фінансовими 
організаціями з метою досягнення фінансо-
вої стабільності, посилення конкурентоспро-

можності банківського сектора та приведення 
законодавства до міжнародних стандартів.  
До ключових результатів взаємодії можна від-
нести:

Незважаючи на ці позитивні досягнення, 
банківська сфера лише починає розвиватися і 
потребує значного реформування та імплемен-
тації міжнародних стандартів. Підтверджен-
ням цього є те, що за рівнем надійності банків, 
що визначається як один із індикаторів Індек-
су глобальної конкурентоспроможності (англ. 
The Global Competitiveness Index), що вирахову-
ється за методикою Всесвітнього економічного 
форуму, Україна займає 135 місце зі 137 країн 
(наприклад, Чехія – 12, Польща – 50, Німеччи-
на – 53, Угорщина – 74, Румінія – 79, РФ – 121, 
Молдова – 133) [5].

Виходячи з цього, вважаємо, що перспек-
тивним напрямом у контексті розвитку банків-
ського сектору є поглиблення співпраці з Ба-
зельським комітетом з банківського нагляду, 
що є міжнародною платформою для розробки 
і поширення сучасних напрацювань у банків-
ській сфері. Крім цього, важливо продовжу-
вати співпрацю з міжнародними фінансовими 
організаціями у цій сфері, оскільки це позитив-
но впливає на інституційну та функціональну 
міцність банківського сектору, відновлення 
довіри до банків та фінансову стабільність за-
галом.

Сучасна система запобігання та протидії 
легалізації доходів, що отримані злочинним 
шляхом, а також фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї ма-
сового знищення (ПВК/ФТ) сформована 
внаслідок тісної співпраці з міжнародними 
партнерами, передовсім Групою з розроб-
ки фінансових заходів боротьби з відмиван-
ням грошей (FATF) та Комітетом експертів 
Ради Європи з оцінки заходів протидії від-

Таблиця 5
Результати співпраці з МФО у банківському секторі

Ключові зміни у сфері банківських послуг та банківського нагляду

1. Зміцнення інституційної, фінансової, функціональної незалежності Національного банку України;

2. Перехід до гнучкого валютного курсу та запровадження інфляційного тарґетування  
як режиму грошово-кредитної політики в Україні;

3.
Вдосконалення банківського регулювання і банківського нагляду шляхом введення  
Кредитного реєстру НБУ та поліпшення корпоративного управління,  
а також механізмів управління ризиками в банківських установах;

4. Активізація вирішення питань, пов’язаних із наявністю проблемних кредитів  
у портфелях фінансових установ;

5. Зміцнення банківського сектору внаслідок виведення неплатоспроможних банків із ринку,  
рефінансування, капіталізації та посилення нагляду;

6. Реформування механізму управління та діяльності державних банків шляхом  
зміни бізнес-моделі та розробки довгострокових стратегій розвитку.

7. Реформування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Джерело: складено автором на онові аналізу Програм співпраці з МВФ і СБ
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миванню коштів та фінансуванню тероризму 
(MONEYVAL). 

У Звіті щодо заходів боротьби з відми-
ванням коштів та фінансуванням тероризму, 
що складений експертами MONEYVAL за 
результатами п’ятого раунду взаємної оцін-
ки упродовж 27 березня – 8 квітня 2017 року, 
сфокусовано увагу на ефективності діючої 
системи ПВК/ФТ та надана оцінка відпо-
відності національного законодавства міжна-
родним стандартам. Що стосується ефектив-
ності, у Звіті 2017 зазначено, що українські 
органи влади продемонстрували значний рі-
вень ефективності у розумінні ризиків лега-
лізації (відмивання) доходів, фінансування 
тероризму та фінансування розповсюджен-
ня зброї масового знищення та внутрішньої 
координації у боротьбі з ПВК/ФТ, а також 
використання фінансової інформації у пи-
таннях ВК, відповідних предикатних злочи-
нів та розслідувань справ фінансування теро-
ризму. Середнього рівня ефективності було 
досягнуто в інших сферах, охоплених стан-
дартами FATF (міжнародне співробітництво, 
нагляд, запобіжні заходи, юридичні особи та 
утворення, конфіскація тощо), за винятком 
розслідувань та кримінальних переслідувань 
відмивання коштів [6, c. 7]. Надалі рекомен-
довано збільшити кількість переслідувань 
та вироків ВК відповідно до національних 
ризиків ВК, включаючи випадки корупції на 
високому рівні, розкрадання та розтрати дер-
жавного майна високопосадовими особами 
та їх спільниками (так само як і тих посадов-
ців, які були пов’язані з минулим режимом) 
[6, c. 13].

Вважаємо, що в умовах глобалізації фі-
нансових ринків та розвитку новітніх тех-
нологій співпраця України з МФО у сфері 
ВК/ФТ має лише поглиблюватися, оскільки 
це сприяє побудові надійного та ефективно-
го механізму фінансового моніторингу, крім 
цього, такі заходи створюють умови для сис-

темної та ефективної боротьби з проявами 
корупції в Україні та тіньової економікою.

Висновки

На основі аналізу ключових результа-
тів взаємодії України з МФО в основних 
сферах публічних фінансів можна зробити 
висновок, що, з одного боку, це позитивно 
впливає на рівень ефективності та прозо-
рості управління публічними видатками, 
запобігає використанню схем ухилення від 
сплати податків, розмиванню податкових баз 
та розвиває систему фінансового моніторин-
гу. З іншого – співпраця на кредитній основі 
призводить до збільшення державного боргу 
України.
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In the article are considered the key achievements of Ukraine’s cooperation with international financial 
organizations in the main areas of public finances. It allows to determine the effectiveness of the reforms 
being undertaken, as well as outline the prospects for continuation in the framework of ensuring financial 
security of Ukraine.
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РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ МЕХАНІЗМІВ 
ВІДСТУПУ ДЕРЖАВ ВІД ВЛАСНИХ ДОГОВІРНИХ 
ГУМАНІТАРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ (ХVІІІ-ХХ СТ.)

У статті здійснено аналіз еволюції норм права міжнародних договорів стосовно гуманітарних 
зобов’язань держав, виконання зобов’язань та відступу від такого виконання у ХVІІІ-ХХ ст. До-
сліджено специфіку двосторонніх мирних договорів щодо відступу від зобов’язань з обміну військо-
вополоненими. Проаналізовано специфіку відступу від зобов’язань за двосторонніми міжнародними 
договорами про торгівлю та рибальство. Доведено, що з 1815 р. відступ держав від гуманітарних 
зобов’язань з’являється в колективних міжнародних актах з питань протидії рабству та рабо-
торгівлі. Доведено, що у Генеральному акті Берлінської конференції 1885 р. такий відступ уперше 
ув’язується з позицією та діяльністю міжнародної структури, а у Конвенції про перегляд 1919 р. та-
кий відступ уперше формально ув’язується з потребами підтримання публічної безпеки та порядку.

Ключові слова: відступ від зобов’язання, гуманітарне зобов’язання, міжнародне право, міжнародний 
договір, право міжнародних договорів.

Актуальність теми. Згадки про можли-
вий відступ держав від своїх зобов’язань у 
сфері надання певних прав, можливостей, 
свобод та привілеїв фізичним особам мож-
на знайти у практиці двосторонніх міжна-
родних договорів починаючи як мінімум з 
XVIII ст. Така проблематика досі є малодос-
лідженою у сучасній доктрині міжнародного 
права, причому не лише у вітчизняній. 

Стан наукового дослідження. Варто вказа-
ти лише на окремі дослідження М. К. Абдуллає-
ва, К. Є. Грецової, М. Л. Ентіна, Ю. М. Малєєва, 
Н. С. Нікітенко, О. В. Осинської, Н. С. Сімоно-
вої, А. Є. Стрекалова, А. Р. Султанова, Е. В. Тіт-
ко, І. Д. Ягофарової щодо практичних аспектів 
відступу від міжнародних зобов’язань у сфе-
рі прав людини, у сучасному міжнародному 
праві. Досі ж історичні узагальнення станов-
лення договірних прописів про відступ від 
зобов’язань не проводилися, отже, відповідний 
аналіз вбачається актуальним. 

Метою статті є системне визначення ево-
люції договірного регулювання відступу 
від зобов’язань держав у гуманітарній сфе-
рі протягом ХVІІІ-ХХ ст. Реалізація цієї 
мети має ґрунтуватися на аналізі міжна-
родних договірних актів вказаного періоду, 
які містять гуманітарні зобов’язання щодо 
фізичних осіб (протидія рабству, захист 
некомбатантів, обмін військовополоне-
ними тощо). При цьому важливим є спів-
віднесення норм історичних договірних 
першоджерел між собою та з відповідною 
доктринальною практикою.

Вказані аспекти містяться у багатьох дво-
сторонніх угодах зазначеного періоду. На-
приклад, згідно зі статтею 14 Ніштадського 
мирного договору між Росією та Швецією 
від 30 серпня 1721 р. військовополонені обох 
сторін мали бути звільненими після ратифі-
кації договору без викупу, так само як і усі 
«під час цієї війни з одної чи іншої сторони 
вивезені люди». Водночас ці умови не поши-
рювалися на шведських військовополонених 
та цивільних осіб, які під час перебування в 
Росії «за власним бажанням віру грецького 
сповідання прийняли», про що сторони мали 
робити застереження у національних норма-
тивних актах [16, с. 122]. Таким чином дер-
жави робили у договорі відступ від власних 
зобов’язань щодо гарантій прав комбатантів 
та жертв конфлікту. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно 
до статті 25 Кючук-Кайнарджійського мир-
ного договору між Росією та Туреччиною 
від 10 липня 1774 р. усі військовополонені 
та невільники протилежної сторони мали 
бути звільненими без викупу та беззасте-
режно. Але це зобов’язання держав не поши-
рювалося на осіб, які «з магометан в імперії 
Російській добровільно прийняли закон 
християнський, та християн, що в Оттоман-
ській імперії добровільно ж закон магометан-
ський». Подібний відступ сторони залишали 
собі й у ст. 2 цього договору щодо видачі ін-
шій стороні злочинців [15, с. 80, 82, 90]. 

Майже аналогічну норму щодо обме-
ження обов’язків держав видати військово-
полонених та цивільних полонених місти-
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ла й стаття 14 Адріанопольського мирного 
договору між Росією та Туреччиною від 2 
вересня 1829 р. [13, с. 112], але у пізніших 
мирних договорах, таких як Паризький трак-
тат від 18 березня 1856 р., таких відступів від 
зобов’язань держав щодо осіб з обмеженою 
свободою не містилося [17]. 

Цікаві застереження щодо обмеження 
прав осіб містила стаття 3 Мирного договору 
між Сполученими Штатами та Великобрита-
нією від 3 вересня 1783 р. За нею американ-
ські рибалки отримали нарівні з англійськи-
ми право вільного вилову риби будь-якого 
виду на узбережжі Ньюфаундленду та на 
узбережжі, у затоках та гирлах усіх інших 
місцевостей британських домініонів в Аме-
риці, але без права сушки чи обробки улову 
на березі. Водночас американським рибал-
кам договором додатково надавалося право 
сушити на обробляти рибу на усіх незаселе-
них берегах, затоках та гирлах Нової Скотії, 
островів Магдалени та Лабрадору, але лише 
поки вони залишаються незаселеними. За-
селення узбережжя надавало можливості 
Великобританії відступити від гарантованих 
договором американським рибалкам прав 
сушки та обробки риби на березі [6].

Згідно з нормами ст. 14 Додаткового до-
говору між Росією та Китаєм від 2 листопада 
1860 р. російська сторона отримувала право, 
якщо «згодом, коли …в цьому договорі щодо 
сухопутної торгівлі зустрінеться що-небудь 
для тієї чи іншої сторони незручне», від-
ступити від гарантій міждержавної торгівлі, 
наданих російським та китайським комер-
сантам. Відступ від зобов’язань договору мав 
бути здійснений за ініціативою генерал-гу-
бернатора Східного Сибіру, який для цього 
мав увійти у згоду з конкретного питання із 
прикордонними китайськими сановниками 
та укласти додаткові умови, що, окрім іншо-
го, визначали би права комерсантів обох кра-
їн [14, с. 84].

У статті 10 Мирного договору між Росією 
та Японією від 5 вересня 1905 р. російським 
підданим, що мешкали на території, переда-
ній за цим договором Японії, надавалося 
право продавати своє нерухоме майно та ви-
їжджати в Росію. Водночас ці особи могли 
вибрати залишення на території, переданій 
Японії, тоді за ними мали бути «збережені 
та повністю забезпечені заступництвом їхні 
промислова діяльність та права власності» 
за умов дотримання японських законів та 
юрисдикції. Водночас Японія отримува-
ла право відступити від цього договірного 
зобов’язання та позбавити права перебуван-
ня на цих територіях чи виселити з них тих 
жителів, які «не мають політичної або адміні-
стративної правоздатності», зобов’язуючись, 

втім, при цьому повністю відшкодувати їхні 
майнові права [9, с. 566].

Спеціальні норми багатосторонніх між-
державних договорів, у яких є згадки про 
відступ від зобов’язань стосовно прав лю-
дини, можна знайти у міжнародному праві 
як мінімум з початку ХІХ ст. Так, у Заключ-
ному акті Віденського конгресу від 9 червня 
1815 р. у статті 11 усім індивідам гарантува-
лася «повна, загальна та спеціальна амніс-
тія». У ст. 12 цього акта робилося спеціальне 
застереження про відсутність покарання у 
майбутньому для всіх осіб, що брали участь у 
політичних, цивільних або військових подіях 
у Польщі, про скасування актів та анулюван-
ня усіх проваджень, позовів або покарань із 
цих питань. Водночас у ст. 13 акта робилися 
додаткове застереження, що така амністія та 
припинення проваджень із питань конфіска-
цій не поширюється на випадки, де вже є фі-
нальне рішення або вирок у справі [7].

Раніше, на цьому ж Віденському конгресі 
8 лютого 1815 р., вісьма державами – учасни-
цями Паризького миру 1814 р. (Австрія, Ве-
ликобританія, Іспанія, Португалія, Пруссія, 
Росія, Франція та Швеція) було схвалено 
Декларацію щодо загальної заборони рабо-
торгівлі, яка надалі була визначена додатком 
до вищенаведеного Заключного акта конгре-
су. У Декларації йшлося про несумісність 
работоргівлі з принципами гуманності та 
людської моральності, згадувалося про за-
борону работоргівлі в окремих державах, про 
публічну думку щодо потреби її заборони в 
«усіх цивілізованих країнах» та про потребу 
й необхідність заборони работоргівлі на рів-
ні договорів, національного законодавства та 
іншими формальними шляхами [3]. 

Хоча в Декларації визнавалася потреба 
виконання цієї заборони, для того щоб «по-
класти кінець» торгівлі рабами з Африки, цей 
акт містив застереження про те, що чіткий 
термін заборони работоргівлі має бути пред-
метом додаткових перемовин між урядами 
європейських держав. Тим самим у Деклара-
ції дозволявся тимчасовий відступ учасників 
від виконання власних зобов’язань у сфері 
забезпечення права на особисту свободу та 
суб’єктність людини [3]. Сучасний дослідник 
Тецуя Тойода пробує пояснити це тим, що 
норми Декларації нібито «містили лише пер-
сональні зобов’язання тих, хто її підписав, але 
згоди на це зобов’язання від урядів отримано 
не було». При цьому подібні застереження 
містив і Договір про заборону африканської 
работоргівлі, відписаний у Лондоні між Ав-
стрією, Великобританією, Пруссією та Росією 
20 грудня 1841 р. [10, p. 1105].

Саме приписи Декларації 1815 р. та Дого-
вору 1841 р. були розвинуті у Генеральному  
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акті, затвердженому 25 лютого 1885 р. на 
Берлінській конференції стосовно Західної 
Африки більшістю провідних держав того-
часного світу – Австро-Угорщиною, Бель-
гією, Великобританією, Данією, Італією, 
Нідерландами, Німеччиною, Туреччиною, 
Португалією, Росією, Сполученими штата-
ми, Францією та Швецією. У цьому докумен-
ті, дослідженому лише окремими авторами, 
надаються певні права та гарантії корінному 
населенню Африки, його представникам, 
європейським бізнесменам та місіонерам 
[18, с. 41]. 

Водночас у ст. 8 Генерального акта вказу-
валося, що в усіх випадках, в яких виникли 
би труднощі щодо застосування встановле-
них цим актом засад, «зацікавлені Уряди 
можуть, за взаємною згодою, звернутися до 
послуг Міжнародної комісії, з наданням їй на 
розгляд обставин, які подали привід до цих 
ускладнень» [4]. Таким чином майже уперше 
в міжнародних договорах відступ держав від 
власних договірних зобов’язань ув’язувався з 
позицією та діяльністю певної міждержавної 
структури. У цьому контексті варто навести 
наступний після Генерального акта договір 
про протидію работоргівлі, а саме – Гене-
ральний (Заключний) акт Брюссельської 
конференції про работоргівлю та імпорт в 
Африку вогнепальної зброї, споряджень до 
неї та спиртних напоїв від 2 червня 1890 р., 
підписаний усіма учасниками Акту 1885 р., 
до яких також приєдналися Занзібар, Іспа-
нія, Персія та т. зв. «Вільна держава Конго», 
підконтрольна Бельгії [18, с. 42]. 

Згідно з приписами акта 1890 р. «держа-
ви, які користуються правами верховної вла-
ди або протекторатом в Африці, на підтвер-
дження і для більш точного визначення своїх 
колишніх декларацій, зобов’язуються, для 
придушення торгу невільниками, вдаватися 
поступово, залежно від того як дозволять об-
ставини, кожна у своїх володіннях і під своїм 
власним керівництвом, до вжиття або ви-
щезазначених [в акті] засобів або будь-яких 
інших, що знайдуть корисними» [5]. Після 
Першої світової війни вказані акти 1885 р. 
та 1890 р. були трансформовані багатосто-
ронньою Конвенцією про їх перегляд, під-
писаною 10 вересня 1919 р. у Сен-Жермен- 
ен-Лайє [18, с. 43].

За ст. 11 Конвенції про перегляд 1919 р. 
держави зобов’язалися захищати та сприя-
ти, незалежно від релігії та національної 
належності, усім релігійним, науковим та 
благодійним інституціям та починанням,на 
утвореним та організованим резидентами 
держав-учасниць Конвенції та інших держав 
Ліги Націй, що мають на меті сприяння корін-
ному населенню Африки на шляху прогресу 

та цивілізації. Особлива турбота при цьому 
мала надаватися науковим місіям в Африці, 
їх обладнанню та колекціям. Також у вказа-
ній статті в Африці вичерпно гарантувалася 
свобода совісті та свобода сповідування усіх 
форм релігії будь-яким представникам дер-
жав-членів Конвенції та Ліги Націй [1].

Місіонерам гарантувалося право вільного 
в’їзду, подорожування та проживання на аф-
риканській території для здійснення власної 
релігійної діяльності. Водночас, виконуючі 
такі договірні зобов’язання перед власними 
громадянами, місіонерами та некомерційни-
ми неурядовими структурами, держави-чле-
ни Конвенції 1919 р., за абз. 4 її ст. 11, могли 
їх обмежувати – виходячи з «потреб підтри-
мання публічної безпеки та порядку, або для 
виконання приписів національного консти-
туційного права щодо здійснення владних 
функцій в Африці» [1]. 

Таке застереження про відступ від дого-
вірних зобов’язань щодо індивідуальних прав 
у частині згадування про потреби підтриман-
ня публічної безпеки та порядку (англ. «be 
necessary for the maintenance of public security 
and order») можна вважати підґрунтям для 
наступних подібних застережень в універ-
сальних та регіональних договорах з питань 
прав людини. Також вартим уваги є те, що 
Конвенція 1919 р. стала першим виявленим 
багатостороннім договірним актом, який не 
лише надав певні права неурядовим неко-
мерційним структурам, але й встановив фор-
ми відступу держав від виконання відповід-
них обов’язків. 

Також варто вказати на приписи Стату-
ту Ліги Націй від 28 квітня 1919 р., який у 
ст. 19 передбачав можливість «нового роз-
гляду» міжнародних договорів, які стали 
«неприйнятними» після його схвалення, а 
також міжнародних положень, «збережен-
ня яких може завдати небезпеки загально-
му миру». Також у ст. 20 Статуту державам 
приписувалося «вжити невідкладних засо-
бів щодо забезпечення звільнення себе від 
зобов’язань», які суперечать нормам Ста-
туту [1]. У ст. 427 Версальського мирного 
договору, додатком до якого були й Статут 
Ліги Націй [2], і положення про Міжнародну 
організацію праці (далі – МОП), було вста-
новлено загальні принципи договору щодо 
регламентації праці; серед них вказувалося 
на потребу визнання як на етапі міжнародної 
правотворчості, так і під час нормозастосу-
вання «різниць у кліматі, звичках та звичаях, 
економічних можливостях та традиціях ви-
робництва» [8].

Варто вказати, що надалі відступ сторін 
від зобов’язань містився й у Конвенції про 
рабство від 25 вересня 1926 р. (підписана 
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Українською РСР 29 серпня 1956 р. та ра-
тифікована 3 грудня 1958 р.). На відміну від 
попередніх угод щодо протидії рабству та 
работоргівлі, у Конвенції 1926 р. відступ від 
зобов’язань стосувався не рабства, а приму-
сової праці. Так, у частині 2 ст. 5 цієї Конвен-
ції було вказано, що примусова праця може 
вимагатися лише для громадських цілей. 
Але водночас у Конвенції додавалося засте-
реження, що на тих територіях, де ще існує 
обов’язкова або примусова праця для інших 
цілей, крім громадських, її сторони будуть 
прагнути до поступової і, можливо, якнай-
швидшої ліквідації цієї практики. При цьому 
додавалося, що обов’язкова чи примусова 
праця повинна «незмінно мати винятковий 
характер», завжди належно винагороджува-
тися та не тягнути видалення робочих з їх 
звичайного місця проживання. Відповідаль-
ність за будь-яке застосування обов’язкової 
чи примусової праці покладалася конвенці-
єю на компетентні центральні влади відпо-
відної території [11].

Втім, застереження Конвенції 1926 р. 
щодо відступу від зобов’язань у сфері при-
мусової праці вже слід розглядати відповід-
но до практики застережень щодо відступів, 
які були на той час здійснені в актах міжна-
родного трудового права, а саме – у конвен-
ціях МОП. Ці процеси починаючи з 1919 р. 
[2] були, зокрема, відображені у конвенціях 
МОП №№ 1-9 та ін., затверджених на 1-3 се-
сіях Міжнародного бюро праці (далі – МБП) 
у Вашингтоні, Генуї та Женеві [12].

Висновок

Таким чином, можна стверджувати, що 
держави передбачали можливість відступу 
від власних договірних зобов’язань щодо гу-
манітарних питань (захист населення під час 
війни, обмін військовополоненими, інтереси 
купців та рибалок); такий відступ міг мати як 
взаємний, так й односторонній характер та 
відображатися в самій угоді про відповідні 
права. До ХХ ст. єдиного підходу щодо пе-
реліку правомірних підстав такого відступу 
стосовно двосторонніх договорів міжнарод-
не право не опрацювало. Починаючи з 1815 р. 
питання відступу держав від гуманітарних 
зобов’язань з’являється в колективних між-
народних актах, спрямованих на протидію 
рабству та работоргівлі. У Генеральному акті 
Берлінської конференції 1885 р. уперше та-
кий відступ ув’язується з позицією та діяль-
ністю спеціальної міжнародної структури, а у 
Конвенції про перегляд 1919 р. такий відступ 
уперше формально ув’язується з потребами 
підтримання публічної безпеки та порядку. 
Вплив таких механізмів відступу держав від 
власних зобов’язань у гуманітарній сфері на 

подальший розвиток аналогічних механізмів 
сучасного міжнародного права прав людини 
потребує окремих наукових досліджень.
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В статье проведен анализ норм права международных договоров касательно гуманитар-
ных обязательств государств, исполнения обязательств и отступления от такового исполнения в  
ХVІІІ-ХХ вв. Исследована специфика двусторонних мирных договоров относительно отступлений 
от обязательств по обмену военнопленными. Проанализированы особенности отступлений от обя-
зательств по двусторонним международным договорам в сфере торговли и рыболовства. Доказано, 
что с 1815 г. отступление государств от гуманитарных обязательств отражается в коллективных 
международных актах по вопросам противодействия рабству и работорговле. Доказано, что в Гене-
ральном акте Берлинской конференции 1885 г. таковое отступление впервые было увязано с позицией и 
деятельностью международной структуры, а в Конвенции о пересмотре 1919 г. таковое отступление 
впервые было формально увязано с потребностями поддержания публичной безопасности и порядка.

Ключевые слова: международное право, международный договор, гуманитарные обязательства,  
отступление от обязательства, право международных договоров.

The article analyzes the norms of the law of international treaties concerning the humanitarian obliga-
tions of states, the fulfillment of obligations and deviation from such performance in the XVIII-XX centuries. 
The specifics of bilateral peace treaties concerning deviations from the obligations for the exchange of pris-
oners of war were studied. Specifics of deviations from obligations under bilateral international treaties in the 
sphere of trade and fishery are analyzed. It has been proved that, since 1815, the withdrawal of states from 
humanitarian obligations is reflected in collective international acts on the issues of combating slavery and the 
slave trade. It was proved that in the General Act of the Berlin Conference of 1885, such a retreat was first 
associated with the position and activity of the international structure, and in the 1919 revision convention, 
this retreat was formally linked for the first time to the needs of maintaining public security and order.

Key words: international law, international treaty, humanitarian obligations, deviation from the obligation, 
law of international treaties.
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ДОГМА ПРАВА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: 
АНТРОПОЛОГО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Стаття присвячена дослідженню антрополого-правової природи догми права в цивільному про-
цесі. У процесі дослідження автор відстежує генетичний зв'язок між догмою права і правовою антро-
пологією та віднаходить їхнє відповідне місце в цивільному процесуальному праві, зумовлене феноме-
ном «конфлікту». На підставі цього автором пропонується виділяти додаткові грані догми права не 
тільки в правовій теорії, а й у догмі цивільного процесуального права внаслідок прояву конфліктного 
права. Також аналізується стан «твердості» догми цивільного процесуального права по відношенню 
до правових аксіом та міфів. Відстежується їх взаємозв'язок із правовою реальністю. Обґрунтову-
ється позиція, що феномен «конфлікту» характеризує саме «конфліктну» грань догми цивільного 
процесуального права. Натомість така грань (грань конфлікту) може бути підрозділена на «реаль-
ну» та «потенційну», але так чи інакше є складовим елементом іншого феномену – безпеки. Зре-
штою, такі обставини зумовлюють необхідність вести мову про сприйняття суті догми цивільного 
процесуального права в узагальнюючому сенсі – через феномен безпеки, яка є ширшою від конфлікту 
але вужчою від догми та антропології.

Ключові слова: догма права, антропологія права, цивільне процесуальне право, конфліктне право, 
безпека. 

Постановка проблеми. У теорії права 
питання догми вводиться в ранг «вищої ма-
тематики» (С. С. Алєксєєв [1, с. 377]), із чим 
важко не погодитись. Цей статус, очевидно, 
притаманний і цивільному судочинству в 
силу взаємозв’язку теорії права та цивіль-
ного процесуального права, проте останнє 
перманентно характеризується феноменом 
юридичного конфлікту. Це дає можливість 
припустити, що підходи до розуміння до-
гматики цивільного процесуального права є 
значно ширшими, адже у такому разі догма 
права набуває ніби іншого змісту, іншої грані 
проявлення його суті, зумовлених юридич-
ним (процесуальним) конфліктом. 

