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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ КІБЕРБЕЗПЕКИ  
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Розглянуто сучасні правові та організаційні засади кібербезпеки Європейського Союзу (ЄС) проблеми 
й перспективи розвитку відповідного механізму ЄС в умовах сучасних кіберзагроз. Проаналізовано еволюцію і 
якісну динаміку кіберполітики ЄС – від прийняття перших правових актів на початку 2000-х років до опри-
люднення проєкту другої Стратегії безпеки ЄС в грудні 2020 р. За результатами дослідження виявлено, що ЄС 
має можливості досягти стратегічної автономії у сфері кіберполітики. Однак для цього йому необхідна більш 
узгоджена політика координації дій, подальше збільшення фінансування та розбудова інституційної спромож-
ності ЄС, вирівнювання можливостей держав-членів.

Ключові слова: кібербезпека, політика кібербезпеки, Європейський Союз, кіберпростір, кіберзлочин-
ність, 

Hrubinko A.
The article deals with the current legal and organizational principles of  the European Union`s cybersecurity, 

the problems and prospects for the development of the relevant EU mechanism in the context of modern cyber threats. 
The evolution and qualitative dynamics of the EU cyber policy from the adoption of the first legal acts in the early 2000s 
to the publication of the second EU Security Strategy draft in December 2020 are analyzed. The study found that the 
European Union has the potential to achieve strategic autonomy in cyberpolitics. However, it needs a more coherent 
policy of coordination, further increase of funding and building of institutional capacity of the EU, equalization of 
member states possibilities.

The conclusions state that Europe is interested in the comprehensive development of EU cybersecurity policy. 
The cross-border nature of cyber threats means that the EU’s resilience in this matter directly affects its security. The 
current direction of the EU’s capacity building and especially close cooperation with NATO provide a chance to avoid 
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difficult political dilemmas. Official data from the European Union’s Cyber Security Agency show that the number of 
violations of privacy is growing among the types of cyber attacks. This puts on the agenda the activities of EU structures 
and Member States the need to develop a system of human rights protection in the field of cybersecurity. One of its basic 
elements should be updated legislation, in particular, the new EU Cyber Security Strategy.

The European Union does not stop there and constantly strives to develop opportunities to counter and prevent 
cyber threats in order to achieve strategic autonomy of the organization. The EU needs to overcome its excessive 
bureaucratization and imbalance in the funding of cyber policy management programs and the practical development of 
cyber attack protection, prevention and repulsion systems. The EU’s place in the future global cybersecurity system will 
depend on the real strengthening of this second segment of programs.

Keywords: Cybersecurity Policy, European Union, cyberspace, cybercrime, cyber threats, cyber protection.

Постановка проблеми. Стрімке поширення Інтернету на рубежі ХХ – ХХІ ст. привело до значного 
збільшення користувачів глобальної мережі. Їхня кількість уже перевищила 50% світового населення. Кі-
берпростір є важливою сферою діяльності, співробітництва і конкуренції, в якій беруть участь як держави, 
так і недержавні суб’єкти. Поряд з позитивними моментами протягом останнього десятиліття  виявлялися 
негативні аспекти користування Інтернетом, такі як кіберзлочинність. У глобальній мережі люди працю-
ють, отримують знання, спілкуються один з одним або просто розважаються, але  водночас вони піддають-
ся різним загрозам. Зазнають нападів особисті комп’ютери, сервери установ, акаунти, електронна пошта та 
інші засоби комунікацій. Метою таких нападів (кібератак) є отримання інформації або нанесення різного 
виду шкоди – фінансової, матеріальної, моральної або політичної. Кібератаки часто є частиною сценаріїв 
політичних і військових криз та конфліктів. 

Масштаби кібератак є проблемою для національної безпеки держав та їхньої внутрішньої стабіль-
ності. За даними Pew Research Center, у 2018 р. кібератаки на міжнародному рівні посіли третє місце серед 
глобальних загроз [1]. Масштаби проблеми засвідчує динаміка заражень шкідливим програмним забезпе-
ченням, що є найбільш поширеним видом кіберзлочинів [2]. 

Розвиток ІКТ (інформаційно-комунікаційних техногій) та Інтернету привів до виникнення абсо-
лютно нових концепцій у галузі міжнародної безпеки, таких як «кіберзлочинність» і «кібертероризм». вод-
ночас усе більшого значення у виробленні єдиних підходів до забезпечення кібернетичної безпеки як скла-
дової національної безпеки європейських країн та на глобальному рівні відіграє політика кібербезпеки ЄС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес становлення політики кібербезпеки ЄС став 
предметом розгляду дослідників А. Балери, Д. Біго, М. Герке, М. Грокса, М. Дюмонтье, в. Кіютіна, А. Но-
вікова, М. Рижкова, Д. Робинсона, в. Сомерса та інших. Серед проблем, які вони розглядають, – загальна 
правова політика ЄС щодо боротьби з кіберзлочинністю, міжнародне співробітництво у сфері кібернетич-
ної та інформаційної безпеки, боротьба з кіберзлочинністю в ЄС, окремі кіберзлочини. Однак, незважаючи 
на велику кількість досліджень, динамічний розвиток інфраструктури в мережевій та інформаційній сфері, 
поширення кіберзлочинності зумовлює потребу в нових наукових дослідженнях.

Мета дослідження – проаналізувати концептуальні підходи до гарантування безпеки в європей-
ському кіберпросторі, сучасні правові та організаційні засади кібербезпеки Європейського Союзу, з’ясувати 
проблеми і перспективи розвитку відповідного механізму ЄС в умовах сучасних кіберзагроз. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для Європейського Союзу політика кібербезпеки на-
була комплексного стратегічного виміру доволі пізно. У 2001 р. Європейська комісія представила перший 
документ «Мережева та інформаційна безпека: пропозиція щодо підходу до європейської політики», в яко-
му окреслено європейський підхід до проблеми інформаційної безпеки [3]. Атаки на інформаційні системи 
можуть мати серйозні наслідки у національному масштабі, наприклад відбуватись збої в роботі систем ко-
мунікацій, витік конфіденційної інформації тощо. У березні 2004 р. створено Агентство Європейського Со-
юзу з мережевої та інформаційної безпеки (ENISA), яке активно співпрацює з Європолом, Європейським 
центром кіберзлочинності, іншими спеціалізованими структурами ЄС. 

У лютому 2005 р. Рада ЄС прийняла Рамкове рішення 2005/222/JHA про напад на інформаційні 
системи, встановивши мінімальні правила щодо визначення кримінальних злочинів і санкцій. У травні 
2007 р. Європейська комісія представила документ «На шляху до загальної політики щодо боротьби з кі-
берзлочинністю», в якому відображено основні напрями політики ЄС у протидії кіберзлочинності [4]. До 
кіберзлочинності було включено три категорії злочинів: а) традиційні форми злочину (шахрайство і під-
робки в електронних комунікаційних мережах та інформаційних системах); б) публікація протизаконного 
контенту в електронних медіа (дитяча порнографія, матеріали із закликами до расової ненависті тощо); в) 
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специфічні злочини в електронних мережах (атаки на інформаційні системи, хакерство тощо). У березні 
2009 р. опубліковано повідомлення Європейської комісії «Захист Європи від широкомасштабних кібератак 
та зривів: підвищення готовності, безпеки та стійкості», в якому визначено проблеми, що потребують не-
гайного реагування ЄС [5]. 

Практичне формування автономної кіберполітики ЄС розпочалося лише після затвердження в лю-
тому 2013 р. Стратегії кібербезпеки «Стратегія кібербезпеки Європейського Союзу: відкритий та безпеч-
ний кіберпростір». З тих пір розпочався інтенсивний розвиток політики ЄС щодо кіберпростору в усіх його 
вимірах: цифрова економіка; мережева та інформаційна безпека; боротьба з кіберзлочинністю; спільна зо-
внішня політика і політика безпеки; кіберзахист [6, p. 12]. Це стосується співпраці ЄС з іншими суб’єктами 
безпеки, насамперед з НАТО. 

відомі резонансні події навколо і в середині ЄС, зокрема втручання Росії у вибори в США у 2016 р. 
та інших країнах, Brexit і невизначеність щодо майбутнього трансатлантичних відносин після обрання 
Дональда Трампа на пост президента США посилили дебати про зміцнення незалежності ЄС у сфері без-
пеки і оборони, розширення його стратегічної автономії. Тому прийнята Глобальна стратегія зовнішньої 
політики і політики безпеки Європейського Союзу 2016 р. відобразила еволюцію підходу об’єднання до 
кібербезпеки. визнаючи, що інформаційні технології стали основою для функціонування і добробуту єв-
ропейських суспільств, ЄС зробив кібербезпеку одним із своїх основних пріоритетів у сфері безпеки [7]. 
У липні 2016 р. прийнята чергова Директива ЄС «Щодо заходів щодо високого загального рівня безпеки 
мережевих та інформаційних систем у всьому Союзі», яка сформувала єдині правила та вимоги в сфері 
кібербезпеки для країн-членів. 

Серед основних загроз національним кіберпросторам країн-членів ЄС передбачено: а) кібершпи-
гунство за підтримки або з відома держави щодо інших держав та корпорацій, яке має на меті заволодін-
ня державними або промисловими таємницями, персональними даними або іншою цінною інформацією;  
б) використання Інтернету у терористичних цілях (з метою пропаганди, збору коштів і вербування при-
хильників); в) кіберзлочинність (викрадення персональних даних та відмивання коштів, отриманих неза-
конним шляхом). 

Агенція ЄС з кібербезпеки за підсумками аналізу даних за 2019 – 2020 рр., подала перелік 15 осно-
вних видів кібератак (у порядку за кількістю виявів) [8, с. 6]. Серед суб’єктів кібератак Агенція ЄС з кібер-
безпеки виокремила представників організованої злочинності (60% кількості кібератак), держави (14%), 
інсайдерів (10%), системних адміністраторів (8%), користувачів (4%), інших (2%) [9, p. 11]. Такі дані свід-
чать про системний характер організації і здійснення кіберзлочинності на міжнародному рівні. 

Національне законодавство країн, як правило, регулює питання: захисту персональних даних (Ні-
дерланди, Естонія, Швеція, Фінляндія, Іспанія); захисту електронної комерції та безпеки електронних 
транзакцій та платіжних інструментів (Польща, Естонія, Італія); безпеки важливих об’єктів інфраструкту-
ри та інформаційних систем (Франція) [10, p. 3]. Кіберстратегія багатьох європейських держав допускає не 
тільки оборонні, а й наступальні дії в кіберпросторі. 

Політика ЄС у сфері кібербезпеки, незважаючи на очевидний прогрес, досягнутий за останні роки, 
все ще має проблеми функціонування. Насамперед їй не вистачає необхідного узгодження. Це виявляється 
як на регулятивному, так і на інституційному рівнях. ЄС зустрівся з проблемою нестачі кваліфікованих 
фахівців у сфері ІКТ, особливо експертів у сфері кібербезпеки. У традиційному вимірі (так звана «жорстка 
сила») повна стратегічна автономія ЄС, пов’язана з наявністю власних можливостей кіберзахисту, все ще 
не нереалізована. Держави-члени визнають необхідність зміцнення своїх ресурсів, але не хочуть ділитися 
своїми можливостями. До того ж потенціал окремих держав дуже різноманітний. У сфері можливостей 
кіберзахисту європейські держави надають перевагу співпраці і поділу завдань між ЄС і НАТО, в той час 
як дії ЄС розглядаються значною мірою як доповнювальні. 

ЄС все ще суттєво відстає за обсягом фінансування кібербезпеки насамперед від світового лідера 
США. Загальні витрати на кібербезпеку в ЄС у відсотках до ввП становлять близько 0,1%. У США цей 
показник у 2019 р. становив 0,35% (у т. ч. з приватним сектором) [6, p. 22]. витрати на кібербезпеку нелег-
ко виокремити із загальних витрат державного бюджету, але попередні дослідження показують, що їхній 
рівень (у перерахунку на відсоток ввП) в Європі є низьким та неоптимальним,  порівняно з іншими світо-
вими гравцями, насамперед США. 

На рівні ЄС інвестиції в кібербезпеку спрямовуються через різні програми спільного бюджету: у 
період 2014–2020 рр. близько 600 млн євро було інвестовано в проєкти з кібербезпеки та кіберзлочинності 
в рамках програми «Горизонт 2020»; Європейські структурні та інвестиційні фонди (ESI) передбачають 
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внесок до 400 млн євро для інвестицій у довірчу діяльність та кібербезпеку; за період 2014–2017 рр. від 
Connecting Europe Facility було інвестовано близько 30 млн. євро. Для порівняння в США уряд лише в рам-
ках бюджету 2017 р. виділив понад 19 млрд дол. на забезпечення політики кібербезпеки [11].

водночас, як зазначає Й. Голслах, головна проблема полягає не в тому, що Європа не здатна здій-
снювати інновації або не має інфраструктури, а в тому, що головну слабкість і далі становить створення 
великих брендів. Серед десяти найбільших у світі інтернет-компаній, виробників комп’ютерної техніки, 
ІКТ немає жодної європейської [12, с. 445–446].

Основна увага в структурах ЄС приділяється питанням організаційно-управлінського забезпечен-
ня кібербезпеки і значно менше – практичним аспектам розробки систем захисту та протидії кібератакам. 
Такий дисбаланс у системі фінансування конкретних напрямів кіберполітики становить одну з головних 
причин слабкості позицій ЄС у міжнародній системі кібербезпеки, де домінують США та Китай.

Співпраця НАТО-ЄС у сфері кіберзахисту розвивається практично без перерви та позбавлена полі-
тизації. Реалізація Спільної декларації НАТО-ЄС, підписаної в червні 2016 р. під час саміту Альянсу у вар-
шаві у сфері кібербезпеки відбувається гармонійно. ЄС спрямований більшою мірою на так звану «м’яку 
безпеку», тому надає пріоритет таким напрямам діяльності: а) посилення зовнішнього виміру політики ЄС 
у сфері кібербезпеки; б) підвищення стійкості мереж і систем ІКТ до кіберзагроз; в) розробка можливостей 
та інструментів для реагування на кібератаки; ефективна співпраця у боротьбі з кіберзлочинністю; г) про-
сування стандартів та цінностей в кіберпросторі. Прогрес у цих галузях визначатиме потенціал ЄС у сфері 
кібербезпеки та його становище на світовій арені. Однак у найближчі роки держави об’єднання мають 
зробити усвідомлені і скоординовані дії, підтримані відповідним рівнем фінансування.

виникнення згаданих нових кіберзагроз національній та міжнародній політиці, потреба розширен-
ня сфер дії правил кібербезпеки в рамках самого ЄС стали причинами подальшого вдосконалення норма-
тивної бази кіберполітики ЄС, зокрема розробки проєкту нової Стратегії кібербезпеки ЄС, представленого 
публічно 16 грудня 2020 р. Символічно, що за тиждень до цієї події, 9 грудня 2020 р. зазнало кібератаки Єв-
ропейське агентство лікарських засобів, яке в тому числі займається сертифікацією вакцин від COVID-19. 
Документ передбачає режим санкцій проти окремих країн, які загрожують кібербезпеці ЄС (визнані таки-
ми, зокрема, Росія, Китай, Північна Корея), посилення кіберрозвідки, створення спільних структур енер-
гетичної та військової кібербезпеки у рамках постійної структурної співпраці в ЄС (PESCO), проєктів у 
боротьбі з кіберзлочинами на Західних Балканах, у країнах Східного партнерства та Південного сусідства 
ЄС. Окрім раніше затверджених сфер дії внутрішніх правил кібербезпеки ЄС (охорона здоров’я, банків-
ська справа, питне водопостачання та енергетична інфраструктура), Європейська Комісія пропонує додати 
держуправління, харчовий сектор і фармацевтичне виробництво [13]. Таким чином, в ЄС намагаються 
діяти відповідно до вимог часу та адекватно відповідати на нові виклики і загрози у сфері кібербезпеки.

Прикладом розвитку згаданого механізму PESCO в рамках політики кібербезпеки є ініціатива 
уряду Литви щодо заснування Кібернетичних сил ЄС швидкого реагування (Cyber Rapid Response Team, 
CRRT), створених у березні 2020 р. за участю представників шести європейських держав [14]. Міжнародна 
команда швидкого реагування перебуває в режимі очікування на декількох фізичних сайтах і готова не-
гайно відреагувати на кібератаку в разі її виникнення. Результати цього пілотного міжнародного проєкту 
мають бути поширені на весь Європейський Союз і становити основу багатонаціональних Кібернетичний 
сил ЄС.

Висновки. Європа зацікавлена в комплексній розробці політики кібербезпеки ЄС. Транскордонний 
характер кіберзагроз призводить до того, що стійкість ЄС у цьому питанні прямо впливає на його безпеку. 
Поточний напрям розвитку потенціалу ЄС та особливо тісна співпраця з НАТО дають шанси уникнути 
складних політичних дилем. Євроатлантичне співтовариство зацікавлене в тому, щоб не допустити фраг-
ментації кіберпростору і зберегти його відкритий, вільний та універсальний характер в умовах сучасних 
комплексних викликів міжнародній безпеці, зокрема поширенню кіберзлочинності в усіх її різновидах.

Офіційні дані Агенції Європейського Союзу з кібербезпеки засвідчують, що серед переліку ви-
дів кібератак зростає кількість порушень недоторканості приватної сфери. Це ставить на порядок денний 
діяльності структур ЄС і держав-членів необхідність розробки системи захисту прав людини у сфері кі-
бербезпеки. Одним з її базових елементів має бути оновлене законодавство, зокрема нова Стратегія кібер-
безпеки ЄС. 

в Євросоюзі не зупиняються на досягнутому та постійно прагнуть розвивати можливості проти-
стояння і попередження кіберзагрозам з метою досягнення стратегічної автономії організації. Головним 
фактором подальшого підвищення якісних показників виконання програм ЄС з кібербезпеки буде досяг-
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нення більшої згуртованості та взаємосумісності ресурсів і дій окремих держав-членів об’єднання. Також 
ЄС має подолати надмірну схильність до бюрократизації і дисбаланс у фінансуванні програм організацій-
но-управлінського забезпечення кіберполітики та практичної розробки систем захисту, попередження і по-
долання кібератак. від реального посилення вказаного другого сегмента програм буде залежати місце ЄС 
у майбутній системі світової кібербезпеки. 
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НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: АКСІОЛОГІЧНИЙ  
ТА ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ

У статті представлений філософсько-правовий аналіз поняття національної безпеки. Розкрито під-
ходи вітчизняних та зарубіжних науковців до поняття національної безпеки. Визначено, що у сучасних умовах 
проблема якісного забезпечення національної безпеки, розробка системної державної політики захисту націо-
нальних інтересів та належних механізмів її реалізації є надзвичайно актуальною. Національна безпека є од-
ним із ключових елементів функціонування держави, що забезпечує не просто можливості існування, а також 
належний розвиток та свободу реалізації національних інтересів та цінностей. У статті проаналізовано за-
конодавство України про національну безпеку в аспекті відображення та захисту загальнолюдських цінностей. 

Ключові слова: безпека, національна   безпека, забезпечення національної безпеки, національні інтереси, 
загальнолюдські цінності, політика національної безпеки.

Подковенко Т.
Национальная безопасность Украины: аксиологический и правовой аспекты 
В статье представлен философско-правовой аналіз понятия национальной безопасности. Раскрыто 

подходы отечественных и зарубежных ученых к понятию национальной безопасности. Определено, что в 
современных условиях проблема качественного обеспечения национальной безопасности, разработка сис-
темной государственной политики защиты интересов и надлежащих механизмов ее реализации является 
чрезвычайно актуальной. Национальная безопасность является одним из ключевых элементов функциониро-
вания государства, обеспечивает не просто возможности существования, а также надлежащее развитие 
и свободу реализации национальных интересов и ценностей. В статье проанализировано законодательство 
Украины о национальной безопасности в аспекте отражения и защиты общечеловеческих ценностей.

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, обеспечение национальной безопасности, 
национальные интересы, общечеловечиские ценности,  политика национальной безопасности.

Podkovenko T.
National security of Ukraine: axiological and legal aspects
The article presents a philosophical and legal analysis of the concept of national security. The approaches of 

domestic and foreign scientists to the concept of national security are revealed. It is determined that in modern conditions 
the problem of quality national security, the development of a systematic state policy to protect national interests and 
appropriate mechanisms for its implementation is extremely relevant. National security is one of the key elements of 
the functioning of the state, which provides not only the possibility of existence, but also the proper development and 
freedom to realize national interests and values. The article analyzes the legislation of Ukraine on national security in 
terms of reflection and protection of universal values.