Тобто проблема стосується ширшого ро-
зуміння норм та принципів, правових актів, 
як і процесуальних відносин. Відповідно, це 
й зумовлює необхідність провести більш де-
тальний аналіз публікацій та досліджень у 
цьому аспекті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналізуючи поставлену проблему, насампе-
ред варто вказати на те, що проблеми теорії 
права, як і теорії процесуального права, сьо-
годні все частіше розкриваються через новіт-
ні підходи, які спроможні критично оцінити 
стан правової реальності.

Найчастіше дослідниками віддається 
перевага правовій догматиці, загальнотеоре-
тичній юриспруденції, як і юридичній (пра-
вовій) антропології. Як думається, такі тен-
денції не є безпідставними, адже у сучасний 

перехідний період права та правосуддя пізна-
вальна спроможність вимагає очевидно ново-
го рівня, і не стільки нових методів, скільки 
комплексності у підходах. Адже доволі слуш-
ною є думка П. М. Рабіновича про те, що ан-
тропологія права вимагає не якогось єдиного 
універсального методу, як вважалось протя-
гом тривалого часу в антропологічній док-
трині, а використання декількох можливих 
методів. Причому важливим тут постає не 
те, що якийсь із таких методів є найкращим, 
а те, яке місце в процесі дослідження займає 
кожен із них [13, с. 248]. Тому, йдучи за дум-
кою вченого, можна припустити, що, справді, 
різні методи в антропологічному сенсі дослі-
дження догми цивільного процесуального 
права є не стільки прийнятними, скільки 
закономірно необхідними. 

Водночас серед основоположників та 
шукачів новітніх підходів до вирішення про-
блем догми права можливо виділити ряд 
як вітчизняних, так і зарубіжних учених. 
Зокрема, слід відзначити С. С. Алєксєєва, 
Т. О. Дідича, А. П. Кравченко, А. М. Кучука, 
С. А. Муромцева, А. В. Малько, М. І. Мату-
зова, Ю. М. Оборотова, А. І. Ющика тощо; 
стосовно правової антропології – С. В. Бо-
бровник, В. В. Завальнюка, П. М. Рабінови-
ча, Д. Бочарова, С. В. Бігуна, С. Касаткіна, 
Г. В. Наставну, Ю. Матвєєву, Д. Скурихіна, 
Л. Чорну, Ю. Ю. Штурцева тощо. 

Наукові доробки зазначених дослідників 
є вкрай важливими, адже характеризуються 
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особливою (винятковою) науковою цінніс-
тю. Окрім того, вони, безумовно, закладають 
фундамент і для подальших наукових по-
шуків у контексті антропологічного виміру 
цивільного процесуального права. Проте 
незважаючи на їх значущість, питання, які 
б надавали можливість пізнати догму права 
у цивільному процесі через призму антро-
пології щодо юридичного (процесуально-
го) конфлікту, на жаль, не досліджують у 
необхідному обсязі. Адже залишились поза 
увагою проблеми взаємозв’язку догми пра-
ва з цивільним судочинством; не виділено ті 
елементи, які зумовлюють місце юридичного 
ризику та конфлікту у догмі права; не визна-
чено феномен потреби долання проблем у 
праві, як і загалом не надана оцінка безпеко-
вому складнику в процесуальній догматиці 
та у пізнанні правової реальності.

Така неповнота цивільної процесуаль-
ної доктрини, на нашу думку, може бути 
пов’язана з певними не дуже сприятливими 
наслідками, які можуть стосуватися немож-
ливості адекватної оцінки дійсного стану 
правової регламентації цивільного процесу-
ального законодавства; може бути причиною 
неможливості реальної оцінки процесуаль-
ного конфлікту, що наявний під час розгляду 
справи судом, тощо. Тобто проблема не тіль-
ки має важливе теоретико-правове чи то га-
лузеве значення, але й безпосередньо стосу-
ється практичного аспекту. 

Звідси, слід бути солідарним із думкою 
А. М. Кучука в тому, що, справді, сьогодні 
постає «необхідність пізнання права та ін-
ших правових явищ, з огляду на діалектич-
ний взаємозв’язок різних форм пізнання, що 
носять дискретний характер» [7, с. 5]. Водно-
час С. А. Муромцев зазначає, що догматичні 
дослідження повинні насамперед впливати 
на «рух» («движение» – російською мовою) 
цивільного судочинства [9]. Усе це й спону-
кає до того, щоб насамперед у дослідженні 
проблем цивільного судочинства розгляну-
ти суть процесуальної проблеми через різні 
критерії цивільного судочинства, а особливо 
через догматичний та антропологічний ас-
пекти. 

Отож наведене й спонукає до нагальної 
необхідності не стільки переглянути меха-
нізми правового регулювання цивільних 
процесуальних правовідносин чи то юри-
дичних конструкцій процесуальних стадій 
та судових процедур тощо, скільки з’ясувати 
«прихований» сенс вираження догми права в 
цивільному процесі.

Метою дослідження є необхідність 
з’ясування антрополого-правової приро-
ди догми права в цивільному процесі. Ви-

рішення цього завдання дасть можливість 
визначити додаткові грані цивільного 
процесуального права, та, по можливості, 
визначити передумови до встановлення 
реального стану нормативно правової ре-
гламентації цивільного процесуального 
законодавства чи то, навпаки, обставин, що 
перешкоджають цьому. 

Виклад основної частини дослідження. 
Так, сутність терміна «догма права», за од-
ним із поглядів С. С. Алєксєєва, зводиться 
до того, що вона означає певну стійкість та 
недоторканність самої основи права, в силу 
чого і вирішуються всі юридичні питання 
(курсив власний – Я. М.) [1, с. 375]. Розгля-
даючи питання догми права, вчений дохо-
дить висновку, що «догма права» – це і є фор-
малізовані юридичні норми, які закріплені 
«у певних документах», в законах, в інших 
правових актах, в яких вони виражаються чи 
то існують [1, с. 378]. До її елементів, які ха-
рактеризують її ніби зовні, вчений відносить:  
(а) деталізовану будову права (правові 
норми у всіх їх проявах, різновидностях, 
суб’єктивні права та обов’язки, зв’язки між 
ними (так зване – «правовідношення»), юри-
дичні факти); (б) джерела права (закони, 
інші нормативно-правові акти, прецеденти, 
тощо); (в) індивідуальні акти, а також інші 
дії, що пов’язані із тлумаченням права чи то 
його реалізацією. Натомість до внутрішньої 
конструкції догми права відносить дію пра-
ва, тобто особливі юридичні стани правової 
реальності, які пов’язані з дією людини щодо 
тлумачення, реалізації та застосування пра-
ва, з узагальненою юридичною та судовою 
практикою [1, с. 378–379]. Натомість основу, 
каркас формулювання «при догмі права» 
утворює щось стійке (тверде), яке, на думку 
вченого, випливає із самої правової матерії. 
Цікавим є тут те, що вчений у такому аспекті 
відстежує певну особливу властивість права, 
яка дає підстави зрозуміти, що, за наявної 
твердості та чіткості права, матерія права не-
мов би протягує певні нитки до всього іншого, 
а саме не тільки до чинної системи юридич-
них норм, а й до сенсу права та покликання 
процесу правового регулювання в житті лю-
дини, у майбутньому суспільства в цілому 
[1, с. 376]. Виходячи із такої позиції, неважко 
помітити ніби інший зміст (глибину) догми 
права. Адже, якщо йти за думкою С. С. Алєк-
сеева про «каркас», «твердість» догми пра-
ва», то такі догми надають можливість вести 
мову ніби про вияв такої властивості, яка 
характеризується певним «убезпеченням», 
«забезпеченням», власне, з’являється (по-
стає) «безпековий» аспект, який націлений 
на фіксування, контроль, тощо.
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Такі обставини дають можливість гово-
рити про інший класифікаційний вид догми, 
причому, як виявляється, зовсім не безпід-
ставно. Зокрема, на обґрунтування класи-
фікаційної ідеї варто дослухатись до думки 
С. А. Муромцева, який, аналізуючи догму 
права в цивільному праві, вказує на те, що 
групування інститутів відбувається лише за 
зовнішнім виглядом, а не за інтересами. Вод-
ночас завдання дослідника повинно стосува-
тись того, щоб «вловити в право», на просторі 
всіх його інститутів, принципи «зростаючі» і 
«падаючі», оцінити їх взаємне співвідношен-
ня в житті, їх практичне значення і, прояв-
ляючи їх, тим самим відобразити ті основні 
тенденції, «за» або «проти» яких судовій 
практиці доведеться боротися [9]. Іншими 
словами, в догматичному сенсі дослідник 
віднаходить прояв (а) правової реальності  
(а це проявлення антропологічного підходу – 
Я. М.); (б) потреби в розширенні догматичної 
класифікації на галузевому рівні (зокрема, 
цивілістики в тому числі цивільного проце-
су – Я. М.); (в) націленість судової практики 
на певну «боротьбу» між «за» і «проти». Тоб-
то не тільки спрямованість на усунення кон-
флікту у процесуальний спосіб, але й, оче-
видно, на те, аби проявити в догматичному 
сенсі прихований його зміст, що становить 
ідею «убезпечення» від чогось, тощо.

Досліджуючи питання, що пов’язані із 
догмою права в цивільному процесі, варто 
звернути увагу на загально вживану його де-
фініцію. 

У навчальній літературі зазначається, що 
«цивільне процесуальне право (цивільний 
процес – Я.М.) – це система цивільних про-
цесуальних норм, які регулюють суспільні 
відносини між судом і учасниками процесу 
у сфері здійснення судочинства в цивільних 
справах шляхом розгляду і вирішення ци-
вільних справ у суді першої інстанції, а також 
у порядку перегляду судових рішень у ви-
щестоящих судових інстанціях, перегляду рі-
шень третейських судів та видачі виконавчих 
листів на примусове виконання їх рішень; 
відносини, пов’язані з виконанням судових 
рішень та визнанням і виконанням рішень 
іноземних судів» [20, с. 20]. Отже, цивільне 
процесуальне право в догматичному сенсі та-
кож зумовлюється (а) системою цивільних 
процесуальних норм; (б) певними ідеями 

(принципами); (в) стійкістю процесуальної 
форми, що визначає чіткість порядку роз-
гляду та вирішення цивільної справи. Зумов-
люється воно й питаннями (г) конфлікту та 
певних інститутів, що націлені на (д) «убез-
печення» (апеляція, касація, виконання 
рішень тощо). До прикладу, п. 7 ч. 2 ст. 468 
ЦПК України надається повноваження суду 
відмовити у задоволенні клопотання щодо 
надання дозволу на примусове виконання рі-
шення іноземного суду, якщо його виконан-
ня загрожувало б національним інтересам 
України. А в ч. 2 ст. 9 Закону України «Про 
національну безпеку України» № 2469-VIII 
від 21.06.2018 визначено, що «…контроль 
за виконанням судових рішень здійснюють 
суди…». Причому «виконання рішень» у про-
цесуальному сенсі та встановлення контр-
олю за їх виконанням, на нашу думку, може 
сприйматися як у вузькому, так і в широкому 
значенні, оскільки рішення суду за видовою 
класифікацією є різні (ухвали, постанови; 
І-ї чи то ІІ-ї інстанцій; про визнання, про 
присудження; які підлягають примусовому 
виконанню та без такого; зрештою, постанов-
лені окремим документом чи постановлені в 
судовому засіданні, тощо). 

Таким чином, постає питання: чи дійсно, 
окрім «норми права», «правового акта», «ін-
ституту», «правовідносин», «принципів» 
тощо, юридичний (процесуальний) «кон-
флікт», «безпека», «контроль» можуть ха-
рактеризувати об’єктивні закономірності 
формування догми права в цивільному про-
цесі?

З цього приводу доречним буде зверну-
ти увагу на антрополого-правовий підхід у 
розв’язанні даної проблеми. Зокрема, з цього 
приводу Ю. Ю. Штурцев зазначає, що антро-
пологія права – це саме та наукова дисциплі-
на, яка завдяки антропо-правовому підходу 
вивчає та досліджує закономірності форму-
вання, функціонування і розвитку спільност-
ного права1. Водночас, на думку вченого, 
вона володіє й значним емпіричним матері-
алом, який і повинен піддаватись відповідній 
теоретичній «обробці» з метою отримання 
об’єктивних закономірностей [19, с. 197]. 

Натомість у юридичній енциклопедії 
правова антропологія пояснюється тим, що 
проявляється не тільки як сфера правових 
знань і система теоретичних підходів, що 
спрямовані на висвітлення взаємовідносин 
людини з правовою реальністю; але й коли й 
такі орієнтовані саме на аспект врегулювання 
конфліктів між людьми та забезпечення со-
ціального контролю (курсив власний – Я. М.) 
[22, с. 34]. 

У співвідношенні конфліктного аспекту 
антропології права та цивільного процесу 

1 Для довідки: вчений розуміє спільностне пра-
во (спільностний правопорядок) як – сукупність 
правил поведінки, які сформовані певною спіль-
ністю та визнані нею як загальнообов’язкові для 
її членів, регулюють найбільш важливі відносини 
в цієї спільності, та спрямовані на забезпечення 
автономного існування її специфічного внутріш-
нього середовища. Див.: [19, с. 195].
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слід звернути увагу й на позицію М. А. При-
дворова та В. В. Трофімова. Вчені-дослід-
ники зазначають, що, насамперед, саме кон-
фліктне право зумовлюється конфліктним 
відношенням у соціумі юридичних норм, у 
яких наявні негативні правові засоби, що на-
цілені на врегулювання між індивідуумами 
та організаціями, а також між правовими 
приписами, якими визначається міра дозво-
леної та правомірної поведінки соціальних 
суб’єктів у суспільстві [11, с. 267]. 

До того ж показовим є те, що дослідни-
ки (М. А. Придворов та В. В. Трофімов) на 
прикладі кримінального судочинства (про-
цесу) розглядають фіксацію конфліктних 
ситуацій, що проявляється у відповідних 
формах взаємодії. Водночас вони зауважу-
ють, що нормативи, які виникають під час 
конфліктної взаємодії, характеризуються 
імперативною природою та покликані вико-
нувати обмежувальну функцію. Головний 
сенс таких імперативних норм, негативних 
(обмежувальних) правових засобів, на їхню 
думку, – зафіксувати статус конфліктуючих 
суб’єктів, визначити чітку дистанцію між 
ними, чим забезпечити необхідне впорядку-
вання в даній системі взаємодії, а водночас її 
внутрішню ефективність (адже повністю усу-
нути конкуренцію неможливо, як і неможли-
во відняти свободу волі окремих суб’єктів) 
[11, с. 240–241]. Це є характерним і для ци-
вільного судочинства. До прикладу: відпо-
відно до ст. 145 ЦПК України «до учасників 
судового процесу та інших осіб, присутніх у 
судовому засіданні, за порушення порядку 
під час судового засідання або невиконання 
ними розпоряджень головуючого застосову-
ється попередження, а у разі повторного 
вчинення зазначених дій – видалення із зали 
судового засідання». Проте це не означає, 
що видалення із судового засідання як захід 
процесуального примусу позбавляє мож-
ливості реалізувати право на змагальність, 
виконуючи змагальні обов’язки. Зокрема, 
така процесуальна свобода хоч є обмеженою 
в силу відсутності в судовому засіданні, але 
це обмеження має певний строк (адже вида-
ляється на певний час, а не на весь судовий 
розгляд). Крім того, законодавцем надано 
можливість (і така не може бути обмежена 
рішенням суду) подавати скарги, заявляти 
клопотання та подавати докази тощо через 
канцелярію суду або в електронний спосіб, 
зрештою на інше судове засідання, тощо  
(ст. 43, 45, 49 ЦПК України тощо). Такі мож-
ливості охоплюються змістом як загальних, 
так і спеціальних процесуальних прав. 

До того ж у теорії цивільного процесуаль-
ного права є думка щодо того, що правовий 
примус у цивілістичних відносинах має бути 

мінімальним, оскільки завжди є можливість 
диспозитивного, добровільного виконання 
цивілістичних обов’язків, використання різ-
них форм медіації під час розгляду правових 
конфліктів [6, с. 88–89].

Зрештою, до конфліктних або ж потен-
ційно конфліктних галузей чи то інститутів 
права, які регулюють конфліктні взаємовід-
носини, М. А. Придворов та В. В. Трофімов 
пропонують відносити кримінальне, адміні-
стративне право, деякі інститути екологічно-
го та трудового, сімейного права, інститути 
процесуального права [11, с. 240–241]. Щодо 
останнього, то тут, на нашу думку, слід пого-
дитися частково, адже сама суть конфлікту 
(спору про право) не стільки належить до ма-
теріальних галузей права, скільки є сутністю 
процесуального права. Особливо яскраво це 
виражається в цивільному та кримінальному 
судочинстві. 

Отже, як бачимо, щодо цивільного судо-
чинства об’єкт окреслюється елементами 
(а) правової реальності; елементом (б) про-
цедури врегулювання конфлікту; (в) контр-
олем, по суті, над конфліктом у силу оцін-
ки реальної дійсності правових відносин);  
(г) конфліктним правом; тощо.

Варто мати на увазі, що центральною лан-
кою в догмі права є юридична норма. Адже, 
на думку вченого, саме в юридичних нормах 
і через юридичні норми (за великим рахун-
ком через норми законів, інших формалізо-
ваних джерел) визначаються ситуації, які 
вимагають правового рішення, як і порядок 
прийняття таких рішень, а головне – правові 
засоби вирішення правових ситуацій, юри-
дичних справ. Такі умови наводять дослідни-
ка на думку щодо того, що на рівні «догми» 
право уявляється як нормативне утворення 
[1, с. 378].

У теорії права усталилося твердження, 
що норми – це насамперед певні стандар-
ти, еталони, моделі поведінки учасників со-
ціального суспільства [12, с. 292]. Також у 
теорії права зазначається, що в діалектич-
ному сенсі абстрактне і конкретне проявля-
ється так: чим ширший загальний характер 
має норма права, тим більше коло відносин 
вона охоплює. Але для того, аби виконати 
поставлене законом завдання, норма пови-
нна бути визначена іншими нормами з більш 
деталізованим порядком. Адже в такому разі 
право здатне виконати свою службову роль – 
регулює охоплені ним суспільні відносини 
[12, с. 294].

У деякому сенсі можна вказати на те, 
що догма права зумовлюється наявністю 
правових аксіом у своїй правовій природі 
(конструкції). Адже догма права, на думку 
С. В. Бобровник, це насамперед положення 
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правового характеру, яке приймається без 
доказів та на віру [2]. У цьому простежується 
генетична очевидна схожість з аксіомами. 

Термін «аксіома», зазначає А. А. Ференс-
Сороцький, багатозначний. Він часто вико-
ристовується в мові для позначення чогось 
багаторазово перевіреного на практиці і тому 
простого, ясного, очевидного [16]. Але така 
очевидність та ясність досягається якістю 
нормативного вираження та сприйняття 
закону, зумовлюючи зв'язок «норми-аксіо-
ми-дійсності». 

У теорії права усталилося твердження, 
що правові аксіоми – це, насамперед, виро-
блені юридичною наукою і практикою за-
гальні положення, які через свою простоту, 
ясність і багатократне підтвердження прак-
тикою сприймаються як самоочевидні істи-
ни, що не вимагають доказів [10, с. 106].

В. В. Комаров, говорячи про правові аксі-
оми цивільного процесуального права як про 
незаперечні істини практики застосування 
процесуальних норм, доходить висновку, що 
аксіоми мають забезпечувати сталість судової 
практики та стандарт правосуддя у цивільних 
справах з точки зору належного [6, с. 128], що 
вже, на нашу думку, є аксіоматичним. 

Через належність правових аксіом до 
«світу належного», очевидним постає і те, що 
правові аксіоми у цивільному судочинстві 
віддзеркалюють правову реальність, власне, 
у цивільному судочинстві, зумовлюють ха-
рактеристику цивільного процесу, його якос-
ті та стану. 

Аксіоми виражають і загальнолюдський 
зміст права. Вважається, що можлива наступ-
ність між правовими аксіомами різних істо-
ричних епох. Водночас правові аксіоми слу-
жать інтересам усього населення країни, їх 
виконання укріплює порядок у суспільстві, 
вводить правове життя в цивілізоване русло. 
Відступи від правових аксіом призводять до 
свавілля та юридичного хаосу [10, с. 107]. Це 
вказує на те, що правові аксіоми, які властиві 
як доктрині, так і практиці, мають охоронний 
характер, а також функціонально виража-
ються у своїй суті як певний «безпековий» 
складник правопорядку, правового режиму, 
русла та в цілому права, яке повинно бути 
зрозумілим, «самоочевидно-істинним» тощо. 
Сама наявність правових аксіом характери-
зуються, за своєю суттю, відсутністю юри-
дичного хаосу у тій чи іншій правовій площи-
ні, галузі, правовому регулюванні тощо. А їх 
відсутність вказує на потребу їх вироблення 
задля долання юридичного нестабільності, а 
по суті – конфлікту. 

Розмірковуючи, можемо припустити, що 
право може сприйматися як аксіоматичний 
факт. Факт (юридичний факт) постає як 

минуле, тобто те, що відбулось. Юридич-
ні факти, як конкретні життєві обставини, 
проявляються в силу фіксації закономірнос-
тей, адже вони є зовнішнім виразом, по суті, 
Закону (-ів) природи. Вони є виявом будь-
яких законів. Якщо закон як факт сприйма-
ється як минуле, то він завжди не тільки до-
гматичний, але й антропологічний. Подекуди 
може набувати ознак міфу. 

Тому варто звернути увагу й на інший 
аспект. Зокрема, цікавою та такою, що заслу-
говує на увагу, є позиція В. В. Завальнюка, 
який, розвиваючи в межах антропології 
права ідею про міфи в позитивному праві  
(міфізації такого – Я.М.), вважає, що мі-
фічний спосіб мислення не є притаманним 
тільки традиційним суспільствам. Сучасне 
суспільство користується ним у тому числі 
й у сфері права. До прикладу, деякі юридичні 
міфи містяться і в сучасному позитивному 
праві. Ось, на думку вченого, міф є своєрід-
ним способом зв’язку і не може визначатися 
об’єктом, на який спрямований: у міфі мо-
жуть бути втілені як пригоди Одіссея, так 
і Цивільний кодекс, Конституція [3, с. 47]. 
Тому, на думку В. В. Завальнюка, міфи не 
обов’язково відображають реальність. Адже 
для одних вони відображають тільки резуль-
тат діяльності людського розуму, для якого 
реальність – лише першооснова, від якої він 
відштовхується. Для інших, якщо міф може 
бути підставою аналізу як особлива річ, то 
він є носієм змісту, що прагне до вирішення 
протиріч реального світу або до його пере-
творення [3, с. 47].

Отже, реальність сприйняття тієї чи 
іншої правової ситуації та прагнення до  
(а) «вирішення протиріч» чи то (б) «пере-
творення» є однією з умов антропологічного 
аналізу стану тієї чи іншої історичної фор-
мації. Це дасть можливість з’ясувати «міфіч-
ність» (дієвість) чи відсутність такої в нор-
мах позитивного права, які забезпечували 
здійснення правосуддя щодо захисту цивіль-
них прав і свобод та інтересів.

Стосовно закону В. В. Завальнюк зазна-
чає, що цей нормативно-правовий акт нале-
жить до тих явищ, чиї контури затушовані 
міфом. Адже хто, крім юристів, знає, що ба-
гато законів народжується в міністерських 
кабінетах: чимало таких, прийнятих натепер 
Верховною Радою України, і є результатом 
урядової ініціативи. Це всього лише один, 
на думку вченого, з аспектів більш широко-
го явища, і все – на противагу міфу про іє-
рархію джерела права, що ставить закон на 
перше місце, межі чинності закону постійно 
звужуються [3, с. 52]. 

Схожу позицію щодо юристів висловлює 
відомий американський професор Браян  
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Таманага. Зокрема, вченим викладені підхо-
ди до обґрунтування реалізму у праві в кон-
тексті реалізації інструментального підходу 
до права, на противагу правовій думці, сфор-
мованій у ХІХ столітті, на яку спиралося вер-
ховенство права (категоріальний формалізм 
та нормативний формалізм). Тут вчений за-
значає, що ідея правового формалізму поля-
гала в тому, що норми застосовуються суддя-
ми механічно з метою виявлення правильної 
відповіді у кожній справі, без використання 
якоїсь власної думки і без привнесення влас-
них цінностей. Реалісти ж стверджували, що 
у праві є прогалини і суперечності, що пра-
вові норми часто мають винятки, які уне-
можливлюють протилежні результати, що у 
формульованих суддями нормах, які б мали 
відповідати попереднім рішенням, спосте-
рігається гнучкість, що багато норм є дво-
значними, що у разі застосування загальних 
норм до конкретних справ можливі кілька 
варіантів рішення – загалом, що інтерпрета-
ція норм часто має характер невизначеності, 
у ній є щось іще, крім простого механічного 
застосування, і вона є відкритою для вибо-
ру та впливу з боку цінностей, сповідуваних 
суддями [15, с. 92].

Звісно, проте «гнучкість», «неостаточний 
характер норми права», «формальний під-
хід до справи» тощо, на нашу думку, якраз 
є проявом характеру догми права, а скоріш, 
його граней та стійкості, неможливості до-
лання суддями (судом) чіткості та ієрархіч-
ної стійкості; простежується певна узвичає-
ність у правозастосовному процесі. А щодо 
«каучуковості норми», то така покликана 
створити у правовому регулюванні найбільш 
прийнятне середовище. На останньому наго-
лошує О. Е. Фетисов, досліджуючи оціночні 
поняття в праві [17].

Так що ж таке правова реальність, і яке 
її місце у догмі права? Насамперед «реаль-
ність» – це «сукупність існуючого, існуючого 
і що може існувати в усіх сферах природи і 
суспільства. Те, що існує тут і зараз як акту-
альне буття, суще, ту частину реальності, 
яка залучена в життя людини, називають жит-
тєвим світом (курсив власний – Я.М.)» [18]. 
Розглядаючи правову реальність, у філосо-
фії права пропонують використовувати різні 
методологічні підходи. А саме: діалектико-
матеріалістичний (єдність матеріального й 
ідеального, об'єктивного і суб'єктивного. Пра-
восвідомість – це і об’єктивна, і суб'єктивна 
реальність як суспільна та індивідуальна сві-
домість; правовідносини – це ідеологічні та 
матеріальні відносини); феноменологічний 
підхід (взаємодія соціуму (особистості, соці-
альної групи), системного світу і повсякден-
ної реальності) [18] тощо.

Молодий дослідник О. В. Карпічков за-
значає, що правову реальність слід розгля-
дати як «складний багатоаспектний феномен 
ідеальної реальності, який являє собою гармо-
нійну єдність внутрішнього (суб’єктивного) 
та зовнішнього (об’єктивного) аспектів бут-
тя права і складається з фундаментальних 
правових сутностей та інших, похідних від 
них правових явищ, що об’єктивно існують 
у полі правової матерії та здійснюють вплив 
на учасників суспільних відносин» [5, с. 192]. 
Цікавим є й те, що науковець у межах іншого 
дослідження вбачає у «правовій реальності» 
певний «конфліктний» чи то «безпековий» 
елемент. Зокрема, він доходить висновку, 
що дана категорія покликана відображати 
повною мірою всю суперечливу юридичну 
дійсність, нерозривний зв’язок права та різ-
номанітних правових явищ з іншими сфера-
ми життєдіяльності суспільств (курсив влас-
ний – Я. М.) [4, с. 43]. 

На підставі вищезазначеного слід бути 
солідарною із М. М. Москальчук, яка, дослі-
джуючи соціально-антропологічний вимір у 
сучасному світському гуманізмі, відзначає, 
що лише критицизм і здоровий глузд, які 
впроваджує скептицизм, дають людині-скеп-
тику можливість не загрузнути в сумнівах і 
отримати істинне знання [8, с. 9].

Отже, правова реальність повинна ха-
рактеризуватися критично до стану того чи 
іншого правового регулятора (норми права 
тощо), здатності його впливати на правовід-
носини та правову поведінку. Саме «критич-
на реальність» і розвиває право, дає змогу 
не тільки досягти бажаного та ефективного 
результату (на нашу думку, між «ефектив-
ністю» та «реальністю» слід поставити знак 
«=», чого можна досягти через «критицизм» 
та «скептицизм») в цивільному судочинстві, 
як і в процесі розгляду цивільної справи, але 
й убезпечити правопорядок (режим право-
суддя) від правотворення «ілюзорного пра-
ва», невиконання рішень, де-ефективного 
стану. Тому критично слід поставитись до 
того, що догма права не терпить «критики» 
та «суб’єктивних» тверджень, адже антропо-
логічний (сучасний, реальний) підхід пока-
зує додаткову догматичну грань – усунення 
юридичного конфлікту. На це й націлені нор-
ми права, проте такі повинні відображати ре-
альний стан правопорядку, відповідати ідеям 
(основам) судочинства. 

Наостанок не було б зайвим додати, що 
«правова реальність здатна впливати на пра-
восвідомість до тих пір, поки дійсна справед-
ливість (закріплена в нормативних правових 
актах) залишається тотожна поняттю справед-
ливості (образу соціальної справедливості).  
Як тільки тотожність перестає бути таким, 
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правосвідомість починає протидіяти правової 
реальності і при певних умовах виявляється 
здатним змінювати її якісно» [14, с. 265–266]. 
Тобто категоріальний та нормативний фор-
малізм у цивільному судочинстві є, скоріш, 
необхідним, а догматика процесуального пра-
ва повинна зводитись до вирішення конфлік-
ту заради досягнення справедливості.

Висновки

На підставі викладеного можна дійти 
висновку, що сутність догми права в цивіль-
ному судочинстві зумовлюється об’єктивною 
потребою усунення та нейтралізації юридич-
ного (процесуального) конфлікту у процесу-
альний спосіб та забезпечення стану безпеки, 
що у свою чергу «цементує» саму догму пра-
ва на предмет «твердості». 

Догма права закладає підґрунтя для вста-
новлення відповідного правового режиму, 
який функціонально повинен бути спро-
можний усувати та нейтралізувати юридичні 
(процесуальні) конфлікти. Завдяки цьому, 
може відстежуватись «безпекова» суть до-
гматики цивільного судочинства.

Також у зв’язку з тим, що догма права 
має тісний зв’язок із правовою реальністю, 
слід виділяти додаткові її грані, які лежать в 
основі конфліктного права. Насамперед така 
грань може бути підрозділена на «реальну» 
та «потенційну» у зв’язку з наявністю аксіом 
та міфу. Натомість, незважаючи на це, «грань 
конфлікту» догми права залишається скла-
довим елементом іншого феномену – безпе-
ки. Такі обставини зумовлюють необхідність 
сприйняття суті догми цивільного проце-
суального права в узагальнюючому сенсі – 
через феномен безпеки, який є ширшим від 
«конфлікту».

Правова реальність зумовлює стан «твер-
дості» догми цивільного процесуального 
права по відношенню до правових аксіом, чи, 
навпаки, у разі втрати такої догма набуває 
ознак міфізації. 

Зрештою, конфліктне право повинно 
сприйматись у цивільному судочинстві через 
призму правової реальності та судового 
контролю. Адже відсутність контролю – це 
втрата здатності до керуванням судовим 
процесом, як і втрата здатності забезпечити 
законність та обґрунтованість судового рі-
шення, забезпечення його виконання тощо.
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Статья посвящена исследованию антрополого-правовой природы догмы права в гражданском 
процессе. В ходе исследования автор находит генетическую связь между догмой права и правовой 
антропологией в системе гражданского процессуального права, обуславливая феномен «конфликта». 
На основании этого автором предлагается выделять дополнительные грани догмы права не только в 
правовой теории, но и в догме гражданского процессуального права в силу проявления конфликтного 
права. Также анализируется состояние «твердости» догмы гражданского процессуального права по 
отношению к правовым аксиомам и мифам, взаимосвязь их с правовой реальностью. Обосновывается 
позиция, что феномен «конфликта» характеризирует именно «конфликтную» грань догмы граж-
данского процессуального права. Такая грань может быть подразделена на «реальную» и «потенци-
альную», но та и другая являются составными элементами иного феномена – безопасности. В конце 
концов, такие обстоятельства обусловливают необходимость вести речь о восприятии сути догмы 
гражданского процессуального права в обобщающем смысле (призвании) через феномен безопасности.

Ключевые слова: догма права, антропология права, гражданское процессуальное право, конфлик-
тное право, безопасность. 

The article is devoted to the study of the anthropological and legal nature of the dogma of law in the 
civil process. In the course of the study, the author has a genetic link between the dogma of law and legal 
anthropology with the system of civil procedural law, which manifests itself as a result of the phenomenon 
of "conflict". On the basis of this author, it is proposed to allocate additional facets of the dogma of civil 
procedural law, which is defined by conflict law. It also analyzes the state of "hardness" of the dogma of civil 
procedural law from legal axioms and myths, and their interrelation with the legal reality. The article argues 
that the phenomenon of "conflict" can characterize the "conflict" side of the dogma of civil procedural law 
as "real" and "potential", but one and the other are constituent elements of security. In the end, such circum-
stances predetermine the perception of the essence of the dogma of civil procedural law in the general sense 
(vocation) – security.

Key words: dogma of law, anthropology of law, civil procedural law, conflict law, security. 
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Стаття присвячена порівняльно-правовому аналізу законодавства України та зарубіжних кра-
їн щодо кримінально-правових засобів боротьби з терористичними актами. Автор з’ясовує право-
ві моделі регламентації у законодавстві різних країн кримінальної відповідальності за скоєння цього 
злочину, розглядає нормативно-правове визначення поняття «терористичний акт» та формулює 
власну позицію стосовно можливих варіантів подальшого вдосконалення законодавства України про 
кримінальну відповідальність за терористичний акт. 

Ключові слова: кримінальне законодавство, порівняльно-правовий підхід у кримінальному праві, 
тероризм, боротьба з тероризмом, терористичний акт, боротьба з терористичними актами.

Постановка проблеми. Боротьба з теро-
ристичними актами є сучасним завданням 
для світової спільноти, держав, науковців 
і пересічних громадян. Терористичні акти 
реєструються в Україні та інших країнах у 
досить значній кількості зі зростаючими за 
кількісними показниками суспільно небез-
печними наслідками. За даними поважних 
міжнародних інституцій, лише 34 країни не 
зазнають терористичних проявів, а Україна 
у 2017 р. посідає вже 17 сходинку за рівнем 
терористичного впливу серед усіх країн світу 
[1, с. 12, 13]. 

Терористичні акти та інша терористич-
на діяльність стає глобальним і національ-
ним лихом, з яким слід боротися різними 
засобами: політичними, соціальними, еко-
номічними, гуманітарними та криміналь-
но-правовими. У Кримінальному кодексі 
(далі – КК) України, прийнятому Верхо-
вною Радою України 5 квітня 2001 р. міс-
титься ст. 258, яка передбачає криміналь-
ну відповідальність за терористичний акт. 
У 2006 р. і 2010 р., виконуючи міжнарод-
ні зобов’язання, український парламент 
вносить зміни до цієї статті, фактично 
роз’єднуючи злочини, які були передбачені 
в різних частинах ст. 258 КК, і розміщуючи 
їх у самостійних нових статтях 258-1–258-5 
КК в оновленій редакції. Визнаючи пози-
тивність такого кроку, зазначимо, що зали-
шилися невирішеними для слідчо-судової 
практики багато питань. Ось чому набли-
ження до наукового розв’язання наявних 
проблем щодо терористичного акту шляхом 
застосування порівняльно-правового під-
ходу до вивчення та аналізу законодавства 
України та зарубіжних країн є актуальним.

Аналіз останніх досліджень за цією те-
мою. Зарубіжний досвід боротьби з терорис-
тичними актами був предметом наукового 
інтересу Л. М. Демидової, В. П. Ємельянова, 
Ю. А. Лапутіна, С. М. Мохончука, А. В. Сав-
ченко, М. І. Хавронюка та інших дослідників. 
Їх наукові результати послугують вагомим 
підґрунтям для продовження вивчення цього 
питання з метою пошуку тих знань, що можуть 
стати корисними для подальшого вдоскона-
лення кримінального законодавства України 
у частині боротьби з терористичними актами. 
Слід також зазначити, що, незважаючи на зна-
чну увагу науковців до зарубіжного криміналь-
ного законодавства, ще не з’ясовані підходи, 
що застосовуються в різних країнах у разі фік-
сації суттєвих властивостей терористичного 
акту як злочину; не виявлені ефективні моделі 
побудови статей з ознаками цього злочину та 
його різновидів. Це підтверджує актуальність 
і доцільність окремого вивчення та аналізу 
кримінально-правових заходів боротьби з те-
рористичними актами в зарубіжних країнах 
та їх порівняння з підходами українського 
законодавця.

Метою цієї статті є наближення до вирі-
шення зазначених проблемних питань для 
подальшого вдосконалення вітчизняного 
законодавства про кримінальну відповідаль-
ність за вчинення терористичного злочину.

Виклад основного матеріалу. Терорис-
тичні акти в багатьох країнах визнаються 
злочинами. При цьому спостерігаються різні 
підходи до термінологічного визначення те-
рористичного акту та інших видів терорис-
тичних злочинів, їх місця в Особливій части-
ні КК (у разі його наявності). Так, в Україні 
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поняття «терористичний акт» розкривається 
в Законі України «Про боротьбу з терориз-
мом» від 20 березня 2003 р. [2], у ст. 1 якого 
зазначено, що терористичний акт – це зло-
чинне діяння у формі застосування зброї, 
вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, від-
повідальність за які передбачена статтею 
258 КК України. У разі, коли терористич-
на діяльність супроводжується вчиненням 
злочинів, передбачених статтями 112, 147, 
258–260, 443, 444, а також іншими статтями 
КК України, відповідальність за їх вчинення 
настає відповідно до КК України. 

Зазначеним Законом України також 
наведено визначення терористичної діяль-
ності: це діяльність, яка охоплює: плану-
вання, організацію, підготовку та реаліза-
цію терористичних актів; підбурювання до 
вчинення терористичних актів, насильства 
над фізичними особами або організаціями, 
знищення матеріальних об'єктів у теро-
ристичних цілях; організацію незаконних 
збройних формувань, злочинних угруповань 
(злочинних організацій), організованих зло-
чинних груп для вчинення терористичних 
актів, так само як і участь у таких актах; вер-
бування, озброєння, підготовку та викорис-
тання терористів; пропаганду і поширення 
ідеології тероризму; фінансування та інше 
сприяння тероризму. Отже, в цьому Законі 
терористичний акт визнається різновидом 
терористичної діяльності, і з таким підходом 
ми погоджуємось. Разом із тим вітчизняний 
законодавець не встановлює вичерпний пе-
релік видів терористичної діяльності, а об-
межується вказівкою на статті КК України, 
використовуючи словосполучення «а також 
іншими статтями Кримінального кодексу 
України». За допомогою такого терміноло-
гічного звороту визначаються межі визна-
ння діяльності людини терористичною – 
виключно статтями КК України.

Як вже зазначалось, терористичний акт 
визнано злочином у ст. 258 чинного КК 
України, частина 1 якої має таку редакцію: 
«Терористичний акт, тобто застосування 
зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших 
дій, які створювали небезпеку для життя 
чи здоров'я людини або заподіяння значної 
майнової шкоди чи настання інших тяжких 
наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою 
порушення громадської безпеки, залякуван-
ня населення, провокації воєнного конфлік-
ту, міжнародного ускладнення, або з метою 
впливу на прийняття рішень чи вчинення або 
невчинення дій органами державної влади чи 
органами місцевого самоврядування, служ-
бовими особами цих органів, об'єднаннями 
громадян, юридичними особами, або привер-
нення уваги громадськості до певних по-

літичних, релігійних чи інших поглядів ви-
нного (терориста), а також погроза вчинення 
зазначених дій з тією самою метою».

Обставини, що обтяжують кримінальну 
відповідальність за скоєння терористичний 
акту, викладені в частинах 2 і 3 вказаної стат-
ті. Це ті самі дії (які визначені в ч. 1 ст. 258 
КК), вчинені повторно або за попередньою 
змовою групою осіб, або якщо вони призве-
ли до заподіяння значної майнової шкоди чи 
інших тяжких наслідків (ч. 2 цієї статті), і дії, 
передбачені частинами першою або другою 
цієї статті, що призвели до загибелі людини 
(ч. 3 ст. 258 КК України) [3].

Показово, що: (1) цей злочин український 
законодавець розташував у розділі ІХ «Зло-
чини проти громадської безпеки» Особливої 
частини КК; (2) з аналізу тексту ст. 258 КК 
випливає, що терористичний акт вчиняється 
виключно шляхом дії, тобто скоєння цього 
злочину не може відбуватися шляхом безді-
яльності особи; (3) погроза вчинення таких 
дій теж визнається терористичним актом;  
(4) метою вчинення таких дій (як терорис-
тичного акту) є порушення громадської 
безпеки, залякування населення, провока-
ції воєнного конфлікту, міжнародного 
ускладнення, вплив на прийняття рішень 
чи вчинення або невчинення дій органами 
державної влади чи органами місцевого са-
моврядування, службовими особами цих 
органів, об'єднаннями громадян, юридични-
ми особами або привернення уваги громад-
ськості до певних політичних, релігійних чи 
інших поглядів винного (терориста).

Розглянемо підходи, що застосовуються 
в кримінальному законодавстві зарубіжних 
країн щодо визначення поняття «терорис-
тичний акт» або схожих за змістом злочинів 
(порівняно з українським законодавством). 
Так, у КК Республіки Польща 1997 р. у ре-
дакції станом на 1 січня 2016 р. злочини, 
пов’язані з терористичною діяльністю, розмі-
щені в главі ХХХІІ «Злочини проти публіч-
ного порядку» із використанням у ст. 255а 
терміна «злочин терористичного характеру». 
У названій статті міститься покарання за 
розповсюдження або публічне представлен-
ня матеріалу, що може сприяти вчиненню 
злочину терористичного характеру, з намі-
ром, щоб такий злочин був вчинений. Визна-
чення злочинів терористичного характеру в 
КК Республіки Польща відсутнє [4, с. 197; 
5, с. 99].

Про злочини терористичного характеру 
йдеться в § 2 і 4 ст. 258 згаданого КК. При-
чому в § 2 цієї статті мета вчинення зло-
чину терористичного характеру виступає 
обставиною, що обтяжує кримінальну від-
повідальність за участь в організованій групі 
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або об’єднанні, про що зазначено в § 1. Зна-
чно суворіше карається створення групи 
чи об’єднання, що мають на меті вчинення 
злочину терористичного характеру, а також 
керування такою групою чи об’єднанням. За 
такий злочин передбачено покарання у виді 
позбавлення волі на строк, не коротший від 
3 років [5, с. 100].

Кримінальну відповідальність за низку 
терористичних злочинів передбачено в кни-
зі ІІ «Злочини та покарання» розділі XXII 
«Злочини проти публічного порядку» у главі 
VII «Про терористичні організації і групи та 
терористичні злочини» КК Королівства Іс-
панія [6, с. 240–245], яка складається з части-
ни 1 «Про терористичні організації і групи» 
(ст. 571) та частини 2 «Про терористичні зло-
чини» (статті 572–580). А у ч. 1 ст. 573 КК 
Іспанії наведено визначення терористичного 
злочину, яким визнано будь-який тяжкий 
злочин проти життя, фізичної недоторка-
ності, свободи, моральної цілісності, статевої 
свободи та цілісності, власності, природних 
ресурсів або навколишнього середовища, 
суспільного здоров’я; спричинення ризику 
катастрофи, пожежі; проти Корони; зброй-
ний напад, володіння, торгівлю і зберігання 
зброї, боєприпасів та вибухових речовин, 
передбачених цим кодексом, а також за-
хоплення літаків, кораблів або інших тран-
спортних засобів, якщо він вчинений для 
досягнення будь-якої мети з таких: 

– повалення конституційного ладу, при-
пинення або тяжка дестабілізація функціо-
нування політичних інститутів, економічних 
або соціальних структур держави або приму-
шування публічної влади вчинити певну дію 
чи не вчиняти таку; 

– серйозне порушення громадського 
спокою; 

– серйозна дестабілізація функціонуван-
ня міжнародної організації; 

– провокація стану страху серед населен-
ня або його частини. 

Згідно з ч. 2 ст. 573 КК Іспанії терорис-
тичними злочинами також визнаються ін-
формаційні злочини, передбачені статтями 
197bis та 197 [7, с. 80, 81]. 

У ч. 1 ст. 574 КК Іспанії передбачена 
кримінальна відповідальність у виді по-
збавлення волі на строк від 8 до 15 років за 
зберігання зброї або боєприпасів, володіння 
або зберігання вибухових, легкозаймистих, 
запалювальних або задушливих пристроїв 
або речовин, їх компонентів, виготовлення, 
продаж, транспортування або поставку цих 
предметів у будь-якій формі, їх розміщення 
або використання з метою вчинення терорис-
тичних злочинів, перелічених у ч. 1 ст. 573  
КК України. Згідно з ч. 2 ст. 574 КК Іспанії 

підвищена кримінальна відповідальність 
у виді позбавлення волі на строк від 10 до 
20 років установлена за ті ж дії, вчинені з 
метою тероризму, стосовно ядерних, раді-
оактивних, хімічних або біологічних зброї, 
боєприпасів, пристроїв або речовин. Таке ж 
покарання передбачено у ч. 3 цієї ж статті за 
розробку хімічної або біологічної зброї, воло-
діння, перевезення чи будь-яке сприяння ін-
шому поводженню з ядерними речовинами, 
пристроями або матеріалами, які виробля-
ють радіоактивне випромінювання. 

Згідно з ч. 1 ст. 575 КК Іспанії карається 
позбавленням волі на строк від 2 до 5 років 
особа, яка пройшла військове або бойове 
навчання чи підготовку, а також навчання 
або підготовку для розробки хімічної або 
біологічної зброї, виготовлення вибухових, 
вогненебезпечних, запалювальних, задушли-
вих чи інших небезпечних речовин з метою 
вчинення терористичних злочинів. Згідно з 
частинами 2 та 3 цієї ж статті КК Іспанії таке 
ж покарання передбачене за різного роду 
підготовку до вчинення злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 575 КК Іспанії, зокрема за 
надання послуг зв’язку (в мережі Інтернет 
тощо), а також за підготовку тих чи інших 
документів, якщо ці діяння вчинені умисно і 
навіть на території інших держав. У ст. 576 
КК Іспанії передбачено покарання у виді по-
збавлення волі на строк від 5 до 10 років та 
штрафу від 3 до 5 його мінімальних розмірів 
за будь-яке пряме чи непряме використання 
будь-яких цінностей чи товарів для сприян-
ня терористичний діяльності (фінансуван-
ня тероризму). Посилене покарання може 
бути призначено, якщо цінності або товари 
передано особі, відповідальній за вчинення 
терористичного злочину. За фінансування 
терористичної діяльності у ст. 576 КК Іспанії 
передбачена кримінальна відповідальність 
юридичної особи у вигляді штрафу. 

Згідно з ч. 1 ст. 577 КК Іспанії будь-яке 
співробітництво з терористичною групою 
або організацією з метою вчинення терорис-
тичного злочину карається позбавленням 
волі на строк від 5 до 10 років. У ч. 3 цієї ж 
норми визначено, що у разі вчинення цьо-
го злочину з необережності особа караєть-
ся штрафом. Згідно з ч. 1 ст. 578 КК Іспанії 
карається позбавленням волі на строк від 
1 до 3 років публічне звеличення або ви-
правдання злочинів, передбачених статтями 
572–577 КК Іспанії, осіб, які їх вчинили, дис-
кредитація, зневага або приниження жертв 
терористичних злочинів або членів їхніх сі-
мей. Згідно з ч. 1 ст. 579 КК Іспанії карається 
штрафом поширення повідомлень та гасел 
з метою підбурювання інших осіб до вчи-
нення терористичних злочинів. Крім того,  
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у ст. 579bis КК Іспанії передбачено можли-
вість призначення особам, засудженим за 
терористичні злочини, додаткових покарань 
у вигляді позбавлення права займатися пев-
ними видами діяльності [7, с. 80–82]. 

Про терористичні акти йдеться в главах 
І «Про тероризм» і ІІ «Особливі положення» 
розділу ІІ «Про тероризм» книги ІV «Про 
злочини та проступки проти нації, держа-
ви та громадського спокою» КК Французь-
кої Республіки в редакції станом на 1 січня 
2017 р. [8, с. 194–199]. Кодекс надає визна-
чення терористичного акту, яким є будь-які 
злочинні дії, індивідуальні чи колективні, 
якщо вони здійснюються з метою порушити 
громадський порядок шляхом залякування 
чи терору, а саме:

1. Умисне посягання на життя, умисне 
посягання на недоторканість особистості, 
викрадення та незаконне позбавлення волі, а 
також викрадення повітряного судна, корабля 
або будь-якого іншого транспортного засобу, 
визначеного книгою ІІ даного кодексу;

2. Крадіжки, вимагання, знищення, по-
шкодження та псування, а також злочинні ді-
яння у сфері інформатики, визначені книгою 
ІІІ даного кодексу;

3. Злочинні діяння по справах про бойові 
групи та розформовані рухи, визначені стат-
тями з 431-13 по 431-17, та злочинні діяння, 
визначені ст. 434-6 та статтями з 441-2 по 
441-5;

4. Злочини у сфері зброї, вибухових речо-
вин, ядерних речовин, визначених вказаними 
статтями Кодексу оборони, а також ст. 317-4, 
317-7, 317-8, за винятком зброї 6 категорії, 
Кодексу внутрішньої безпеки;

5. Приховування продукту одного зі зло-
чинних діянь, передбачених п. 1, п. 4 даної 
статті;

6. Злочини у сфері відмивання грошей, 
передбачені главою ІV книги ІІІ даного ко-
дексу;

7. Проступки, передбачені статтею 465-1 
Фінансового кодексу.

Отже, французький законодавець чітко 
визначає мету терористичного акту – по-
рушення громадського порядку шляхом за-
лякування чи терору. Крім того, наводиться 
конкретний перелік діянь, що визнаються 
терористичними актами, а також статей КК, 
Кодексу оборони, Кодексу внутрішньої без-
пеки, Фінансового кодексу, де зазначено ді-
яння (певні злочини або проступки), що ма-
ють ознаки, вказані в ст. 421–1 КК. 

Крім того, у розглядуваному КК теро-
ристичний акт відмежовується від акту те-
роризму. У ст. 421-2 зазначено, що актом 
тероризму є акт, якщо він пов’язується з 
будь-якою індивідуальною чи колективною 

операцією, метою якої є порушення громад-
ського спокою шляхом залякування або те-
рору, розповсюдження в атмосфері, у ґрунті, 
надрах, або водах, включаючи територіальні 
морські води, будь-якої речовини, здатної 
поставити у небезпеку людину, чи тварину, 
чи навколишнє середовище. 

У цілому досвід законотворчості зарубіж-
них країн є корисним для вдосконалення ві-
тчизняного законодавства про кримінальну 
відповідальність за терористичний акт.

Висновки

Наведене дозволяє сформулювати такі 
проміжні висновки:

1. У результаті вивчення й аналізу 
законодавчих актів можна підсумувати, що 
кримінальне законодавство багатьох кра-
їн передбачає кримінально-правові заходи 
боротьби з терористичними актами, проте 
в кожній країні запроваджуються свої наці-
ональні підходи до боротьби з цим явищем.

2. Корисним для подальшого удосконален-
ня українського кримінального законодавства 
може бути іспанський і французький досвід 
боротьби з терористичними актами щодо 
мети такого злочину та визначення загально-
го поняття терористичної діяльності, злочинів 
терористичного характеру та їх розмежуван-
ня, а також для побудови моделі кримінальної 
відповідальності за терористичні акти.

Отримані знання про зарубіжний 
досвід боротьби з терористичними акта-
ми є науковим підґрунтям для продовжен-
ня наукових розвідок задля подальшого 
вдосконалення вітчизняного кримінального 
законодавства в цій частині.
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Статья посвящена сравнительно-правовому анализу законодательства Украины и зарубежных 
стран относительно уголовно-правовых средств борьбы с террористическими актами. Автор вы-
ясняет правовые модели регламентации в законодательстве разных стран уголовной ответствен-
ности за совершение такого преступления, рассматривает нормативно-правовое определение по-
нятия «террористический акт» и формулирует собственную позицию о возможных вариантах 
дальнейшего совершенствования законодательства Украины об уголовной ответственности за тер-
рористический акт.

Ключевые слова: уголовное законодательство, сравнительно-правовой подход в уголовном праве, 
терроризм, борьба с терроризмом, террористический акт, борьба с террористическими актами.

The article is devoted to the comparative legal analysis of the legislation of Ukraine and foreign countries 
regarding criminal-law measures to combat terrorist acts. The author finds out legal models of the regulation 
of criminal liability for committing this crime in the legislation of different countries, examines the legal 
definition of the term "terrorist act" and formulates its own position regarding possible options for further 
improvement of the legislation of Ukraine on criminal liability for a terrorist act. 

Key words: criminal law, comparative legal approach in criminal law, terrorism, fight against terrorism, 
terrorist act, fight against terrorist acts.



186

К Р И М І Н О Л О Г І Я

8/2018

 О. Бугера, 2018

УДК 343.97

Олена Бугера,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедри права
Київського національного лінгвістичного університету 

СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНЕ ЗАПОБІГАННЯ 
ЗЛОЧИННОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ 
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Стаття присвячена дослідженню проблем використання Інтернету для спеціально-криміноло-
гічного запобігання злочинності. Зроблено висновок про здійснення вказаного запобігання за такими 
напрямами: використання соціальних Інтернет-мереж для моніторингу кримінологічно значимої ін-
формації, створення спеціалізованих блогів, організація чатів; задіяння Інтернету речей (електронні 
пристрої для дистанційної ідентифікації місця знаходження особи; системи дистанційного контр-
олю концентрації алкоголю в крові водія та ін.); створення спеціалізованих сайтів з практичними 
рекомендаціями щодо запобігання фоновим для злочинності явищам; Інтернет-картографування 
кримінологічної інформації та ін. Важливим є також створення умов для використання мережі Ін-
тернет задля підвищення рівня комунікації між громадськістю та правоохоронними органами. 

Ключові слова: Інтернет, спеціально-кримінологічне запобігання, злочинність, соціальні Інтернет-
мережі, Інтернет речей.

Постановка проблеми. Вирішення про-
блеми запобігання злочинності залишаєть-
ся важливим складником кримінологічних 
досліджень. Актуальність та необхідність їх 
проведення підтверджується статистични-
ми даними. Зокрема, протягом січня-червня 
2018 року в Україні було вчинено 4 тис. 465 
умисних убивств, що на 21 % більше, ніж за 
аналогічний період минулого року [1].