The approaches to understanding national security analyzed in the article only confirm the fact that the 
universality of the content of national security determines the universality of the values   it reflects and the protection 
of which should be aimed at public policy. This is a special state of protection of the individual, society and state from 
internal and external threats, which ensures the realization of constitutional rights and freedoms of citizens, decent 
quality and standard of living, sovereignty, independence, state and territorial integrity, sustainable socio-economic 
development. The complexity and systematization of state policy, its focus on the protection of universal values   of 
modern civilization should be the key to further development of our society.

Keywords: security, national security, ensuring national security, national interests, universal values, national 
security policy.

Постановка проблеми. У сучасному світі поняття безпеки займає особливе місце у всіх проце-
сах життєдіяльності людини: політичних, економічних, соціальних, технічних, біологічних та інших. Про 
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це свідчать і події останніх років, що пов’язані із загостренням проблем світової безпеки та про доволі 
неоднозначний вплив процесів глобалізації на розвиток різних країн. Як стверджують науковці, за таких 
умов,«нової сили набуває суперництво між провідними державами за перерозподіл сфер впливу та зростає 
загроза застосування силових методів при розв’язанні наявних між ними суперечностей про що, зокрема, 
свідчить стійке зростання витрат на розробку новітніх систем озброєнь. Реальною стала глобальна еска-
лація тероризму, невпинно зростає потік нелегальної міграції та імовірність появи нових ядерних країн, 
набуває загрозливих обрисів міжнародна організована злочинність» [1, с.11]. в умовах світової пандемії 
спостерігаємо загострення різного роду суспільно-політичних та соціально-економічних проблем, які до-
волі часто трансформуються у збройні конфлікти, протистояння різних соціальних груп, ескалація яких 
стає реальною загрозою для міжнародного миру та стабільності подальшого розвитку.

Саме тому, у сучасних умовах проблема якісного забезпечення національної безпеки, розробка сис-
темної державної політики захисту національних інтересів та належних механізмів її реалізації є надзви-
чайно актуальною. Ця проблема привертає особливу увагу державних і громадських діячів, науковців різ-
них галузей та пересічних громадян України. Як зазначає в.Копанчук, «багатоаспектність і комплексність 
цієї проблеми зробили її предметом дослідження фахівців практично всіх галузей наукового знання: тех-
ніки, філософії, соціології, права, психології, економіки, математики, екології, біології, охорони здоров’я 
та ін. Ефективне державне управління національною безпекою передбачає систематизацію, деталізацію, 
класифікацію, визначення закономірностей, взаємозв’язку та внутрішньої ієрархії між ними, а також осно-
вними поняттями, які використовуються при дослідженні національної безпеки» [2, с.2]. 

Формування та реалізація в Україні державної політики національної безпеки є чи не найголо-
внішою проблемою ефективного управління суспільством, що трансформується. Українська політична 
практика засвідчує, що технологія реалізації доктрин, стратегій, концепцій і програм державної політики 
у сфері національної безпеки об’єктивно має інтегрувати всі компоненти політичної активності держави і 
базуватися на ґрунтовних теоретичних засадах та історичному досвіді.

Сьогодні теорія національної безпеки проходить етап активного формування та динамічного роз-
витку. Пошук надійних теоретичних засад організації системи стратегічного планування у сфері націо-
нальної безпеки потребує її розгляду з погляду застосування найзагальніших політико-правових методів 
та інструментів діяльності держави, побудованих на базових принципах комплексності та системності і 
спрямованих на досягнення найвищого рівня національної безпеки [3, с. 11].

Національна безпека є одним із ключових елементів функціонування держави, що забезпечує не 
просто можливості існування, а також належний розвиток та свободу реалізації національних інтересів. 
Саме тому, концепція державної політики у сфері національної безпеки України має мати комплексний та 
системний характер і передбачати координацію зовнішніх та внутрішніх складових економічної, соціаль-
ної, екологічної, науково-технологічної, культурної, воєнної, інформаційної політики держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зростання різноманітних глобалізаційних викликів 
сучасності, які створюють небезпечні умови існування та стабільного функціонування людської цивілі-
зації, державних утворень, суспільства, господарюючих суб’єктів, особистості, активізували спалах інтер-
есу до проблематики забезпечення безпеки на усіх її ієрархічних рівнях з боку владних структур, наукових 
діячів та громадськості загалом. Як бачимо проблема забезпечення національної безпеки та здійснення 
ефективного публічного управління в сфері національної безпеки України є надзвичайно актуальною. Пи-
танням забезпечення національної безпеки України присвячена значна кількість наукових досліджень ві-
тчизняних фахівців: в. Авер’янова, С.Андреєва, О. Бандурки, А. Басова, О. Борисенко, Ю. Битяка, О. вла-
сюка, О.Давидюка, А.Дєгтяра, С. Домбровської, А. Калюжного, в. Ліпкана, Ю.Павлютіна, Є.Романенка, С. 
Руснак, в. Садкового, Г. Ситника та ін.

Виклад основного матеріалу. У сучасному науковому знанні поняття «безпека» є одним із най-
складніших та неоднозначних. Зумовлено це, в першу чергу, багатоаспектністю цього терміну, його доволі 
складним змістовним наповненням та міждисциплінарним характером. Проблематика безпеки апріорі за-
ймає статус найвищого пріоритету в політиці держави, тому вона виступає предметом дослідження науков-
ців різноманітних сфер діяльності: філософів, політологів, правознавців, економістів, психологів, пред-
ставників органів державної влади і т.д., які вбачають у ній «визначальний чинник у збереженні, стійкому 
функціонуванні і стабільному розвиткові». 

Забезпечення національної безпеки є одним із основних завдань держави. Про його важливість 
найкраще свідчить той факт, що у багатьох наукових дослідженнях та стратегічних документах націо-
нальна безпека визначається як «найвища цінність», «національна мета», «вища ціль державної політи-
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ки», «найвища екзистенціальна цінність», «національна цінність». водночас національна безпека має чітко 
сформовану правову базу, яка через доволі комплексний характер питання регулюється кількома десятками 
нормативно-правових актів. Таким чином, юридичні норми, визначені в доктрині юридичних наук як право 
національної безпеки, складають акти національного права, а також акти міжнародного права.

варто зазначити, що ще у ХVІІ – ХVІІІ століттях практично в усіх країнах було визначено голо-
вну мету держави – забезпечення загального блага та безпеки суспільства [4, с. 56]. У зв’язку з цим термін 
«безпека» набув нового значення і означав «стан, ситуацію спокою, що виникає в результаті відсутності ре-
альної небезпеки (як фізичної, так і моральної), а також наявність матеріальних, економічних, політичних 
умов, відповідних органів та організацій, що сприяють створенню такої ситуації» [5, с. 10].

Безпека – є однією з тих сфер, яка має особливе значення як для держави, яка витупає в якості 
особливої публічної інституції, для суспільства в цілому, так і для окремих його членів, і тому її варто роз-
глядати як ключовий елемент категорії загальне благо. Загальне благо є основою суспільного порядку та 
політичного устрою демократичної правової держави, і відповідно виступає метою діяльності державних 
органів влади. І хоча поняття загального блага має яскраво виражений філософський аспект, його ключові 
прояви знаходять своє відображення в основних сферах суспільного життя, таких як право, економіка і 
політика. 

Загальним благом варто визначати державу, а саме її незалежність, міжнародний авторитет, еконо-
мічне процвітання та безпеку, а безпека була і залишається однією з найважливіших цілей держави. Однією 
з найбільших проблем, які пов’язані з тлумаченням сутності загального блага – це його здатність, відобра-
жати різноманітні і доволі складні соціальні процеси, в яких воно виникає і функціонує.

Загальне благо – це ідеал правової держави, у якій людина, її права та свободи складають дійсно 
найвищу соціальну цінність. І якщо неможливо досягти ідеального функціонування суспільства, однак це 
не причина щоб не прагнути до ідеальної держави та вдосконалювати інституції, які відповідальні за по-
вноту реалізації ліберальних, демократичних цінностей. Ніщо не звільняє нас від обов’язку прагнення до 
ідеальної держави та ідеальної свободи, справедливості, відповідальності. 

Безпеку варто розглядати в якості тієї універсальної цінності, яка стосується нескінченої кількості 
суб’єктів, хоча найбільше значення має безпека особистості, соціальної групи і держави. До основних 
проявів безпеки відносять відсутність загроз, почуття впевненості та можливості вільного розвитку, які 
перебувають у тісному взаємозв’язку. Якщо відсутні  загрози безпеці, це створює для людини відчуття 
впевненості, а тому формує умови для мирного існування, самореалізації та постійного розвитку [6, с. 30].

У більшості наукових праць безпека розглядається як стан захищеності суспільства від різного 
роду небезпек. Саме такий підхід щодо визначення безпеки був інтегрований у вітчизняну науку й в осно-
вному першочергово базувався на дослідженнях закордонних вчених (Ж. Абена, Д. Олвея, Дж. Р. Голдена, 
Р. Келлі, Й. Кукулки).

У «Глосарії термінів у сфері національної безпеки» термін «національна безпека» визначається як 
одна з основних сфер функціонування держави, що забезпечує можливість виживання, а також розвитку та 
свободи реалізації національних інтересів у конкретному безпечному середовищі, приймаючи виклики, ви-
користовуючи можливості, зменшуючи ризики та протидіючи різним видам загроз [7, с.17]. Як підкреслю-
ють польські автори, забезпечення національної безпеки є найголовнішим завданням зовнішньої політики 
держави, а метою політики національної безпеки є захист держави та суспільства від зовнішніх загроз. 

варто також зазначити, що у традиційному підході до національної безпеки основний акцент ро-
биться на зовнішніх загрозах, але не менш важливим є забезпечення внутрішньої безпеки. Національна 
безпека покликана захищати внутрішні цінності кожного суспільства та держави. Згідно з американською 
школою політичного реалізму, національна безпека є одним із національних інтересів (провідна категорія 
в цій доктрині); це навіть ототожнюється із існуванням держави та нації, тобто захистом територіальної 
цілісності та політичної незалежності. 

Як відомо, термін національна безпека має американське коріння і  вперше був введений прези-
дентом США Т. Рузвельтом у його політичній заяві Конгресу в 1904 р. Національна безпека в США ви-
значається таким станом суспільства, «при якому Сполучені Штати зберігаються в якості вільної нації та 
дотримується недоторканність її основних інститутів та цінностей» [8, с. 63]. Щодо безпосередньо нор-
мативного закріплення вказаного поняття, то воно відбулося у 1947 р. із прийняттям закону США «Про 
національну безпеку» (англ. The National Security Act) [9, с. 85]. варто зауважити, що американська модель 
національної безпеки базується на методологічних розробках середини ХХ ст. американського політолога 
Г. Моргентау, в яких національна безпека розуміється як безпека громадян, суспільства і держави.
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Потреба в безпеці іманентно властива будь-якій системі, а проблеми миру та безпеки стали одними 
з найголовніших стратегічних орієнтирів, що здатні забезпечити прийнятне для розвитку цивілізації, сус-
пільства й держави існування та процвітання.

Сьогодні серед фахівців існує єдність стосовно того, що національна безпека є досить складним 
соціально-політичним явищем. Як наголошує Г.Ситник, за своєю суттю це інтегральна багатокомпонентна 
оцінка наявного (бажаного, прогнозованого) рівня (ступеню) захищеності життєво важливих національних 
інтересів та умов їх реалізації, зокрема, стану соціально-економічної системи, соціальних та політичних 
інститутів в країні, спроможності національних збройних сил протистояти загрозам територіальній ціліс-
ності та незалежності держави тощо [10, с. 118]. 

О. Гончаренко визначає національну безпеку як категорію, яка характеризує ступінь (міру, рівень) 
захищеності життєво важливих інтересів, прав та свобод особи, суспільства і держави від зовнішніх і вну-
трішніх загроз або ступінь відсутності загроз правам і свободам людини, базовим інтересам і цінностям 
суспільства та держави [11]. в. Ліпкан наголошує, що національна безпека – це «безпека її народу як носія 
суверенітету і єдиного джерела влади в Україні» [12]. М. Левицька характеризує національну безпеку як 
ступінь захищеності особи, держави та суспільства, що забезпечує їх стале функціонування та базується 
на діяльності особи, суспільства, держави та інших суб’єктів для виявлення, попередження, припинення 
та ліквідації наслідків загроз національним інтересам [13, с. 12]. варто зазначити, що вказані підходи до 
розуміння національної безпеки лише підтверджують той факт, що універсальність змісту національної 
безпеки визначає універсальність цінностей, які вона відображає. 

в розумінні американських, так і інших західних правознавців та політологів «національна безпека –  
це здатність держави зберігати цілісність, суверенність, політичні, економічні, соціальні та інші основи 
суспільства та виступати в якості самостійного суб’єкта системи міжнародних відносин» [14].

На думку в. Кітлера, національна безпека є «процесом, що включає різні заходи, що гарантують 
тривале і вільне існування та національний (державний) розвиток, включаючи захист та оборону держави 
як політичного інституту, і захист людей та всього суспільства, їхніх благ та природного середовища від 
загроз, які суттєво обмежують його функціонування або шкодять благам, що підлягають спеціальному за-
хисту» [15, с. 31]. З іншого боку, Л. Хойновський вважає, що національна безпека – це впевненість у збере-
женні найвищих цінностей держави, нації, суспільства та громадян, що є наслідком відсутності загроз або 
здатності захищатися від них [16, с. 134].

Як зазначив Р. врублевський, існування та розвиток є основними фундаментальними цінностями, 
на які спрямована діяльність кожної держави. Серед них можна виділити п’ять особливих цінностей, які 
разом утворюють концепцію національної безпеки. Це: суверенітет, територіальна цілісність, національна 
ідентичність, якість життя громадян, конституційний лад і громадський порядок [17, с. 120].

З іншого боку, Р. Зємба, розмірковуючи про національну безпеку, зазначає, що «безпека має 
суб’єктивний характер, і, будучи вищою потребою людини та соціальних груп, вона одночасно є основною 
потребою держави та міжнародних систем; її відсутність викликає занепокоєння та відчуття загрози». На 
думку Р.Зємби, виправданим є введення двох аспектів безпеки: внутрішнього (мається на увазі стабільність 
даної системи) та зовнішнього (розуміється як відсутність загрози з боку інших суб’єктів) [18, с. 59-60]. 
Потреба в безпеці обумовлена   як внутрішньою структурою суспільства, так і функціонуванням міжнарод-
ного середовища, в якому виникають загрози та виклики для цього суспільства.

Безпека розвитку в сучасних умовах має передбачати: збереження власної національно-культурної 
специфіки, територіальної цілісності, державної самостійності, соціально-політичного ладу, а також – під-
вищення рівня життя людей і створення умов для розвитку кожного, пропаганду і розширення застосуван-
ня моральних цінностей, що об’єднують громадян різних верств населення і національностей в єдине ціле.

Подібний охоронний підхід у визначенні сутності безпеки в суспільстві та національної безпеки, 
зокрема, переважає і у вітчизняній літературі та інших джерелах. Свідченням цьому є також визначення 
національної безпеки відповідно до Закону України «Про національну безпеку України», у якому націо-
нальна безпека України визначається як захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, 
демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потен-
ційних загроз [19]. У свою чергу, національні інтереси України розглядаються в якості життєво важливих 
інтересів людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує державний суверенітет України, її 
прогресивний демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян.

варто наголосити, що державна політика у сферах національної безпеки і оборони спрямована 
на захист: людини і громадянина – їхніх життя і гідності, конституційних прав і свобод, безпечних умов 
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життєдіяльності; суспільства – його демократичних цінностей, добробуту та умов для сталого розвитку; 
держави – її конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності; території, 
навколишнього природного середовища – від надзвичайних ситуацій.

Закон України «Про національну безпеку України» визначає основні принципи порядку формуван-
ня державної політики у сферах національної безпеки і оборони, а саме:

1) верховенство права, підзвітність, законність, прозорість та дотримання засад демократичного 
цивільного контролю за функціонуванням сектору безпеки і оборони та застосуванням сили;

2) дотримання норм міжнародного права, участь в інтересах України у міжнародних зусиллях з 
підтримання миру і безпеки, міждержавних системах та механізмах міжнародної колективної безпеки;

3) розвиток сектору безпеки і оборони як основного інструменту реалізації державної політики у 
сферах національної безпеки і оборони [19].

вказані принципи державної політики у сфері національної безпеки одночасно виступають цінніс-
ними складовими, правовими векторами подальшого розвитку суспільства.

Фундаментальними національними інтересами України є:
1) державний суверенітет і територіальна цілісність, демократичний конституційний лад, недопу-

щення втручання у внутрішні справи України;
2) сталий розвиток національної економіки, громадянського суспільства і держави для забезпечен-

ня зростання рівня та якості життя населення;
3) інтеграція України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір, на-

буття членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору, розвиток рівно-
правних взаємовигідних відносин з іншими державами [19].

На захист національних інтересів України спрямована і Стратегія національної безпеки, положен-
ня якої визначають основні напрями державної політики в галузі національної безпеки [20]. У документі 
також акцентується увага на конституційному положенні, що «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю в Україні» [21]. Реалізація цієї норми Кон-
ституції України є головною метою державної політики національної безпеки і одночасно аксіологічною 
основою всього національного законодавства.  

Аналіз західних і вітчизняних підходів до визначення сутності національної безпеки показує, що 
основний акцент в них робиться на захищеності життєвоважливих інтересів особи, суспільства і держави 
від дії сил, небезпечних для даного суспільства. Мова в них найчастіше йде про інтереси національної без-
пеки або збереження фундаментальних західних цінностей. Така позиція зумовила тісний взаємозв’язок 
понять національної безпеки та національних інтересів в їх ціннісно-змістовному наповненні.

Слід зазначити, що термін національна безпека іноді вживається синонімом з поняттям держав-
ної безпеки. Тим не менше, існує також велика група дослідників, які чітко розрізняють ці терміни. На їх 
думку, національна безпека є більш ширшим поняттям, ніж державна безпека, і доповнює її цінностями 
та потребами, важливими для особи та різних соціальних груп (які є значимими в демократичній правовій 
державі, такі як громадянські права та свободи, захист населення, довкілля та національної спадщини) [18, 
с. 60].

Висновки. Таким чином, проблеми національної безпеки відносяться до числа найважливіших 
і найскладніших проблем сучасності. У сучасних умовах істотно зріс ризик терористичних, політичних, 
економічних та екологічних загроз, негативні наслідки яких можуть торкнутися і України, навіть якщо 
вони виникли в іншій країні. Саме тому, усвідомлення загроз дозволить належним чином підготуватися 
до їх усунення. Правові норми щодо усунення загроз та підтримання національної безпеки полягають в 
першу чергу у визначенні того, які сили та ресурси слід використовувати у випадках конкретних загроз та 
якими є компетенції кожної інституції, відповідальної за підтримку безпеки. Безпека завжди є метою. Саме 
тому, Україна потребує ефективної системи національної безпеки, що ґрунтувалась би на визнанні примату 
загальнолюдських цінностей і прав особи, органічному узгодженні з ними базових інтересів незалежної 
України. Як зазначає О.власюк, її побудова потребує ґрунтовного аналізу теоретичних проблем безпеки, 
синтезу конкретних форм і методів її забезпечення, узагальнення та засвоєння досвіду функціонування 
систем безпеки розвинених країн світу і міжнародних систем колективної безпеки, розроблення наукової 
концепції національної безпеки України [3, с.23]. Національна безпека включає в себе оборону держави 
і всі види безпеки, передбачені Конституцією України і законодавством України, перш за все державну, 
суспільну, інформаційну, екологічну, економічну, транспортну, енергетичну безпеку, безпеку особистості. 
Це особливий стан захищеності особи, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз, при якому 
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забезпечуються реалізація конституційних праві свобод громадян, гідні якість і рівень їх життя, суверені-
тет, незалежність, державна і територіальна цілісність, сталий соціально-економічний розвиток. Комплек-
сність та системність державної політики, її спрямованість на захист загальнолюдських цінностей сучасної 
цивілізації має стати запорукою подальшого розвитку нашого суспільства.
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СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ У КРАЇНАХ  
ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ1

Здійснено аналіз процесу розвитку інституту медіації у країнах Вишеградської групи – Польщі, Чехії, 
Словаччині та Угорщині. Визначено роль міжнародних організацій, професійних об’єднань та центрів медіації 
у процесі становлення та популяризації медіації. Проаналізовано особливості правового регулювання медіації у 
законодавстві досліджуваних країн. На підставі дослідження виокремлено умовні етапи процесу імплемента-
ції медіації до правових систем країн та основні передумови цього процесу.