Аналіз сучасного стану злочинності в 
Україні та пов’язаних із ним загроз для нор-
мального розвитку нашої держави доводить 
необхідність здійснення комплексного кри-
мінологічного супроводу протидії злочин-
ності в Україні та реалізації цього процесу 
шляхом удосконалення нормативно-право-
вого, організаційного, інформаційного та 
науково-методичного забезпечення зазначе-
ної діяльності [2, с. 213].

Останні тенденції розвитку криміноло-
гічної науки вказують на актуальність вико-
ристання мережі Інтернет для запобігання 
злочинності, зокрема, на спеціально-кримі-
нологічному рівні. Базисом для цього є, по-
переше, стрімкий розвиток інформаційних 
технологій та істотне підвищення рівня 
доступу до мережі Інтернет як державних 
структур, так і населення, по-друге, перелік 
можливостей мережі Інтернет є унікальним з 
точки зору швидкості обігу інформації, мож-
ливості її оброблення, аналізу, здійснення 
комунікації та ін., по-третє, процес розвитку 
мережі Інтернет дозволяє здійснити техніч-
не переоснащення правоохоронних органів у 

напрямі підвищення рівня їх інформатизації, 
використання можливостей Інтернету речей, 
а також розроблення спеціально-криміноло-
гіних заходів запобігання злочинності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питання використання можливостей мере-
жі Інтернет для спеціально-кримінологіч-
ного запобігання злочинності досліджені 
недостатньо. Разом із цим окремі проблеми 
використання соціальних Інтернет-мереж 
для запобігання злочинності, картографу-
вання кримінологічно значимої інформації, 
підвищення рівня правової культури з вико-
ританням мережі Інтернет досліджували 
такі вчені, як: К. А. Автухов, Н. О. Андріїв, 
А. М. Бабенко, В. Д. Гавловський, О. Ф. Гіда, 
В. В. Галунько, С. В. Горова, О. В. Каплій, 
Г. П. Клімова, О. В. Косолап, Н. В. Кушакова, 
О. В. Минькович-Слободяник, Є. В. Орлов, 
В. А. Пересадько, Н. В. Теремцова, О. Ю. Юр-
ченко та інші.

Мета статті – дослідження можливостей 
використання мережі Інтернет для запобі-
гання злочинності на спеціально-криміно-
логічному рівні. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Запобігання злочинності здій-
снюється різними засобами: правовими і 
неправовими, процесуальними, організацій-
но-управлінськими тощо. За ознакою ха-
рактеру застосовуваних засобів розрізняють 
кримінально-правове запобігання (впливом 
кримінального закону, покарання у вигля-
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ді виконання ним загальної та спеціальної 
превенції). Вказується на кримінально-ви-
правне (пенітеціарне) запобігання, яке здій-
снюється стосовно засудженого спеціально-
запобіжними виправно-трудовими засобами. 
Усі названі засоби запобігання об’єднує те, 
що вони застосовуються та чинять вплив: 
1) лише після скоєння злочину для запобі-
гання рецидиву; 2) засобами, що мають інше 
спеціальне призначення і лише „попутно” 
відіграють запобіжну роль; 3) у сфері, що 
регулюються нормами права; 4) у межах, які 
визначаються нормами права. На відміну від 
названих різновидів, багато заходів запобі-
гання злочинності чинять вплив: 1) не тільки 
після скоєння злочину, але частіше до нього; 
2) у сфері, яка лише частково регулююється 
правом; 3) засобами. що мають виключно 
цільове запобіжне призначення; 4) інколи 
паралельно із засобами згаданих вище різно-
видів, але частіше після них. Такі заходи ста-
новлять окремий різновид діяльності щодо 
запобігання злочинності – суто криміноло-
гічний, їх так і називають – спеціально-кри-
мінологічні [3, с. 328-329].

 Спеціально-кримінологічне запобіган-
ня має на меті не допустити скоєння реаль-
но можливих злочинів, а якщо вони почали 
відбуватися, то зупинити їх на ранній стадії. 
Важливою ділянкою запобіжної діяльності є 
виявлення та усунення так званих криміно-
генних факторів. При цьому зазвичай вико-
ристовуються не тільки організаційні, право-
ві й оперативно-розшукові, але й економічні, 
педагогічні та медичні заходи. Спеціально-
кримінологічна профілактика здійснюється 
у формі відомчих планів або програм підси-
лення боротьби зі злочинністю. У них перед-
бачається система заходів, спрямованих на 
профілактику конкретних видів і груп зло-
чинності, злочинності взагалі, злочинності 
на певній території (держава, регіон). Пе-
редбачувані програми заходів реалізуються 
через взаємодію та взаємоузгодженність ді-
яльності суб’єктів профілактики. Безумовно, 
ефективність запобігання злочинам зале-
жить від узгодженності програми боротьби зі 
злочинністю з концепцією державного плану 
економічного та соціального розвитку країни 
[4, с. 169].

Отже, запобігання злочинності – це соці-
альна політика держави, спрямована на подо-
лання криміногенно небезпечних протиріч у 
суспільних відносинах з метою їх позитив-
ного вирішення і поступового витиснення 
(так зване загальносоціальне запобігання), 
а також спеціальна випереджальна практика 
протидії формуванню і реалізації на різних 
стадіях злочинних проявів (спеціально-кри-
мінологічне запобігання) [5, с. 16].

Говорячи про спеціально-кримінологічне 
запобігання злочинності з точки зору вико-
ристання мережі Інтернет, необхідно зазна-
чити, що основними нарямами цієї роботи 
є: використання соціальних Інтернет-мереж 
для монітогрингу кримінологічно значимої 
інформації, створення спеціалізованих бло-
гів, організації чатів; задіяння Інтернету ре-
чей (електоронні пристрої для дистанційної 
ідентифікації місця знаходження особи; сис-
теми дистанційного контролю концентра-
ції алкоголю в крові водія та ін.); створення 
спеціалізованих сайтів із практичними реко-
мендаціями щодо запобігання фоновим для 
злочинності явищам; Інтернет-картографу-
вання кримінологічної інформації та ін.

Необхідно зазначити, що соціальні мере-
жі для запобігання злочинності використо-
вуються вже тривалий час правоохоронцями 
низки держав. Правоохоронці намагаються 
використовувати нові технології, зокрема 
і ті, що отримані завдяки наявності соці-
альних мереж, для виявлення, розкриття, 
розслідування та попередження злочинів. 
Ними здійснюється постійний моніторинг 
підозрілих блогів, чатів, сайтів тощо з метою 
отримання оперативно вагомої для право-
охоронців інформації. Також соціальні ме-
режі широко використовуються правоохо-
ронними органами зарубіжних країн як засіб 
для зв’язків із громадськістю у тому числі з 
метою отримання криміналістично значимої 
інформації. Сьогодні, в контексті сучасного 
стану протиправного використання соціаль-
них мереж, прогнозованого зростання у най-
ближчому майбутньому кількості та суспіль-
ної небезпеки реальних і потенційних загроз, 
що виходять із кібернетичного простору, 
можна констатувати, що створення ефектив-
ної системи протидії таким деструктивним 
явищам і локалізації відповідних загроз мож-
ливе лише через безпосереднє використання 
правоохоронними органами нашої держави у 
взаємодії із компетентними органами інших 
зарубіжних країн специфічних можливостей 
самих соціальних мереж [6, с. 277, 280].

Необхідно зазначити, що моніторинг со-
ціальних Інтернет-мереж може бути також 
використаний для запобігання доведенню 
до самогубства. Відомо, що негативним на-
прямом застосування мережі Інтернет є 
поширення в соціальних мережах коорди-
нованих ігор для неповнолітніх з метою 
доведення гравця до самогубства, а також 
здійснення Інтернет-моббінгу (кібермоббін-
гу, кібербуллінгу). При цьому Інтернет-моб-
бінг (Internet-mobbing) – це умисні образи, 
погрози, дифамації і повідомлення іншим 
даних, що компрометують за допомогою 
сучасних засобів комунікації, як правило, 
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протягом тривалого періоду часу. Інтернет-
моббінг здійснюється в мережі Інтернет за 
допомогою електронної пошти, програм для 
миттєвого обміну повідомленнями в соці-
альних мережах, а також через розміщення 
на відеопорталах непристойних відеомате-
ріалів [7]. Необхідно зазначити, що з метою 
посилення відповідальності за доведення до 
самогубства до ст. 120 Кримінального кодек-
су України [8] Законом України від 8 люто-
го 2018 року № 2292-VIII [9] були внесені 
зміни щодо встановлення кримінальної від-
повідальності за сприяння вчиненню само-
губства. 

Зарубіжний досвід вказує на важливість 
запобігання Інтернет-моббінгу. Зокрема, у 
Канаді існує спеціалізована національна ме-
режа PREVNet, яка об’єднує 130 провідних 
канадських дослідників та 62 національні 
молодіжні організації. На сайті PREVNet 
надається інформація у вигляді практичних 
рекомендацій для неповнолітніх та їхніх 
батьків щодо вирішення вказаної пробле-
ми. Також проводяться відповідні тренін-
ги та надаються роз’яснення з юридичних  
питань [10]. 

Інтернет речей (англ. Internet of Things, 
IoT) – концепція мережі, що складається 
із взаємозв’язаних фізичних пристроїв, які 
мають вбудовані давачі, а також програм-
не забезпечення, що дозволяє здійснювати 
передачу і обмін даними між фізичним сві-
том і комп’ютерними системами за допо-
могою використання стандартних протоко-
лів зв’язку [11]. З точки зору кримінології, 
застосування Інтернету речей можливе у ви-
гляді різноманітних датчиків, контрольних 
пристроїв та інших технологічних елементів. 
Зокрема, електронний браслет – це електро-
нний пристрій, закріплений на підконтр-
ольній особі, що перебуває під домашнім 
арештом, або на засудженому до покарання 
у вигляді обмеження свободи з метою його 
дистанційної ідентифікації місця знаходжен-
ня [12]. Технологічно можливе отриман-
ня відповідної інформації у вигляді SMS-
повідомлень або повідомлень на електронну 
пошту.

Ще одним напрямом використання Ін-
тернету речей для запобігання злочинності, 
що застосовується в США, є розроблення 
системи контролю концентрації алкоголю 
в крові водія з можливістю блокування за-
пуску двигуна транспортних засобів у разі, 
якщо водій перебуває в нетверезому стані 
(The Driver Alcohol Detection System for 
Safety – DADSS). Система дозволяє дистан-
ційно встановити концентрацію алкоголю 
в крові водія – Blood alcohol concentration 
(BAC) [13].

Дія системи DADSS складається з 
трьох рівнів оцінки. Спеціальні датчики, 
що стежать за станом повітря, захоплю-
ють найменші випаровування алкоголю в 
повітрі і передають інформацію бортово-
му комп’ютеру. Ці датчики знаходяться на 
передній панелі автомобіля або зверху, тобто 
там, куди потрапляє повітря, що видихаєть-
ся водієм. Датчики другого типу встановле-
ні на кермі та під час контакту з долонями 
водія за станом електропровідності шкірних 
покривів визначають наявність алкоголю в 
крові. Третий рівень оцінки складається з 
відеокамери та програмного забезпечення, 
яке за станом шкірних покривів та за пове-
дінкою водія робить висновок про його стан. 
У разі збігу інформації, яка надійшла від усіх 
цих датчиків щодо нетверезого стану водія, 
комп’ютер приймає рішення блокувати за-
пуск двигуна [14]. При цьому на автомобілі 
активується звуковий сигнал. Поліції надси-
лається „попереджувальне SMS”, що містить 
інформацію про місце розташування та но-
мер транспортного засобу. Крім поліції, SMS 
може надсилатися членам сім’ї [15, с. 45]. Та-
кож можливий варіант надсилання інформа-
ції на електронну пошту.

Необхідно зазначити, що запобігання фо-
новим для злочинності явищам є важливим 
складником запобігання злочинності в ціло-
му. При цьому фонові для злочинності яви-
ща є формами масової асоціальної поведінки 
(наркотизація, алкоголізація, нелегальна мі-
грація, проституція, дитяча безпритульність 
тощо), їх поширення в перспективі закладає 
фундамент, окреслює контури майбутньої 
кримінальності суспільства [16, с. 7]. 

Говорячи про спеціально-кримінологічне 
запобігання фоновим для злочинності яви-
щам необхідно зазначити, що Управлінням 
ООН з наркотиків і злочинності (United 
Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) 
розроблені рекомендації щодо використання 
мережі Інтернет для запобігання наркоманії, 
зокрема щодо створення спеціалізованого 
сайту з даної проблеми [17]. При цьому сайт 
повинен містити: інформацію про організа-
цію, що створила сайт, її досягенення та прин-
ципи роботи; інформацію про наркотики та 
наслідки їх негативної дії на організм люди-
ни; загальну правову інформацію з даного 
питання; посилання на подібні організації; 
детальну інформацію про те, як зацікавлені 
особи можуть брати участь у даному проек-
ті, та адреси відповідних контактних центрів 
(у т. ч. для отримання інформаційного бу-
клету); посилання на інформаційні заванта-
ження запобіжного характеру та посилання 
на джерела інформації розміщеної на сайті. 
Також доцільним є забезпечення можливості 
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обміну повідомленнями відвідувачами сайту 
(тільки після певної перевірки) [18]. 

Для спеціально-кримінологічного запо-
бігання злочинності можливе також вико-
ристання картографування кримінологічної 
інформації – способу візуалізації на карті 
різноманітних правопорушень, який вико-
ристовується аналітиками насамперед для 
аналізу злочинів і конкретизації специфіки 
їх скоєння. [19]. Крім того, Інтернет-карто-
графування є зручним способом отриман-
ня необхідної інформації. Зокрема, у США 
функціонує безкоштовний Інтернет сервіс – 
Family Watchdog, який допомагає отримати 
інформацію щодо зареєстрованих осіб, що 
скоїли злочини, пов’язані із сексуальним 
насильством. Важливим є те, що Family 
Watchdog здійснює картографування злочи-
нів, пов’язаних із сексуальним насильством. 
Досить увести пошукові дані (наприклад, 
певну адресу або ім’я та прізвище), і корис-
тувач сайту має можливість бачити інформа-
цію даного виду на карті та отримати доклад-
ні дані про злочинця (його фото, прикмети, 
коли був звільнений або ще перебуває у 
в’язниці, стаття, за якою відбував або відбу-
ває покарання та ін.) [20].

Висновки

Підсумовуючи, можна зазначити, що 
використання Інтернету для спеціально-кри-
мінологічного запобігання злочинності мож-
ливе за такими напрямами: використання 
соціальних Інтернет-мереж для монітогрингу 
кримінологічно значимої інформації, ство-
рення спеціалізованих блогів, організація 
чатів; задіяння Інтернету речей (електоронні 
пристрої для дистанційної ідентифікації міс-
ця знаходження особи; системи дистанційно-
го контролю концентрації алкоголю в крові 
водія та ін.); створення спеціалізованих сайтів 
з практичними рекомендаціями щодо запобі-
гання фоновим для злочинності явищам; Ін-
тернет-картографування кримінологічної ін-
формації та ін. Важливим є також створення 
умов щодо використання Інтернету для під-
вищення рівня комунікації між громадськіс-
тю та правоохоронними органами. 
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Статья посвящена исследованию проблем использования Интернета для специально-кримино-
логического предупреждения преступности. Сделан вывод о совершении указанного предотвращения 
по следующим направлениям: использование социальных Интернет-сетей для мониторинга крими-
нологически значимой информации, создание специализированных блогов, организация чатов; задей-
ствование Интернета вещей (электронные устройства для дистанционной идентификации места 
нахождения лица; системы дистанционного контроля концентрации алкоголя в крови водителя и 
др.); создание специализированных сайтов с практическими рекомендациями по предотвращению 
фоновых для преступности явлений; Интернет-картографирование криминологической информа-
ции и др. Важным является также создание условий для использования Интернета с целью повыше-
ния уровня коммуникации между общественностью и правоохранительными органами.

Ключевые слова: Интернет, специально-криминологическое предупреждение, преступность, 
социальные Интернет-сети, Интернет вещей.

The article is devoted to the research of the problems of using the Internet for special crime prevention. 
A conclusion is made on the implementation of the aforementioned prevention in the following areas: use of 
social Internet networks for monitoring criminologically relevant information, creation of specialized blogs, 
organization of chats; Internet usage of things (electronic devices for remote identification of a person's loca-
tion; remote control system for concentration of alcohol in the blood of the driver, etc.); creation of specialized 
sites with practical recommendations for preventing background criminality phenomena; online mapping of 
criminological information, etc. It is also important to create conditions for the use of the Internet in order to 
increase the level of communication between the public and law enforcement agencies.

Key words: Internet network, special-criminological prevention, crime, social Internet networks, Internet 
of things.
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КРИМІНОЛОГІЧНО ЗНАЧУЩІ ОЗНАКИ 
НЕЗАКОННОГО ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Стаття присвячена визначенню кримінологічно значущих ознак незаконного грального бізнесу. Ви-
вчено сучасні погляди на поняття «кримінологічна характеристика злочинності певного виду». Надано 
авторське визначення цієї категорії. Відповідно до нього проаналізовані результати наукових дослі-
джень щодо складників кримінологічної характеристики певного виду злочинності. Визначено орієн-
товний їх перелік. На основі попереднього аналізу слідчої та судової практики щодо зайняття гральним 
бізнесом обґрунтовано перелік кримінологічно значущих ознак незаконного грального бізнесу.

Ключові слова: незаконний гральний бізнес, кримінологічна характеристика, кримінологічно зна-
чущі ознаки.

Постановка проблеми. У сучасних умо-
вах, коли державний бюджет потребує нових 
джерел наповнення і багато політиків та 
державних діячів стали згадувати про лега-
лізацію грального бізнесу, податки з якого 
можуть суттєво покращити стан державної 
скарбниці, виникає необхідність перегляду 
наукових поглядів на саме явище «гральний 
бізнес».

Боротьба з будь-якою злочинною діяль-
ністю не буде ефективною без досконалого 
кримінального законодавства, гральний біз-
нес же, з огляду на дедалі зростаючі його об-
сяги та форми, що видно із численних повідо-
млень ЗМІ, публічної інформації державних 
органів, звітів правоохоронних органів, осо-
бливо потребує науково обґрунтованої сис-
теми заходів кримінально-правової проти-
дії цьому явищу на основі кримінологічних 
досліджень феномену грального бізнесу.

Основою для розроблення попереджу-
вальних заходів щодо певного виду злочин-
ності в ході його кримінологічного дослі-
дження є кримінологічна характеристика 
цієї злочинності. Правильне визначення 
її елементів є запорукою оптимальності та 
ефективності розроблених методів та спосо-
бів попередження та запобігання злочиннос-
ті окремого виду.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Розробка певних аспектів відповідаль-
ності за гральний бізнес велася в багатьох 
сферах наукових досліджень, зокрема, більш 
активно – в рамках досліджень незаконних 
азартних ігор. Такі вчені, як М. О. Бондарен-
ко, О. І. Гуров, В. Т. Дзюба, В. М. Дорогих, 
В. Д. Леготкін, Г. Ф. Лук’яниця, А. В. Сав-
ченко, М. І. Хавронюк та інші, у своїх працях 
торкалися проблем протидії цьому негатив-

ному явищу з позицій різних наук, у тому 
числі і кримінально-правового блоку. Остан-
нє комплексе дослідження кримінологічних 
та кримінально-правових аспектів незакон-
них азартних ігор було здійснене Н. О. Пе-
тричко (2010 р.).

Проте, незважаючи на значний науковий 
доробок досліджень у цій сфері, залишаєть-
ся багато невирішених питань стосовно саме 
визначення низки певних характеристик, що 
мають кримінологічне значення для наукової 
розробки проблем незаконного грального 
бізнесу, що змінюється разом із розвитком 
держави та суспільства і пристосовується до 
нових умов.

Метою статті є визначення кримінологіч-
но значущих ознак незаконного грального 
бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. «Кримінологічна характеристика 
злочинності» як категорія кримінологіч-
ної науки досліджувалася багатьма вітчиз-
няними і закордонними вченими, зокре-
ма А. І. Алексєєвим, І. Г. Богатирьовим, 
С. Є. Віциним, В. В. Голіною, О. І. Гуровим, 
Л. М. Давиденком, А. І. Долговою, А. П. За-
калюком, А. Ф. Зелінським, О. Г. Кальманом, 
О. Г. Колбом, В. М. Кудрявцевим, О. М. Лит-
ваком, Г. М. Міньковським та ін.

Незважаючи на доволі довге існування 
цієї категорії в науці, вона і досі викликає 
багато запитань і перебуває в епіцентрі 
наукових досліджень. Як зазначає М. І. Фіал-
ка, в цьому напрямі «виникає низка питань: 
що утворює зміст кримінологічної характе-
ристики злочинності, тобто який алгоритм 
використовувати під час цього аналізу; як 
співвідноситься кримінологічна характерис-



192

К Р И М І Н О Л О Г І Я

8/2018

тика з криміналістичною та кримінально-
правовою характеристикою і де проходить та 
межа, яка їх відокремлює; як співвідносять-
ся інші елементи предмета кримінологічної 
науки, а саме детермінанти злочинності, осо-
ба злочинця та система протидії злочинності 
з кримінологічною характеристикою злочин-
ності» [1]. Такими ж чи по суті подібними 
питаннями задаються інші дослідники [2; 3].

Аналізу, проведеного ними, на наш по-
гляд, не досить, щоб відповісти на всі питан-
ня щодо цієї категорії. З іншого боку, виникає 
слушне питання: чи необхідна їх постановка і 
вирішення? Заради досягнення своєї мети – 
зниження рівня злочинності через усунення 
або зменшення можливості скоєння злочи-
нів – кримінологія повинна використовува-
ти всі доступні характеристики злочинності. 
Але логічним буде припустити, що не всі ха-
рактеристики є ефективними для досягнен-
ня цієї мети, а тим більше для різних видів 
злочинності, яка характеризується великим 
розмаїттям і далі розвивається.

А отже, нам близькі висновки, зроблені 
О. М. Литвиновим із цього приводу.

1. Жодна з галузевих характеристик не 
здатна всебічно охопити ознаки, що мають 
вагоме значення для організації та здійснен-
ня протидії злочинності. Відомості, наведені 
в цих характеристиках, не однопорядкові і 
не конкуруючі, хоча і досить близькі за сут-
тю. Вони призначені для вирішення різних 
завдань і є складовими елементами різних 
систем, тому повинні бути досліджені пара-
лельно і в комплексі.

2. Кримінологічна характеристика зло-
чинів може розглядатися в двох аспектах:  
1) як поняття, що безпосередньо характе-
ризує особливе явище (продукт діяльності 
людини) з виділенням у ньому характерних 
якостей, в яких відображаються його кри-
мінальні властивості; 2) як поняття, що є 
науковою абстракцією та містить у собі за-
гальні риси, властиві кримінологічним ха-
рактеристикам певних груп злочинів.

3. Як будь-яка вихідна для науки кате-
горія, кримінологічна характеристика являє 
собою абстракцію, значення якої зумов-
люється закладеними в ній можливостями 
змістовної інтерпретації охоплюваного класу 
явищ.

4. Прикладний характер кримінологіч-
ної характеристики забезпечують встанов-
лені в ході дослідження кореляційні зв’язки 
та залежності між її елементами, що сприяє 
визначенню невідомих компонентних склад-
ників [3].

Отже, не слід робити певної закритої 
системи із кримінологічної характеристики 
окремого виду злочинності. Так, необхідно 

визнати, що певні ознаки мають значення 
для всіх (або більшої частини) окремих ви-
дів, але є й специфічні для них ознаки, які не 
мають великого ефекту для інших видів.

Кримінологічна характеристика є сукуп-
ністю таких даних (достатньою інформа-
цією) про певний вид (групу) злочинів або 
конкретне злочинне діяння, використовува-
ною для їх профілактики [4, с. 211].

Виходячи з цього, під кримінологічною 
характеристикою певного виду злочинності 
необхідно розуміти опис сукупності специ-
фічних для цього виду злочинності ознак, які 
мають найбільший ефект для розробки на їх 
основі заходів попередження злочинів цього 
виду та запобігання їм.

Певним орієнтиром для формування та-
кої сукупності для незаконного грального 
бізнесу може служити перелік видів ознак, 
що може включати конкретна кримінологіч-
на характеристика, який наводить О. М. Лит-
винов за підручником під редакцією профе-
сорів В. М. Кудрявцева та В. Є. Емінова:

– кримінологічно значимі ознаки злочину;
– дані, які характеризують кримінологіч-

ну ситуацію вчинення злочину;
– ознаки, які визначають специфіку ді-

яльності із попередження злочинів.
До першої групи належать: дані про пред-

мет злочинного посягання, дані про особу 
злочинця, мотив та мету злочину; дані про 
особу потерпілого. До другої: статистична 
поширеність злочинів; дані про соціальні 
умови (обстановку) злочину (соціально-по-
літична; соціально-економічна; час; геогра-
фія; соціальне середовище тощо). До третьої: 
причини злочинів; наслідки злочинів; меха-
нізм злочину; обставини, що сприяють зло-
чинам [4, с. 213].

Попереднє дослідження слідчо-судової 
практики кримінальних проваджень за фак-
тами зайняття гральним бізнесом, а також 
положень Закону України «Про заборону 
грального бізнесу в Україні» [5] дає можли-
вість виділення таких особливостей криміно-
логічної характеристики грального бізнесу.

В основу обвинувачення за даною катего-
рією кримінальних проваджень покладають-
ся ознаки зайняття гральним бізнесом, що 
випливають із відповідного складу злочину, 
передбаченого ст. 203-2 КК України [6]: по-
інформованість про заборону грального біз-
несу; активні дії, спрямовані на створення 
умов для проведення азартних ігор; надання 
можливості грати в азартні ігри; отримання 
прибутку (участь в отриманні та розподілі 
доходів) тощо.

Нині дії, що входять в об’єктивну сто-
рону цього злочину, стають більш склад-
ними з огляду на розвиток техніки та 
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технологій. Були виявлені випадки переоб-
ладнання гральних засобів для використання 
в азартних іграх, організації азартних ігор на 
комп’ютерних симуляторах, надання досту-
пу до гральних інтернет-ресурсів (онлайн-
казино) тощо.

Зокрема, виявлення онлайн-казино 
спостерігалося лише у 9 % випадків. Проте 
привабливість Інтернету через низьку ймо-
вірність притягнення до відповідальності 
та велику латентність таких злочинів, що 
межують із кіберзлочинами, які за резуль-
татами досліджень більшості вчених мають 
максимальний рівень латентності [7, с. 54], 
викликає необхідність більш прискіпливого 
вивчення досвіду боротьби з такими проява-
ми незаконного грального бізнесу з метою 
виявлення та аналізу можливих способів, 
прийомів, що в своїй сукупності становлять 
окрему технологію скоєння злочину.

Також слід враховувати, що гральний 
бізнес – це діяльність, яка проводиться в 
особливих місцях: казино (зокрема, елек-
тронному (віртуальному)), букмекерських 
конторах, інтерактивних закладах тощо. Ча-
сові характеристики здійснення незаконно-
го грального бізнесу також мають критичне 
значення для протидії йому: режим роботи 
грального закладу; час вилучення коштів 
з автоматів; час «інкасації» – збирання ко-
штів організатором (його довіреною особою) 
тощо.

Отже, треба говорити про технології 
незаконного грального бізнесу як складник 
кримінологічної характеристики, в межах 
дослідження якого слід узагальнити, систе-
матизувати вказані технології з урахуван-
ням найбільш поширених використовува-
них технічних засобів, способів, прийомів, 
місця та часу здійснення незаконного граль-
ного бізнесу.

Для грального бізнесу, як і для інших ви-
дів та груп злочинів, має значення вивчення 
двох традиційних елементів. Першим є особа 
злочинця – сукупність соціально-демогра-
фічних, соціально-психологічних та інших 
особливостей, властивостей його особистос-
ті, які різною мірою проявляються в механіз-
мі злочинної поведінки, визначають як інші 
елементи кримінологічної характеристики, 
так і профілактичні та попереджувальні за-
ходи.

Попереднє дослідження показало, що до 
кримінальної відповідальності притягають-
ся здебільшого виконавці злочинів, у най-
кращому разі – ватажки окремих груп, які 
організовують, підтримують та контролюють 
діяльність одного грального закладу. Органі-
затори ж більш високого рангу, які не беруть 
прямої участі в скоєнні конкретних злочи-

нів, а тільки їх фінансують та забезпечують 
матеріально (приміщенням, гральними засо-
бами), уникають кримінальної відповідаль-
ності.

Такі результати поверхневого аналізу, 
безперечно, вимагають вивчення в рамках 
кримінологічної характеристики незаконно-
го грального бізнесу особи злочинця.

Другий елемент кримінологічної ха-
рактеристики – жертва злочину – дійсно є 
традиційним в останніх кримінологічних 
дослідженнях, і багато наукових досліджень 
незаконного грального бізнесу виділяють 
цей елемент в його механізмі. Проте щодо 
такого положення є певні застереження. 
Справді, жертвою злочину є не тільки особа, 
визнана потерпілим у процесуальному пла-
ні, а будь-яка особа, якій злочином завдано 
будь-яку шкоду. І ми не виявили жодного 
випадку визнання потерпілими осіб, що бра-
ли участь у грі, яка здійснювалася за прави-
лами, хоча саме їхній азарт було використано 
винними, щоб отримати прибуток, а вони 
понесли збитки.

Виходячи з цього, жертва незаконного 
грального бізнесу заслуговує на вивчення з 
точки зору специфічності віктимної пове-
дінки гравців, яка фактично лежить в основі 
перманентної актуальності грального бізнесу 
як прибуткового зайняття, яке з цього боку 
завжди буде притягувати увагу криміналіте-
ту незалежно від існування нормативної за-
борони.

Звичайно, зважаючи на необхідність 
забезпечення прикладного характеру кри-
мінологічної характеристики досліджува-
ного виду злочинності, в ході дослідження 
всіх її елементів слід встановити кореляцій-
ні зв’язки та залежності між ними і на цій 
основі визначити невідомі її компонентні 
складники, що мають значення.

Побудована таким чином певна модель 
незаконного грального бізнесу дозволить 
скласти ґрунт для визначення причин зло-
чинності у сфері грального бізнесу та меха-
нізму її детермінації, що, своєю чергою, стане 
основою для розробки методів та прийомів 
діяльності з попередження злочинів цього 
виду. Таким чином, буде досягнута мета роз-
роблення кримінологічної характеристики 
незаконного грального бізнесу.

Висновки

Під кримінологічною характеристикою 
певного виду злочинності необхідно розумі-
ти опис сукупності специфічних для цього 
виду злочинності ознак, які мають найбіль-
ший ефект для розроблення на їх основі за-
ходів попередження злочинів цього виду та 
запобігання їм.
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До кримінологічно значущих ознак 
незаконного грального бізнесу слід віднести 
злочинні технології грального бізнесу, особу 
злочинця, особу жертви, причини злочин-
ності у сфері грального бізнесу та механізм 
її детермінації.
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Статья посвящена определению криминологически значимых признаков незаконного игорного 
бизнеса. Изучены современные взгляды на понятие «криминологическая характеристика преступ-
ности определенного вида». Представлено авторское определение этой категории. В соответствии с 
ним проанализированы результаты научных исследований составляющих криминологической харак-
теристики определенного вида преступности. Определен их ориентировочный перечень. На основе 
предварительного анализа следственной и судебной практики по фактам занятия игорным бизнесом 
обоснован перечень криминологически значимых признаков незаконного игорного бизнеса.

Ключевые слова: незаконный игорный бизнес, криминологическая характеристика, криминологи-
чески значимые признаки.

The article is devoted to the definition of criminological signs of gambling. Modern views on the concept 
of "criminological characteristics of criminality of a certain type" are studied. Author's definition of this cat-
egory is provided. In accordance with it, the results of scientific research of the criminological characteristics 
of a particular type of crime are analyzed. Their indicative list has been determined. Based on a preliminary 
analysis of the investigative and judicial practice on the facts of gambling, a list of criminologically signs of 
gambling is grounded.

Key words: illegal gambling business, criminological characteristics, criminologically significant signs.
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ТИПИЗАЦІЯ ОСОБИ, ЩО ВЧИНЯЄ ЗЛОЧИН, 
ПОВ’ЯЗАНИЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ 
ОБСТАНОВКИ КІБЕРПРОСТОРУ 
(З ПОЗИЦІЙ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ НАУКИ)

 
У статті з позицій криміналістичної науки здійснюється типізація осіб, що скоюють злочини з 

використанням обстановки кіберпростору. Окрема увага приділяється визначенню стосовно вказа-
ної категорії злочинів закономірних зв’язків у системах «злочинець – організована група», «типові 
сліди – злочинець» та «злочинець – специфіка злочинної діяльності». Сформульовані автором по-
ложення сприятимуть практичній роботі слідчих та оперативних підрозділів у контексті встанов-
лення комплексу взаємопов’язаних злочинів, учинених із використанням обстановки кіберпростору.

Ключові слова: кіберпростір, мобільність, обстановка, особа злочинця, технології анонімізації, фа-
хівець. 

Постановка проблеми. Ознаки та якос-
ті особи злочинця, що прямо впливають на 
регуляцію злочинної діяльності, завжди 
зумовлюють природу слідів злочину, од-
нак і сам злочинець перебуває під впливом 
об’єктивних умов навколишнього серед-
овища, яке може позначатися на злочинцеві 
вже в момент початку злочинної діяльності. 
Оскільки сьогодні все частіше навколишнім 
середовищем злочинця стає кіберпростір, то 
в криміналістичній науці постає проблема 
типізації особи такого злочинця. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з 
даної теми. У контексті характеристики особи 
злочинця, що діє із використанням обстановки 
кіберпростору, безумовно, варті уваги роботи 
П. Д. Біленчука, В. Б. Вехова, В. В. Крилова, 
В. В. Кравчука, С. В. Кригіна, В. М. Кулика та 
багатьох інших науковців. Майже традицій-
ним став розподіл комп’ютерних злочинців, 
які здійснювали несанкціоноване втручання в 
систему, за метою та сферою їхньої діяльності 
на: «хакерів» (які отримують задоволення від 
вторгнення в систему та її вивчення), «краке-
рів» (втручаються з метою завдавання шкоди 
системі), «фріків» (мають на меті отриман-
ня кодів доступу до послуг, паролів тощо), 
«колекціонерів» (колекціонують та вико-
ристовують програмні продукти), «кібер-
круків» (здійснюють мережеві шахрайства), 
«комп’ютерних піратів» (злам продуктів та 
їх розповсюдження за плату) й багато інших 
видів [1, с. 133–134]. Однак сфера діяльності 
злочинця не завжди відображає зв’язок осо-
би злочинця, що використовує обстановку 

кіберпростору для вчинення злочину, з типо-
вими слідами його вчинення. На наше пере-
конання, фактично рівень професіональності 
конкретної особи як користувача комп’ютера 
зумовлює можливість змінення нею сфери ді-
яльності. 

Мета статті полягає у визначенні типів 
особи, що вчиняє злочин, пов’язаний із 
використанням обстановки кіберпростору, 
на підставі професіонального рівня корис-
тувача як злочинця.

Виклад основного матеріалу. Маркето-
логи з ринку праці визначають такі фахові 
рівні користувачів комп’ютерів: користувач, 
упевнений користувач, досвідчений корис-
тувач, користувач професійного рівня [2]. 
Критеріями такої диференціації слугують 
кількість програм, які опанував користувач; 
ступінь опанування ним кожної з програм; 
рівень професійної самооцінки. З урахуван-
ням того кримінологи наводять три типи 
комп’ютерних злочинців: «початківці», «зло-
чинці, що закріпились» та «професіонали» 
[3]. Формальне застосування такого роду 
підходів для типізації особи злочинця, що 
діє з використанням обстановки кіберпрос-
тору, не матиме практичного сенсу з позицій 
формулювання типових версій про особу 
злочинця. Адже професійний рівень корис-
тувача не відображає всього спектру ознак 
злочинця, активно задіяних у процесі детер-
мінації механізму злочину. 

На нашу думку, слідчий на підставі аналі-
зу слідів учинення злочину з використанням 
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обстановки кіберпростору може висновувати 
про професіональний рівень користувача як 
злочинця, що зумовлений певною сукупніс-
тю ознак, як-от: 1) здатність злочинця вико-
ристовувати технології анонімізації доступу 
до ресурсів мережі Інтернет (проксі-сервісів 
(комплексів програм), віртуальних приватних 
мереж, інших засобів-анонімайзерів); 2) мо- 
більність злочинця (індивідуальна професій-
на, соціальна або географічна) [4]; 3) психо-
логічні характеристики (ознаки) злочинця, 
що впливають на формування й реалізацію 
злочинної мети; 4) роль у складі організова-
ної злочинної групи. Щодо першої ознаки, то 
вільний доступ користувачів до технологій 
анонімізації під час роботи в мережі Інтернет 
(проксі-сервісів (комплексів програм), вірту-
альних приватних мереж (VPN-технологій) 
та інших засобів-анонімайзерів) не означає, 
що кожний такий користувач використовує 
технологію правильно. Щодо другої, то мо-
більність означає здатність швидко орієнту-
ватися в ситуації, вибирати найбільш доціль-
ні форми діяльності [5, с. 682]. Щодо третьої, 
то злочинцям, що діють із використанням 
обстановки кіберпростору, притаманний во-
льовий компонент людської психіки. У цьо-
му сенсі можна провести паралелі між вольо-
вою дією особи та її злочинною діяльністю 
з використанням кіберпростору. По-перше, 
зловмисник свідомо вчиняє одиничний зло-
чин шляхом елементарної вольової дії або 
комплекс органічно взаємопов’язаних злочи-
нів шляхом складної вольової дії. По-друге, 
його діяльність завжди є вмотивованою, при-
чому від складності злочинної діяльності в 
кіберпросторі залежить конкуренція мотивів 
учинення. Четверта ознака – роль злочинця 
у складі організованої групи – перетинається 
з кримінологічним дослідженням мережевої 
або корпоративної моделі як видів організо-
ваної групи, що протиставляються між со-
бою [6, с. 81; 7]. 

З огляду на вищенаведені теоретичні по-
зиції, спираючись на узагальнення матеріа-
лів національної судово-слідчої практики й 
на підставі наведених нами критеріїв визна-
чення професіональності (кваліфікації) 
злочинця можна певним чином типізувати 
особу, що вчиняє злочин з використанням 
обстановки кіберпростору. 

Злочинець-користувач початкового 
рівня з урахуванням своїх професійних нави-
чок роботи з комп’ютером не використовує 
технології анонімізації доступу до ресурсів 
Інтернет; характеризується високою соціаль-
ною мобільністю з різних причин (нереалі-
зованість комунікаційних потреб (людина 
з обмеженими фізичними можливостями, 
наявність психічних хвороб), йому властива 

наявність географічної мобільності за відсут-
ності професійної та економічної мобільнос-
ті (сезонний працівник; робота за кордоном 
вахтовим методом; кур’єр; водій; сортуваль-
ник тощо, причому злочинець виконує робо-
ти низької кваліфікації)). Проблеми конку-
ренції мотивів учинення злочину він не має, 
його злочинна діяльність зазвичай становить 
собою елементарну вольову дію, як-от розмі-
щення в мережі Інтернет інформації певного 
змісту. 

Злочинець такого типу вчиняє в кіберп-
росторі злочини, пов’язані з насильниць-
ко-егоїстичними чи насильницько-дискри-
мінаційними діями, окремі види злочинів 
з антидержавно-політичних мотивів (зло-
чини проти основ національної безпеки 
України; злочини, пов’язані з тероризмом; 
пропаганда війни й поширення комуністич-
ної, нацистської символіки та пропаганда 
комуністичного й націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів). На-
ведемо приклад [8]. Мешканець Херсонської 
області гр. К., зареєстрований як користувач 
соціальної мережі «ВКонтакте» («Інтернет 
ресурс» – «http://vk.com») під своїм «нік-
неймом», у період з 25 березня 2011 року до 
03 жовтня 2014 року на особистій сторінці в 
розділі «Новини», переглядаючи відеофай-
ли, розміщені невстановленою особою в роз-
ділі «Новини» зазначеної соціальної мережі, 
яку технічними та іншими засобами встано-
вити неможливо, що за висновком експерта 
містять ознаки порнографії та належать до 
продукції порнографічного характеру, за 
допомогою функції «додати в мої відеозапи-
си» надав загальний доступ для перегляду 
цих десяти відеозаписів користувачам соці-
альної мережі. К. було засуджено за вчинен-
ня злочинів, передбачених ч. 2 ст. 300, ч. 2  
ст. 301 КК України.

Учиняючи злочини з антидержавно-по-
літичних мотивів, вони можуть діяти як са-
мостійно, так і в складі корпоративної зло-
чинної групи, виконуючи роль організатора, 
виконавця чи посібника. Так, наприклад, 
упродовж травня-липня 2014 року гр. О., 
діючи за попередньою змовою з іншими 
невстановленими особами, через соціально 
спрямовані Інтернет-ресурси «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Facebook», програми 
«Skype», «Viber», з використанням мобільно-
го зв’язку організовував акції протесту проти 
дій органів державної влади України в містах 
Києві, Львові, Тернополі, Кіровограді, Запо-
ріжжі, Дніпропетровську, Одесі, Миколаєві, 
Херсоні, Полтаві, Миргороді, залучаючи до 
цього мешканців різних регіонів України [9]. 
Також він організовував їх фінансування, де-
тально інструктував щодо порядку проведен-
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ня акцій, бажаного результату, обов’язкового 
використання засобів масової інформації, як 
місцевих, так і загальнодержавних, вимагав 
складання й надіслання йому фото- та віде-
озвітів про виконану роботу, а також ставив 
завдання щодо залучення учасників акцій.

Таких злочинців працівники правоохо-
ронних органів найчастіше виявляють під час 
моніторингу комп’ютерних мереж. Унаслідок 
учинення злочинцем-користувачем почат-
кового рівня злочину зазвичай залишають-
ся такі сліди: 1) нетрадиційні – в комп’ютері 
злочинця у вигляді змін у файловій системі, 
спеціального програмного забезпечення, ін-
формації на зйомних носіях; на сервері націо-
нального оператора або провайдера у вигляді 
спеціальних файлів реєстрації, так званих 
Log-файлах, де відбувається протоколюван-
ня технічної інформації, що містить відомості 
про технічний обмін, бази даних; 2) традицій-
ні (матеріальні) сліди у вигляді документів 
(офіційних та неофіційних). 

Злочинець-користувач. Інтерес пра-
цівників правоохоронних органів до такого 
злочинця найчастіше виникає під час прове-
дення оперативно-розшукової діяльності. 
Якщо злочинець і використовує технології 
анонімізації доступу до ресурсів мережі Ін-
тернет (часто Tor), то припускається зна-
чних помилок, що зводять нанівець його на-
магання бути анонімним у мережі. Фахівець 
із комп’ютерного обладнання та мереж під 
час побіжного аналізу комп’ютера жертви й 
мережі досить легко визначить фактичні ві-
домості про особу, котра здійснювала певну 
операцію. Усі види мобільності (географічна, 
соціальна, професійна та економічна) мають 
усереднені схожі показники. Втім, розгля-
даючи географічну мобільність у контексті 
ринку праці, слід визнати нетиповість «дис-
танційної роботи» такої особи. Конкуренція 
мотивів наявна лише за умови діяльності 
його в складі мережевої злочинної групи: 
коли він приймає рішення щодо подаль-
шого виконання ролі в групі або вчинення 
іншого злочину, виявляючи ознаки органі-
затора однієї зі складових мереж мережевої 
групи. Злочинець такого типу часто вчиняє 
в кіберпросторі злочини, віднесені до таких 
класифікаційних підгруп: злочини, що пору-
шують встановлений порядок обігу певних 
речей; інтелектуальне піратство, злочини, 
пов’язані з комунікаційними діями. Показо-
вою можна вважати діяльність гр. А., який 
у квітні 2015 року створив Інтернет-сайти з 
метою отримання прибутку від розміщеної 
на сайті реклами. Оскільки рекламні сай-
ти як такі не користуються попитом серед 
користувачів Інтернету, для привернення 
уваги на своїх сайтах А. надавав користува-

чам можливість перегляду фільмів у режимі 
«он-лайн». Загальна сума збитків, спричи-
нених власникам авторських прав наданням 
доступу до аудіовізуальних творів компаній 
«Twentieth Century Fox Film Corporation» 
та «Universal City Studios LLLP» (Universal) 
на сайтах «live-films.in.ua» та «kinozal.biz.ua» 
(«kinozal.tech»), становила 2 363 398 грн [10].

Трапляються випадки вчинення зло-
вмисниками злочинів з антидержавно-по-
літичних мотивів, пов’язаних із державно-
політичною сферою відносин суб’єктів у 
кіберпросторі. До прикладу, гр. К. за місцем 
проживання через можливості провайдера 
ТОВ «ПТК» з використанням встановленого 
на його ноутбуці Інтернет-браузера «Opera» 
з активованим сервісом «VPN» авторизу-
вався в соціальній Інтернет-мережі «ВКон-
такте» та від імені створеного ним аккаунта 
розповсюдив репости записів із закликами 
до змінення меж території та державного 
кордону України, порушуючи порядок, вста-
новлений Конституцією України [11]. 

Інтерес працівників правоохоронних 
органів до такого злочинця виникає най-
частіше під час проведення оперативно-роз-
шукової діяльності (оперативної розробки). 
Після вчинення злочину злочинець-корис-
тувач залишає такі типові сліди: 1) нетради-
ційні – в комп’ютері на робочому місці зло-
чинця у вигляді змін у файловій системі та 
наявності певного спеціального програмного 
забезпечення, інформації на зйомних носіях; 
у сервері, в комп’ютері-жертві у вигляді змін 
в оперативному запам’ятовуючому пристрої, 
у конфігурації, позаштатних режимів робо-
ти; на серверах національного та/або закор-
донного оператора/провайдера у вигляді 
спеціальних файлів реєстрації, баз даних;  
2) традиційні матеріальні сліди у вигляді 
слідів-предметів (офіційних та неофіційних 
документів); речей, що мають особливий по-
рядок обігу (спеціальні технічні пристрої, 
зброя тощо); слідів-відображень (відби-
ток пальця, мікрочастка одягу на засобах 
комп’ютерної техніки та поруч із ними); слі-
дів-речовин (наркотичні засоби; прекурсори, 
вибухова речовина тощо). 

Злочинець-упевнений користувач за-
звичай пов’язаний з організацією-жертвою за 
трудовою угодою або має особисті стосунки з 
фізичною особою-жертвою (90 % матеріалів), 
через це має доступ до інформації, необхідної 
для вчинення злочину (ідеться про паро-
лі, адреси, коди доступу, назву файлу, шлях 
до нього тощо). Втім цей факт не заважає 
йому досить вдало використовувати техно-
логії анонімізації доступу до ресурсів мережі 
Інтернет з метою приховування злочинної 
діяльності, створення ілюзії віддаленого  



198

К Р И М І Н А Л І С Т И К А

8/2018

доступу до предмета посягання. Серед ви-
дів мобільності переважають соціальна та 
професійна, інші мають середні показники. 
Злочинець зазначеного типу традиційно 
вчиняє в кіберпросторі злочини, спрямовані 
на заволодіння чужим майном та пов’язані 
з ними злочини у сфері функціонування 
електронних розрахунків; злочини, що по-
рушують механізми захисту від монополізму 
та недобросовісної конкуренції; інтелекту-
альне піратство та злочини, пов’язані з ко-
мунікаційними діями; злочини, пов’язані з 
анархістськими діями в кіберпросторі. До 
речі, 80 % матеріалів кримінальних прова-
джень стосовно наведеної категорії злочи-
нів кваліфікуються за сукупністю статей, де 
обов’язковим елементом постають злочини, 
що передбачені розділом XVI КК України. 
Такий злочинець приблизно в половині ви-
падків діє в складі корпоративної організова-
ної групи як виконавець злочину. 

Розглянемо приклад [12]. Гр. А., перебу-
ваючи на посаді старшого оперуповноваже-
ного з особливо важливих справ інформа-
ційно-моніторингового відділу Управління 
координації та моніторингу ризиків Голов-
ного управління внутрішньої безпеки Мініс-
терства доходів і зборів України, діючи умис-
но, з корисливих мотивів з вересня 2013 року 
до лютого 2014 року на початку кожного мі-
сяця, перебуваючи в м. Києві, неодноразово 
здійснював несанкціонований збут інфор-
мації з обмеженим доступом щодо експорт-
но-імпортних операцій на митній території 
України, що зберігається в Єдиній автома-
тизованій інформаційній системі (ЄАІС) 
Міндоходів, громадянину України Б. за що-
місячну грошову винагороду в розмірі від 
1000 до 2000 гривень. Несанкціоноване копі-
ювання інформації здійснювалося з робочого 
місця іншої особи без відома та за відсутності 
останньої. Для входу в ЄАІС А. використо-
вував свій особистий логін та пароль. Збут 
інформації відбувався шляхом заванта-
ження файлів з інформацією за допомогою 
комп’ютерної техніки, розташованої в різних 
місцях через ресурси «http://rusfolder.ru», 
«http://www/sendspace.com» («файлообмін-
ники»). Надалі пароль для їх завантаження 
покупець отримував через електронну по-
штову скриньку під час електронного листу-
вання. Окремо надавався пароль для розархі-
вування файлів. З метою приховування своєї 
протиправної діяльності, досягнення макси-
мальної конспірації та уникнення відпові-
дальності за скоєні дії А. за реалізовані ним 
інформаційні масиви з обмеженим доступом 
отримував грошові кошти через «електронні 
гаманці» системи «WebMoney Transfer», зо-
крема, за реквізитами, зареєстрованими ним 

на вигаданих осіб. Кінцевим рахунком для 
отримання грошових коштів у готівковій 
формі був «електронний гаманець» за рекві-
зитами А.

Типовим первинним джерелом інформа-
ції про такого злочинця стає заява або пові-
домлення про вчинення кримінального пра-
вопорушення. Унаслідок скоєння злочину 
«злочинцем-упевненим користувачем» зазви-
чай залишаються такі сліди: 1) нетрадиційні – 
в комп’ютері, який застосовував злочинець, у 
вигляді змін у файловій системі, спеціального 
«хакерського» програмного забезпечення; в 
комп’ютері-жертві у вигляді змін в опера-
тивному запам’ятовуючому пристрої, у кон-
фігурації, позаштатних режимів роботи; на 
серверах частіше національного оператора/
провайдера у вигляді спеціальних файлів реє-
страції, баз даних; 2) традиційні – матеріальні 
сліди у вигляді слідів-предметів (офіційних та 
неофіційних документів); додаткових техніч-
них пристроїв; спеціалізованої конфігурації 
обладнання, нестандартного периферійного 
обладнання); слідів-відображень та слідів-ре-
човин (фарба для принтера, порошки та змаз-
ки для техніки; клеї, чистий пластик і фарби 
для виготовлення підроблених банківських 
пластикових карток тощо).

Злочинець-досвідчений користувач. 
Між досвідченим та впевненим злочинцем-
користувачем відмінності є незначними. Це 
пов’язано з тим, що впевнений злочинець 
має високий рівень професійної мобільнос-
ті й у разі невикриття правоохоронними 
органами першого скоєного ним злочину 
він підвищує свій професійний рівень, час-
то відмовляється від участі в організованій 
злочинній групі та розпочинає індивіду-
альну злочинну діяльність. Як фахівець 
високої кваліфікації, він використовує тех-
нології анонімізації доступу до ресурсів ме-
режі Інтернет, через що має високий ступінь 
географічної мобільності. Злочинну діяль-
ність учиняє шляхом складної вольової дії, 
тому завжди наявна конкуренція мотивів. 
Встановлення під час досудового розсліду-
вання факту наявності конкуренції мотивів 
злочинця та шляхів розв’язання цієї про-
блеми дозволить надалі зазначити необхід-
ність залучення слідчим психолога з метою 
визначення психотипу, складання психо-
логічного портрету злочинця. Для злочин-
ця цього типу характерним є скоєння зло-
чинів, спрямованих на заволодіння чужим 
майном, та пов’язаних із ними злочинів у 
сфері функціонування електронних розра-
хунків; злочинів, що порушують механізми 
захисту від монополізму та недобросовісної 
конкуренції: інтелектуального піратства та 
злочинів, пов’язаних із комунікаційними 
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діями. Аналогічно до попереднього типу 
понад половина таких злочинів підлягають 
кваліфікації за сукупністю зі статтями роз-
ділу XVI КК України (класифікаційна під-
група злочинів, пов’язаних з анархістськи-
ми діями в кіберпросторі). Комплекс слідів 
злочину, які залишає досвідчений користу-
вач, майже аналогічний слідам, залишеним 
упевненим користувачем, на відміну до 
того, що нетрадиційні сліди часто залиша-
ються на серверах закордонного оператора/
провайдера. 

Так, у м. Біла Церква Київської області 
гр. Н. з метою здійснення DDoS-атак на будь-
які сервери за винагороду завантажив та ско-
піював на жорсткий диск свого комп’ютера з 
Інтернету програмне забезпечення, необхід-
не для організації та проведення DDoS-атак 
за назвою «Bleck Energy», що надавало йому 
можливість здійснювати DDoS-атаки на ви-
брані ним сервери, ІР-адреси та ресурси [13]. 
Виконавши тестування зазначеного програм-
ного продукту, Н., спілкуючись на сторінках 
форуму «xakerok.org», від не встановленої 
слідством особи отримав додатковий спеці-
альний «файл динамічної бібліотеки» «*.dll», 
після чого програмний продукт «Bleck 
Energy» став повністю придатним для здій-
снення DDos-атак. Також від не встановле-
ної слідством особи на імя «Botnetman» зло-
вмисник отримав так званий «Botnet» (файл 
управління комп’ютерами, зараженими ві-
русами), що надавав можливість одночасно 
з 1000 комп’ютерів здійснити звернення на 
той чи інший сервер, ІР-адресу чи ресурс у 
мережі Інтернет, таким чином паралізував-
ши його роботу. 21.02.2008 р. Н. за допомо-
гою ICQ (програма для відправлення пові-
домлень у мережі Інтернет) з № 475917365 
(псевдонім «Botanik») та № 400349 (без 
псевідоніму) на форумах сайту «www.xakery.
ru» розмістив оголошення в розділі «DDoS 
service» з приводу проведення DDoS-атак на 
буд-які сервери за винагороду. 04.07.2008 на 
ці оголошення на ICQ № 475917365 до Н. від 
не встановленої слідством особи, представле-
ної під псевдонімом «Wolf», надійшло замов-
лення на проведення DDoS-атаки на сервери 
за різними IP-адресами, належними ТОВ 
«ОСМП», ТОВ «Кіберплат Україна». Ви-
конуючи заказ, Н. увійшов у глобальну ме-
режу Інтернет на ресурс «www.cxim.inattack.
ru/www2/www» та за допомогою програми 
«Bleck Energy» протягом доби здійснював 
DDoS-атаки на сервери зазначених компа-
ній, за що від «Wolf» на зареєстрований у 
мережі Інтернет гаманець в електронній пла-
тіжній системі отримав винагороду в розмірі 
100000 рублів, які згодом перевів у гривні на 
власну платіжну картку.