Ключові слова: альтернативні способи вирішення спорів, медіація, імплементація медіації, медіатор, 
об’єднання медіаторів, медіація у країнах Вишеградської групи.

Бібл.: 27.

Фигун Н.
Становление института медиации в странах Вышеградской группы
Осуществлен анализ процесса развития института медиации в странах Вышеградской группы – Поль-

ше, Чехии, Словакии и Венгрии. Определена роль международных организаций, профессиональных объединений 
и центров медиации в процессе становления и популяризации медиации. Проанализированы особенности пра-
вового регулирования медиации в законодательстве исследуемых стран. На основании исследования выделены 
условные этапы процесса имплементации медиации в правовые системы стран и основные предпосылки этого 
процесса.

Ключевые слова: альтернативные способы разрешения споров, медиация, имплементация медиации, 
медиатор, объединения медиаторов, медиация в странах Вышеградской группы.

Fihun N.
Establishment of the institute of mediation in the Visegrad Group countries
In Slovakia, the Czech Republic, Hungary, and Poland, the development of alternative dispute resolution and 

the first attempts at mediation took place in the early 1990s, and the legal framework and organizations providing 
mediation services are still in place. As the process of institutionalization of the mediation procedure is still ongoing in 
Ukraine, it is important to analyze the experience of other countries in implementing mediation in their legal systems. 
The aim of the article is to analyze the process of formation of the mediation institution in Slovakia, the Czech Republic, 
Poland, and Hungary.

The article describes the role of international partners in the development of the mediation institution in the 
Visegrad Group, in particular the international organization Partners for Democratic Change, which facilitated the 
establishment of mediation centers in the countries, conducted training campaigns and assisted in pilot mediation 
projects. In addition, the contribution of mediation centers and professional associations of mediators in the development 

1 Стаття написана та видана в рамках реалізації наукового проєкту «Процедура медіації в країнах Вишеградської групи: до-
свід для України» («Mediation procedure in the Visegrad Group countries: experience for Ukraine»), фінансованого Міжнарод-
ним Вишеградським Фондом (International Visegrad Found).
© Наталія Фігун, 2021
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of mediation and its promotion in society was noted.
The article examines the main legal acts adopted by states to regulate the mediation procedure in various fields. 

For example, Slovakia, the Czech Republic, and Hungary have regulated the mediation process, the status of mediator, 
the rights and obligations of the parties in certain laws, while in Poland amendments have been made to procedural 
codes and by-laws regulating certain procedural issues.

As a result of the study, several conditional stages of introduction of mediation into the legal systems of 
countries were identified: spreading the idea of alternative methods of resolving disputes in society, the introduction 
of pilot mediation projects, creation of professional associations and mediation centers, adoption of regulations. 
Prerequisites for implementation were: an information campaign to promote mediation services among the population, 
proper theoretical and practical training of mediators by professional institutions, the creation of a legal basis for the 
development of the institution of mediation.

Keywords: alternative dispute resolution, mediation, mediation implementation, mediator, association of 
mediators, mediation in the Visegrad Group countries.

Постановка проблеми. Розвиток альтернативних способів вирішення спорів тісно пов’язаний з 
правовими та культурними традиціями країни, які можуть як сприяти, так і гальмувати процес впрова-
дження цих методів. У багатьох країнах Центральної та Східної Європи, зокрема  в сусідніх – Словаччи-
ні, Чехії, Угорщині та Польщі, розвиток ідеї альтернативних способів вирішення спорів та перші спроби 
впровадження медіації відбулися після спадання «залізної завіси» та зміни політичного режиму на початку 
1990-х років. Крім того, позитивний вплив на розвиток інституту медіації в країнах вишеградської групи 
мав їх вступ до Ради Європи та пізніше до Європейського Союзу. 

Оскільки в Україні процес інституціоналізації процедури медіації все ще триває, актуальним і важ-
ливим є аналіз досвіду інших країн з впровадження медіації у їхні правові системи. Особливий інтерес 
становлять країни вишеградської четвірки, адже в історичному та ментальному плані вони доволі близькі 
Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику альтернативних способів вирішення спо-
рів активно досліджують науковці як на вітчизняному, так і на міжнародному рівні. Першість поміж інших 
методів належить медіації, їй присвячено  наукові праці. Зокрема, окремі аспекти медіації розкривають у 
своїх наукових доробках такі вчені: О. Аллахвердова, Ю. Білоусов, Н. Бондаренко-Зелінська, в. Гопанчук, 
Д. Давиденко, С. Запара, С. Калашнікова, в. Коссак, Н. Крестовська, О. Нелін, Н. Нестор, О. Носирєва, 
Т. Подковенко, С. Прилуцький, Ю. Притика, О. Спектор, в. Цимбалюк, С. Фурса та інші.

Незважаючи на широкий інтерес до інституту медіації у вітчизняній науковій літературі, досвід 
зарубіжних країн із імплементації медіації та її правового регулювання все ще малодосліджений.

Метою статті є аналіз в історичній ретроспективі процесу становлення інституту медіації в Сло-
ваччині, Чехії, Польщі та Угорщині в контексті формування його нормативно-правового та інституційного 
забезпечення.

Виклад основного матеріалу дослідження. На початку 90-х років ХХ ст. у країнах вишеградської 
групи активно розвивається концепція альтернативних способів вирішення спорів насамперед завдяки її 
популяризації колегами із Заходу. Так, важливу роль у впровадженні медіації до правових систем Чехії 
та Словаччини, які до кінця 1992 р. були однією державою, відіграла міжнародна організація Partners for 
Democratic Change2. Саме ця організація пропагувала ідею створення двох центрів посередництва на те-
риторії колишньої Чехословаччини [1, с. 13]. Отож перші спори шляхом медіації у Чехії та Словаччині 
вирішувалися у 1993–1995 рр, а в наступних роках були створені перші центри медіації, впроваджувалися 
пілотні проєкти медіації. Розвитку медіації в Чехії сприяв також створений у 1992 р. Чеський центр пере-
говорів та врегулювання конфліктів (České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů), метою якого було 
застосування медіації у різних галузях як позасудового способу вирішення спорів. Пізніше ця організація 
перетворилася на Центр переговорів – Чеські партнери (Partners Czech).

Інституціоналізація медіації у Польщі розпочалася в 1992 р. із перейняття досвіду здійснення ні-
мецькими колегами медіації у кримінальних справах за участю неповнолітніх. Працівники Бюро інтервен-
ції Сенату (Biurо Interwencji Senatu) спільно із представниками Пенітенціарного товариства «Патронат» 
(Stowarzyszenie Penitencjarne «Patronat») на запрошення німецького Фонду Г. Бьолля здійснили робочий 
2 Partners for Democratic Change – міжнародна організація, метою якої є розвиток громадянського суспільства та просуван-
ня альтернативних методів вирішення спорів у всьому світі. Організація розмістила свої представництва, які реалізовують 
навчальні програмами з врегулювання конфліктів та інші проекти, у провідних університетах Польщі, Литви, Угорщини, 
Чехії, Словаччини та Болгарії.
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візит до Кельна. в результаті цієї поїздки   грудні 1995 р. було засновано Групу з впровадження медіації в 
Польщі (Zespołu ds. Wprowadzenia Mediacji w Polsce), яка функціонувала при Пенітенціарному товаристві 
«Патронат» і фінансувалася Фондом Г. Бьолля [2]. Група з впровадження медіації в Польщі зосередила 
свою роботу на кількох напрямах, зокрема вона сприяла створенню центрів медіації у різних регіонах кра-
їни, проводила широку освітню діяльність із підготовки майбутніх медіаторів, популяризувала медіацію 
як альтернативний спосіб вирішення спорів та ідею відновного правосуддя серед професіоналів та в сус-
пільстві загалом. У 2000 р. Група з впровадження медіації була реорганізована у Польський центр медіації 
(Polskie Centrum Mediacji). Завдяки роботі Польського центру медіації у 2001 р. було видано Кодекс етики 
медіатора [3].

в Угорщині, на відміну від згаданих вище країн, існував певний опір альтернативним методам 
вирішення спорів з боку правоохоронних структур та політиків, проте завдяки роботі вчених та виклада-
чів університетів медіацію вдавалося поступово популяризувати. важливий внесок у розвиток альтерна-
тивних способів вирішення спорів зробили неурядові організацій та колеги-медіатори із Заходу, зокрема 
згадана вище Partners for Democratic Change, завдяки якій у 1996 р. медіація почала своє становлення в 
Угорщині [4]. А вже у жовтні 1999 р. на запрошення американських колег двоє угорських спеціалістів мали 
можливість пройти навчання з відновного правосуддя у Фонді громадських служб у Бетлегемі, штат Пен-
сільванія, і згодом застосовувати набуті знання у пенітенціарному центрі для юнаків у місті Асод [5, с. 260]. 

важливу роль у поширенні ідеї медіації у суспільстві та створенні правового підґрунтя для її функ-
ціонування у країнах вишеградського регіону відіграли професійні об’єднання медіаторів та центрів ме-
діації. Так, у Чехії Асоціація медіаторів Чеської Республіки (Asociaci mediátorů ČR) сформувалась у ре-
зультаті конференції «Медіація та її перспективи в Чеській Республіці», що відбувалася у травні 2000 р. 
в Опаві, де було запропоновано створити громадську асоціацію під назвою «Асоціація медіаторів Чеської 
Республіки». Підготовчий комітет активно працював над реалізацією цієї ідеї і вже у грудні Асоціацію  за-
реєструвало Міністерство внутрішніх справ за номером VS/1-1/45614/00-P [6]. Асоціація зосереджує свою 
діяльність на розвитку та поширенні медіації як способу вирішення конфліктів, співпрацює з іншими ор-
ганізаціями та установами на регіональному та глобальному рівнях, вона визначає професійні, освітні та 
етичні стандарти і гарантує їх дотримання членами Асоціації [7].

У Словаччині таку роль відіграє Словацька палата медіаторів (Slovenská komora mediátorov), яка 
була заснована у 2005 р. та є професійним об’єднанням медіаторів. Палата має на меті підвищення профе-
сійного, етичного, морального та соціального рівня медіаційної діяльності членів асоціації, уніфікує їхні 
методи та процедури, впроваджує інструменти для підвищення обізнаності громадськості про медіацію та 
її наслідки, забезпечує професійну методологічну підтримку, займається дослідженнями щодо розвитку 
медіаційних центрів та їхньої результативності щодо судового врегулювання суперечок у Словацькій Рес-
публіці [8, с. 113]. Крім того, у країні в 2002 р. була заснована Асоціація медіаторів Словаччини (Asociácia 
mediátorov Slovenska), яка об’єднала медіаторів, центри медіації та осіб, які використовують альтернативні 
методи вирішення спорів чи підтримують рух посередництва. Проте, як видно із статуту, метою асоціації 
є створення експертного форуму з питань спорів і конфліктів та їхнє вирішення, а також професіоналізації 
діяльності та статусу медіаторів [9].

У Польщі чільне місце серед організацій, що промують послуги медіації, все-таки посідає Поль-
ський центр медіації, який загалом по усій країні має 54 філії та відділи, що надають послуги з медіації на 
місцевому рівні [2]. Окрім цього, Польський центр медіації сприяв створенню в 2004 р. Товариства сімей-
них медіаторів та Соціальної ради у справах альтернативних методів вирішення спорів і конфліктів при 
Міністерстві юстиції Польщі. У перші роки свого існування Соціальна рада активно працювала над роз-
витком стандартів поведінки медіатора та проведення медіації, стандартів навчання медіаторів, етичного 
кодексу польських медіаторів. Насправді мережа інституцій у сфері медіації у Польщі є значно ширшою, 
адже працюють  інші інституції та організації, що надають послуги з різних видів медіації.

Наступним етапом у процесі імплементації медіації до правових систем країн було її закріплення 
у нормативних актах. варто зазначити, що країни обрали різні шляхи імплементації. Наприклад, Польща 
ввела положення про медіацію до процесуальних кодексів, застосування нової процедури розпочалося у 
кримінальних справах після прийняття у 1997 р. нових Кримінального кодексу та Кримінального процесу-
ального кодексу, в яких передбачалася можливість застосування медіації на стадії підготовчого проваджен-
ня [10; 11]. У 2003 р. Кримінальний процесуальний кодекс був новелізований і медіація була впроваджена 
до загальної частини кодексу, що дало можливість її застосування на будь-якому етапі судового проваджен-
ня. варто також згадати про Розпорядження Міністра юстиції Польщі «У справі медіаційного провадження 
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у кримінальних справах» від 07 травня 2015 р., яке регламентує  питання щодо здійснення медіації у кримі-
нальних справах, зокрема детальний порядок медіаційного провадження, умови, яким повинні відповідати 
установи та особи, уповноважені на ведення медіаційного провадження, порядок призначення медіатора, 
форма та обсяг звіту про результати медіаційної процедури тощо [12].

Правове регулювання медіації у Чехії, як і в Польщі, починається із медіації у кримінальних спра-
вах, проте ця країна обрала інший шлях – прийняла окремий нормативно-правовий акт. 14 травня 2000 р. 
був ухвалений Закон № 257/2000 про службу пробації та медіації [13] (набув чинності 01 січня 2001 р.). Під 
медіацією у Законі № 257/2000 про службу пробації та медіації розуміється «позасудове вирішення спору 
між обвинуваченим та потерпілою стороною та діяльність, спрямовану на вирішення конфліктної ситуації, 
що здійснюється у зв’язку з кримінальним провадженням» [13]. Закон № 257/2000 регулює організацію 
медіації в кримінальних справах, правовий статус працівників органу пробації та медіації, сферу їхньої 
діяльності тощо.

Як бачимо, у Центрально-Східній Європі склалася певна тенденція впровадження ідеї відновного 
правосуддя у систему судочинства, адже, як і сусідні Польща та Чехія, Словаччина передусім норматив-
но закріпила медіацію у галузі кримінального права. Першим законодавчим актом, у якому йде мова про 
медіацію, у Словаччині був Закон № 550/2003 від 28 жовтня 2003 р. про посадових осіб з питань пробації 
та медіації та про внесення змін до деяких актів [14]. Цей закон був прийнятий у результаті реалізації пі-
лотного проєкту з відновного правосуддя у кримінальному судочинстві, який розпочався в квітні 2002 р. в 
окружних судах Братислава IV, Нове Замки та Спішська Нова весь. в межах пілотного прєкту загалом було 
проведено 55 медіацій, в яких потерпілими були як фізичні, так і юридичні особи, а сума збитків становила 
від 80 словацьких крон до 44 353 словацьких крон та 112 актів пробації, згідно з якими винний не лише 
був засуджений, а й зобов’язаний відшкодувати збитки, заподіяні злочином, або сплатити заборгованість за 
утримання [15, с. 92]. Саме на основі результатів, отриманих у рамках пілотного проєкту, Міністерство юс-
тиції Словацької Республіки  підготувало проєкт Закону про посадових осіб з питань пробації та медіації, 
яким врегульовано повноваження працівників служби пробації та медіації, питання співпраці працівників 
служби пробації та посередництва з державними органами влади та іншими установами, передумови для 
виконання функції співробітника з питань пробації та медіації.

в Угорщині медіація у сфері кримінального права законодавчого закріплення набула лише із при-
йняттям Закону LI 2006 року про внесення змін до Закону XIX з 1998 р. про кримінальний процес [16]. Ці 
зміни були введені у зв’язку із вступом Угорщини до Європейського Союзу та необхідністю впровадження 
положень Рамкового рішення Ради Європейського Союзу про становище жертв у кримінальному процесі 
(2001/220/JHA). Іншим важливим законодавчим актом у цій галузі є Закон CXXIII 2006 р. про медіацію у 
кримінальних справах [17]. Закон регулює процедурні питання здійснення медіації, укладення медіаційної 
угоди, вартість проведення медіації та повноваження медіатора. 

Незважаючи на те, що правове регулювання медіації у кримінальних справах в Угорщині було 
відсутнє найдовше з-поміж країн вишеградського регіону, в країні вже діяли закони, спрямовані на регу-
лювання медіації у різних  цивільно-правових спорах і в цьому Угорщина випередила своїх сусідок. Так, 
однією із перших сфер, де почалося застосування медіації, було вирішення споживчих спорів. Основні 
інституційні та процедурні правила примирювальної процедури у споживчих спорах закладені в Законі 
про захист прав споживачів CLV 1997 року [18]. Крім того, у 2000 р. Національна асамблея Угорщини 
прийняла Закон CXVI про процедуру медіації в сфері медицини, а з січня 2004 р. в Угорщині впроваджено 
медіацію щодо захисту прав дітей [19]. Остання процедура регулюється кількома законодавчими актами – 
Постановою Уряду № 149/1997 (IX. 10.) про органи опіки і піклування та порядок захисту та опіки над ді-
тьми, Законом LV 2002 про медіацію та Книгою «Сімейне право» Цивільного кодексу Угорщини [20, с. 16]. 
Таким чином, угорський законодавець створив правову основу для вирішення спорів шляхом медіації у 
багатьох сферах – доволі вузьких і специфічних. Для позасудового врегулювання ширшого кола цивільних 
суперечок у 2002 р. Національна Асамблея прийняла Закон LV 2002 про медіацію, який набув чинності 
17 березня 2003 р. Закон про медіацію складається із 44 параграфів і сформований за зразком Типового 
закону ЮНСІТРАЛ, а також Зеленої книги про альтернативне вирішення спорів у цивільних та комерцій-
них справах. У Законі визначено принципи та порядок проведення медіації, правовий статус медіатора та 
особливі положення про судову медіацію. Згідно із § 2 Закону медіація визначається як «спеціальний до-
судовий процес, врегулювання конфліктів та спорів, що проводиться на основі Закону, метою якого є залу-
чення третьої сторони (медіатора), яка не бере участі у спорі, за взаємною згодою сторін для встановлення 
порозуміння щодо вирішення суперечки між сторонами та його письмового закріплення» [21]. Медіатор 
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має відповідати таким вимогам: вища освіта, п’ять років професійного досвіду, проходження професійної 
підготовки медіаторів, відсутність судимостей та заборон займатися медіаційною діяльністю. Реєстр меді-
аторів та медіаційних центрів веде Міністерство юстиції Угорщини.

З метою регулювання медіації у цивільно-правових спорах Народна Рада Словацької Республіки 
25 червня 2004 р. прийняла Закон № 420/2004 про медіацію та про внесення змін до деяких законів, який 
набув чинності 01 вересня 2004 р. Як і в Угорщині, цей закон ґрунтується на типовому законі ЮНСІТРАЛ 
про міжнародну торгівлю і врегульовує питання основних принципів медіації, правового статусу медіато-
ра, осередків медіації, організацію та наслідки медіації. Положення закону застосовуються до спорів, що 
виникають із цивільних, сімейних, комерційних зобов’язань та трудових відносин. У зв’язку із тим, що 
Європейський Парламент і Рада ухвалила  Директиву 2008/52/ЄС від 21 травня 2008 р. про деякі аспекти 
медіації у цивільних та господарських правовідносинах, були внесені зміни до Закону № 420/2004 і його 
сфера дії розширилася на транскордонні спори. відповідно до ч. 1 § 2 Закону № 420/2004 про медіацію 
та про внесення змін до деяких законів медіація визначається як «позасудова діяльність, при якій особи, 
які беруть участь у медіації, вирішують спір, що виникає внаслідок їхніх договірних відносин чи інших 
правовідносин, за допомогою медіатора» [22]. До особи медіатора ставляться такі вимоги: повна цивільна 
дієздатність, освітній ступінь другого рівня, доброчесність та отримання сертифіката про успішне прохо-
дження навчання медіатора. Крім того, Закон дає змогу нотаріусам виконувати роль медіатора на додаток 
до нотаріальної діяльності. Реєстр медіаторів, Реєстр центрів медіації та Реєстр навчальних закладів з ме-
діації веде Міністерство юстиції Словацької Республіки.

У Чехії, на відміну від інших країн регіону, медіація у цивільно-правових спорах тривалий час не 
була законодавчо врегульована, проте вона діяла й активно розвивалася. Окремий закон, який би регулював 
медіацію в цивільних спорах, був прийнятий лише у 2012 р. До його прийняття  відбулась тривала дискусія 
між експертами, адже частина з них вважала, що окремий закон про медіацію не потрібен, оскільки чинні 
закони дозволяють (не виключають) використання медіації. Друга група підтримала створення окремого 
закону про медіацію, який  чітко виклав би основні принципи та організацію його використання у цивіль-
них спорах [23, с. 18]. все-таки Міністерство юстиції було розробило проєкт відповідного закону і 02 трав-
ня 2012 р. Парламент Чеської Республіки прийняв Закон № 202/2012 «Про медіацію та про внесення змін 
до деяких актів». Певною мірою прийняттю цього закону посприяла Директива Європейського Парламен-
ту та Ради 2008/52/ЄС від 21 травня 2008 р. про деякі аспекти медіації у цивільних та господарських право-
відносинах, відповідно до якої держави зобов’язались створити законодавство, що сприяло б здійсненню 
медіації. відповідно до Закону № 202/2012 медіацією є «процес вирішення конфлікту за участю одного або 
кількох медіаторів, які сприяють комунікації між сторонами конфлікту, щоб допомогти їм досягти мирно-
го вирішення конфлікту шляхом укладення медіаційної угоди» [24]. Закон встановлює правила медіації у 
некримінальних справах, регулює питання медіаційної угоди та визначає її елементи, закріплює право-
вий статусу медіатора, встановлює необхідну кваліфікацію, права та обов’язки медіатора. Закон вводить 
термін «зареєстрований посередник». Згідно з § 2 (с) медіатором є будь-яка фізична особа, зареєстрована 
у списку медіаторів. Однак потрібно розмежовувати медіацію, яку здійснюють адвокати, їхній правовий 
статус врегульовується Законом № 85/1996 щодо юридичної професії [25]. Медіатори, які не є адвокатами, 
підпадають під юрисдикцію Міністерства юстиції. Адвокати-медіатори перевіряються і підпадають під 
юрисдикцію Чеської адвокатської палати. Таким чином, склалося певне дублювання у правовому статусі 
осіб, які мають повноваження здійснювати медіацію.

Регулювання медіації у цивільних справах, як і в кримінальних, у Польщі передбачено в процесу-
альному кодексі. На початку другого тисячоліття у рамках Польського центру медіації було створено робо-
чу групу з питань посередництва у цивільних справах, а Департамент у справах сім’ї та дітей Міністерства 
юстиції Польщі ініціював створення робочої групи з питань медіації у сімейних справах. Завданням цих 
колективі було систематизувати правила медіації з урахуванням специфіки цивільних справ, зокрема сі-
мейних, та підготувати матеріали, необхідні для прийняття змін до Цивільного процесуального кодексу, що 
дало б змогу запровадити медіацію в цій сфері. 28 липня 2005 р. із прийняттям Закону про внесення змін 
до Цивільного процесуального кодексу Польщі медіація була офіційно впроваджена до системи способів 
вирішення цивільно-правових спорів [26]. відповідно до ст. 10 Цивільного процесуального кодексу Поль-
щі медіаційна угода може бути укладена у будь-яких справах, в яких таке вирішення спору є допустимим, 
тобто медіація може здійснюватися у сімейних, господарських, трудових спорах тощо [27].  Рішення про 
проведення медіації можуть прийняти сторони як до початку судового провадження, так і під час нього (§ 4 
ст. 1831 Цивільного процесуального кодексу).
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Висновки. Процес імплементації медіації до правових систем Польщі, Чехії, Словаччині та Угор-
щині був доволі тривалим і непростим, умовно його можна поділити на кілька етапів: поширення ідеї аль-
тернативних методів вирішення спорів у суспільстві, впровадження пілотних проєктів із медіації, створен-
ня професійних об’єднань та центрів медіації, прийняття нормативно-правових актів. З огляду на це можна 
виокремити передумови, необхідні для розвитку цього інституту: по-перше, це інформаційна кампанія із 
популяризації послуг медіації серед населення та підвищення рівня довіри; по-друге, належна теоретична 
й практична підготовка медіаторів професійними установами; по-третє, створення правового підґрунтя для 
розвитку інституту медіації шляхом прийняття спеціального закону або внесення відповідних положень 
про медіацію до процесуальних кодексів.

Практичний досвід запровадження медіації у країнах вишеградської групи є корисними для Укра-
їни, проте тут важливо врахувати національні особливості правової системи, розвитку соціальних інститу-
цій та менталітету.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ  
ПОЗАСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

Перехід України до ринкових економічних відносин, зміна їх правового регулювання, відкриває можли-
вості для застосування недержавних форм врегулювання конфліктів, що дозволить розвантажити існуючу 
державну судову систему. Ці форми вирішення спорів називаються альтернативними, адже використовують-
ся як альтернатива державному врегулюванню спорів.

Як показує європейський досвід, за умов економічної свободи та ділового співробітництва суб’єкти 
ринкових правовідносин все більше стають зацікавлені у оперативних способах врегулювання спорів. Саме 
тому інститут позасудового врегулювання спорів здатний стати ефективним засобом у їх розв’язанні та 
повноцінним механізмом у системі альтернативних способів їх вирішення. 

Тому виділення історичних етапів становлення процедур позасудового врегулювання спорів сприяє піз-
нанню їх правової природи як автономних  способів вирішення конфліктів та методів, які підвищують ефектив-
ність адміністративно-процесуальної діяльності загалом.

Позасудові способи вирішення спорів на різних історичних етапах були і залишаються сьогодні су-
купністю різних погоджувальних процедур, що спрямовані на неупереджене врегулювання конфліктів за до-
помогою визначених механізмів і методів, що забезпечують швидке та ефективне вирішення спорів, з метою 
узгодження інтересів сторін. Саме пошук компромісу в правовому спорі та готовність сторін до порозуміння 
й певних поступок є фундаментальними засадами позасудового вирішення спорів, що створює широкі можли-
вості щодо примирення та подальшої співпраці сторін. 

Ключові слова: історичні аспекти позасудового врегулювання спорів, способи недержавного вирішення 
спорів, примирення сторін, посередництво при вирішенні спорів.

Шевчук О.
Исторические аспекты возникновения и развития внесудебного урегулирования споров
Переход Украины к рыночным экономическим отношениям, изменение их правового регулирования, 

открывает возможности для применения негосударственных форм урегулирования конфликтов, что позволит 
разгрузить существующую государственную судебную систему.  Эти формы разрешения споров называются 
альтернативными, ведь используются как альтернатива государственному урегулированию споров.

Как показывает европейский опыт, в условиях экономической свободы и делового сотрудничества 
субъекты рыночных правоотношений все больше становятся заинтересованы в оперативных способах урегули-
рования споров. Именно поэтому институт внесудебного урегулирования споров способен стать эффективным 
средством в их решении и полноценным механизмом в системе альтернативных способов их решения.

Поэтому выделение исторических этапов становления процедур внесудебного урегулирования спо-
ров способствует познанию их правовой природы как автономных способов решения конфликтов и методов, 
повышающих эффективность административно-процессуальной деятельности в целом.

Внесудебные способы разрешения споров на разных исторических этапах были и остаются сегодня 
совокупностью различных согласительных процедур, направленных на беспристрастное урегулирование кон-
фликтов с помощью определенных механизмов и методов, обеспечивающих быстрое и эффективное решение 
споров, с целью согласования интересов сторон.  Именно поиск компромисса в правовом споре и готовность 
сторон к согласию и определенных уступок являются фундаментальными принципами внесудебного разреше-
ния споров, создает широкие возможности примирения и дальнейшего сотрудничества сторон.

Ключевые слова: исторические аспекты внесудебного урегулирования споров, способы негосудар-
ственного разрешения споров, примирение сторон, посредничество при разрешении споров.

© Олександр Шевчук, 2021



Шевчук О.
Історичні аспекти виникнення та розвитку позасудового врегулювання спорів

                         ISSN 2524-0129 (Print) / ISSN (2664-5718) (Online). Актуальні проблеми правознавства. 1 (25)/202128

Shevchuk O.
Historical aspects of the emergence and development of extrajudicial settlement of disputes
Transition of Ukraine to market economic relations, changing their legal regulation, opens opportunities for 

the use of non-state forms of conflict settlement, which will allow you to unload the existing state judicial system. These 
forms of dispute resolution are called alternatives, because they are used as an alternative to the state settlement of 
disputes.

As European experience shows, in terms of economic freedom and business cooperation, business legal relations 
are increasingly interested in operational methods of dispute settlement. That is why the Institute for extrajudicial 
settlement of disputes is capable of becoming an effective means in their solution and a full mechanism in the system of 
alternative ways to solve them.

Therefore, the allocation of historical stages of the formation of the procedures for extrajudicial settlement of 
disputes contributes to the knowledge of their legal nature as autonomous ways of solving conflicts and methods that 
increase the efficiency of administrative-procedural activities in general.

Characteristic features of the phenomenon of extrajudicial dispute settlement began to be formed at the stages 
of the birth of human civilization.  History of extrajudicial settlement of disputes by scientists to consider as a history of 
changes in its three forms: antipard or violent, judicial (restoration of violated rights in court) and reconient.

Extraordinary methods for resolving disputes at various historical stages were and remain a set of various 
conciliation procedures, aimed at impartial conflict resolution with the help of certain mechanisms and methods that 
provide a rapid and effective dispute resolution in order to reconcile the interests of the parties.  It is the search for 
a compromise in the legal dispute and the readiness of the parties to understanding and certain concessions are the 
fundamental principles of extrajudicial dispute resolution, which creates wide opportunities for reconciliation and 
further cooperation between the parties.

Therefore, there is a need to develop and function in Ukraine by institutes of extrajudicial dispute, which has 
long effectively operating in many countries of the world.

Keywords: historical aspects of extrajudicial settlement of disputes, ways of non-state resolution of disputes, 
reconciliation of parties, mediation in resolving disputes.

Постановка проблеми. Перехід України до ринкових відносин відкриває можливості для застосу-
вання позасудових форм врегулювання конфліктів, що дозволить розвантажити державну судову систему. 
Як показує досвід європейських країн, за умов економічної свободи суб’єкти ринкових правовідносин все 
більше зацікавлені в оперативних способах врегулювання спорів. Саме тому позасудове врегулювання є 
ефективним механізмом у розв’язанні спорів.

У міжнародній практиці з метою вирішення конфліктів на різних історичних етапах застосовува-
лися такі процедури, як:  врегулювання спору за участі незалежного посередника (conciliation, mediation); 
вирішення спору самими сторонами на основі переговорів (negotiation); врегулювання спору за участі по-
середника-арбітра (med-art); врегулювання спору за допомогою керівників  підприємств чи іншої автори-
тетної особи тощо.

Аналіз дослідження проблеми. Слід відмітити, що сьогодні значно зріс науковий інтерес до по-
засудових способів вирішення спорів. Зокрема, цій проблемі приділили увагу наступні науковці: А. Бі-
цай, Н. Грень, Д. Давиденко, в. Землянська, С. Калашникова, С. Кравцов, в. Кудрявцев, Ж. Мандриченко, 
Н. Нестор та ін. Проте, малодослідженими залишаються саме історичні етапи розвитку позасудового вре-
гулювання спорів.

Метою статті є аналіз історичних аспектів виникнення та розвитку позасудових способів вирішен-
ня правових спорів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Історію позасудового врегулювання спорів науков-
ці розглядати як історію зміни трьох її форм: анти правової або насильницької, судової (відновлення по-
рушеного права у судовому порядку) та примирювальної [1, с. 163]. варто зазначити, що врегулювання 
конфліктів шляхом залучення третьої особи-посередника не нове явище у правовій культурі країн світу та 
України, зокрема. 

Характерні риси феномену позасудового врегулювання спорів почали формуватися ще на етапах 
зародження людської цивілізації. Зокрема, за первіснообщинного ладу перевагу мала насильницька фор-
ма вирішення будь-яких спорів. Переможець таких сутичок й збройних зіткнень, просто нав’язував свою 
волю іншій стороні. 

Як відомо, у Стародавньому Римі існував принцип «око за око», або «зуб за зуб»,отже потерпілий 
здійснював самосуд, його захищала власна родина або плем’я, і він міг завдавати кривдникові шкоди, проте 
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лише у розмірі, який не перевищував заподіяний збиток. Але людство зрозуміло, вирішення спору у  пле-
мені шляхом застосування насильства, вбивства, каліцтва, є неприйнятним оскільки загрожує існуванню 
самого племені. Ось тоді і  з’являються перші примирителі, на той час це були вожді й старійшини, тобто 
найвпливовіші члени племені. Таким чином, у первісному суспільстві змогли запобігти поширенню на-
сильства та вбивств, чим забезпечили виживання людства. Основною метою примирення була не відплата, 
а підтримання миру та порядку. відновлення ж справедливості – то це було другорядним завдання. вождь 
та старійшина були одночасно і посередником й арбітром. 

Слід відмітити, у цей період історії третя особа, яка була не зацікавленою у даній справі, могла 
нав’язати свою думку щодо вирішення спору сторонам. Таким чином, спори часто закінчувались миром, 
проте  не завжди на тих умовах, які задовольняли б сторони. Ця мета часто досягалася також і на зборах 
общини, що скликалися з метою розгляду і вирішення спорів. Проте, юрисдикція зборів часто залежала 
від волі сторін, причому вони могли й не підкоритися рішенням зборів, тобто ця процедура не виступала у 
якості третейського суду. 

Отже, ця форма врегулювання спорів вже мала зародки процедури примирення. Хоча вона ще і не 
була «процедурою примирення», оскільки на зборах сторони, як правило, вели себе вороже та не робили 
жодних поступок. У той час взаємна недовіра була загальним правилом, а добра воля сторін передати спір 
на вирішення зборів общини свідчила про їх прагнення до конструктивних переговорів. Поради часто 
давали люди, що користувалися найбільшим авторитетом – witan («розумна, обізнана людина»). «Мирову 
угоду скріпляли клятвою перед богами. вона мала велике значення для підтримки миру, при чому її не 
можна було порушити, інакше можна було поставити під загрозу весь уклад життя сім’ї та племені» [ 1, с. 
165].

Як бачимо, інститут  позасудового врегулювання спорів існував та розвивався ще за часів стародав-
ніх цивілізацій. він зародився як спосіб вирішення спорів між сторонами за участю третьої (нейтральної) 
особи чи групи осіб.  З часом даний інститут набув правової форми.

Так, Закони ХІІ таблиць вже передбачали можливість укладання сторонами угоди ще до початку 
судового розгляду (стадія in jure). З часом з’являється особливий вид угод, що отримали назву fransactio -  
мирова угода [2, с. 30]. Дослідник Давиденко Д. Л. зазначає що «встановлення грошового еквіваленту 
правопорушення сприяв полегшенню проведення переговорів з врегулювання спорів» [1, с. 164]. Таке від-
шкодування називалось «композицією».

У Стародавній Греції існував такий інститут, як проксенія (походить від «гостинність»). він по-
лягав у зверненні сторін до посередника з метою ведення переговорів як між окремими громадянами, так 
і сім’ями, родами або племенами, а також містами чи державами. Такий посередник називався proxenetas 
[3, с. 162]. У римському праві посередник іменувався: intercessor, interpres, internuncius, medium, conciliator, 
interlocutor, philantropus, interpolator, mediator. 

Поширеними також були форми позасудового врегулювання спорів ів Азії (особливо в Китаї та 
Японії), що обумовлювалось особливостями праворозуміння, які сформувались в цій частині світу.

Характерною особливістю періоду Середньовіччя було те, що суперечки, в основному, відбувалися 
між особами, їх сім’ями та родами. Зокрема, так було в той історичних період, коли роль держави у сус-
пільних відносинах була малозначимою. «Найчастіше спори даного періоду виникали із питань землеко-
ристування, оскільки при феодальному ладі земля – основний фактор виробництва, і її втрата позбавляла 
господаря та його родину засобів до існування. Також поширеними були спори між васалами та сеньйора-
ми. Також згодом і Церква була активним учасником суперечок» [1, с. 170]. 

Багато спорів у Європі в X- XI ст. закінчувалися саме укладенням мирової угоди, яка супроводжу-
валась обмінами подарунками, які підтверджували прагнення до миру. Такі мирові угоди досягалися за-
вдяки сприянню посередників, зазвичай  це були спільні друзі або сусіди. 

варто зазначити, що в багатьох європейських державах у ХІІ-ХІV ст. проводилися так звані дні 
примирення (diesamori). в 20-і рр. XII ст. у Англії в  «Законах Генріха І», одним із принципів був: «Pactum 
legem vincitet amori udicim», що перекладається як «угода перевищує право, а мир – судове рішення» [4, с. 
83].

Перш за все для розуміння контексту, в якому використовувалося примирення, слід коротко позна-
чити процедури, що застосовувалися в середньовічній Англії для вирішення спорів. Як відомо, формуван-
ня так званого «загального права» почалося в Англії в період після її завоювання норманами в 1066 р. У 
ранній період становлення common law суперечки вирішувалися судами швидко, але непередбачувано. По-
ряд з цим широко застосовувався судовий поєдинок.  У будь-якому випадку багато що залежало від удачі.
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Більш досконалий спосіб – арбітраж – використовувався комерсантами, які розробили власну сис-
тему права «Law Merchant».  Крім того, важливою англійською змагальною процедурою став суд присяж-
них.

Англійське держава в Середньовіччі також позитивно ставилася до інституту мирової угоди між 
сторонами і заохочувала його застосування. Так, кодекс Етельреда (король Англії в 979-1013,1014-1016 
рр.) встановлював: «Якщо у людини є вибір між примиренням і правом [тобто мировою угодою і судовим 
рішенням], і він вибере мирову угоду, то воно матиме ту ж обов’язкову силу, що і судове рішення» [4, с. 83].

Як було сказано вище, насильницькі способи вирішення спорів були широко поширені в середні 
віки, і Італія в цьому не була виключенням.  Так, ворожнеча гвельфів і гібелінів, а також чорних і білих 
гвельфів  між собою часто приводила до жорстоких сутичок.  Приватні суперечки також нерідко вирішу-
валися по праву сильного.

У «Саксонському дзеркалі», що діяло в Німеччині XIII ст. своє відображення дістав принцип від-
шкодування шкоди. відповідно до ст. 14 Книги II «Земського права», «у випадку необережного вбивства 
та вбивства в умовах необхідної оборони судова справа, як правило, обмежувалася добровільними угодами 
про відшкодування збитків потерпілій стороні» [5, с. 56].

  Однак в XIV ст., в епоху економічного і культурного розквіту в одному з провідних італійських 
економічних центрів – Флоренції, силове «з’ясування стосунків» з кровопролиттям стала винятком, а не 
правилом.  Правилом ж стала судова процедура. Як зазначає історик Р. У. Льюїс, «Пристрасть флорентійців 
до суперечок все частіше виражалася не в простих сварках, не в лютих суперечках і навіть не в публічних 
дискусіях, а в нескінченних судових позовах.  Флорентійці в XIV столітті ніде не відчували себе щасливі-
шими, ніж в суді ... Законники були дуже затребувані в місті, в Флоренції було потрібно в п’ять разів більше 
нотаріусів, ніж лікарів» [6, с. 143].

Як бачимо, проведення в разі конфлікту переговорів з метою встановлення умов компенсації і 
примирення було правовим звичаєм у німецьких народів. Християнська церква не відкинула, а, навпаки, 
зберегла цю традицію, хоча і наповнивши її новим змістом. Разом з тим церква сприяла трансформації в 
розумінні призначення права: від відновлення згоди в суспільстві до забезпечення відплати за порушення 
громадського порядку.  Наслідком такої трансформації стало посилення ролі держави у вирішенні супер-
ечок, зниження ролі примирних процедур.

Для середньовічної Франції характерними були процедури примирення, що відігравали важли-
ву роль у врегулюванні спорів. Статути Марселя, Ніцци, Авіньйону та інших міст у  XIII–XIV століттях 
передбачали мирне вирішення спорів між громадянами, зокрема, в конфліктах між родичами. Принцип 
мирного вирішення спорів базувався  в основному на компенсації шкоди. Аналогічні норми були відобра-
жені в джерелах права Німеччини, Угорщини, Польщі, Чехії, Сербії, Швеції [4, с. 87]. У XVIII ст. інститут 
faiseursdepaix (суддів-примирителів)  застосовувався також у Голландії. 