Злочинець-користувач професіонал. 
Здатність такого злочинця до використання 
технологій анонімізації доступу до ресурсів 
Інтернет, індивідуальна професійна, соці-
альна та географічна мобільність злочинця, 
складність його злочинної діяльності (що 
визначає психотип злочинця) характеризу-
ються найбільш високим рівнем кваліфіка-
ції. Це вимагає максимальної концентрації 
зусиль працівників поліції, залучення до 
розслідування значної кількості спеціаліс-
тів різного фаху, здійснення діяльності в 
межах міжнародного співробітництва. Для 
слідчого або кіберполіцейського в процесі 
розслідування відповідної злочинної ді-
яльності ключовою обставиною слугува-
тиме участь злочинця такого типу в складі 
організованої групи або злочинної органі-
зації з транснаціональними зв’язками. Як 
приклад можна навести групу так званих 
«балаківських хакерів», діяльність яких 
було докладно описано в російських дже-
релах інформації [14]. Організована група 
осіб у 2003 році здійснювала кібератаки на 
інтернет-сайти дев’яти букмекерських бри-
танських компаній. Їхні web-сторінки було 
заблоковано й робота припинилася. Для 
розблокування роботи сторінки злочинці 
вимагали передати гроші. 

Можна назвати три закономірності зло-
чинної діяльності осіб відповідного типу: 
1) «професіонал» зазвичай є одним з орга-
нізаторів у структурі мережевої організо-
ваної групи, створеної для вчинення зло-
чинів з корисливих мотивів, пов’язаних із 
фінансово-економічною сферою відносин у 
кіберпросторі, та із соціально-економічних 
мотивів, пов’язаних із соціальною сферою 
відносин суб’єктів; 2) «професіонал» за-
звичай вчиняє на замовлення третьої осо-
би будь-який зі злочинів з антидержавно-
політичних мотивів або ідейних мотивів, 
пов’язаних зі світоглядною сферою; 3) зло-
чини, пов’язані з анархістськими діями в кі-
берпросторі, «професіонал» може вчиняти 
одноособово (за відсутності сукупності зі 
злочином іншої класифікаційної підгрупи 
досліджуваної категорії злочинів). Втім, 
через брак матеріалів практики щодо фак-
тичного притягнення до кримінальної від-
повідальності на території України «профе-
сіоналів» визначені статистичні показники 
у наведених закономірностях чітко визна-
чити на цей час неможливо. 

Як приклад маємо такий випадок [15]. 
У Херсонській області за вчинення кримі-
нального правопорушення, передбаченого 
ч. 2 ст. 361-1 КК України, до відповідаль-
ності було притягнуто двох осіб. Гр. А., 
маючи спеціальні технічні знання у сфері 
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програмування, за допомогою не встановле-
ного досудовим розслідуванням комп’ютера 
з метою використання та розповсюджен-
ня на базі операційної системи «Android» 
створив програмне забезпечення за назвою 
«grafon.apk» та файл «restricted» для мо-
більних комп’ютерів, після чого передав гр. 
Б. логін і пароль доступу до панелі управ-
ління зазначеного програмного забезпечен-
ня. У не встановлений слідством день і час 
у травні 2016 року через панелі управління 
бот-мережею «SexDrugWokrug.apk», вико-
ристовуючи не встановлений досудовим 
розслідуванням комп’ютер, А. використав 
і розповсюдив через низку власних сайтів 
зазначене програмне забезпечення з метою 
отримання віддаленого доступу та прове-
дення несанкціонованих операцій з платіж-
ними засобами українських і зарубіжних 
користувачів та подальшого виведення гро-
шових коштів із вказаних платіжних засобів 
через систему миттєвих інтернет-розрахун-
ків «WebMoney Transfer» на власні банків-
ські рахунки. 

Інформацію про вчинення кримінально-
го правопорушення злочинцем такого типу 
вдається отримати в результаті проведення 
оперативно-розшукової діяльності праців-
никами правоохоронних органів, а також 
під час діяльності в порядку надання між-
народної правової допомоги. При цьому 
нетрадиційні й традиційні сліди злочину 
зазвичай містяться на місці підготовки до 
злочину (розробки вірусу, програм зламу, 
добору паролів) та місці (комп’ютері, сер-
вері або стримері) обробки інформаційного 
продукту як предмета посягання. 

Висновки

Таким чином, спираючись на узагаль-
нення матеріалів національної судово-
слідчої практики й на підставі визначених 
нами критеріїв, ми запропонували такі 
типи особи злочинця, що вчиняє злочин із 
використанням обстановки кіберпросто-
ру: 1) злочинець-користувач початкового 
рівня; 2) злочинець-користувач; 3) злочи-
нець-упевнений користувач; 4) злочинець-
досвідчений користувач; 5) злочинець-ко-
ристувач професіонал. Вважаємо, що така 
типізація особи злочинця дозволить визна-
чити закономірні зв’язки в системах «зло-
чинець – організована група», «типові слі-
ди – злочинець» та «злочинець – специфіка 
злочинної діяльності», що значно сприя-
тиме практичній роботі слідчих та праців-
ників кіберполіції в контексті встановлен-
ня комплексу взаємопов’язаних злочинів,  
учинених із використанням обстановки кі-
берпростору.
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В статье с позиций криминалистической науки осуществляется типизация лиц, которые совер-
шают преступления с использованием обстановки киберпространства. Отдельное внимание уделено 
определению закономерных связей в системах «преступник – организованная группа», «типичные 
следы – преступник» и «преступник – специфика преступной деятельности». Сформулированные 
автором положения будут способствовать практической работе следователей и оперативних под-
разделений в контексте установления комплекса взаимоувязанных преступлений, совершенных с ис-
пользованием обстановки киберпространства.

Ключевые слова: киберпространство, мобильность, обстановка, лицо преступника, типизация, спе-
циалист.

In the article, from the standpoint of criminalistic science, typing of a person who commits a crime using 
the environment of cyberspace is carried out. Special attention is paid to the identification of regular links 
in the systems «criminal-organized group», «criminal-typical traces of a criminal» and «criminal-specific 
criminal activity». The provisions formulated by the author will facilitate the practical work of investigators 
and operational units in the context of establishing a set of interrelated crimes committed using the cyberspace 
environment.

Key words: cyberspace, mobility, situation, face of criminal, typification, specialist.
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РЕКЛАМА АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЯК ПРОЯВ ВПЛИВУ ПРОЦЕСУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Стаття присвячена дослідженню питання допустимості та доцільності використання реклами 
в адвокатській діяльності. Звертається увага на те, що попит на рекламу у сфері адвокатури зу-
мовлений впливом глобалізації, яка спричиняє зростання конкуренції на ринку адвокатських послуг. 
Зроблено висновок щодо недоцільності ігнорування потенціалу реклами, яка має ряд переваг і є корис-
ною за певних умов. Водночас специфіка адвокатської професії та статусу адвокатури в суспільстві 
накладає певні обмеження, які переводять комерційний складник реклами у площину етичності.

Ключові слова: глобалізація, адвокатська діяльність, адвокат, конкуренція адвокатів, реклама адво-
катської діяльності.

Постановка проблеми. Глобалізація, що 
супроводжується і детермінується стрімким 
технологічним розвитком, економічними змі-
нами, інтенсивним і необмеженим інформа-
ційним обміном, повсякчас вимагає від адво-
ката «йти в ногу з часом». Перед ним постають 
нові виклики, які спонукають до розвитку та 
вдосконалення, водночас окреслюючи нові ди-
леми у сфері професійної діяльності. Сьогодні 
не актуально вже говорити про навики адво-
ката у роботі з документами чи комп’ютером. 
Це розуміється само собою. На перший план 
виходять навики роботи з електронними по-
шуковими системами та базами, в тому числі 
системою електронного судочинства, позиціо-
нування себе в інформаційному просторі через 
соціальні мережі, віртуалізація надання пра-
вової допомоги та багато іншого. Глобалізація 
спонукає до трансформації адвокатської діяль-
ності, в якій на зміну застарілих форм органі-
зації праці приходять сучасні та такі, що відпо-
відають «духу» часу, підходи, забезпечуючи її 
ефективність і суспільний запит на неї.

Аналіз останніх досліджень. Пробле-
матика розвитку інституту адвокатури в 
сучасних умовах є вельми актуальною, про 
що свідчать численні публікації як науково-
го, так і публіцистичного характеру, серед 
яких варто виділити праці Н. М. Бакаянової, 
Т. В. Варофоломеєвої, Т. Б. Вільчик, В. Г. Гон-
чаренко, С. В. Гончаренко, В. В. Заборовсько-
го, С. О. Іваницького, М. А. Погорецького, 
О. Д. Святоцького, В. О. Святоцької, Д. П. Фі-
олевського, О.З. Хотинської-Нор, О. Г. Янов-
ської та інших.

Утім, в умовах глобалізації найбільш го-
стро постає питання конкуренції, яку вона 
спричиняє в адвокатському середовищі. Гло-

бальна економіка не лише формує попит на 
якість і специфіку професійних юридичних 
послуг у світі, а й проектує на цю сферу при-
таманний їй інструментарій, як-от: прибуток, 
рентабельність, економічна ефективність, ме-
неджмент, маркетинг, реклама тощо. Проте як 
середовище адвокатура адаптує його з ураху-
ванням специфіки власного функціонування, 
внаслідок чого цілковито економічні категорії 
набувають рис «моральності», породжуючи 
питання допустимості їх застосування. 

Метою нашої публікації є дослідження 
окремих аспектів використання реклами у 
сфері адвокатської діяльності, зокрема по-
шук відповіді на питання щодо її допусти-
мості та доцільності.

Виклад основного матеріалу. З одно-
го боку, адвокатська діяльність являє собою 
незалежну професійну діяльність адвоката 
щодо здійснення захисту, представництва та 
надання інших видів правової допомоги клі-
єнту, і, відповідно, на перший план виходять 
такі вимоги, як законність, етичність, про-
фесіоналізм та добропорядність. З іншого – 
вона має оплачуваний характер, є джерелом 
існування адвоката, і було б лицемірством 
стверджувати, що адвокати, надаючи правову 
допомогу клієнту, керуються лише альтруїс-
тичними міркуваннями. Цілком зрозумілими 
у сучасному світі є прагнення адвоката роз-
ширити клієнтську базу чи отримати вигід-
не з фінансової точки зору доручення. Інше 
питання – якими засобами досягається така 
мета, і якою мірою вони узгоджуються з етич-
ними стандартами адвокатської професії.

Незважаючи на консерватизм, притаман-
ний адвокатурі, загальносвітовою тенденцією 
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є все більша комерціалізація сфери правових 
послуг. Адвокати відверто говорять про те, 
що юриспруденція – це бізнес і служіння ви-
щим цілям і що одне іншому не заважає [1]. 
Тому заперечувати незворотні речі (а тенден-
ції є саме такими) безглуздо. Навпаки, необ-
хідно вчасно на них реагувати та намагатися 
спрямувати розвиток конкурентних відносин 
між адвокатами у належне русло правових та 
етичних меж, які б відповідали статусу адво-
катури в суспільстві та державі. 

Конкуренція у загальновживаному зна-
ченні цього поняття являє собою суперни-
цтво людей, підприємств і організацій, що 
працюють на одному ринку й обслуговують 
один сегмент цільової аудиторії. Адвокат за 
родом своєї професії покликаний надавати 
правову допомогу фізичним та юридичним 
особам, виступає суб’єктом ринку правових 
послуг. Як справедливо відзначає Т. Б. Пухо-
ва, в умовах ринкової економіки послуги, що 
надаються адвокатами, не становлять жодно-
го винятку та перетворились на продукт, який 
підлягає реалізації та просуванню на ринку 
аналогічних послуг [2]. А, як відомо, найбільш 
дієвим засобом просування послуги на ринку 
є реклама.

Проблема реклами адвокатської діяльнос-
ті вже тривалий час є предметом гострої дис-
кусії, в якій на національному рівні вислов-
люються діаметрально протилежні думки: 
від фактичної заборони реклами в діяльності 
адвокатів [3, c. 219; 4; 5] до визнання адвокат-
ської діяльності об’єктом реклами нарівні з 
іншими послугами на ринку [6; 7]. Натомість 
західна наука переймається тим, якою ж пови-
нна бути реклама адвоката в сучасному світі 
[8; 9]. Проте однозначної відповіді та єдиних 
стандартів у цьому питанні немає. 

Не додає визначеності і Загальний кодекс 
правил для адвокатів країн ЄС, який не міс-
тить чітких та однозначних приписів стосовно 
дій адвоката, пов’язаних із саморекламою та 
прагненням широкої популярності з метою за-
лучення потенційних клієнтів. По суті, п. 2.6. 
вказаного акта у питаннях особистої реклами 
адвоката відсилає до національних деонто-
логічних правил. При цьому в європейських 
країнах намічається стійка тенденція до лібе-
ралізації правил рекламування адвокатських 
послуг. На це звернув увагу й ЄСПЛ, який у 
своєму рішенні у справі «Касадо Кока проти 
Іспанії» (Casado Coca v. Spain) [10] висловив 
із цього приводу низку важливих міркувань:

– слід брати до уваги особливий харак-
тер адвокатської професії. Виступаючи як 
слуги правосуддя, адвокати користуються 
виключним правом участі у суді та імунітетом 
від судового переслідування за свої виступи 
у залі суду. У зв’язку із цим їхня поведінка 

повинна бути чесною, скромною і достойною. 
Адвокату належить центральне місце у від-
правленні правосуддя як посереднику між 
громадськістю і судами. Обмеження на рекла-
му традиційно виправдані посиланнями на ці 
особливі ознаки;

– головною метою заборони членам коле-
гії адвокатів рекламувати свою діяльність є 
захист прав інших осіб, зокрема прав громад-
ськості та інших членів колегії;

– заборона членам колегії адвокатів вико-
ристовувати практично будь-яку рекламу є 
надмірною та несумісною зі свободою роз-
повсюджувати інформацію та відповідним 
правом її отримувати. В оголошенні заявника 
розміщувались відомості нейтрального харак-
теру (його ім’я, рід занять, адреса контори та 
номер телефону) та вони не містили інфор-
мації, яка не відповідала би дійсності чи була 
образливою для його колег адвокатів. Тому 
він вправі розповсюджувати таку інформацію 
точно так само, як його потенційні клієнти 
мали право її отримувати;

– правила щодо рекламування діяльності 
членів адвокатської корпорації можуть різни-
тися в різних країнах залежно від їхніх куль-
турних традицій;

– реклама адвокатських послуг за жодних 
обставин не може ґрунтуватися на порівнян-
нях або на недостовірній інформації;

– є необхідність забезпечити рівновагу 
між різними інтересами, зокрема: вимогами 
належного відправлення правосуддя, гідніс-
тю професії, правом кожного отримувати ін-
формацію про юридичну допомогу і наданням 
членам колегії адвокатів можливості рекла-
мувати свою адвокатську практику.

Наведене дає можливість сформулювати 
ряд висновків:

1) можливість і доцільність рекламування 
адвокатської діяльності випливає із загаль-
них прав людини на інформацію, які в цьо-
му контексті охоплюють два взаємопов’язані 
ракурси: інтерес адвоката як первинного 
суб’єкта адвокатської діяльності у поширенні 
інформації про себе у суспільстві (приватний 
складник); право потенційного споживача ад-
вокатських послуг бути поінформованим про 
адвоката, його кваліфікацію, компетентність 
та репутацію (публічний складник);

2) реклама адвокатської діяльності об-
межена «етичним інструментарієм» адвокат-
ської професії. Приналежність адвокатури 
до системи правосуддя, її особливо значиме 
становище у суспільстві, особливості право-
вого статусу адвоката, специфіка правових 
та етичних вимог, що до нього висуваються, 
зумовлюють неможливість застосування у да-
ній сфері реклами у загальновживаному мар-
кетинговому розумінні цього поняття;
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3) забезпечення розумного балансу сус-
пільних, корпоративних, особистих інтересів, 
інтересів правосуддя вимагає не забороняти 
рекламу адвокатських послуг чи ігнорувати її 
потенціал, а шукати ефективні шляхи її регла-
ментації, в тому числі в частині встановлення 
чітких і прозорих критеріїв допустимості та-
кої реклами відповідно до високих стандартів 
професійної діяльності адвоката.

Серед дослідників етичних аспектів адво-
катської реклами значного поширення та під-
тримки отримала позиція М. Ю. Барщевсько-
го, відповідно до якої реклама для адвоката 
заборонена, а інформація про його діяльність 
дозволена і, більше того, необхідна і корисна 
[11, с. 168]. 

Таку точку зору підтримує Н. М. Таварт-
кіладзе, яка розмежовує рекламу адвокатської 
діяльності (саморекламу) і спеціальну інфор-
мацію про осіб з метою прямого або опосеред-
кованого одержання прибутку від інформу-
вання громадян про надання адвокатських 
послуг (інформацію про адвоката). Якщо пер-
ше суперечить етичним основам адвокатської 
діяльності (заманювання адвокатом клієнтів), 
то на підставі другого населення одержує ві-
домості про таку діяльність [12, с. 13].

Розвиваючи зазначену ідею, Г. В. Што-
ян ставить під сумнів можливість існування 
такої правової конструкції, як «реклама ад-
вокатської діяльності», і пропонує замінити 
її у кодексах професійної етики адвокатів на 
формулювання «інформація про адвоката та 
адвокатське об’єднання» [13].

На нашу думку, своєрідне «жонглювання» 
термінами на кшталт «реклама», «саморекла-
ма», «інформація про послуги» та іншими не 
вирішує проблеми по суті. Якщо звернутися 
до легального визначення реклами, наведено-
го у ст. 1 Закону України «Про рекламу», то 
можна побачити, що реклама і є інформацією 
про особу чи товар, розповсюджена в будь-
якій формі та в будь-який спосіб і призначена 
сформувати або підтримати обізнаність спо-
живачів реклами та їхній інтерес щодо таких 
особи чи товару. Тобто від зміни понять сут-
ність не зміниться. Але як противники ре-
клами у сфері адвокатської діяльності, так і її 
прихильники згодні в одному: існує нагальна 
необхідність у пошуку оптимального ступеня 
дозволеності в рекламі, або ж у поширенні ін-
формації про такий специфічний продукт, як 
юридична послуга адвоката. І в цьому полягає 
реальне та конкретне завдання професійної 
адвокатської етики.

Однак значення та потенціал реклами у 
сфері адвокатури не варто і переоцінювати. 
За даними досліджень, попри всі очевидні 
переваги (комерційної) реклами, найбільш 
важливим джерелом інформації про адвока-

та, його діяльність було та залишається так 
зване «сарафанне радіо». Пояснення цього 
криється у тому, що контакти, які передають-
ся «з вуст у вуста», є найважливішими, коли 
ситуація характеризується високим ступенем 
інформаційної невизначеності та є життєво 
важливою для людини. Саме цим критеріям 
відповідає адвокатська діяльність. Більшість 
людей володіють незначною / не володіють 
інформацією про адвокатів. Крім того, до ад-
воката звертаються, як правило, у складних 
життєвих обставинах. Іншим аргументом є 
також те, що вибір за рекомендацією дає впев-
неність в адвокаті.

Зазначене є першою причиною того, що 
адвокатські послуги є мало рекламованим 
бізнесом. Другою причиною, зазначає Честер 
Мітчел, є залежність реклами від інвестицій. 
Юридичні фірми генерують такий же обсяг 
коштів для юридичної професії, як і окремі 
індивіди. Тобто щонайменше половина ринку 
юристів використовує модель низького ре-
кламування. На підтвердження цієї гіпотези 
науковець наводить дані опитування АВА, 
згідно з якими кошти, витрачені на рекла-
му, зменшуються пропорційно збільшенню 
чисельності штату адвокатів та збільшенню 
доходів адвокатів [14]. Також популярність 
використання адвокатами реклами залежить 
від їхнього віку та характеру практики (схиль-
ними до рекламування є молоді адвокати, які 
здійснюють індивідуальну адвокатську діяль-
ність або працюють у маленьких фірмах, кон-
центруючись на юридичних справах окремих 
осіб, а не підприємств чи установ) [15, c. 83]. 
Крім того, самі адвокати визнають, що обмеже-
ність у використанні реклами пов’язана з тим, 
що вони досі вважають її трохи непристой-
ною. «Коли ми повинні просувати себе, ми 
зосереджуємося на якостях, які важливі для 
нас: досвід, фаховість, переваги – але це не за-
чіпає наших клієнтів. …реклама є ефективною 
тоді, коли прагне пов’язати юридичні послуги 
з емоціями життєвих моментів» [16].

Системний аналіз усіх наведених вище 
факторів вказує, що в основі їх виникнення 
лежить лише одне: найбільшою конкурент-
ною перевагою в адвокатському середовищі 
була та залишається бездоганна репутація ад-
воката. Вона спонукає рекомендувати його ін-
шим, не витрачати кошти на рекламу, робить 
адвоката затребуваним, позбавляючи необхід-
ності турбуватися про широкий спектр клієн-
тів і контент інформаційного простору.

Проте цей висновок не виключає та не за-
перечує потенційну ефективність реклами в 
адвокатській діяльності. По-перше, реклама є 
необхідною для адвокатів із незначним досві-
дом роботи, оскільки створює їм сприятливі 
умови для конкуренції на ринку. По-друге, 
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одним із результатів рекламування може 
бути зниження вартості послуг адвоката (що 
є позитивним у сенсі суспільного блага). По-
третє, реклама дозволяє контролювати зміст 
і форму інформаційного посилу, тобто спря-
мовувати до циркуляції в інформаційному 
просторі даних про себе та свою діяльність, 
які, на думку адвоката, можуть справити 
найбільший вплив на свідомість потенцій-
них клієнтів і бути максимально корисними. 
Останній посил, своєю чергою, породжує 
чимало питань щодо рекламного контенту та 
відповідних засобів, які повинні враховувати 
всі етичні аспекти адвокатської діяльності, зо-
крема її основоположні принципи, що розгля-
далися нами вище. Сукупно ж вони зводяться 
до двох головних загальновизнаних у всьому 
світі постулатів: реклама адвокатської діяль-
ності повинна бути правдивою та не вводити 
в оману.

У ст. 13 ПАЕ України закріплені вимоги 
до рекламування адвокатської діяльності, од-
нак переважно вони сформульовані у вигля-
ді загальних положень, які, хоч і корисні, не 
спроможні охопити весь комплекс досить «де-
лікатних» питань, пов’язаних із рекламою ад-
вокатських послуг в умовах сучасного інфор-
маційного суспільства. Цілком очевидною є 
необхідність деталізації зазначених принци-
пових положень, розробки додаткових кри-
теріїв допустимості адвокатської реклами, її 
форм, змістовного наповнення, специфічних 
вимог для окремих способів поширення ін-
формації про адвоката, адвокатське бюро або 
адвокатське об’єднання (наприклад, інтер-
нет-реклама, створення веб-сайту, розміщен-
ня інформації в бізнес-каталогах, довідниках, 
«жовтих сторінках», зовнішня реклама тощо). 
Це надзвичайно важливе та актуальне завдан-
ня потребує системного підходу та окреслює 
напрям нашого наукового пошуку на майбут-
нє.

Висновок

У висновку повторимося, що глобалізація, 
яка зумовлює конкуренцію в адвокатсько-
му середовищі, вимагає адекватної реакції та 
«відповіді» на виклики сьогодення. Тож кон-
куренція, як категорія у своїй першооснові 
економічна, спонукає до появи та викорис-
тання належного інструментарію, яким є ре-
клама. Тому ігнорувати її переваги для сучас-
ної адвокатури не варто. За певних умов вона 
є доцільною та корисною. Проте специфіка 
адвокатської діяльності, статусу адвокатури 
та адвоката в суспільстві та державі обмежує 
рекламування адвокатських послуг етичними 
рамками, що мінімізує її корисний потенціал, 
залишаючи основним джерелом поширення 
інформації про діяльність адвоката рекомен-

дацію «з вуст у вуста», базисом якої слугує 
бездоганна репутація адвоката.
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Статья посвящена исследованию вопроса о допустимости и целесообразности использования ре-
кламы в адвокатской деятельности. Обращается внимание на то, что спрос на рекламу в адвокату-
ре обусловлен влиянием глобализации, вследствие которой возросла конкуренция на рынке адвокат-
ских услуг. Сделан вывод о бессмысленности игнорирования потенциала рекламы, которая имеет ряд 
преимуществ. В то же время специфика адвокатской профессии, статуса адвокатуры в обществе 
налагает определенные ограничения, которые переводят коммерческую составляющую рекламы в 
этическую плоскость.

Ключевые слова: глобализация, адвокатская деятельность, адвокат, конкуренция адвокатов, рекла-
ма адвокатской деятельности.

The article is devoted to the investigation of the question of admissibility and expediency of using adver-
tising in advocacy. Attention is drawn to the fact that the demand for advertising in the legal profession is 
conditioned by the influence of globalization, as a consequence of which competition in the market of legal 
services has increased. The conclusion about the meaninglessness of ignoring the potential of advertising, 
which has several advantages. At the same time, the specificity of the legal profession, the legal profession's 
status in society imposes certain restrictions, which transfer the commercial component of advertising to the 
ethical plane.

Key words: globalization, advocacy, lawyer, competition of lawyers, lawyer advertising.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС СТОРІН 
ЗА ДОГОВОРОМ СТРАХУВАННЯ 
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Статтю присвячено дослідженню правового статусу сторін за договором страхування профе-
сійної відповідальності адвоката, аналізу підходів різних учених до цього суб’єктного складу, а також 
формулюванню висновків і пропозицій, спрямованих на вдосконалення законодавства в цій сфері.

Ключові слова: адвокат, адвокатська діяльність, страхування професійної відповідальності, страху-
вання професійної відповідальності адвоката, суб’єкти договору страхування професійної відповідаль-
ності адвоката, страхувальник, страховик, треті особи.

Постановка проблеми. Професійна від-
повідальність є важливим фактором будь-
якого виду професійної діяльності. Різнома-
ніття майнової шкоди, яка може бути завдана 
професіоналом своєму клієнту, зумовлює 
проблему її фінансової компенсації, яка 
може бути вирішена за допомогою страху-
вання професійної відповідальності.

Будь-яка професійна діяльність, до якої 
належить також адвокатська, пов’язана з 
ризиком завдання шкоди клієнтам (особам, 
яким надається професійна правнича допо-
мога). Як і будь-який професіонал, адвокат 
може неналежно виконувати свої професійні 
обов’язки або уникати їх виконання, унаслі-
док чого своїми діями чи бездіяльністю 
заподіяти майнової шкоди інтересам клієн-
та. Будь-яка особа, яка отримує професійну 
правничу допомогу, розраховує на компе-
тентність і сумлінність професіонала. Якщо 
клієнтові заподіяно шкоду, він має право 
на відшкодування шкоди, що була заподі-
яна йому невиконанням або неналежним 
виконанням адвокатом своїх професійних 
обов’язків. Страхування професійної відпо-
відальності покликане захистити майнові ін-
тереси адвоката, пов’язані з його обов’язком 
відшкодувати шкоду, заподіяну клієнтам під 
час здійснення професійної діяльності, і вод-
ночас захистити майнові інтереси клієнтів. 
Важливим механізмом відшкодування май-
нової шкоди інтересам клієнта є страхуван-
ня професійної відповідальності адвоката. 
Тому дослідження відносин, що виникають 
у зв’язку зі здійсненням такого страхування, 
не втрачає своєї актуальності.