Україна, як і Франція відноситься до романо-германської правової сім’ї. Головним завданням ми-
рових судів Франції, насамперед, було примирення сторін, а ось додатковим – це врегулювання  незначних 
майнових споров. Після проходження примирення в мирового судді, у разі її невдачі, сторони могли звер-
татися з позовом до суду.

Найдавніші згадки щодо форм позасудового врегулювання спорів на теренах України можна зна-
йти у джерелах права ще  за часів Київської Русі. Н.в. Нестор зазначає, що норми «Руської правди» вже 
передбачали можливість заміни грошовим викупом кровну помсту за завдану образу, що є доказом за-
родження примирної процедури на українських землях [7, с. 165]. Норми Руської правди не зазначають в  
який спосіб і за чиєю ініціативою здійснювалось відшкодування завданої шкоди. 

Окрім того, прикладами вирішення конфліктних ситуацій були такі інститути як князівські з’їзди 
та співправління князів, які сприяли договірному врегулюванню відносин. О.С. Щавельо відображає про-
цедуру князівських з’їздів так: «домовленість про збори; «стояння», тобто зайняття очікувальної позиції на 
місці проведення з’їзду (як правило це було село або невелике місто); обговорення питань, що виносились 
на з’їзд; укладення угоди ( це було не завжди); спільний бенкет, інколи з роздачею подарунків» [8, с. 299]. 

Основними джерелами права України ХVI-XVII ст.ст., за влади Литовського князівства та Поль-
ського королівства, стали Литовські статути 1529 р., 1566 р., 1588 р., в яких була передбачена процедура 
примирення сторін. Єднанням (примиренням) могли закінчуватися земельні, майнові, кримінальні справи. 
«Єднання укладалось в письмовій формі, підписувалось та засвідчувалось печатками свідків. Спір залаго-
джений єднанням не підлягав переданню до суду; у випадку звернення до суду з питанням, яке було вре-
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гульоване єднанням, позивач підлягав грошовому стягненню у вигляді сплати відповідачу сім кіп грошей, 
судді – двох кіп грошей, і підсудку – копи грошей» [9, с. 135]. 

Єднання здійснювалось також за допомогою полюбовного суду, який нагадує сучасний інститут 
третейського суд. Як зазначає З. в. Красіловська «полюбовний суд міг не тільки виносити рішення як тре-
тейський суд, але й міг сприяти виробленню рішення самими сторонами, чим наближався до ролі посеред-
ника медіатора у врегулюванні конфлікту. За результатами розгляду полюбовний суд ухвалював компроміс 
(мирову угоду) сторін конфлікту, підписаний сторонами і засвідчений печатками суддів лист. Компроміс 
підлягав обов’язковому виконанню, інакше сторона, зобов’язання на користь якої його не виконано, могла 
звернутися з позовом до земського суду» [10, с. 59]. 

Примирення заохочувалось також представниками козацької влади. Курінний отаман, паланкові 
судді, а також кошовий намагались примирити сторони, виконуючи роль посередників.

У XVIII ст. «Права, за якими судиться малоросійський народ» визначали два види примирення: без 
посередництва мирителів та за допомогою мирителів, які обрались сторонами (полюбовний суд).

варто зазначити, що інститут примирення мав широке застосування в Україні у ХVІІІ і на початку 
ХІХ століть. Ця практика зникла з приходом радянської влади. Проте, із проголошенням незалежності вона 
відновилась. Зокрема, медіація прийшла в сучасну Україну в 90-х роках, а медіаційні центри створювались 
з 1997 року. вперше медіація застосовувалась у рамках цивільного судочинства.

У сучасному світі посередництво перетворилося на професію, та дуже часто застосовується для 
позасудового врегулювання спорів. Рішення, який вид альтернативного врегулювання спорів потрібно ви-
користовувати у даному випадку, залежить, насамперед, від виду  та стадії спору, а також від того, який 
потрібен вид рішення.

Як бачимо, використання різних форм позасудового врегулювання спорів відмічалося ще з давніх 
часів, зокрема, римське право, відповідно до кодексу Юстиніана, використовувало посередництво. Також 
альтернативні способи вирішення конфліктів закріплювались у німецьких кодексах звичаєвого права та 
інших джерелах права у багатьох країнах. Традиції позасудового врегулювання спорів в Україні мають 
більш ніж тисячолітню історію, починаючи з Х ст. і закінчуючи першою третиною ХХ ст. Зникла система 
альтернативних способів вирішення спорів із запровадженням радянського права, а відновилась у 90-х 
роках ХХ ст.

Отже, проаналізувавши історичні  аспекти,  можна дійти висновків, що правосуддя в Україні часто 
відбувалося за допомогою судів, проте нерідко конфлікти також вирішували за допомогою посередників, 
з примиренням сторін. Сутність такого посередництва, не є новою для України, проте на сучасному етапі 
її розвитку необхідно, насамперед, визначити правові можливості функціонування  та реалізації основних 
форм позасудового врегулювання спорів. Можна сподіватися, що даний інститут органічно увійде до пра-
вової системи України, адже він не є чужим для неї,  проте є модернізованим та придатним для функціону-
вання як в українському правовому просторі, так і для вирішення міжнародних конфліктів.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З НЕЗАКОННИМ  

ПОВОДЖЕННЯМ ІЗ ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ В УКРАЇНІ
Досліджено особливості поводження із зброєю згідно з чинним кримінальним та адміністративним 

законодавством. Особлива увага приділяється характеристиці відповідальності за поводження із зброєю згідно 
з чинним законодавством. Висвітлюються основні проблеми, пов’язані із розумінням природи та застосування 
зброї в адміністративному судочинстві. Акцентовано на актуальності  теми в сьогоденні.

Ключові слова: адміністративне судочинство, зброя, вогнепальна зброя, реєстрація зброї, використання 
зброї, боєприпаси.

Вербицкая М., Гнатив М.
Некоторые аспекты юридической ответственности за правонарушения, связанные с незаконным 

обращением с огнестрельным оружием в Украине
Статья посвящена особенностям обращения с оружием согласно действующего уголовного и 

административного законодательства. Особое внимание уделяется характеристике ответственности за 
обращение с оружием согласно действующему законодательству. Освещаются основные проблемы, связанные 
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с пониманием природы и применения оружия в административном судопроизводстве. Акцентируется внимание 
на актуальность данной темы в настоящем.

Ключевые слова: административное судопроизводство, оружие, огнестрельное оружие, регистрация 
оружия, использование оружия, боеприпасы.

Verbitska M., Hnativ M.
Some aspects of legal liability for offenses related to illegal handling of firearms in Ukraine
The article is devoted to the peculiarities of handling weapons in accordance with current criminal and 

administrative legislation. Special attention is paid to the characteristics of responsibility for handling weapons in 
accordance with current legislation. The main problems related to understanding the nature and use of weapons in 
administrative proceedings are highlighted. Attention is focused on the relevance of this topic in the present.

Keywords: administrative proceedings, weapons, firearms, registration of weapons, use of weapons, ammunition.

Постановка проблеми. враховуючи технічний прогрес та розвиток сучасного суспільства, а також 
останні події в державі у зв›язку з військовим конфліктом на Сході України та значно частішими злочина-
ми, пов’язаними із застосуванням вогнепальної зброї, вважаємо однією з найбільш актуальних проблем 
вітчизняного сьогодення саме проблему використання, зберігання та реалізації зброї.

водночас зброю різних видів можна використовувати для самозахисту, мисливства, спортивного 
змагання і т. д. відповідно до статті 46 Закону України «Про Національну поліцію» поліцейський уповно-
важений на зберігання, носіння вогнепальної зброї, а також на її застосування і використання лише за умо-
ви, що він пройшов відповідну спеціальну підготовку. Діяльність представників правоохоронних органів 
спрямована на захист прав, свобод та законних інтересів громадян України, у результаті чого громадяни 
отримують сприятливе підґрунтя для виконання своїх обов’язків.

На сучасному етапі розвитку законодавства в Україні правова регламентація прав та обов’язків, 
пов’язаних із використанням, зберіганням та реалізацією зброї, є недосконалою, правові норми суперечли-
ві, щодо окремих питань взагалі існують прогалини тощо. На сьогодні немає зведеного базового законодав-
чого акта у сфері врегулювання суспільних відносин, пов’язаних зі зброєю. відтак на розгляд верховної 
Ради України у серпні 2019 р. був винесений законопроєкт про зброю, а у вересні цього самого року – 
законопроєкт про обіг зброї. Така активність законодавця у цій сфері свідчить про те, що є проблеми щодо 
регулювання обігу зброї, її використання та притягнення до відповідальності за правопорушення, пов’язані 
із зброєю.

Незважаючи на це, законодавча база, як і сама вогнепальна зброя, мають використовуватися на-
самперед для захисту населення. І на сьогодні, і протягом багатьох епох зброю використовували як засіб 
жорстокого примусу, безвідмовної маніпуляції, виконання протиправних дій для особистих потреб тощо. 
Часто зброя була засобом для розвитку злочинності, адже найбільш глобальними проблемами світу, як і 
самої України, є такі: торгівля наркотиками,  зброєю та  людьми.

Згідно зі ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність та 
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Суперечливість у підходах щодо регламентації правовідносин, пов’язаних із придбанням, носін-
ням та використанням зброї, провокує вчинення правопорушень у цій сфері та створює загрозу безпечному 
співіснуванню громадян України і реалізації їхніх невід’ємних конституційних прав. 

відповідальність за правопорушення, пов’язані з вогнепальною зброєю, передбачена як у Кримі-
нальному кодексі України (далі КК України), так і в Кодексі України про адміністративні правопорушення 
(далі – КУпАП). КК України, наприклад, за незаконне поводження зі зброєю визначає доволі суворе пока-
рання – обмеження волі або позбавлення волі. Призначення покарання за такі кримінальні правопорушен-
ня – це та площина, у якій тривалий час дискутують науковці, вона потребує глибокого теоретичного дослі-
дження, оскільки судова практика виявила багатоманітність підходів суду до визначення міри покарання. 
Таким чином, резюмуємо, що дослідження юридичної відповідальності за правопорушення, пов’язані з 
використанням зброї, є актуальним та важливим науковим поступом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Юридичні особливості використання зброї в галузі 
кримінального права досліджували: С. Грищак, в. Лень, П. Мітрухов, серед адміністративістів, які займа-
лися питаннями адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з використанням зброї, 
варто виокремити О. Мердову, в. Прокопенка, К. Чишка тощо.
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Мета статті – розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за правопорушен-
ня, пов’язані з використанням вогнепальної зброї, та узагальнення підходів щодо визначення міри пока-
рання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Протягом багатьох років тривала тенденція щодо ви-
користання зброї з різною метою. Її  застосовували насамперед державні служби для зберігання громад-
ського порядку, а також у спорті як для вистрілу під час марафонів, так і в біатлоні. Також зброю носили 
для самозахисту, сьогодні це дозволено у багатьох країнах світу. Але із посиленням різноманіття застосу-
вання зброї збільшується її використання для злочинних цілей. Саме тому в КК України та КУпАП, з ме-
тою застереження громадян і справедливого покарання злочинців, є попередження щодо неправомірного 
використання зброї.

Проте сьогодні незаконний обіг зброї в Україні зростає стрімкими темпами. Згідно з оцінками 
Української асоціації власників зброї, на початок 2014 р. в протиправному володінні українців  було при-
близно 4 млн нелегальних одиниць вогнепальної зброї. З дня початку неоголошеної війни на Сході України 
ця кількість збільшилась як мінімум на декілька сотень тисяч одиниць. Бойовики терористичних органі-
зацій ДНР та ЛНР систематично грабують склади озброєння, захоплюють військові частини, підрозділи 
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, завозять зброю під прикриттям гумані-
тарної допомоги з Російської Федерації [1].

Насамперед варто проаналізувати, що містить дефінітивна конструкція «зброя», адже тлумачення 
вказаного поняття безпосередньо впливає на кваліфікацію правопорушень, пов’язаних із нею, а відтак і на 
ефективність судової діяльності щодо притягнення до відповідальності за такі правопорушення.

Чіткого визначення цього поняття немає. відповідно до КК України, зокрема частини 5 ст. 36 («Не-
обхідна оборона»), використання зброї в межах самооборони, для захисту житла або честі й гідності як 
своєї, так і громадян не є перевищенням меж самооборони. Також згідно з п. 1 ст. 294 КК України («Масові 
заворушення») зброя у такому випадку – це своєрідний важіль впливу на громадський порядок, честь і 
гідність громадян, життя та здоров’я особи, власність тощо. Тобто КК України передбачає можливість ви-
користання зброї в межах закону з превентивною чи іншою законною метою.

Натомість КУпАП оперує іншими дефінітивними конструкціями щодо зброї. Наприклад, у ст. 29 
КУпАП («Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом правопо-
рушення») йдеться про те, що зброя може бути основним джерелом існування, що характеризується як 
мисливство. Інший приклад – ст. 191 КУпАП («Порушення громадянами правил зберігання, носіння або 
перевезення нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів»), яка містить 
імперативну вказівку про те, що зброя має бути офіційно зареєстрована, адже це небезпечна річ.

Таким чином, згідно з КК України зброя є засобом самооборони і будь-яке її застосування характе-
ризується лише прямим умислом, а  відповідно до КУпАП зброя – це один із засобів існування та праці і в 
такому разі її використання характеризується не лише прямим, а й непрямим умислом.

Ці обидва  кодекси об›єднує  розуміння того, що за будь-яких обставин зброя, незалежно від її виду, 
несе небезпеку і за її неправомірне використання передбачена відповідальність і  покарання.

Ми зосередили свою увагу на вогнепальній зброї, оскільки високий рівень криміналізації населен-
ня України сьогодні та спрощений доступ до вогнепальної зброї, що зумовлено військовим конфліктом з 
Російською Федерацією на Сході України, створили підґрунтя для суттєвого збільшення кількості право-
порушень, пов’язаних з незаконним обігом та застосуванням вогнепальної зброї.

в Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використан-
ня вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для від-
стрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 
несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових 
матеріалів, затвердженій Наказом МвС України від 21.08.98 № 622, вогнепальною вважається  зброя, яка 
призначена для ураження цілей снарядами, що одержують спрямований рух у стволі (за допомогою сили 
тиску газів, які утворюються в результаті згоряння метального заряду) та мають достатню кінетичну енер-
гію для ураження цілі, що знаходиться на визначеній відстані (п. 8.2).

Ст. 1 проекту регуляторного закону про зброю містить визначення основоположних понять. Зо-
крема, дещо іншим є трактування вогнепальної зброї: це переносна ствольна зброя, яка спричиняє направ-
лений постріл метальної частини боєприпасу за рахунок енергії вибухової речовини, за винятком старо-
винної дульнозарядної вогнепальної зброї або її моделей [2]. Зазначимо, що газові пістолети (револьвери) 
не належать до вогнепальної зброї.
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Натомість у проекті закону про обіг зброї вогнепальна зброя визначається як ствольна зброя, яка 
призначена для ураження цілей снарядами, що одержують спрямований рух за рахунок енергії, що утво-
рюється в процесі згоряння порохового метального заряду чи спеціальних горючих сумішей, та мають 
достатню кінетичну енергію для ураження цілі, що знаходиться на визначеній відстані. Достатньою для 
ураження цілі є кінетична енергія, величина якої на відстані одного метра від дульного зрізу зброї має бути 
рівна чи більша за 0,5 Дж/мм2 [3].

вважаємо, що обидва законопроєкти потрібно приймати одночасно, вони мають доповнювати один 
іншого і не мають містити колізійних норм. Крім того, на наш погляд, немає змісту обтяжувати їх  визна-
ченнями термінів,  достатньо, аби дефінітивний апарат був визначений у регуляторному законі про зброю, 
а в законі про обіг зброї уже мають міститися конкретні правила, спрямовані на регламентацію саме такого 
обігу залежно від виду зброї.

вищевказана Інструкція містить правила про порядок видачі дозволів на отримання зброї. Зокре-
ма, на законних підставах всі українці можуть володіти тільки гладкоствольною мисливською (з 21 року), 
нарізною мисливською (з 25-річного віку) та травматичною і пневматичною зброєю (з 18 років).

Спеціальними нормами регулюється не лише дозвіл на видачу вогнепальної зброї, а й її зберігання. 
Так, зброя повинна зберігатися у металевих шафах (сейфах), стінки яких мають бути завтовшки не менше 
3 мм з внутрішніми замками (не менше двох). Дверці шаф для міцності укріплюються металевими наклад-
ками або косинцями. На дверцях шафи з внутрішнього боку має бути опис зброї, основних частин зброї, 
бойових припасів, пристроїв та патронів до них за номерами (п. 11.7 Інструкції).

Одним із найважливіших чинників є те, що вогнепальна зброя та припаси повинні зберігатися за 
місцем реєстрації. Якщо  зброя була перенесена в інше місце або продана, про це потрібно повідомити 
органи Національної поліції у відповідний строк. в іншому разі особа притягуватиметься до адміністра-
тивної відповідальності.

Згідно з п. 7.7 Інструкції перевірка умов зберігання вказаної зброї проводиться у присутності двох 
людей, що не є співробітниками органів Національної поліції, за згодою чи вимогою власника або на ви-
могу особи, яка співволодіє зброєю. Після проведення перевірки складається протокол за згодою власника 
або  без згоди (у випадку виявлення порушень щодо зберігання). Після цього представник органів Націо-
нальної поліції виносить припис про усунення виявлених порушень під підпис власника і надає тридцяти-
денний строк для їх усунення. Після усунення порушень власник повинен у письмовій формі повідомити 
посадову особу про усунення цих порушень. Крім того, власник притягається до адміністративної відпо-
відальності відповідно до ст. 190, 191, 192 КУпАП [4].

Носіння вогнепальної зброї має бути безпечним, тому власник зброї носить її у спеціальній кобурі, 
чохлі, кейсі або в інших речах, що унеможливлює доступ сторонніх осіб до зброї та запобігає втраті зброї. 
Натомість забороняється носіння вогнепальної зброї в готовій позиції до стрільби [4].

вогнепальна зброя може використовуватися для захисту, у спортивних змаганнях, у мисливстві за 
професійною необхідністю і т. п.

відповідно до проєкту закону «Про обіг зброї» у випадку використання цивільної зброї особа має 
право використовувати її для захисту себе та інших осіб від кримінального правопорушення, для захисту 
свого майна або майна інших осіб, або для затримання особи, яка переслідується, а ще для захисту від 
тварин, що нападають. 

відповідно до того самого  проєкту закону особа може застосувати зброю за потреби або дістати 
її, якщо вважатиме, що така необхідність виникне. Після застосування зброї необхідно переконатися, що 
загрози для життя і здоров’я більше немає, і викликати на місце події швидку допомогу та Національну 
поліцію для фіксації інциденту.

Особа, яка правомірно застосувала зброю, не підлягає адміністративній чи кримінальній відпо-
відальності та не зобов’язана відшкодовувати збитки (моральні та / або матеріальні), які вона завдала вна-
слідок  застосування  зброї. Обов›язок щодо компенсування шкоди, завданої внаслідок правомірного за-
стосування зброї, покладається на особу (осіб), яка вчинила протиправні дії, що призвели до застосування 
зброї, чи на спадкоємців таких осіб, у межах вартості їхніх часток успадкованого від правопорушника 
майна. Це правило випливає із презумпцій кримінального та цивільного права, однак у випадку прийняття 
законопроєкту про зброю воно буде закріплене законодавчо, оскільки виписане у ньому.

За протиправне поводження зі зброєю може настати як кримінальна відповідальність, так і адміні-
стративна.
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Розгляньмо окремі аспекти відповідальності, передбаченої ст. 263 КК України «Незаконне пово-
дження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», ст. 264 КК України «Недбале збері-
гання вогнепальної зброї або бойових припасів» та ст. 174 КУпАП «Стрільба з вогнепальної, холодної ме-
тальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними 
за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в невідведених 
для цього місцях або з порушенням установленого порядку», ст. 190 КУпАП «Порушення громадянами по-
рядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної 
зброї».

Насамперед у зв’язку з вищеописаною проблемою щодо правової регламентації суспільних від-
носин, пов’язаних з вогнепальною зброєю, варто зазначити, що велика Палата верховного Суду припи-
нила тривалі дискусії серед правників щодо можливості притягнення до кримінальної відповідальності 
за ст. 263, 263-1, 264 КК України, висловивши позицію у постанові від 03 липня 2019 р, № 288/1158/16-к, 
що під «передбаченим законом дозволом» на поводження зі зброєю у розумінні ст. 263 КК варто вважати 
дозвіл, що може бути встановлений будь-яким нормативно-правовим актом, у тому числі підзаконним [5].

Йшлося про те, що законом досі не визначені дозвільні правила щодо поводження з вогнепальною 
зброєю, вони містяться у підзаконному нормативному акті.

Ми погоджуємося з таким баченням верховного Суду, хоча воно суперечить думці багатьох  на-
уковців з огляду на те, що поняття «закон» у практиці Європейського суду з прав людини значно ширше від 
розуміння законодавчого акта. Так, згідно з практикою ЄСПЛ, закон може містити і підзаконні нормативні 
акти, і навіть за певних обставин сталу судову практику, якщо така практика за законом чи в силу тради-
цій є обов’язковою (див., зокрема, mutatismutandis п. 93 рішення ЄСПЛ від 18 червня 1971 р. у справі «Де 
вільде, Оомс та версип проти Бельгії», п. 88 рішення ЄСПЛ від 10 листопада 2005 р. у справі «Лейла Сахін 
проти Туреччини»).

Крім того, розглядаючи вказані категорії справ, суди також послуговуються Постановою верхо-
вного Суду України № 3 від 26.04.2002 року «Про судову практику в справах про викрадення та інше неза-
конне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи 
радіоактивними матеріалами», у п. 2 якої також зазначено, що при вирішенні питання, чи є незаконними 
дії, пов’язані зі зброєю, судам необхідно керуватися Положенням про дозвільну систему, Інструкцією... та 
іншими нормативними актами.

Отже, яким чином слід розмежовувати межі кримінальної та адміністративної відповідальності, 
наприклад, за порушення правил щодо придбання та зберігання вогнепальної зброї, адже об’єкт в обох ви-
падках – громадська безпека в частині убезпечення від порушення правил обороту (користування населен-
ням) вогнепальної і холодної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв, а суб’єкт 
загальний (відповідальність настає з 16 років).

Об›єктивна сторона охоплює придбання – дії, які полягають у платному чи безоплатному набутті 
відповідних предметів будь-яким способом (крім вказаних у ст. 262 КК України) – купівлі, обміну, одер-
жання як плати за виконану роботу чи надані послуги, привласнення знайденого одержання в подарунок 
чи як відшкодування боргу тощо; зберігання  дії, пов’язані з володінням незалежно від його тривалості 
вказаними предметами, які знаходяться не при винній особі, а у вибраному і відомому їй місці. Такі при-
дбання та зберігання є незаконними, тобто здійснюються без відповідного дозволу. Об’єктивна сторона 
завжди характеризується умислом під час вчинення злочину, а під час вчинення адміністративного право-
порушення – умислом або необережністю.

Різниця у тому, що в КУпАП йдеться про порушення правил поводження з вогнепальною мислив-
ською зброєю (ст. 190,191), нагородною (191), а в КК України передбачена відповідальність за незаконне 
поводження зі всіма іншими видами вогнепальної зброї. Тобто кримінальна відповідальність передбача-
ється лише за зброю другої, третьої та четвертої категорії (за класифікацією законопроєкту про зброю), а 
адміністративна відповідальність передбачена лише за зброю першої категорії, адже вона не має смертель-
ного характеру, якщо її використовувати правильно.

Крім того, варто зауважити, що дуже часто вчинення злочину з використанням зброї, бойових при-
пасів чи вибухових речовин, що перебували у незаконному володінні винної особи, утворює сукупність 
злочинів і кваліфікується за ст. 263 КК і статтею КК, яка передбачає відповідальність за вчинений злочин 
(крім бандитизму – ст. 257 КК, оскільки озброєність банди є кваліфікаційною ознакою злочину). Це, зо-
крема, ст. 115 КК України «Умисне вбивство» або ст. 187 «Розбій» тощо.
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Кримінальна відповідальність за недбале зберігання вогнепальної зброї може наставати лише у 
випадку, якщо це спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки, а отже, такий злочин завжди буде в 
сукупності з іншим тяжким злочином.

Яскравим прикладом неоднозначності кваліфікації за правопорушення, пов’язані з незаконним по-
водженням із вогнепальною зброєю, є сумнозвісна справа, яка сколихнула всю Україну, коли 03 червня 
2019 р. у Переяславі-Хмельницькому поліцейські Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській 
області стріляли по металевих бляшанках з рушниці з патроном Флобера, яку можна придбати без дозво-
лу, у вільний від роботи час у стані алкогольного сп’яніння. У результаті їхніх дій випадково був вбитий 
п’ятирічний Кирило Тлялов. У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток чере-
па та пошкодження головного мозку [6].

Спершу у Державному бюро розслідувань повідомляли, що підозри поліцейським вручили за вчи-
нення замаху на умисне вбивство малолітньої дитини (ст. 208 КПК України). Пізніше статтю змінили на 
необережне тяжке тілесне ушкодження (ч. 2, ст. 28, ст. 128 КК України). Потім підозру доповнили статтею 
за хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України). Після того, як стало відомо, 
що Кирило помер у лікарні, прокуратура Київської області перекваліфікувала справу на умисне вбивство 
(п. 2, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України), а також залишила звинувачення у хуліганстві.

5 листопада 2019 р. Державне бюро розслідувань змінило основну кваліфікацію злочину. Четверо 
осіб, як і до цього, підозрюються у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України) та незаконному носінні та збері-
ганні вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263 КК України). Та як відомо, лише одному з поліцейських оголосили 
підозру у необережному вбивстві (ч. 1 ст. 119 КК України), а не в умисному, як було до цього. 6 грудня 
Державне бюро розслідувань оголосило про завершення досудового розслідування. За кілька тижнів про-
куратура передала справу до суду [7].

Завдяки медійній і громадській підтримці справа доведена до суду із обвинувальним актом, проте 
були вагомі підстави побоюватися, що вказані правопорушники притягуватимуться лише до адміністра-
тивної відповідальності відповідно до ст. 174 КУпАП «Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи 
пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми 
властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього 
місцях або з порушенням установленого порядку», яка передбачає покарання накладення штрафу від ста 
до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї, пристроїв для від-
стрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 
несмертельної дії і бойових припасів.

На цьому етапі важливо, якою буде позиція суду щодо вироку, у тому числі з точки зору проведення 
нашого наукового дослідження.

Висновки. Підводячи підсумки нашого дослідження варто наголосити на тому, що ми переконані, 
що поступ законодавця у бік більш чіткого правового врегулювання правовідносин та відповідальності за 
правопорушення, пов’язаних зі зброєю, є дуже позитивною тенденцією. Проте два основні законопроєкти 
«Про зброю» та «Про обіг зброї» мають бути досконально узгоджені між собою, не дублювати один одно-
го, тим більше не суперечити один одному в окремих нормах, а тоді вже прийняті найближчим часом. Після 
цього потрібно удосконалити усе чинне законодавство у цій сфері відповідно до цих законів.

Крім того, ми вважаємо  доцільним посилення кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані 
зі зброєю, яке відбулося в 2012 р. У березні 2018 р. був зареєстрований законопроект № 8203 «Про вне-
сення змін до ст. 263 Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за незаконне пово-
дження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)», яким запропоновано передбачити 
відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк не від трьох до семи років, а від шести до десяти 
років. Тобто пропонується передбачити ще суворіше покарання за такі злочини. На наш погляд, такі зміни 
є на часі.

Щодо адміністративної відповідальності за досліджувані правопорушення, то, на жаль,  часто не-
високий професіоналізм представників поліції призводить до неправильного оформлення адміністратив-
них матеріалів, унаслідок чого суди не можуть притягнути до відповідальності правопорушників.
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ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЯГНЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ПРО-
ЦЕСІВ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

У статті досліджено актуальні проблеми України у сфері захисту та охорони навколишнього природ-
ного середовища при реалізації Цілей сталого розвитку України. Окреслено сучасний стан природокористуван-
ня в Україні. Визначено причини, що призвели до виникнення екологічних проблем і до задовільного стану реалі-
зації державної екологічної політики. Обґрунтовано доцільність вжиття заходів для покращення публічного 
адміністрування у сфері навколишнього природного середовища, а також заходи для покращення формування 
та реалізації державної екологічної політики України.

Ключові слова: навколишнє природне середовище, публічне адміністрування, державна екологічна по-
літика, природні ресурси, природокористування.

Бібл.: 15.

Дулиба Е., Мельнык О., Зленко А., Дураева Н. 
Цели устойчивого развития Украины и природопользования: актуальные проблемы достижение 

сбалансированности процессов использования и воссоздания природных ресурсов
В статье исследованы актуальные проблемы Украины в сфере защиты и охраны окружающей среды 

при реализации Целей устойчивого развития Украины. Определено современное состояние природопользова-
ния в Украине. Выявлены причины, которые привели к возникновению экологических проблем и к удовлетво-
рительному состоянию реализации государственной экологической политики. Обоснована целесообразность 
принятия мер для улучшения публичного администрирования в сфере окружающей среды, а также меры по 
улучшению формирования и реализации государственной экологической политики Украины.
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экологическая политика, природные ресурсы, природопользование.

Duliba Ye., Melnyk O., Zlenko A., Duraeva N. 
Objectives of sustainable development of Ukraine and nature management: actual problems of achieving 

balancing processes of use and reproduction of natural resources
The article investigates the relevant problems of Ukraine in the field of protection and protection of the 

environment when implementing the goals of sustainable development of Ukraine.
The current state of nature management in Ukraine is outlined. It is noted that Ukraine belongs to a group of 

countries with complex environmental problems.
The reasons that led to the emergence of environmental problems and to a satisfactory state of implementation 

of state environmental policy: the subordination of environmental priorities of economic expediency; the predominance 
of resource and energy-intensive industries in the structure of the economy, mostly negative environmental impact, which 
is significantly increased due to the non-regulatory legislation when moving to market conditions; physical and moral 
demolition of fixed assets in all branches of the national economy; ineffective system of public administration in the 
field of environmental protection and regulation of the use of natural resources, unsatisfactory level of compliance with 
environmental legislation and environmental rights and duties of citizens; unsatisfactory control over the observance of 
environmental legislation and the disadvantage of the inevitability of responsibility for its violation; insufficient funding 
from state and local budgets of environmental measures, financing of such measures for residual principle.

It is noted that the key to the effective sustainable development of Ukraine should be the formation of effective 
state environmental policy and its implementation. It is necessary to reform the normative principles of public 
administration in the field of natural resources.

Keywords: environment, public administration, state ecological policies, natural resources, nature management.

Постановка проблеми. Проблеми сталого розвитку та охорони навколишнього середовища став-
лять перед людством безпрецедентний за масштабами та складністю виклик. Актуальні проблеми екосис-
теми були добре інтегровані в цілі розвитку тисячоліття ООН, в яких встановлені основні напрями для 
захисту нашої планети, що мають фундаментальне значення для добробуту людини. Приєднавшись до гло-
бального процесу забезпечення сталого розвитку, Україна адаптувала 17 глобальних цілей з урахуванням 
специфіки національного розвитку.

Екологічна рівновага та досягнення стійкого розвитку захисту навколишнього середовища стала 
невід’ємною частиною державної політики України. водночас у процесі впровадження та реалізації гло-
бальних цілей, Україна стикнулася з рядом проблем, пов’язаних з раціональним природокористуванням та 
балансуванням цінностей природи з соціально-економічним розвиток держави.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. в Україні чимало вчених займалися дослідженням 
окремих аспектів захисту та охорони навколишнього природного середовища. Зокрема, слід відмінити 
праці М.М. Сливки «взаємодія суб’єктів охорони навколишнього природного середовища (адміністратив-
но-правовий аспект)» [1], Ю.О. Легези «Адміністративно-правові засади публічного управління у сфері 
використання природних ресурсів»[2], А.С. Євстігнєєва «Проблеми правового забезпечення екологічної 
безпеки у сфері спеціального природокористування в Україні»[3], Л.Є. Хижні «Адміністративна відпові-
дальність за вчинення правопорушень у сфері захисту довкілля в Україні» [4], в.І. Теремецького «Охорона 
навколишнього природного середовища в Україні: проблеми законодавчого забезпечення» [5]. водночас, 
незважаючи на численні наукові розробки, проведені науковцями, потребує додаткової уваги розгляд акту-
альних проблем впровадження Цілей сталого розвитку України в частині забезпечення екологічної безпеки 
та збереження природних ресурсів.

Мета статті – розглянути актуальні проблеми досягнення збалансованості процесів використання 
та відтворення природних ресурсів під час виконання Цілей сталого розвитку України та визначити пер-
спективи удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Життєво необхідною умовою існування людини є на-
явність безпечного довкілля як сукупності природних та антропогенних об’єктів, умов та факторів, які її 
оточують [6, с. 630]. Одним із конституційних обов’язків держави є забезпечення екологічної безпеки і 
підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, 
збереження генофонду Українського народу [7].

Незважаючи на достатньо розвинене адміністративно-правове регулювання сфери природокорис-
тування (йдеться про Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охо-
рону атмосферного повітря», «Про природно-заповідний фонд України, «Про оцінку впливу на довкілля», 
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«Про екологічний аудит», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», Кодекс України про надра, водний 
кодекс України, Лісовий кодекс України), варто констатувати той факт, що Україна належить до групи 
країн зі складними проблемами довкілля. У зв’язку з антропогенним навантаженням близько 70 % по-
верхневих вод і значна частка запасів ґрунтових вод в Україні втратили своє значення як джерело питного 
водопостачання. Близько 4 млн тонн забруднюючих речовин щорічно викидається у повітряний басейн. 
Спостерігаються численні викиди парникових газів, скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище, невирішене питання поводження з відходами. Існуюча практика землекористування спричи-
няє погіршення стану земель, а виснажливе використання земельних, лісових і водних ресурсів призводить 
до незворотних втрат екосистемного та біологічного різноманіття. Частка природно-заповідних територій 
(6,6 % від загальної площі країни) є недостатньою для запобігання таким втратам. Забруднення й засмі-
чення морського середовища та прибережних зон, незбалансоване використання морських ресурсів і від-
сутність інтегрованого управління природокористуванням залишаються ключовими факторами, що визна-
чають незадовільний стан довкілля Чорного та Азовського морів [8].

До того ж, до екологічних проблем, що існують в Україні, слід віднести: зміну клімату, забруднення 
атмосферного повітря, деградація та забруднення ґрунтів, проблеми, пов’язані з експлуатацією надр, збе-
реження біорізноманіття, поводження з відходами.

Першопричинами екологічних проблем України є:
1) підпорядкованість екологічних пріоритетів економічній доцільності; неврахування наслідків для 

довкілля у законодавчих та нормативно-правових актах, зокрема у рішеннях Кабінету Міністрів України та 
інших органів виконавчої влади;

2) переважання ресурсо- та енергоємних галузей у структурі економіки з переважно негативним 
впливом на довкілля, що значно посилюється через неврегульованість законодавства при переході до рин-
кових умов господарювання;

3) фізичне та моральне зношення основних фондів у всіх галузях національної економіки;
4) неефективна система державного управління у сфері охорони навколишнього природного се-

редовища та регулювання використання природних ресурсів, зокрема неузгодженість дій центральних і 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, незадовільний стан системи дер-
жавного моніторингу навколишнього природного середовища;

5) низький рівень розуміння в суспільстві пріоритетів збереження довкілля та переваг збалансова-
ного (сталого) розвитку, недосконалість системи екологічної освіти та просвіти;

6) незадовільний рівень дотримання природоохоронного законодавства та екологічних прав і 
обов’язків громадян;

7) незадовільний контроль за дотриманням природоохоронного законодавства та незабезпечення 
невідворотності відповідальності за його порушення;

8) недостатнє фінансування з державного та місцевих бюджетів природоохоронних заходів, фінан-
сування таких заходів за залишковим принципом [9].

Приєднавшись до глобальних цілей тисячоліття до 2030 року, Україна почала вживати заходи щодо 
покращення екологічної ситуації та досягнення збалансованості процесів використання та відтворення 
природних ресурсів. Аналіз цих цілей дає можливість зробити висновок, що майже третина цілей розвитку 
тисячоліття пов’язані з навколишнім природним середовищем, зокрема: забезпечення доступності та ста-
лого управління водними ресурсами та санітарією; вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною 
клімату та її наслідками; збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в 
інтересах сталого розвитку; захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному викорис-
танню; раціональне лісокористування; боротьба з опустелюванням; припинення і повернення назад (роз-
вертання) процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття [10].

Цілі сталого розвитку чітко визначають тісні зв’язки між економікою, суспільством і навколишнім 
природним середовищем. Економічне зростання кожної держави неминуче призводить до збільшення ви-
користання природних ресурсів та відходів споживання та збільшує антропогенне навантаження на на-
вколишнє середовище. Процеси глобалізації та соціальної трансформації збільшили пріоритет охорони 
навколишнього середовища, бажання досягти екологічного балансу та забезпечення сталого розвитку [11].

Протягом тривалого часу економічний розвиток держави супроводжувався незбалансованою екс-
плуатацією природних ресурсів, низькою пріоритетністю питань захисту довкілля, нехтуванням екологіч-
них програм розвитку, екологічних нормативів, що унеможливлювало досягнення збалансованого (стало-
го) розвитку.



Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. 
Інформаційне право. Міжнародне право.

  ISSN 2524-0129 (Print) / ISSN (2664-5718) (Online). Актуальні проблеми правознавства. 1 (25)/2021                             43

Підпорядкування екологічних пріоритетів до економічної доцільності, нездатність враховувати у 
законодавчих та регуляторних актах впливу на навколишнє природне середовище, неефективне публічне 
адміністрування у сфері охорони навколишнього середовища, недостатнє фінансування державними та 
місцевими бюджетами екологічних заходів призвело до збільшення техногенного навантаження на еколо-
гічну систему, до поступового руйнування навколишнього природного середовища.

Сьогодні збереження природного середовища життєдіяльності населення, забезпечення екологіч-
но збалансованого природокористування; охорона природних ресурсів та природних комплексів і систем: 
атмосферного повітря, вод, земель і ґрунтів, лісів, надр, біологічного та ландшафтного різноманіття і еко-
логічна безпека є основними умовами сталого розвитку України.

Збалансоване природокористування повинно ґрунтуватись на засадах сталого розвитку, тобто тако-
го функціонування господарського комплексу країни, за якого одночасно задовольняються зростаючі мате-
ріальні і духовні потреби населення, забезпечується раціональне та екологічно безпечне господарювання 
і високоефективне та раціональне використання природних ресурсів, створюються сприятливі умови для 
здоров’я людини. Природокористування може бути екологічно збалансованим та сталим за умови його 
екологічної безпечності, тобто відсутності порушень при його здійсненні екологічної безпеки як стану до-
вкілля та суб’єктивного права фізичної особи [3].

З огляду на неможливість природним шляхом подолати вплив промислового забруднення поверх-
невих і підземних вод, атмосфери, виснаження природних ресурсів, що становить реальну загрозу націо-
нальній безпеці, основною причиною критичного стану навколишнього природного середовища є низький 
рівень реалізації екологічної державної політики в України, відсутність реального впливу громадянського 
суспільства на прийняття екологічно значущих рішень призводить до екологічного правового нігілізму, а 
також дискредитації та фактичного руйнування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища лобістами великого промислового і аграрного бізнесу [12].

Розуміння важливості відповідального споживання та виробництва в країні вимагає розробка та 
реалізація здорової екологічної політики та прийняття заходів щодо забезпечення хорошого управління з 
достатнім фінансуванням діяльності охорони навколишнього середовища. Сьогодні залишається актуаль-
ним досягнення доброго стану довкілля шляхом запровадження екосистемного підходу до всіх напрямів 
соціально-економічного розвитку України з метою забезпечення конституційного права кожного громадя-
нина України на чисте та безпечне довкілля, впровадження збалансованого природокористування і збере-
ження та відновлення природних екосистем. втім збереження означає не лише використання природних 
ресурсів без шкоди, тобто припинення виснажливого використання природних ресурсів (зокрема, земель-
них, лісових, водних ресурсів, надр), але й розвиток природних ресурсів для майбутніх поколінь, включа-
ючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

важливість гарантування сталого розвитку як необхідної умови забезпечення екологічної безпеки 
визначено Стратегією сталого розвитку «Україна-2020» [13] та Стратегією національної безпеки Украї-
ни [14].