Варто звернути увагу також на те, що 
науковці, вживаючи поняття «страхування 
професійної відповідальності адвоката» та 
наполягаючи на його важливості, на жаль, 

не акцентують увагу на суб’єктах страхових 
правовідносин за договором страхування 
професійної відповідальності адвоката, що 
потребує детального дослідження й подаль-
шого вдосконалення законодавства із цього 
питання.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання страхування професійної ді-
яльності загалом вивчалися В.В. Заборов-
ським, М.В. Кравченком, А.С. Михайловою, 
Д.В. Наумовим, Н.О. Обловацькою, С.Л. Со-
тниковим та іншими вченими. Незважаючи 
на значний внесок згаданих авторів у дослі-
дження окремих аспектів страхування про-
фесійної відповідальності адвоката, подаль-
шого розгляду вимагають питання правового 
статусу суб’єктів за договором страхування 
професійної відповідальності адвоката.

Мета статті полягає в дослідженні право-
вого статусу суб’єктів за договором стра-
хування професійної відповідальності ад-
воката, аналізі підходів різних учених до 
визначення правового статусу суб’єктів 
страхових правовідносин та наданні 
пропозицій щодо подальшого вдоскона-
лення законодавства в цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Для ефек-
тивного функціонування інституту страху-
вання професійної відповідальності адвоката 
вагоме значення має визначення суб’єктного 
складу страхових правовідносин, що виника-
ють із цього виду страхування. Тому безпосе-
редньо зупинимося на сторонах договору 
страхування професійної відповідальності 
адвоката, а саме на страховику та страху-
вальнику. Також з огляду на те, що договір 
страхування професійної відповідальності є 
договором на користь третьої особи, розгля-
немо правовий статус вигодонабувача.
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Важливим постає питання про те, хто має 
бути страхувальником. Адже відомо, що ад-
вокатська діяльність здійснюється як адво-
катським бюро та адвокатським об’єднанням 
(юридичними особами), так і адвокатами, які 
здійснюють свою діяльність індивідуально 
(самозайнятими особами).

З огляду на специфіку страхування про-
фесійної відповідальності адвоката як окре-
мого виду страхування професійної відпо-
відальності та особу адвоката як особливого 
учасника цих страхових правовідносин роз-
глянемо насамперед особливості правового 
статусу адвоката як страхувальника.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
(далі – Закон) адвокатом може бути фізична 
особа, яка має повну вищу юридичну освіту, 
володіє державною мовою, має стаж робо-
ти в галузі права не менше 2 років, склала 
кваліфікаційний іспит, пройшла стажуван-
ня (крім випадків, встановлених Законом), 
склала присягу адвоката України та отрима-
ла свідоцтво про право на заняття адвокат-
ською діяльністю [1].

Таким чином, встановлені законодавчі 
вимоги до адвоката як особи, яка здійснює 
професійну діяльність, дають можливість 
стверджувати, що адвокат володіє всіма 
ознаками професіонала. Здійснення адвокат-
ської діяльності засноване на отриманні спе-
ціальної освіти, складенні кваліфікаційного 
іспиту, володінні спеціальною підготовкою 
й досвідом роботи в галузі права. Тобто ад-
вокат здійснює особливий вид професійної 
діяльності, який відрізняється від інших. 
Так, у навчальному посібнику за загальною 
редакцією С.Я. Фурси та Н.М. Бакаянової 
«Адвокатура України» надається таке визна-
чення адвокатської діяльності: «професійна 
діяльність адвоката, спрямована на захист 
прав, свобод і законних інтересів фізичних та 
юридичних осіб» [2, с. 107].

Ми згодні з твердженням, наведеним у 
навчальному посібнику «Організація роботи 
адвокатури в Україні», про те, що адвокат-
ською діяльністю є кваліфікована юридич-
на допомога, яка надається на професійній 
основі особами, які отримали статус адвоката 
в порядку, встановленому Законом України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 
фізичним і юридичним особам із метою за-
хисту їхніх прав, свобод та інтересів, а також 
забезпечення доступу до правосуддя. Авто-
ри посібника виокремлюють такі характерні 
ознаки адвокатської діяльності як особли-
вого виду соціально значущої діяльності:  
1) являє собою кваліфіковану правову (юри-
дичну) допомогу; 2) здійснюється на профе-
сійній основі; 3) являє собою правову допо-

могу як фізичним, так і юридичним особам, 
а також органам державної влади, місцевого 
самоврядування та власне державі; 4) не є 
підприємницькою діяльністю; 5) характе-
ризується дотриманням адвокатської етики 
[3, с. 101–102].

До всіх вищезазначених ознак, на нашу 
думку, необхідно додати ще такі харак-
терні риси адвокатської діяльності: 1) ха-
рактеризується наявністю самостійних 
незалежних самоврядних організацій регіо-
нального та вищого рівнів; 2) характеризу-
ється особливим механізмом притягнення до 
професійної відповідальності, який здійсню-
ється професійними адвокатськими органами;  
3) здійснюється на основі особливого поряд-
ку доступу до адвокатської професії; 4) здій-
снюється на постійній основі підвищення 
кваліфікації адвоката.

Отже, ми розглянули характерні ознаки 
адвоката як особливого суб’єкта професійної 
діяльності та визначили, що щодо здійснення 
адвокатської діяльності законодавець вста-
новив певні кваліфікаційні вимоги для осіб, 
які мають статус адвоката, специфіку діяль-
ності якого необхідно враховувати під час 
страхування професійної відповідальності 
адвоката.

Маючи правовий статус адвоката, який 
засвідчує право на заняття адвокатською 
діяльністю, адвокат може здійснювати про-
фесійну діяльність індивідуально, як само-
зайнята особа (ст. 13 Закону), або бути учас-
ником адвокатського бюро чи адвокатського 
об’єднання (ст. ст. 14–15 Закону). Очевидно, 
що в обох випадках професійний характер 
його діяльності залишиться незмінним. Тому 
постає питання про те, чи можуть адвокат-
ське об’єднання та адвокатське бюро бути 
страхувальниками.

Частина 2 ст. 984 Цивільного кодексу 
України (далі – ЦК України) та ст. 3 За-
кону України «Про страхування» закрі-
плюють, що страхувальниками визнаються 
юридичні особи та дієздатні фізичні особи, 
які уклали зі страховиками договори стра-
хування або є страхувальниками відповідно 
до законодавства України [4]. Незважаючи 
на те, що зазначена норма закону дає змогу 
розглядати як страхувальників і фізичних, і 
юридичних осіб, щодо страхування профе-
сійної відповідальності юридичних осіб дум-
ки авторів розділилися.

У науковій літературі, присвяченій 
питанням страхування професійної від-
повідальності, є позиція щодо визнання 
суб’єктом професійної діяльності (а отже, і 
суб’єктом професійної відповідальності) та 
страхувальником за договором страхування 
професійної відповідальності лише фізич-
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ної особи (Л.М. Горбач, О.Б. Каун, В.Д. Біг-
даш, Т.В. Бабко та інші вчені [5, с. 13–14]). 
Цієї ж думки дотримується Д.В. Наумов, 
який вважає: «Стосовно договору страхуван-
ня професійної відповідальності адвокатів 
страхувальником буде визнано тільки фі-
зичну особу (адвоката), оскільки юридична 
особа страхувати свою професійну відпо-
відальність не може, тому що не має про-
фесії» [6, с. 59]. З наведеного варто зробити 
висновок, що юридична особа не може бути 
страхувальником за договором страхування 
професійної відповідальності, оскільки вона 
не може мати будь-яку професію, не володіє 
спеціальними знаннями тощо.

Ми згодні з думкою іншої групи науков-
ців, представниками якої є Н.Б. Грищенко, 
P.P. Долотіна, А.С. Михайлова, С.Л. Сотни-
ков, О.А. Файєр, щодо того, що професій-
ну діяльність можуть здійснювати не лише 
фізичні, а й юридичні особи. Як зазначає 
С.Л. Сотников, юридичні особи також мо-
жуть бути поділені на види залежно від сфе-
ри діяльності або «професії» [7, с. 38]. Отже, 
суб’єктом професійної діяльності може бути 
як фізична особа та фізична особа – підпри-
ємець, яка виконує певний вид професійної 
діяльності (адвокат, нотаріус, арбітражний 
керуючий, архітектор, лікар та інші), так і 
юридична особа (митний брокер, оцінювач, 
спеціалізований депозитарій, аудиторські, 
адвокатські, бухгалтерські, фармацевтичні 
фірми, туристичні агенції, агентства з не-
рухомості тощо) [5, с. 15]. Більше того, про-
фесійна діяльність юридичних осіб залежить 
насамперед від професійних навичок фізич-
них осіб, які працюють за трудовим догово-
ром або виконують частину професійних 
обов’язків за цивільно-правовими договора-
ми. Однак правові наслідки за шкоду, завда-
ну третім особам унаслідок професійних 
помилок фізичних осіб, виникають у юри-
дичної особи, яка залучила їх до здійснен-
ня професійної діяльності. У цивільному 
обороті фізичні особи можуть виступати як 
безпосередньо (суб’єкти цивільного права), 
так і опосередковано (у вигляді працівників 
юридичної особи) [5, с. 15].

Відповідно до Закону адвокатське бюро є 
юридичною особою, створеною одним адво-
катом, а адвокатське об’єднання є юридич-
ною особою, створеною шляхом об’єднання 
двох чи більше адвокатів (учасників). Сто-
роною договору про надання правової допо-
моги є адвокатське бюро або адвокатське 
об’єднання. Адвокатське бюро та адвокатське 
об’єднання можуть залучати до виконання 
укладених договорів про надання право-
вої допомоги інших адвокатів на договірних 
засадах (ст. ст. 14, 15 Закону).

Якщо адвокат є учасником адвокатського 
бюро чи адвокатського об’єднання або залу-
чений для надання правничої допомоги бюро 
чи об’єднанням, то договір страхування, укла-
дений цим бюро чи об’єднанням, забезпечує 
страхування його професійної відповідальнос-
ті. Однак, на нашу думку, якщо адвокат, залу-
чений для надання правничої допомоги бюро 
чи об’єднанням, веде водночас самостійну ді-
яльність, він повинен застрахувати свою про-
фесійну відповідальність, яку може понести у 
зв’язку із цією діяльністю. Отже, з огляду на те, 
що адвокатське об’єднання і бюро є юридични-
ми особами та виступають стороною договору 
надання правової допомоги, вони можуть бути 
страхувальниками під час укладення договору 
страхування професійної відповідальності.

Також в Україні, відповідно до ст. 59 За-
кону, адвокат іноземної держави може здій-
снювати адвокатську діяльність на території 
України, отримавши дозвіл відповідно до За-
кону. У цьому разі зазначені адвокати під час 
здійснення адвокатської діяльності в нашій 
країні також повинні страхувати свою профе-
сійну відповідальність, укладаючи відповід-
ний договір з особою, яка може бути страхо-
виком згідно з українським законодавством.

Таким чином, можна виділити такі види 
договорів страхування залежно від особи 
страхувальника:

1) укладення договору страхування ад-
вокатами, які здійснюють свою діяльність 
індивідуально, – саме останні будуть страху-
вальниками (у разі, якщо договір про надан-
ня правової допомоги укладається між клієн-
том та адвокатом);

2) укладення договору страхуван-
ня адвокатським бюро чи адвокатським 
об’єднанням, – саме останні виступатимуть 
страхувальниками, (у разі, якщо договір про 
надання правової допомоги укладається між 
клієнтом та адвокатським бюро чи адвокат-
ським об’єднанням);

3) укладення договору страхування ад-
вокатами іноземної держави, – саме останні 
будуть страхувальниками (у разі, якщо до-
говір про надання правової допомоги укла-
дається між клієнтом та адвокатом іноземної 
держави).

Підводячи підсумок щодо правового ста-
тусу страхувальника, варто виділити такі 
ознаки, що характеризують правовий статус 
адвоката як суб’єкта страхових правовідно-
син у межах страхування його професійної 
відповідальності:

а) наявність статусу адвоката;
б) безпосередню участь у договорі стра-

хування;
в) володіння повною мірою всіма права-

ми й обов’язками за договором страхування, 
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за винятком права на отримання страхового 
відшкодування [6, с. 63].

Не менш важливою стороною договору 
страхування професійної відповідальності є 
страховик, який згідно із ч. 1 ст. 984 ЦК Укра-
їни та ст. 2 Закону України «Про страхуван-
ня» є юридичною особою, що створена для 
здійснення страхової діяльності та одержала у 
встановленому законом порядку ліцензію на 
здійснення страхової діяльності [4].

Страховик – це юридична особа, яка від-
повідно до договору або на підставі закону 
бере на себе обов’язок відшкодувати шкоду, 
завдану страхувальнику (застрахованій осо-
бі, вигодонабувачу або третій особі) у ре-
зультаті настання певної події (страхового 
випадку) [9].

Варто зазначити, що страхування про-
фесійної відповідальності різних суб’єктів, 
у тому числі адвокатів, упродовж останніх 
років здійснювалося багатьма провідними ві-
тчизняними комерційними страховими орга-
нізаціями. Проте зараз отримує поширення 
думка про доцільність страхування професі-
оналів у тій чи іншій професійній діяльності 
товариствами взаємного страхування.

Крім комерційних страхових організа-
цій, на український страховий ринок ви-
йшли також некомерційні страхові органі-
зації – товариства взаємного страхування, 
діяльність яких передбачена Законом Укра-
їни «Про страхування», який надає право на 
створення товариств взаємного страхування 
[4]. Механізм їх функціонування визначений 
Тимчасовим положенням про товариство 
взаємного страхування, затвердженим По-
становою Кабінету Міністрів України від 1 
лютого 1997 р. [10]. Такі товариства взаєм-
ного страхування на сьогодні перебувають 
на етапі розвитку та неодноразово позитивно 
характеризуються науковцями й практика-
ми, зокрема А.С. Адамовим, І.В. Тимошен-
ком та іншими авторами.

Як слушно зазначає І.В. Тимошенко, 
специфіка взаємного страхування полягає 
в тому, що воно являє собою некомерцій-
ну форму страхового захисту на основі до-
мовленості групи осіб про відшкодування 
один одному в певних частках збитків у разі 
настання страхових випадків. Страховий 
фонд організацій такого виду створюється за 
рахунок пайової участі членів, тому страху-
вальники є водночас страховиками. Головне 
завдання товариств взаємного страхування 
полягає не в отриманні прибутку, а в наданні 
своїм членам найбільш якісних, різноманіт-
них і доступних за ціною страхових послуг 
[11, с. 175].

Отже, взаємне страхування є одним із 
різновидів страхової діяльності, що здій-

снюється спеціальним суб’єктом – товари-
ством взаємного страхування. Відповідно 
до ч. 4 Тимчасового положення про това-
риство взаємного страхування відповідаль-
ністю товариства взаємного страхування є 
зобов’язання щодо виплати страхових сум і 
страхових відшкодувань членам цього това-
риства в разі настання страхових випадків. 
При цьому загальні зобов’язання товари-
ства взаємного страхування визначаються 
як сума зобов’язань щодо страхових ризиків 
усіх членів цього товариства, страхування 
яких передбачене договором між ними. Від-
повідно до цього страховою сумою є сума, 
у межах якої провадяться виплати в разі 
настання страхових випадків для кожного із 
членів товариства [10].

Заслуговують на увагу такі переваги 
функціонування товариств взаємного стра-
хування, визначені І.В. Тимошенком:

– організаціями взаємного страхування 
керують не інвестори, які прагнуть макси-
мізувати прибуток, а безпосередньо стра-
хувальники-співвласники, що дає їм змогу 
найбільш повно враховувати свої страхові 
інтереси, специфіку ризиків, а також стиму-
лює до активної участі в управлінні;

– в об’єднаннях взаємного страхування 
плата за користування страховими послуга-
ми є значно нижчою за рахунок виключення 
прибутку зі структури тарифу та відсутності 
адміністративних витрат, витрат на рекламу, 
на пошук нових клієнтів;

– доходи товариства залишаються в стра-
хувальника та використовуються зазвичай 
для зростання фонду або подальшого змен-
шення страхових внесків;

– виплати страхових відшкодувань здій-
снюються в повному обсязі, тому що гаран-
том виконання зобов’язань щодо забезпечен-
ня страховим захистом кожного учасника є 
всі члени товариства спільно;

– на основі взаємоконтролю забезпечу-
ється більша вірогідність дотримання умов 
страхування в разі настання страхових ви-
падків [11, с. 176–177].

При цьому, на наше переконання, для 
найбільш ефективного розвитку страхуван-
ня професійної відповідальності адвоката 
та захисту інтересів учасників правовідно-
син необхідно позначити як страховика саме 
товариство взаємного страхування. Товари-
ства взаємного страхування приводять до 
об’єднання учасників для страхування одно-
рідних ризиків, що не може не дати певний 
поштовх до систематизації й вивчення вузь-
кої, специфічної галузі, діяльність професі-
оналів у якій буде підлягати страхуванню, 
а отже, й аналізу їх професійних помилок 
(страхових випадків з урахуванням їх осо-



211

А Д В О К А Т У Р А

8/2018

бливостей), а також дасть змогу більш ефек-
тивно відрегулювати механізм здійснен-
ня превентивних заходів, спрямованих на 
недопущення настання страхових випадків 
[12, с. 100–101]. Тому ми пропонуємо ство-
рити Асоціацію страхування професійної 
відповідальності адвокатів, членами якої бу-
дуть адвокати. Подібна асоціація ефективно 
функціонує в Угорщині.

Іншим учасником страхових правовідно-
син є третя особа, або вигодонабувач. Части-
на 4 ст. 3 Закону України «Про страхування» 
прямо вказує на те, що вигодонабувачами є 
фізичні та юридичні особи, які можуть зазна-
ти збитків у результаті настання страхового 
випадку. Адже за договором страхування 
відповідальності, згідно зі ст. 4 Закону Укра-
їни «Про страхування», відшкодуванню під-
лягають шкода, заподіяна особі чи майну, а 
також збиток, заподіяний юридичній особі. 
Тільки після настання страхового випадку у 
вигодонабувача з’являється право отримати 
страхове відшкодування. Проте до настання 
зумовленої події вигодонабувач не має жод-
них прав [8, с. 161].

Відносинам адвоката з клієнтами присвя-
чено розділ ІІІ Правил адвокатської етики, 
за яким адвокат надає правову допомогу 
на підставі договору про надання правової 
допомоги з клієнтом або за призначенням 
слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду в 
порядку, передбаченому Кримінальним про-
цесуальним кодексом України (далі – КПК 
України).

Відповідно до ст. 26 Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
підставами для надання адвокатом право-
вої допомоги є договір про надання правової 
допомоги, а згідно зі ст. 14 Правил адвокат-
ської етики – договір (контракт), укладений 
з органом (установою) з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги.

Договір про надання правової допомоги – 
це договір, за яким одна сторона (адвокат, 
адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) 
зобов’язується надавати правову допомогу 
іншій стороні договору (клієнту) на умовах і 
в порядку, що визначені договором, а клієнт 
зобов’язується оплатити надання правової 
допомоги та фактичні витрати, необхідні для 
виконання договору, у випадку, якщо така 
оплата передбачена договором [13].

У всіх інших випадках доручення клієнта 
на надання йому адвокатом правової допомо-
ги підлягає оформленню у формі письмової 
угоди про надання правової допомоги. У разі, 
коли укладення письмової угоди є неможли-
вим, а клієнт потребує надання негайної пра-
вової допомоги, письмова угода укладається 
потім [14].

Коли за наданням професійної правни-
чої допомоги до адвоката самостійно зверта-
ється фізична або юридична особа, то необ-
хідність укладення договору про надання 
правової допомоги не викликає сумніву, 
однак коли мова йде про надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги відповідно 
до Закону України «Про безоплатну право-
ву допомогу», а також правової допомоги 
за призначенням згідно зі ст. ст. 48, 49 КПК 
України, то при цьому йдеться не про допо-
могу цивільно-правового характеру, а, як 
слушно зазначає А.С. Михайлова, про надан-
ня «юридичної допомоги, гарантованої дер-
жавою» [12, с. 128].

Згідно із ч. 4 ст. 27 Закону договір про 
надання правової допомоги може укладати-
ся на користь клієнта іншою особою, яка діє 
в його інтересах. Особливості укладення й 
змісту контрактів (договорів) з адвокатами, 
які надають безоплатну правову допомогу, 
встановлюються законом, що регулює поря-
док надання безоплатної правової допомоги. 
Отже, у зв’язку з тим, що зазначена норма 
закону передбачає можливість розмежуван-
ня платника за правову допомогу та безпосе-
реднього допомогоотримувача, виділимо 
такі види допомоги:

1) допомога, яка надається адвокатом клі-
єнту за договором, що укладений іншою осо-
бою на користь клієнта (у цьому разі договір 
укладається за моделлю договору на користь 
третьої особи (клієнта), яка буде безпосеред-
нім отримувачем правової допомоги, а плат-
ником і замовником цих послуг буде висту-
пати інша особа (один із подружжя, родичі 
тощо));

2) допомога, що надається адвокатом за 
призначенням слідчого, прокурора, слідчого 
судді чи суду (у цьому разі угода укладаєть-
ся за моделлю договору на користь третьої 
особи (клієнта), яка буде безпосереднім 
отримувачем правової допомоги, а платни-
ком і замовником цих послуг буде виступати  
держава).

Неодноразово в юридичній літературі 
підкреслювалося, що страхуються саме май-
нові інтереси самого страхувальника (адво-
ката), які пов’язані з ризиком притягнення 
його до відповідальності відшкодувати шко-
ду, завдану третій особі (клієнту) у резуль-
таті невиконання або неналежного виконан-
ня адвокатом своїх професійних обов’язків, 
у подальшому. Отже, вигодонабувачем за 
договором страхування професійної відпо-
відальності адвоката варто визнавати тре-
тю особу (клієнта), якій заподіяно шкоду 
внаслідок невиконання чи неналежного 
виконання адвокатом своїх професійних 
обов’язків.
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Висновки

Таким чином, суб’єктами страхування за 
договором страхування професійної відпові-
дальності адвоката є страховик, страхуваль-
ники та треті особи.

Страховик – товариство взаємного стра-
хування (Асоціація страхування професійної 
відповідальності адвоката), яке є юридичною 
особою та створене для здійснення страхової 
діяльності з метою страхування ризиків чле-
нів цього товариства.

Товариства взаємного страхування 
приводять до об’єднання учасників для стра-
хування однорідних ризиків, що не може 
не дати певний поштовх до систематизації 
та вивчення вузької, специфічної галузі, ді-
яльність професіоналів у якій буде підляга-
ти страхуванню, а отже, й аналізу їх профе-
сійних помилок, а також дасть змогу більш 
ефективно відрегулювати механізм здійснен-
ня превентивних заходів, спрямованих на 
недопущення настання страхових випадків. 
Отже, ми пропонуємо створити Асоціацію 
страхування професійної відповідальності 
адвокатів, членами якої будуть адвокати.

Страхувальники – адвокати, які здійсню-
ють адвокатську діяльність індивідуально, 
адвокатське бюро чи адвокатське об’єднання, 
адвокат іноземної держави, який має пра-
во здійснювати адвокатську діяльність на 
території України відповідно до чинного 
законодавства.

Страхувальниками відповідно до догово-
ру страхування професійної відповідальнос-
ті можуть виступати адвокати, які здійсню-
ють адвокатську діяльність індивідуально, 
адвокатські бюро та адвокатські об’єднання, 
а також адвокати іноземної держави, які 
мають право здійснювати адвокатську ді-
яльність на території України відповідно 
до чинного законодавства. Якщо адвокат є 
учасником адвокатського бюро чи адвокат-
ського об’єднання або залучений для надан-
ня правничої допомоги бюро чи об’єднанням, 
то договір страхування, укладений цим бюро 
чи об’єднанням, забезпечує страхування 
його професійної відповідальності. Однак, 
на нашу думку, якщо адвокат, залучений 
для надання правничої допомоги бюро чи 
об’єднанням, веде водночас самостійну ді-
яльність, він повинен застрахувати свою про-
фесійну відповідальність, яку може понести 
у зв’язку із цією діяльністю.

Треті особи – фізичні або юридичні 
особи, яким заподіяно шкоду внаслідок 
невиконання чи неналежного виконання ад-
вокатом своїх професійних обов’язків.

Вигодонабувачем за договором страху-
вання професійної відповідальності адвоката 

варто визнавати третю особу (клієнта), якій 
заподіяно шкоду внаслідок невиконання або 
неналежного виконання адвокатом своїх 
професійних обов’язків.
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Статья посвящена исследованию правового статуса субъектов по договору страхования профес-
сиональной ответственности адвоката, анализу подходов различных ученых к этому субъектному 
составу, а также формулировке выводов и предложений, направленных на совершенствование за-
конодательства в этой сфере.
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The article is devoted to the investigation of the legal status of the subjects under the insurance contract 
of professional liability of an attorney, to the analysis of the approaches of different scholars to this subject 
structure, as well as the formulation of conclusions and proposals aimed at improvement the legislation in this 
field.

Key words: attorney, practice of law, insurance of professional discipline, insurance of professional 
discipline of attorney, insurance compensation, subjects of the insurance of professional discipline of attorney, 
insured, insurer, third parties.
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Статтю присвячено дослідженню принципу добросовісного виконання міжнародних зобов’язань. 
Запропоновано визначення поняття «принцип добросовісного виконання міжнародних зобов’язань», 
для характеристики змісту цього принципу виділено його елементи, визначено сферу дію принци-
пу добросовісного виконання міжнародних зобов’язань у сучасному міжнародному праві за колом 
суб’єктів міжнародного права та видами міжнародних зобов’язань, на яких поширюється дія зазна-
ченого принципу. Досліджено добросовісність як невід’ємну ознаку застосування принципу добро-
совісного виконання міжнародних зобов’язань. Зроблено висновок про те, що принцип добросовісно-
го виконання міжнародних зобов’язань є загальнообов’язковим, основним принципом міжнародного 
права, імперативною нормою загального міжнародного права jus cogens, що породжує зобов’язання 
erga omnes. Встановлено взаємозв’язок принципу добросовісного виконання міжнародних зобов’язань 
з іншими основними принципами міжнародного права та деякими загальними принципами права, зо-
крема співвідношення з принципом «pacta sunt servanda».

Ключові слова: принцип добросовісного виконання міжнародних зобов’язань, міжнародне право, 
принципи міжнародного права.

Постановка проблеми. Сьогодні людство 
прийшло до розуміння загальнолюдської важ-
ливості міжнародного миру, міжнародної без-
пеки та міжнародного правопорядку, що базу-
ється на спільних та універсальних цінностях, 
необхідність існування яких є загальновиз-
наною. Такою цінністю, фундаментальною 
основою міжнародного права є принцип добро-
совісного виконання міжнародних зобов’язань.

Незважаючи на надзвичайно вагоме зна-
чення принципу добросовісного виконання 
міжнародних зобов’язань для функціонуван-
ня міжнародного права, як в українській, так 
і в зарубіжній юридичній науковій літературі 
відсутні сучасні комплексні та ґрунтовні дослі-
дження цього принципу з урахуванням тих 
змін, які міжнародне право зазнало протягом 
останніх десятиліть. 

Аналіз досліджень і публікацій. Окремі 
питання, що стосуються принципу добросо-
вісного виконання міжнародних зобов’язань, 
висвітлювалися провідними зарубіжними 
та вітчизняними науковцями, такими як 
О. В. Задорожній, А. І. Дмитрієв, В. І. Мурав-
йов, М. О. Баймуратов, О. В. Київець, В. Н. Де-
нисов, О. І. Тіунов, Н. В. Захарова, Я. Броунлі, 
М. Шоу, М. Фіцморіс, О. Елаєс, Х. Вегберг, 
І. І. Лукашук та ін.