в Основних засадах (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2030 року 
основними засадами державної екологічної політики визначено: збереження такого стану кліматичної 
системи, який унеможливить підвищення ризиків для здоров’я та благополуччя людей і навколишнього 
природного середовища; досягнення Україною Цілей Сталого Розвитку (ЦСР), які були затверджені на 
Саміті Організації Об’єднаних Націй зі сталого розвитку у 2015 році; сприяння збалансованому (сталому) 
розвитку шляхом досягнення збалансованості складових розвитку (економічної, екологічної, соціальної), 
орієнтування на пріоритети збалансованого (сталого) розвитку; інтегрування екологічних вимог під час 
розроблення і затвердження документів державного планування, галузевого (секторального), регіонально-
го та місцевого розвитку та у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля; міжсекторальне партнерство та залучення заінтересованих 
сторін; запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, що перед-
бачає аналіз і прогнозування екологічних ризиків, які ґрунтуються на результатах стратегічної екологічної 
оцінки, оцінки впливу на довкілля, а також комплексного моніторингу стану навколишнього природного 
середовища; забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, 
підвищення рівня екологічної безпеки в зоні відчуження; забезпечення невідворотності відповідальності 
за порушення природоохоронного законодавства; застосування принципів перестороги, превентивності 
(запобігання), пріоритетності усунення джерел шкоди довкіллю, «забруднювач платить»; відповідальність 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за доступність, своєчасність і достовірність 
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екологічної інформації; стимулювання державою вітчизняних суб’єктів господарювання, які здійснюють 
скорочення викидів парникових газів, зниження показників енерго- та ресурсоємності, модернізацію ви-
робництва, спрямовану на зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, зокрема 
вдосконалення системи екологічного податку за забруднення довкілля та платежів за використання при-
родних ресурсів; упровадження новітніх засобів і форм комунікацій та ефективної інформаційної політики 
у сфері охорони навколишнього природного середовища [9].

водночас аналіз стану реалізації положень цієї стратегії, а також положень Стратегії сталого роз-
витку «Україна-2020» [13], Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період 
до 2020 року [15], в яких йшлося про заходи щодо збереження навколишнього природного середовища, 
демонструє лише незадовільний стан впровадження положень цих стратегій, оскільки багато положень 
цих нормативно-правових актів залишаються декларативними, не існує актуальних планів їх реалізації, 
механізмів впровадження, що призводить до неналежності реалізації. На нашу думку, основною пробле-
мою практичної реалізації стратегії сталого розвитку в Україні є недостатнє розуміння механізмів її впро-
вадження.

вважаємо, що запорукою ефективного сталого розвитку України має стати формування дієвої дер-
жавної екологічної політики та її впровадження. Слід реформувати нормативні засади публічного адміні-
стрування у сфері використання природних ресурсів. Такі реформи повинні бути спрямовані на усунення 
дублювання погоджувальних повноважень органів публічного адміністрування на обласному та національ-
ному рівнях шляхом внесення відповідних змін до законодавства, що визначає адміністративно-право-
вий статус органів державної влади та органів місцевого самоврядування; впровадження дієвої системи 
громадського обговорення законопроектів у сфері використання природних ресурсів у випадку зміни ці-
льового призначення земельної ділянки, а також у разі розташування об’єктів утилізації відходів, будівни-
цтва об’єктів хімічної промисловості тощо; внесення змін і доповнень до розділу 8 «Екологічний податок» 
Податкового кодексу України для екологічного стимулювання раціонального використання та збереження 
природних ресурсів, розширення можливостей кредитної та фінансової підтримки і допомоги суб’єктам 
господарювання у реалізації заходів з раціонального використання природних ресурсів через цільові спе-
ціальні фонди бюджету, а також щодо перерозподілу податкових платежів між бюджетами національного, 
регіональних та місцевих рівнів; перегляд санкцій, встановлених за вчинення адміністративних правопо-
рушень у сфері використання природних ресурсів, зокрема посилення відповідальності за перевищення 
встановлених спеціальними дозволами (ліцензіями) лімітів на використання природних ресурсів з метою 
стимулювання суб’єктів господарювання до застосування новітніх екологічних технологій виробництва; 
внесення змін до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» щодо визначення механізму 
відповідальності держави за погіршення якості природних ресурсів, розробки і прийняття дієвої програми 
поводження з твердими відходами, розробки довгострокової програми з охорони та раціонального вико-
ристання природних ресурсів [1, c. 23; 2, c. 134].

Висновки. Забезпечення сталого розвитку держави неможливе без збереження її природних ресур-
сів. Cпираючись на Цілі розвитку тисячоліття, Україна і надалі має вживати заходів для досягнення збалан-
сованості процесів використання та відтворення природних ресурсів, збалансованості цінностей природи з 
розвитком держави. Пріоритетним завданням для України і надалі залишається формування дієвої держав-
ної екологічної політики та її впровадження, забезпечення екологічної безпеки.
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МІСЦЕ НБУ В МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ  
ВКЛАДНИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Висвітлені проблемні питання реалізації права на захист вкладників ліквідованих комерційних банків. 
Виконання банками зобов’язань щодо повернення внесків фізичних осіб досліджується комплексно, з ураху-
ванням доктринальних положень цивільного, адміністративного, господарського та банківського права. Окре-
мі положення цивільного законодавства аналізуються при тлумаченні змісту обов’язків комерційного банку 
за договором банківського вкладу та відповідальності банку за невиконання взятих за депозитним договором 
зобов’язань. Публічно-правовий статус НБУ, та можливості притягнення його до відповідальності досліджу-
ються в світлі останніх досягнень адміністративно-правової науки. Аналізуються різні науково-теоретич-
ні правові позиції щодо кваліфікації дій чи бездіяльності НБУ. Сформульована пропозиція щодо притягнення 
центрального банку до відповідальності за бездіяльність та невжиття своєчасних превентивних заходів до 
комерційних банків, що згодом були ліквідовані як неплатоспроможні. 

Ключові слова: комерційний банк, депозитний договір, споживач банківської послуги, вкладник, Фонд 
гарантування вкладів фізичних осіб. 

Светлак І.
Место НБУ в механизме защиты прав вкладчиков коммерческих банков
Освещены проблемные вопросы реализации права на защиту вкладчиков ликвидированных коммерче-

ских банков. Выполнение банками обязательств по возврату вкладов физических лиц исследуется комплексно, 
с учетом доктринальных положений гражданского, административного, хозяйственного и банковского права. 
Отдельные положения гражданского законодательства анализируются при характеристике обязанностей 
коммерческого банка по договору банковского вклада и ответственности банка за невыполнение взятых по де-
позитному договору обязательств. Публично-правовой статус НБУ, и возможности привлечения его к ответ-
ственности исследуются на основании достижений административно-правовой науки. Анализируются раз-
личные научно-теоретические правовые позиции относительно квалификации действий или бездействий НБУ. 

Ключевые слова: коммерческий банк, депозитный договор, потребитель банковской услуги, вкладчик, 
Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Svitlak I. 
The place of the NBU in the mechanism of protection of the rights of depositors of commercial banks
The article highlights the problematic issues of implementing the right to protection of depositors of commercial 

banks, which have been liquidated recently.
Fulfillment by banks of obligations to return deposits of individuals is studied comprehensively, taking into ac-

count the doctrinal provisions of civil, administrative, economic and banking law.
Certain provisions of civil legislation are analyzed when interpreting the content of duties of a commercial 

bank, under the contract of bank deposit and responsibility of a bank for non-fulfillment of obligations assumed under 
the deposit contract. The public-legal status of the Central Bank of Ukraine and possibilities of bringing it to responsi-
bility are studied in the light of the latest achievements of administrative and legal science.

The article examines different scientific and theoretical legal positions concerning the qualification of actions 
or negligence of the National Bank of Ukraine. The proposal to hold the central bank liable for inaction and failure to 
take timely preventive measures to commercial banks, which were subsequently liquidated as insolvent, is formulated.

The article provides an overview of the materials of judicial practice and legal position of the Supreme Court 
of Ukraine, which allowed to state the ambiguity and inconsistency of judicial decisions.
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As a result of the study the main causes of massive violations of the rights of depositors of liquidated commer-
cial banks, to which the author attributes: the improper implementation of preventive, control and supervision functions 
of the National Bank of Ukraine; lack of financial resources in the Deposit Guarantee Fund of individuals.

Improvement of national legislation, harmonizing it with European standards of banking services will contrib-
ute to the protection of the rights and legitimate interests of depositors of commercial banks.

Keywords: commercial bank, deposit agreement, consumer of banking service, depositor, Deposit Guarantee 
Fund.

Постановка проблеми. відповідність послуг вітчизняних комерційних банків світовим стандар-
там функціонування банківського сектора економіки, їх ефективна адаптація до сучасних вимог в умовах 
глобалізаційних викликів, є невід’ємною детермінантною механізму ратифікації Угоди  про асоціацію між 
Україною та ЄС. Поточна світова економічна криза, викликана пандемією короновірусної хвороби, а також 
криза банківської системи в період так званого «очищення банківського сектора» не оминула і сферу пра-
вовідносин, що виникають на підставі депозитного договору. 

Так, за офіційними даними центрального банку країни, що представлені у реєстрі НБУ, кількість 
банків за останні роки динамічно зменшується, про що свідчить наступна статистичні інформація: у 2008 
році – 181 банк; у 2009 році – 180 банків; у 2010 році – 175 банків; у 2011 році – 175 банків; у 2012 році – 
174 банків; у  2013 році – 180 банків, у 2014 році – 145 банків, у 2015 році – 117 банків, у 2016 році – 96 
банків, у 2017 році – 82 банки, у 2018 році – 77 банків, у 2019 році – 75 банків; станом на вересень 2020 
року – 74  комерційні банки [1].

Одним з основних наслід ків описаної вище тотальної ліквідації  комерційних банків стало масове 
невиконання банківськими установами умов депозитного договору та перекладання зобов’язань щодо по-
вернення вкладів на державу – в особі ФГвФО. в зв’язку із цим, сьогодні в країні маємо ситуацію не тільки 
із масовим порушенням прав вкладників комерційних банків, але збільшенням кількості звернень клієнтів 
банків до суду з вимогами про захист порушених прав та законних інтересів, адже потенційні загальні 
втрати ліквідованих банків не можуть бути фактично гарантовані ФГвФО. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню правової та економічної природи від-
носин, що виникають на підставі договору банківського вкладу присвячені роботи вчених-юристів, пред-
ставників різних наукових шкіл, серед яких: М.М. Агарков, І.А. Безклубий, І.О. Дзера, О.в. Дзера, Ю.О. 
Заіка, Л.Г. Ефімова, Є.в. Карманов, А.в. Коструба, О.А. Костюченко, Н.С. Кузнєцова, в.в. Луць, Ю.М. 
Моісеєнко, в.в. Харитонов, Я.М. Шевченко та інші. Заслуговує на увагу аналітична записка Н.Я. Юркі-
ва щодо аналізу проблем функціонування діючої в Україні системи гарантування вкладів і відмінностей 
українського та європейського законодавства. Проте питання притягнення до юридичної відповідальності 
НБУ за неналежне виконання своїх конституційних повноважень, що призвело до масового порушення 
прав споживачів депозитних послуг ліквідованих комерційних банків потребує комплексного дослідження.

Мета дослідження. На підставі комплексного аналізу чинного законодавства, матеріалів судової 
практики та правової позиції вСУ дослідити питання визначення відповідальності НБУ в сфері порушення 
прав споживачів депозитних послуг ліквідованих комерційних банків.

Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи на сучасні виклики банківського сектора 
та постійний попит на модерні банківські продукти, пошук нових джерел залучення ресурсів та сфер ін-
вестування визначає об’єктивну необхідність активного становлення й розвитку такої важливої складової 
фінансового ринку, як ринок депозитних банківських послуг. Отож, дослідження депозитного договору 
обумовлено не тільки поширеністю даної банківської послуги, але, як свідчать матеріали судової практики, 
значною кількості спорів щодо неналежного виконання або невиконання цих зобов’язань.  

в Україні сьогодні ніхто не афішує фактичну кількість споживачів банківських послуг, які реально 
постраждали від стрімкої девальвації національної одиниці та ліквідації протягом останніх років понад 
ста комерційних банків. Першочергово, для визначення проблем існуючого механізму захисту прав вклад-
ників, доцільно зупинитись на аналізі чинного законодавства, що визначає статус споживача депозитної 
послуги. в зв’язку з цим, заслуговує на увагу правова позиції вСУ, сформульована у Постанові «Про прак-
тику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів» – до відносин, що виникають з 
договорів про надання фінансово-кредитних послуг для задоволення власних побутових потреб громадян, 
поширюється дія Закону України «Про захист прав споживачів» [2].

Договір банківського вкладу, відповідно до ст. ст. 1058, 633 ЦК України, в якому вкладником є фі-
зична особа є публічним договором, стороною якого є споживач. Таким чином, невиконання умов договору 
банківського вкладу є порушенням прав споживача банківської послуги, наданої комерційним банком. 
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Найбільш поширеним випадком порушення прав споживачів за депозитним договором була ситуа-
ція, коли вкладники постраждали внаслідок стрімкої девальвації гривні, наприклад:  «… на дату укладення 
депозитного договору на суму 20 000 дол. США офіційний курсу НБУ становив 8 грн. за 1 дол. США, а на 
дату закінчення строку дії депозитного договору офіційний курс НБУ становив 25 грн. за 1 дол. США. На 
момент закінчення строку дії депозитного договору банк визнаний НБУ як санаційний, а пізніше був лікві-
дований. Отже, споживач депозитної послуги може отримати лише гарантовані Фондом гарантування 
200 000 грн. Розрахунок простий – при офіційному курсі НБУ на день закінчення депозитного договору, 
споживач фактично втрачає власних 12 000 тис. дол. США. Ми вже не зважаємо на відсотки, які він би 
мав отримати за даним договором…». 

Сьогодні зневірені пересічні споживачі депозитних послуг таких комерційних банків говорять 
лише про повернення фактично вкладених власних коштів. в подібних ситуаціях мова може йти не лише 
про невиконання договірних зобов’язань, що виникли на підставі договору банківського вкладу, а про по-
рушення права власності, зокрема позбавлення вкладників їх майна – грошових коштів, що були внесені 
до банківської установи. З юридичної точки зору такі дії, безпосередньо, комерційних банків та, опосеред-
ковано – НБУ – порушують умови не тільки укладених депозитних договорів, але і чинного законодавства, 
з наступних підстав: 

1. По-перше, відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися та 
розпоряджатися своєю власністю [3]. Право власності за ст. 41 Конституції України та ст. 321 ЦК України 
є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. 
Ухилення комерційних банків від повернення грошових коштів вкладника, які є його приватною власністю 
є незаконним та безпідставним, оскільки відповідно до ст. 1066 ЦК України, банк має право використову-
вати грошові кошти на рахунку клієнта [4], гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими 
коштами. Отже, дане конституційне право було порушено. 

2. По-друге, за спеціальним банківськім законодавством, зокрема, за п. 3.3. Положення про по-
рядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, 
банки зобов’язані повертати вклади (депозити) та сплачувати нараховані проценти у строки, що визначені 
умовами договору банківського вкладу (депозиту) між вкладником і банком [5].

3. По-третє, ст. 526 ЦК України закріплює принцип належного виконання зобов’язання. Так, за 
ст. 1058 ЦК України за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від 
другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов’язується виплачувати 
вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених 
договором [4]. 

Хоча в законодавстві є чітко встановлені стандарти надання такої банківської послуги, з прикрістю 
констатуємо, що фактично повернути кошти, які перебували на рахунках юридичних осіб та фізичних осіб 
(на суму понад 200 тис. грн) у банках, щодо яких прийнято рішення про введення тимчасової адміністрації 
або ліквідацію, сьогодні майже неможливо, оскільки оціночна вартість активів таких банківських установ 
значно менша за їхню балансову вартість. Окрім того, критичний аналіз тенденцій розвитку національної 
банківської системи у період «очищення» дозволяє констатувати той факт, що з метою зміцнення банків-
ської системи НБУ виводив з ринку ті проблемні та неплатоспроможні банки, які за умов різкої девальвації 
гривні, в зв’язку із значним підвищення курсу долара та за відсутності власних фінансових ресурсів не 
змогли виконувати свої зобов’язаннями.

Сьогодні правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів 
фізичних осіб, повноваження ФГвФО щодо відшкодування за депозитами регламентовані спеціальним За-
коном України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» [6]. Заслуговують на увагу запроваджені 
в законі положення про посилення повноважень ФГвФО як тимчасового адміністратора та ліквідатора, і 
підвищення його ролі у підготовці до виведення неплатоспроможного банку з ринку, а також норми, спря-
мовані на посилення відповідальності власників та інших керівників комерційного банку, які є винними у 
доведенні банку до банкрутства. Подібне розширення повноважень ФГвФО має також паралельно перед-
бачати і посилення його відповідальності за непрозорий продаж активів банку, який ліквідується, що, в 
свою чергу, може перешкоджати забезпеченню відшкодування депозитів вкладників понад гарантовані 200 
тис. грн. 

Слід зазначити, що посилюючи відповідальність службових осіб комерційних банків, визнаних не-
платоспроможними, жоден законопроект не містить норм, які б передбачили відповідальність НБУ. Хоча, 
фактично НБУ не забезпечив належний банківський нагляд, своєчасно не реагував на проблемні та ри-
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зикові банки. відповідно до Конституції України основною функцією НБУ є забезпечення стабільності 
грошової одиниці України, при виконанні цієї функції НБУ має виходити із пріоритетності досягнення та 
підтримки цінової стабільності в державі та у межах своїх повноважень сприяє фінансовій стабільності, в 
тому числі стабільності банківської системи [7, с. 110].

відповідно до ст. 67 Закону України «Про банки і банківську діяльність» метою банківського на-
гляду є стабільність банківської системи та захист інтересів вкладників і кредиторів банку щодо безпеки 
зберігання коштів клієнтів на банківських рахунках. Наглядова функція НБУ охоплює всі банки, їх від-
окремлені підрозділи, афілійованих та споріднених осіб банків, банківські групи, учасників банківських 
груп на території України та за кордоном, установи іноземних банків в Україні, а також інших юридичних 
та фізичних осіб щодо здійснення банківської діяльності [8].

З огляду на це, своєчасне запровадження центральним банком мораторію на дострокове розірвання 
депозитних договорів у поєднанні з іншими економічними інструментами, на нашу думку, могли б за-
побігти банкрутству багатьох банків. Незважаючи на вищевикладене, багато років поспіль регулятор не 
виконував належним чином ці функції. Банки могли порушувати законодавство та інтереси вкладників, за 
що до них не застосовувалось жодних санкцій. (З матеріалів судової справи. Відповідь НБУ від 11.09.2014 
року на скаргу вкладника ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» щодо неповернення депозитних коштів 
в іноземній валюті: «…НБУ негативно оцінює дії Банку, проте змушене зазначити, що НБУ, відповідно до 
ст. 2 Закону України «Про Національний банк України» є особливим органом державного управління, який 
згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України зобов’язаний діяти  лише на підставі, в межах повноважень та 
у спосіб, що передбачені конституцією та законами України. Ст. 55 Закону України «Про Національний 
банк України» встановлено, що НБУ здійснює функції банківського нагляду за діяльністю банків в меж-
ах та порядку, передбачених законодавством України. Вирішення спорів, які виникають між банками та 
клієнтами, не входить до повноважень НБУ…»). вкладник звернувся за захистом до НБУпісля закінчення 
строку депозиту (21.08.2014 року; курс долара становив 12,96 грн.), отримавши відмову у видачі вкладу від 
ПАТ «всеукраїнський акціонерний банк» 22.08.2014 року. Слід зауважити, що на момент звернення даний 
комерційний банк не належав до неплатоспроможних банків. Отримуючи виплати у розмірі гарантованих 
200 тис. грн., вкладник фактично втратив половину своїх заощаджень в іноземній валюті (курс на початок 
виплат дорівнював 25,17 грн.) [7, с. 111]. 