Постановка завдання. У зв’язку з вище-
зазначеним завданням даного дослідження є 
внесок у вирішення наукової проблеми щодо 
аналізу принципу добросовісного виконання 

міжнародних зобов’язань та надання стислої 
характеристики цього принципу, що базується 
на проведеному дослідженні.

Виклад основного матеріалу. Принцип 
добросовісного виконання міжнародних 
зобов’язань віднесено до основних принципів 
міжнародного права основоположними між-
народними документами, зокрема: Статутом 
Організації Об’єднаних Націй, що набув чин-
ності 24 жовтня 1945 року [1], Декларацією 
про принципи міжнародного права, що стосу-
ються дружніх відносин і співробітництва між 
державами відповідно до Статуту Організації 
Об’єднаних Націй, прийнятою резолюцією 
Генеральної Асамблеї ООН від 24 жовтня 
1970 року [2], Декларацією принципів, яки-
ми держави-учасники будуть керуватися у 
взаємних відносинах, що включена до За-
ключного акта Наради з безпеки та співробіт-
ництва в Європі від 01 серпня 1975 року [3]. 
Зміст принципу добросовісного виконання 
міжнародних зобов’язань також відображено, 
зокрема, у таких міжнародних документах, як 
Віденська конвенція про право міжнародних 
договорів від 23 травня 1969 року [4], Віден-
ська конвенція про право міжнародних дого-
ворів між державами і міжнародними органі-
заціями або між міжнародними організаціями 
від 21 березня 1986 року [5], у Статтях про 
відповідальність держав за міжнародно-про-
типравні діяння, що відповідно до резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН від 21 грудня 
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2001 року були взяті до уваги Генеральною 
Асамблеєю ООН [6].

З урахуванням положень вищевказа-
них міжнародних документів можна надати 
таке визначення принципу добросовісного 
виконання міжнародних зобов’язань: це за-
гальновизнана, універсальна, системотворча 
і основоположна норма міжнародного права, 
яка відображає зобов’язання суб’єктів між-
народного права добросовісно виконувати 
відповідно до міжнародного права взяті ними 
міжнародно-правові зобов’язання та яка має 
визначальне значення для гарантування між-
народного миру, міжнародної безпеки, для реа-
лізації принципів та інших норм міжнародного 
права.

Для характеристики змісту принци-
пу добросовісного виконання міжнародних 
зобов’язань можна виокремити такі елементи: 

(1) обов’язковість виконання міжнародно-
правових зобов’язань суб’єктів міжнародного 
права; 

(2) добросовісність виконання міжнарод-
но-правових зобов’язань суб’єктів міжнарод-
ного права; 

(3) виконання міжнародно-правових 
зобов’язань згідно з визначеними міжнарод-
ним правом правилами; 

(4) юридична відповідальність за порушен-
ня міжнародно-правових зобов’язань, прин-
ципу добросовісного виконання міжнародних 
зобов’язань.

З огляду на зміст принципу добросовісного 
виконання міжнародних зобов’язань, дія цього 
принципу стосується всіх інших норм міжна-
родного права, тожу, він може вважатися дже-
релом обов’язковості міжнародно-правових 
норм. Принцип добросовісного виконання між-
народних зобов’язань є загальнообов’язковим, 
і водночас обов’язковими є міжнародно-право-
ві норми, що підлягають виконанню згідно з 
цим принципом.

Принцип добросовісного виконання між-
народних зобов’язань може бути віднесений до 
імперативних норм jus cogens, відхилення від 
яких є недопустимим, з огляду на важливість 
цінностей, яких стосується принцип добросо-
вісного виконання міжнародних зобов’язань, 
та оскільки можна зробити висновок, що ха-
рактерні риси зазначеного принципу відпові-
дають ознакам імперативної норми загального 
міжнародного права jus cogens, визначеним у 
статті 53 Віденської конвенції про право між-
народних договорів [4]. Принцип добросовіс-
ного виконання міжнародних зобов’язань по-
роджує зобов’язання erga omnes – зобов’язання 
добросовісно виконувати міжнародні 
зобов’язання. Усі підстави припинення між-
народних зобов’язань, у тому числі докорінна 
зміна обставин, повинні відповідати прави-

лам застосування принципу добросовісного 
виконання міжнародних зобов’язань.

Дія принципу добросовісного виконання 
міжнародних зобов’язань поширюється на всі 
міжнародні зобов’язання, тобто на міжнародні 
зобов’язання, що виникають не лише з таких 
загальновизнаних джерел міжнародного права, 
як міжнародні договори, норми міжнародного 
звичаю та загальні принципи права, але також 
з інших джерел сучасного міжнародного права, 
зокрема з односторонніх юридичних актів дер-
жав та міжнародних організацій, актів, рішень 
міжнародних організацій, міжнародних уста-
нов, міжнародних конференцій, нарад, а також 
із правозастосовних актів, які можуть видава-
тися міжнародними і національними судовими 
установами, іншими організаціями та органа-
ми. Тобто принцип добросовісного виконання 
міжнародних зобов’язань застосовується щодо 
всіх міжнародних зобов’язань незалежно від 
джерела їх закріплення.

Окремо слід відзначити поширення сфе-
ри дії принципу добросовісного виконання 
міжнародних зобов’язань на односторонні 
юридичні акти держав, які набувають все біль-
шого значення у сучасному міжнародному 
праві. Таким чином, наприклад, Меморандум 
про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням 
України до Договору про нерозповсюджен-
ня ядерної зброї (Будапештський меморан-
дум) можна розглядати як документ, що за-
фіксував обмін односторонніми юридично 
обов’язковими заявами Російської Федерації, 
Сполученого Королівства Великої Британії та 
Північної Ірландії і Сполучених Штатів Аме-
рики, якими ці держави взяли на себе міжна-
родні зобов’язання щодо України. Отже, між-
народні зобов’язання згідно з Будапештським 
меморандумом є обов’язковими до виконання 
в силу дії принципу добросовісного виконання 
міжнародних зобов’язань.

При цьому можна також зробити висновок, 
що принцип добросовісного виконання міжна-
родних зобов’язань поширює свою дію на всіх 
суб’єктів міжнародного права, в тому числі на 
всіх нових учасників міжнародних відносин, 
що виникають.

Поширення дії принципу добросовісного 
виконання міжнародних зобов’язань на всі між-
народні зобов’язання та на всіх суб’єктів між-
народного права, що можуть виникати, забез-
печує виконання адаптивної і стабілізаційної 
функції принципу добросовісного виконання 
міжнародних зобов’язань, тобто забезпечення, 
з одного боку, адаптивності міжнародно-пра-
вового регулювання до змін міжнародних від-
носин, а, з іншого боку, має гарантувати ста-
більність основоположних засад міжнародного 
права, незважаючи на вказані зміни, та прогре-
сивний розвиток міжнародного права.
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Окрім обов’язковості виконання міжна-
родно-правових зобов’язань принцип добро-
совісного виконання міжнародних зобов’язань 
характеризується такою невід’ємною ознакою, 
як добросовісність. Можна зробити узагаль-
нення, що у складі принципу добросовісного 
виконання міжнародних зобов’язань добро-
совісність полягає, зокрема, у чесному, точно-
му, неухильному, справедливому, розумному, 
повному виконанні зобов’язань, якнайкраще 
згідно з можливостями сторони, з докладан-
ням усіх зусиль, згідно з буквою та духом 
відповідних положень, що встановлюють 
зобов’язання, без намагання недобросовісно 
уникнути виконання, ухилитися від виконан-
ня або отримати недобросовісні, безпідставні 
переваги; добросовісне виконання міжнарод-
них зобов’язань також передбачає необхідність 
утримуватися від дій, що можуть позбавити 
норму, що встановлює зобов’язання, її об’єкта 
та мети, а також від будь-яких інших дій, що 
перешкоджають її реалізації, неможливість 
посилатись на положення внутрішнього права 
держави як на виправдання для невиконання 
своїх міжнародних зобов’язань, а також не-
можливість посилатись на правила міжнарод-
ної організації як на виправдання невиконання 
міжнародних зобов’язань міжнародною орга-
нізацією, необхідність узгодження відповід-
них зобов’язань з іншими зобов’язанням за 
міжнародним правом, заборону зловживанням 
правами, використання їх на шкоду правам і 
законним інтересам інших суб’єктів, а також 
добросовісне тлумачення відповідних поло-
жень з метою встановлення істинного, справж-
нього змісту відповідних зобов’язань.

Держави самостійно визначають, яким 
чином виконувати міжнародно-правові 
зобов’язання згідно з принципом добросо-
вісного виконання міжнародних зобов’язань, 
враховуючи необхідність погоджувати націо-
нальне законодавство з міжнародним правом, 
використовувати механізми імплементації 
для виконання міжнародних зобов’язань. На 
міжнародному рівні для забезпечення добро-
совісного виконання міжнародних зобов’язань 
існують міжнародні гарантії, міжнародний 
контроль, механізми міжнародної відповідаль-
ності та інші міжнародні засоби та інституційні 
механізми, в тому числі міжнародні консульта-
ції, переговори, діяльність судів тощо.

Важливо відзначити взаємозв’язок прин-
ципу добросовісного виконання міжнародних 
зобов’язань з іншими принципами міжнарод-
ного права та деякими загальними принци-
пами права. Адже, наприклад, згідно з Висно-
вками робочої групи з питань фрагментації 
міжнародного права, затвердженими Комісією 
міжнародного права у 2006 році, «Міжнарод-
не право є правовою системою. Його прави-

ла і принципи (тобто, його норми) діють у 
взаємозв’язку і повинні тлумачитися в контек-
сті інших правил та принципів» [7, с. 177, 178].

Так, виконання міжнародних зобов’язань 
згідно з принципом добросовісного виконан-
ня міжнародних зобов’язань має відбуватися 
(а) без втручання у справи, що належать до 
внутрішньої компетенції будь-якої держави, 
(б) без погрози силою чи її застосування проти 
територіальної цілісності чи політичної неза-
лежності будь-якої держави або будь-яким 
іншим чином, несумісним із цілями ООН, 
(в) з вирішенням міжнародних спорів держав 
мирними засобами і без загрози міжнародному 
миру, безпеці та справедливісті, (г) на основі 
співробітництва держав одна з одною згідно 
зі Статутом ООН, (ґ) відповідно до принци-
пу рівноправності і самовизначення народів,  
(д) відповідно до принципу суверенної рівно-
сті держав, (е) відповідно до верховенства пра-
ва. Згідно з принципом міжнародної відпові-
дальності, порушення міжнародно-правового 
зобов’язання, якщо відповідна дія або бездіяль-
ність здійснюється державою або міжнарод-
ною організацією за міжнародним правом, ста-
новить міжнародно-протиправне діяння, що 
зумовлює настання відповідальності.

Насамкінець, слід відзначити кореляцію 
принципу добросовісного виконання міжна-
родних зобов’язань з принципом «pacta sunt 
servanda». Принцип «pacta sunt servanda» є 
загальним принципом права, що виник ще у 
стародавні часи та знайшов реалізацію у між-
народному праві. Сфера дії принципу добро-
совісного виконання міжнародних зобов’язань 
є більш широкою, ніж сфера дії принципу 
pacta sunt servanda. Принцип добросовісного 
виконання міжнародних зобов’язань поширю-
ється на міжнародні зобов’язання, що випли-
вають не лише з договорів, а й з інших джерел 
міжнародного права, тоді як pacta sunt servanda 
фактично стосується виконання договорів 
згідно з міжнародним правом. Відповідно, 
принцип pacta sunt servanda поширюється на 
суб’єктів міжнародного права, що можуть укла-
дати договори згідно з міжнародним правом, 
тоді як принцип добросовісного виконання 
міжнародних зобов’язань застосовується щодо 
всіх суб’єктів міжнародного права. Отже, фор-
мування принципу добросовісного виконання 
міжнародних зобов’язань стало логічно необ-
хідним із розвитком міжнародних відносин 
та необхідністю гарантувати виконання усіх 
зобов’язань, що виникають з міжнародного 
права усіма суб’єктами міжнародного права. 

Висновки

Принцип добросовісного виконання між-
народних зобов’язань як гарантія виконання 
зобов’язань, що виникають відповідно до між-
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народного права, забезпечує можливість спів-
робітництва між державами, взаємоузгоджен-
ня їхніх інтересів для підтримки міжнародного 
миру та безпеки. Отже, чітке розуміння змісту 
цього принципу та його подальше дослідження 
має сприяти утвердженню міжнародної закон-
ності і міжнародного правопорядку, розвитку 
та функціонуванню сучасного міжнародного 
права, забезпеченню прогресивного розвитку 
людства.
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Статья посвящена исследованию принципа добросовестного выполнения международных обяза-
тельств. Предложено определение понятия «принцип добросовестного выполнения международных 
обязательств», для характеристики содержания этого принципа выделены его элементы, опреде-
лена сфера действия принципа добросовестного выполнения международных обязательств в совре-
менном международном праве по кругу субъектов международного права и видам международных 
обязательств, на которые распространяется действие указанного принципа. Исследована добро-
совестность как неотъемлемый признак применения принципа добросовестного выполнения между-
народных обязательств. Сделан вывод о том, что принцип добросовестного выполнения междуна-
родных обязательств является общеобязательным, основным принципом международного права, 
императивной нормой общего международного права jus cogens, которая порождает обязательства 
erga omnes. Установлена взаимосвязь принципа добросовестного выполнения международных обяза-
тельств с другими основными принципами международного права и некоторыми общими принципа-
ми права, в частности соотношение с принципом «pacta sunt servanda».

Ключевые слова: принцип добросовестного выполнения международных обязательств, междуна-
родное право, принципы международного права.

The article is dedicated to the analysis of the principle of performance of international obligations in good 
faith. The definition of “the principle of performance of international obligations in good faith” is proposed and 
the elements characterizing the content of this principle are identified. The sphere of action of the principle of 
performance of international obligations in good faith in the modern international law is identified according to 
the sphere of subjects of international law and the range of international obligations, to which this principle ap-
plies. The analysis covers good faith as an integral feature of the application of the principle of performance of 
international obligations in good faith. The conclusion is made that the principle of performance of international 
obligations in good faith is a generally obligatory, fundamental principle of international law, the peremptory norm 
of general international law “jus cogens”, which creates the erga omnes obligations. It has been established that the 
principle of performance of international obligations in good faith is interconnected with other fundamental princi-
ples of international law and some general principles of law, in particular, the research covers the correlation of the 
principle of performance of international obligations in good faith with pacta sunt servanda principle.

Key words: principle of performance of international obligations in good faith, international law, principles 
of international law.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОБІГУ КРИПТОВАЛЮТ: 
СУЧАСНИЙ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

У статті досліджено зарубіжний досвід правової регламентації впровадження цифрових техно-
логій, особливості світової практики використання криптовалют у платіжних системах. Обґрун-
товано доцільність нормативно-правового регулювання обігу криптовалют у законодавстві деяких 
країн світу.

Ключові слова: криптовалюта, bitcoin, електронні платежі, електронні гроші, цифрова економіка, 
майнінг, фінансовий інструмент, токен. 

Актуальність дослідження. Світова 
економіка перебуває на початковій стадії 
запровадження сучасних цифрових техноло-
гій. Відбуваються кардинальні трансформа-
ції за багатьма показниками в різних напря-
мах міжнародного бізнесу та економіки, при 
цьому все активніше поширюються передові 
цифрові технології, які сьогодні розвивають-
ся швидше, ніж світове законодавство, що ре-
гулює ці процеси. 

Як переконливо демонструє зарубіжний 
досвід, криптовалюта набирає дедалі більшої 
популярності в усьому світі, а її розвиток за-
боронити технічно неможливо й економічно 
недоцільно. З огляду на це, актуальним та до-
цільним є вивчення практичного зарубіжно-
го досвіду здійснення правової регламента-
ції обігу криптовалют і технології блокчейн 
в умовах динамічного розвитку глобальної 
цифрової економіки.

Постановка проблеми. У сучасних умо-
вах відбувається також перманентний про-
цес усвідомлення світовою спільнотою того 
факту, що цифрова економіка, спеціальні 
фінанси й Інтернет-торгівля у перспективі 
матимуть вирішальне значення у світових 
масштабах. В умовах світової фінансової 
кризи, коли національні валюти постійно 
знецінюються, запровадження єдиної циф-
рової валюти, зокрема криптовалюти, здатне 
розв’язати чимало наявних проблем функці-
онування світових фінансових систем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематику обігу криптовалют досліджу-
вали у своїх наукових працях такі фахів-
ці-економісти, як: О. Галицький, О. Мороз, 
Е. Молчанова, Ю. Солодковський, А. Кол-
довський, К. Чернега, А. Полчанова, Є. Га-
лушка та інші. В юридичній науці правовий 
режим криптовалют вивчали: С. Верланов, 
І. Доронін, А. Проценко, А. Гаркуша, Л. Нікі-
тіна. Проте питання правового регулювання 
обігу криптовалют як на національному, так 
і на глобальному рівнях не досить висвітлені 
вітчизняними вченими, що й зумовлює акту-
альність подальших наукових досліджень.

Формулювання цілей статті. Цілі статті 
полягають у дослідженні зарубіжного досві-
ду правової регламентації впровадження 
цифрових технологій, визначенні особливос-
тей використання криптовалют у світових 
платіжних системах, а також обґрунтуванні 
доцільності нормативного регулювання обі-
гу криптовалют у законодавстві деяких країн 
світу з метою здійснення порівняльно-право-
вого аналізу в зазначеному контексті.

Мета статті – дослідження зарубіжного 
досвіду правової регламентації обігу крип-
товалют.

Виклад основного матеріалу. На дум-
ку світових експертів у галузі фінансів та 
економіки, майбутнє всієї міжнародної фі-
нансової системи залежить від актуалізації 
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впровадження та удосконалення нової тех-
нології  – блокчейн, яка перебуває в основі 
обігу криптовалют та передбачає створення 
послідовного ланцюжка з блоків, що містять 
певні дані. Таким чином, ключовою особли-
вістю криптовалюти є відсутність будь-якого 
внутрішнього або зовнішнього адміністрато-
ра. Банки, податкові, судові та інші державні 
або приватні органи не можуть впливати на 
транзакції з криптовалютами [1]. 

Процес обігу криптовалют незворот-
ний, оскільки його не можна скасувати, 
заблокувати або оскаржити. Отже, саме 
bitcoin – децентралізована цифрова валюта – 
став першим вагомим доказом успішної ро-
боти блокчейн-систем та є абстрактною фор-
мою грошей. Відстежити bitcoin неможливо, 
оскільки мета його створення – уникнення 
державного контролю, сплати податків тощо. 
Зрозуміло, що ця цифрова валюта найперше 
почала використовуватися онлайн-торгівця-
ми наркотиками та кіберзлочинцями. 

Зважаючи на таку ситуацію, питання 
регулювання обігу криптовалют є актуаль-
ним для багатьох країн світу. Так, у травні 
2012 року Федеральне бюро розслідувань 
(ФБР) опублікувало звіт «Віртуальна валюта 
bitcoin», в якому криптовалюта розглядалася 
в негативному аспекті, зокрема як система, 
«в якій злочинці можуть генерувати, пере-
казувати, викрадати і відмивати незаконні 
засоби майже анонімно». У вересні 2013 року 
в США відбулася зустріч співробітників фі-
нансових і правоохоронних органів США з 
керівництвом «Bitcoin Foundation» – органі-
зації, що об’єднує учасників ринку bitcoin. За 
підсумками зустрічі представники федераль-
ної влади США підтвердили намір пошири-
ти на операції з bitcoin розроблені правила 
боротьби з відмиванням грошей, що діють 
стосовно звичайних валют [2].

Такої ж позиції дотримується й Уряд Ки-
таю, зважаючи на те, що 5 грудня 2013 року 
Центральний банк Китаю заборонив банкам 
та іншим фінансовим установам здійсню-
вати операції з bitcoin, а Інтернет-сервіси 
зобов’язали дотримуватися правил з проти-
дії відмиванню коштів, отриманих незакон-
ним шляхом. Цього ж року офіційну заяву 
щодо обігу криптовалют зробив Національ-
ний банк Франції, наголосивши на тому, що 
анонімний і нерегульований характер bitcoin 
робить цю валюту сприятливою для відми-
вання грошей і фінансування тероризму.

Криптовалюту необхідно відрізняти від 
електронних грошей, яким притаманні такі 
особливості: електронні гроші зберігаються 
на електронному пристрої; випуск електро-
нних грошей може здійснювати виключно 
банк; обіг електронних грошей обмежений 

певною платіжною системою; електронні 
гроші є грошовим зобов’язанням особи, яка 
їх випускає [3, с. 18]. 

Стрімке зростання курсу bitсoin опини-
лося під загрозою у 2017 році в результаті 
масової атаки вірусу-здирника «WannaCry», 
який вразив понад 200 тисяч цілей у 150-и 
країнах світу. У грудні 2017 року експерти 
компанії «Trend Micro» зафіксували нову 
шахрайську схему, в рамках якої злочинці 
поширюють майнер криптовалюти «Monero» 
під назвою «Digminer» через додаток для 
миттєвого обміну повідомленнями Facebook 
Messenger. Потрапляючи на персональний 
комп’ютер, «Digminer» зв’язується із серве-
ром, з якого завантажує і встановлює майнер 
криптовалют і розширення для «Chrome». 
Географія цієї шахрайської діяльності була 
поширена на такі країни, як Україна, Азер-
байджан, Філіппіни, Таїланд, Венесуела [4]. 

Саме тому 10 найбільших світових 
банків (Barclays, Credit Suisse, Canadian 
Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG, 
State Street, Deutsche Bank, Santander, UBS, 
BNY Mellon) у 2017 році об’єдналися з ме-
тою розробки власної криптовалюти задля 
її використання з 2018 року у спільних фі-
нансових операціях. Держави, що займають 
провідні позиції в міжнародних рейтингах 
(США, Великобританія, Катар), затвердили 
на нормативному рівні цифрові стратегії, у 
положеннях яких визначено заходи щодо 
забезпечення прискорення темпів цифро-
вого економічного розвитку та прогресу, а 
криптовалюта в здебільшого отримала ста-
тус товарно-сировинного активу, що обкла-
дається податком. 

Урядом Молдови постановою від 31 жов-
тня 2013 року була затверджена Національна 
стратегія розвитку інформаційного суспіль-
ства «Цифрова Молдова 2020» [5], у поло-
женнях якої задекларовано, що динамічний 
розвиток сучасних інформаційних послуг 
сприятиме підвищенню економічної конку-
рентоздатності на світовій арені, зростанню 
благополуччя населення. 

Білорусь – перша країна у світі, яка у 
грудні 2017 року легалізувала майнінг та 
криптовалюту, а бізнесменам було дозво-
лено укладати смарт-контракти. Ця норма 
закріплена в Декреті № 8 Президента Рес-
публіки Білорусь «Про розвиток цифрової 
економіки», який було підписано 21 груд-
ня 2017 року [6]. Фактично Білорусь стала 
першою державою у світі, де відкриваються 
широкі можливості для використання техно-
логій блокчейн. Головна мета запроваджених 
законодавчих ініціатив – створення цифро-
вої економіки XXI століття та максимальне 
залучення потенціалу світових IT-компаній, 
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розвиток середовища для навчання фахівців 
відповідним цифровим технологіям. Такі 
терміни, як «блокчейн», «майнінг», «крипто-
валюта», «токен» нормативно закріплено. 

Досить оригінальним є досвід країни-
агресора РФ, яка останнім часом здійснює 
спроби розробки власної криптовалюти з ме-
тою уникнення міжнародних санкцій. Про-
гнозується, що розробка крипторубля може 
обмежити можливість уряду США впливати 
на економіку Росії [7].

Інтенсивний розвиток bitcoin обговорю-
ється й у державах ЄС, що пов’язано із небез-
пекою поширення фінансування тероризму, 
відмивання брудних коштів, уникнення від 
сплати податків з використанням криптова-
лют. Саме тому були внесені зміни до четвер-
тої Директиви ЄС від 20 травня 2015 року [8] 
щодо протидії відмиванню доходів, отриманих 
злочинним шляхом, у якій bitcoin розглядаєть-
ся як «грошовий інструмент». Отже, визначен-
ня bitcoin у Директиві ЄС не відрізняється від 
такої дефініції в законодавстві США. 

Висновки

Нормативно не врегульований на міжна-
родному рівні розвиток цифрових техноло-
гій, зокрема блокчейну, створює передумови 
для значних викликів світовій фінансовій 
стабільності та безпеці будь-якої держави. 
Анонімність транзакцій та відсутність фак-
тичного контролю за обігом криптовалют 
з боку державних структур сприяє тініза-
ції економіки, до того ж навіть добросовісні 
власники криптовалют фактично позбавлені 
можливості захистити свої інтереси в адміні-
стративному чи судовому порядку. У зв’язку 
із цим головна проблема, що виникає навко-
ло криптовалют, полягає в тому, що натепер 
відсутня уніфікована міжнародна конвенція 
щодо обігу криптовалют, зокрема bitcoin. 
Практично в усіх державах світу bitcoin 
визначається не як гроші, а як певний актив, 
у зв’язку з чим його оподаткування здійсню-
ється на загальних засадах. Тому одним із 
ключових питань залишається перспекти-
ва оподаткування bitcoin за міжнародними 
стандартами. 

Україна однією з перших у світі презен-
тувала законодавчу базу щодо регулювання 
криптовалют, проте ця проблематика ще й 
досі остаточно не вирішена. Крім того, 17 
січня 2018 року Кабінетом Міністрів Укра-
їни схвалена Концепція розвитку цифрової 
економіки та суспільства України на 2018-
2020 роки, яка визначає напрями стимулю-
вання економіки та залучення інвестицій, 
шляхи подолання цифрової нерівності, по-
глиблення співпраці з ЄС та розбудови ві-
тчизняної інноваційної інфраструктури. 

Проблеми розвитку ринку криптовалют 
та неконтрольований обіг цифрових валют 
на території України також перебувають у 
фокусі уваги РНБО України. За результата-
ми засідання Національного координацій-
ного центру кібербезпеки при РНБО Укра-
їни, яке відбулося у січні 2018 року, були 
визначені загрозливі тенденції, пов’язані 
з обігом криптовалют: відсутність зовніш-
нього та внутрішнього контролю за обігом 
криптовалют; анонімність розрахунків, 
що потенційно створює передумови для їх 
використання з метою легалізації грошо-
вих коштів, отриманих злочинним шляхом, 
оплати заборонених до вільного обігу това-
рів, зокрема наркотиків і зброї, фінансуван-
ня тероризму у тому числі на окупованих 
територіях України. [9].

Проте відсутність значного досвіду ін-
ших держав світу в таких питаннях та од-
нозначного міжнародно-правового тлума-
чення поняття «криптовалюта» потребує 
детального обговорення та тісної взаємодії 
всіх гілок влади для впровадження якомога 
досконалішого вітчизняного законодавства 
в цій площині. Таким чином, виходячи із 
викладеного вище, можна констатувати, що 
існує нагальна потреба в активізації зусиль 
світової спільноти з метою прискорення роз-
роблення та в перспективі схвалення на базі 
Міжнародного валютного фонду, інших між-
народних фінансових інституцій відповід-
ної конвенції, що надасть можливість чітко 
визначитися з понятійним апаратом щодо 
криптовалют, а також врегулювати питання 
правової регламентації обігу криптовалют як 
фінансового інструменту «глобальної циф-
рової економіки». Це питання також залиша-
ється актуальним і для України. 
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В статье исследован зарубежный опыт правовой регламентации внедрения цифровых техноло-
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