Отож, подібні ситуації дають підстави для висновку, що відшкодування по депозитам має відбува-
ється саме у тій валюті, в якій було розміщено вклад, адже по іншому інтереси таких вкладників нереально 
захистити. Розв’язання таких спорів знайшло своє вирішення в судовій практиці. все частіше ухвалюють-
ся судові рішення про визнання протиправною бездіяльність НБУ відносно захисту прав вкладників, який 
міг запобігти банкрутству банку. Фактично, в такому випадку відповідальність за неплатоспроможність 
банку лежить на державі в особі НБУ. 

Заслуговує також на увагу правова позиція вСУ з цього питання. З уведенням у дію Закону України 
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Попри встановлену цим законом мету – захист прав 
і законних інтересів вкладників банків, зміцнення довіри до банківської системи України, стимулювання 
залучення коштів у банківську систему України – його практичне застосування до неплатоспроможних 
банків ставить вкладників банку у нерівні умови при відшкодуванні депозитних коштів і призводить до 
протиправного позбавлення права власності, що суперечить статті 41 Конституції України. А тому з метою 
забезпечення конституційного порядку у сфері функціонування судової влади в Україні, необхідності до-
тримання принципів верховенства права, поваги до прав й основних свобод людини, враховуючи ухвалу 
вАСУ, а також обговоривши положення Закону, Пленум вСУ постановив звернутися до КСУ з конститу-
ційним поданням щодо невідповідності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 
нормам Конституції України [9], але КСУ відмовив у відкритті конституційного провадження у справі.

Слід зазначити, що якщо питання відповідальності діючих комерційних банків за неналежне ви-
конання або невиконання депозитного договору практично врегульовані та сформована відповідна судова 
практика вирішення такої категорії справ, то питання відповідальності за неповернення вкладів комерцій-
ними банками, що віднесені до категорії неплатоспроможних при відсутності в нього коштів для повернен-
ня вкладу, є суперечливими та невирішеними.

Сучасна судова практика розгляду справ про стягнення грошових коштів у розмірі неповернутого 
банківського вкладу (а також неустойки за невиконання зобов’язань за договором та моральної шкоди) 
з неплатоспроможних банків неоднозначна. відповідно до ст. 58 Закону України «Про банки і банків-
ську діяльність» банк відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном, а власники істотної участі 
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зобов’язані вживати своєчасних заходів щодо запобігання настання неплатоспроможності банку. в свою 
чергу, виконання умов депозитного договору з боку неплатоспроможних банків гарантується фізичним 
особам державою через ФГвФО. На жаль, у черзі кредиторів, чиї вимоги повинні погашатися під час 
банкрутства банку, зазвичай не вистачає грошей для покриття вимог юридичних осіб вкладників, а для 
фізичних осіб у межах зазначеної законодавством грошової суми (200 тис. грн). За таких обставин, коли 
саме з вини власників істотної участі банк віднесено до категорії неплатоспроможних, на наш погляд, 
доцільно ставити питання про притягнення до відповідальності за зобов’язаннями банку саме власників 
істотної участі банку. З огляду на можливість притягнення до відповідальності інших осіб позитивним у 
врегулюванні даних відносин вбачається прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких зако-
нів України щодо відшкодування фізичним особам шкоди, завданої зловживанням у сфері банківських та 
інших фінансових послуг», нормами якого передбачена можливість звернення з вимогами до пов’язаної 
з банком особи, дії або бездіяльність якої призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди, та/або 
пов’язаної з банком особи, яка внаслідок таких дій або бездіяльності прямо чи опосередковано отримала 
майнову вигоду [10, с. 101].

Аналіз останніх змін в законодавстві щодо удосконалення захисту прав споживачів депозитних по-
слуг дає підстави констатувати, що в жодному із законопроектів наразі не порушується питання про визна-
чення відповідальності НБУ за порушення прав споживачів депозитних послуг ліквідованих комерційних 
банків. На нашу думку, з метою забезпечення дієвого механізму захисту прав споживачів саме депозитних 
послуг, доцільно ставити питання про притягнення до відповідальності НБУ і, відповідно, вносити саме 
такі законопроекти на розгляд до вРУ.  

На особливий правовий статус НБУ, його складну комплексну правову природу вказують ряд вче-
них. Щодо нормативної позиції з цього питання, то доцільно, на наш погляд, звернутись до положень Кон-
ституції України, Закону України «Про Національний банк України» та Рішення КСУ у справі за конститу-
ційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положення пункту 18 частини першої 
статті 85 Конституції України від 26.02.2009 р. № 6-рп/2009 (далі – Рішення КСУ) [3; 11; 12].

відповідно до п. 3.1. Рішення КСУ, Конституція України у ст. 99 визначила правовий статус НБУ 
як центрального банку держави, основною функцією якого є забезпечення стабільності грошової одиниці 
України. Особливість юридичного статусу НБУ полягає в тому, що, з одного боку, він має публічно-право-
вий статус особливого центрального органу державного управління, самостійного у своїй діяльності від 
органів державної влади (ст. ст. 6, 7, 24, 25, 53 Закону України «Про Національний банк України»), а з 
іншого – цивільно-правовий статус як юридичної особи, яка має відокремлене майно, що є об’єктом права 
державної власності і перебуває в його повному господарському віданні, та може вчиняти певні цивільно-
правові правочини з комерційними банками, державою (ст. ст. 4, 29, 31, 42 Закону України «Про Національ-
ний банк України»). З метою забезпечення самостійності у проведенні єдиної грошово-кредитної політики 
Закон України «Про Національний банк України» не допускає втручання органів законодавчої та виконав-
чої влади або їх посадових осіб у виконання функцій і повноважень НБУ інакше, як в межах, визначених у 
ст. 53 Закону України «Про Національний банк України» [12].

Представлені в законодавстві норми не містить правової позиції  щодо кваліфікації дій чи бездіяль-
ності НБУ в разі притягнення центрального банку до юридичної відповідальності. Наразі складається така 
ситуація, що в разі ліквідації комерційних банків з ініціативи НБУ, центральний банк застосовує шаблоне 
заперечення – «вирішення спорів, які виникають між банками та клієнтами, не входить до повноважень 
НБУ».

З огляду на вищевикладене доволі прогресивною є норма ч. 3 ст. 64-1 Закону України «Про На-
ціональний банк України»: «…шкода, заподіяна внаслідок рішень, дій та/або бездіяльності Національного 
банку (його працівників та/або залучених експертів), у тому числі шкода, заподіяна внаслідок професій-
ної помилки працівників Національного банку та/або залучених експертів, відшкодовується Національним 
банком згідно із законодавством та страховими компаніями відповідно до умов договорів страхування (у 
разі їх укладення)…» [17]. 

Аналізуючи діяльність НБУ впродовж останніх років у сфері банківського регулювання і нагляду, 
що пов’язана із масовою ліквідацією збанкрутілих комерційних банків, ми прийшли до висновку, що такі 
дії та іноді бездіяльність центрального банку призвели не тільки до втрати довіри до банківського сектора, 
але і значного порушення прав вкладників банківських установ. Невипадково така ситуація, спричинена 
діями НБУ викликала низку дискусій серед юристів та економістів в питаннях притягнення НБУ до відпо-
відальності за бездіяльність та невжиття своєчасних превентивних заходів. Адже, нормативно визначена 
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головна мета банківського регулювання – безпека та фінансова стабільність банківської системи, захист 
інтересів вкладників і кредиторів. 

У сучасній адміністративно-правовій доктрині відсутні сформульовані нормативні та процесуальні 
підстави для притягнення до адміністративної відповідальності НБУ за бездіяльність у банківській сфері 
як юридичної особи. Щодо європейських стандартів провадження банківської діяльності, надання банків-
ських послуг та відповідальності у цій сфері, міжнародні принципи діяльності центрального банку, що 
задекларовані у Договорі про заснування Європейської Спільноти та Протоколі про Статут Європейської 
системи центральних банків і Європейського Центрального банку містять норми щодо незалежності на-
ціональних центральних банків чи будь-яких членів їхніх органів, уповноважених приймати рішення, здій-
снюючи повноваження та виконуючи завдання й обов’язки, покладені на них. 

Отож, маючи такий надзвичайно незалежний статус, на наш погляд, НБУ має нести юридичну 
відповідальність. Попередньо проаналізовані положення чинного законодавства, що регламентують бан-
ківську діяльність, визначають правовий статус НБУ, а також депозитні правовідносини, матеріали судової 
практики, надали можливість сформулювати певні пропозиції щодо подальшого вдосконалення вітчизня-
ного законодавства, що сприятиме захисту прав та законних інтересів вкладників комерційних банків, і 
спрямовані на забезпечення належного виконання банками своїх зобов’язань за депозитними: посилити 
відповідальність банків за несвоєчасне повернення депозитів; передбачити захист прав вкладників не тіль-
ки фізичних, але і юридичних осіб; збільшити розмір відшкодування ФГвФО; запровадити ефективну сис-
тему страхування вкладів; передбачити покладення відповідальності на НБУ за неефективний банківський 
нагляд [10, с. 101]. 

Висновки. виходячи з вищевикладеного, слід констатувати, що багаточисельні порушення прав 
вкладників, масове ігнорування умов депозитного договору є наслідком впливу низки чинників: ліквідація 
значної кількості комерційних банків протягом останніх років; неналежне здійснення, а іноді бездіяльність 
НБУ у реалізації превентивних та контрольно-наглядових функцій; недостатність ресурсів у ФГвФО для 
фактичного гарантування внесків тощо. 

Характеристика сучасного стану законодавства України у частині притягнення до відповідальності 
НБУ дає підстави констатувати, по-перше, посилення відповідальності засновників та адміністрації сана-
ційних комерційних банків є сучасною світовою нормативною тенденцією; по-друге, законодавча невизна-
ченість та відсутність дієвого механізму притягнення до юридичної відповідальності НБУ як центрального 
банку, що наділений особливим правовим статусом та владними повноваженнями за неналежне забезпе-
чення фінансової стабільності банківської системи та захист прав та законних інтересів вкладників підри-
ває довіру до національної банківської системи.

Список використаних джерел
1. Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua (дата звернення: 

26.11.2020).
2. Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів: Постанова Пленуму 

верховного Суду України від 12.04.1996 року № 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-
96#Text (дата звернення: 27.11.2020).

3. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. №  254 к/96-вР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80# (дата звернення 05.11.2020).

4. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. Дата оновлення: 16.10.2020. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 29.11.2020).

5. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій: Постанова 
Правління НБУ від 03.12.2003  № 516. Дата оновлення: 04.09.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/z1256-03#Text (дата звернення: 02.11.2020).

6. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 р. № 4452-VI. Дата онов-
лення: 16.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#Text (дата звернення: 06.11.2020).

7. Світлак І. І. Нормативно-правова регламентація та сучасна практика повернення депозитів вкладни-
кам комерційних банків. Правничий вісник Університету «КРОК». 2016. вип. 22. С. 108-112. 

8. Про банки і банківську діяльність: Закон України 07.12.2000 р. № 2121-III. Дата оновлення: 03.07.2020. 
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 2121-14/paran1114#n1114 (дата звернення: 06.11.2020).

9. Про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням верховного Суду 
України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про систему га-



Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. 
Інформаційне право. Міжнародне право.

  ISSN 2524-0129 (Print) / ISSN (2664-5718) (Online). Актуальні проблеми правознавства. 1 (25)/2021                             53

рантування вкладів фізичних осіб»: Ухвала КСУ від 10.02.2016 р. № 9-у/2016 (справа № 1-26/2016(№ 
2-4/2016). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v009u710-16#Text (дата звернення: 06.11.2020).

10. Світлак І. І. відповідальність за невиконання договору банківського вкладу (депозиту): колізії теорії та 
практики. Правничий вісник Університету «КРОК». 2017. вип. 28. С. 97-102. 

11. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. Дата оновлення: 16.10.2020. URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14/paran101#n101 (дата звернення: 26.11.2020).

12. Рішення Конституційного суду України у справі № 1-15/2009 від 26 лютого 2009 р. (№ 6-рп/2009) за 
конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положення пункту 18 час-
тини першої статті 85 Конституції України. URL: https://zakon.rada.gov (дата звернення: 22.11.2020). 

References
1.  Ofitsiynyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy [Official site of the National bank of Ukraine]. Retrieved from 

https://bank.gov.ua [in Ukrainian].
2.  Pro praktyku rozhlyadu tsyvilʹnykh sprav za pozovamy pro zakhyst prav spozhyvachiv: Postanova Plenumu 

Verkhovnoho Sudu Ukrainy [On the practice of considering civil cases on claims for consumer protection: 
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine]. (1996, April 12). Retrieved from https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/v0005700-96#Text [in Ukrainian].

3.  Konstytutsiya Ukrainy: Zakon Ukrainy [Constitution of Ukraine: Law of Ukraine]. (1996, June 28). Retried 
from https://zakon.rada.gov.ua/laws /show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80# [in Ukrainian].

4.  Tsyvilnyy kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy [Civil Code of Ukraine: Law of Ukraine]. (2003, January 16). 
Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text [in Ukrainian].

5.  Polozhennya pro poryadok zdiysnennya bankamy Ukrainy vkladnykh (depozytnykh) operatsiy: Postanova 
Pravlinnya NBU [Regulations on the procedure for carrying out deposit operations by Ukrainian banks: 
Resolution of the NBU Board]. (2003, December 03). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
z1256-03#Text [in Ukrainian].

6.  Pro systemu harantuvannya vkladiv fizychnykh osib: Zakon Ukrainy [On the system of guaranteeing deposits 
of individuals: Law of Ukraine]. (2012, February 23). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/4452-17#Text [in Ukrainian].

7. Svitlak, I.I. (2016). Normatyvno-pravova rehlamentatsiya ta suchasna praktyka povernennya depozytiv 
vkladnykam komertsiynykh bankiv [Normative-legal regulation and modern practice of return of deposits 
to depositors of commercial banks]. Pravnychyy visnyk Universytetu «KROK» – Legal Bulletin of «KROK» 
University, 22, 108-112 [in Ukrainian].

8.  Pro banky i bankivsku diyalnist: Zakon Ukrainy [On banks and banking activity: Law of Ukraine]. 
(2000, December 07). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/paran1114#n1114 [in 
Ukrainian].

9.  Pro vidkryttya konstytutsiynoho provadzhennya u spravi za konstytutsiynym podannyam Verkhovnoho Sudu 
Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrainy (konstytutsiynosti) Zakonu Ukrainy «Pro systemu 
harantuvannya vkladiv fizychnykh osib»: Ukhvala KSU [On opening constitutional proceedings in the 
case on the constitutional petition of the Supreme Court of Ukraine on compliance with the Constitution of 
Ukraine (constitutionality) of the Law of Ukraine “On the Deposit Guarantee System of Individuals”: CCU 
Resolution]. (2016, February 10). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009u710-16#Text 
[in Ukrainian].

10. Svitlak, I.I. (2017). Vidpovidalnist za nevykonannya dohovoru bankivskoho vkladu (depozytu): koliziyi 
teoriyi ta praktyky [Responsibility for non-performance of the bank deposit agreement: conflicts of theory 
and practice]. Pravnychyy visnyk Universytetu «KROK» – Legal Bulletin of «KROK» University, 28, 97-102 
[in Ukrainian].

11.  Pro Natsionalnyi bank Ukrainy: Zakon Ukrainy [On the National Bank of Ukraine: Law of Ukraine]. (1999, 
May 20). Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14/paran101#n101 [in Ukrainian].

12.  Rishennya Konstytutsiynoho sudu Ukrainy u spravi № 1-15/2009 vid 26 lyutoho 2009 r. (№ 6-rp/2009) za 
konstytutsiynym podannyam Prezydenta Ukrainy shchodo ofitsiynoho tlumachennya polozhennya punktu 18 
chastyny pershoyi statti 85 Konstytutsiyi Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in case № 
1-15 / 2009 of 26 February 2009 (№ 6-rp / 2009) on the constitutional petition of the President of Ukraine 
on the official interpretation of the provision of paragraph 18 of part one of Article 85 of the Constitution of 
Ukraine]. Retrieved from https://zakon.rada.gov [in Ukrainian].

Стаття надійшла до редакції 26.02.2021. 



Тєнєшев В., Антошків А.
Правове забезпечення житєдіяльності людини за межами землі в умовах стрімкого освоєння ...

                         ISSN 2524-0129 (Print) / ISSN (2664-5718) (Online). Актуальні проблеми правознавства. 1 (25)/202154

DOI: 10.35774/app2021.01.054
УДК 341

Вячеслав Тєнєшев,
викладач кафедри міжнародного права і 
міграційної політики Західноукраїнського 
національного університету
ОRCІD: https://оrcіd.оrg/0000-0001-7631-1778

Аліна Антошків,
студентка юридичного факультету  
Західноукраїнського національного  
університету

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ЗА МЕЖАМИ ЗЕМЛІ  

В УМОВАХ СТРІМКОГО ОСВОЄННЯ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ
У статті досліджено прогалини законодавства у сфері космічних відносин, проаналізовано чинні між-

народні договори та вивчено проблеми їх практичного застосування. Досліджено необхідність законодавчого 
врегулювання майбутньої колонізації космосу, видобутку корисних копалин,  захисту суб’єктів космічних від-
носин, та можливі наслідки ігнорування даних питань.

Ключові слова: міжнародне право, космічне право, космічний простір, космос, космічні поселення.

Тенешев В., Антошкив В.
Правовое обеспечение жизнедеятельности человека вне Земли в условиях стремительного освое-

ния космического пространства
В статье исследовано пробелы законодательства в сфере космических отношений, проанализированы 

действующие международные договоры и изучены проблемы их практического применения. Исследована не-
обходимость законодательного урегулирования будущей колонизации космоса, добычи полезных ископаемых, 
защиты субъектов космических отношений и возможные последствия игнорирования данных вопросов.

Ключевые слова: международное право, космическое право, космическое пространство, космос, кос-
мические поселения.

Tienieshev V., Аntoshkiv A.
Legal support of human life outside the Earth in the conditions of rapid space exploration
The article examines the gaps in the legislation in the field of space relations, analyzes the current international 

agreements and examines the problems of their practical application. The necessity of legislative regulation of future 
space colonization, mining, protection of subjects of space relations, and possible consequences of ignoring these issues 
have been studied.

States and multinational companies have their own desire for outer space. Elon Mask hopes to use his “SpaceX” 
(a private enterprise working in the field of space transport construction) to launch a human colony on the planet 
Mars. Amazon owner Jeff Bezos, the world’s largest circulating company that sells goods and services, also notes the 
colonization of space. In this regard, it is important to find new possible directions and improve existing ways to address 
current space and legal issues to ensure the progressive development of international and national space law.

The main objectives of space law are to ensure a rational, responsible approach to the study and use of outer 
space for the benefit and in the interests of all mankind. To this end, space law addresses a wide variety of issues, such 
as military activities in outer space, conservation of space and the Earth’s environment, liability for damage caused by 
space objects, settlement of disputes, protection of national interests, rescue of astronauts, exchange of information on 
potential dangers. in outer space, the use of space technology and international cooperation.

The main treaties governing space today seem weak. This is due to the non-compliance and relevance of 
international agreements on space activities to modern scientific development and significant space achievements.

Using the gaps in the field of international space law, many leading countries of the world are independently 
developing areas of legal support for space relations. For example, the staff of the Dubai International Financial Center 
of the UAE proposes in 2021 to reform the national judicial system and create a “judicial support network” that can 
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handle complex commercial agreements related to space. Such an approach would destroy the established system of 
international law.

In order to maintain peace and security and achieve a high degree of cooperation for the benefit of mankind as a 
whole, it is necessary to immediately begin work on the UN platforms to prepare and adopt comprehensive international 
legal acts to regulate human activities in space, taking into account experience in this field.

Keywords: international law, space law, outer space, space, space settlements.

Постановка проблеми. Нестримна діяльність людини вже давно вийшла за національні межі, а 
в питаннях освоєння космічного простору міжнародні відносини потребують нових форм регулювання. 
Фактично з 1957 року людство вступило в еру космічних відносин і це необхідно визнати як об’єктивну 
реальність.

«Колонізація людьми інших планет вже не є науковою фантастикою. вона може бути науковим 
фактом», – сказав видатний британський фізик Стівен Гокінґ.

Держави та транснаціональні компанії мають свої прагнення до освоєння космічного простору. 
Бізнесмен Ілон Маск планує використовувати «SpaceX» (приватне підприємство, яке працює в галузі будів-
ництва космічного транспорту) для висадки перших колонізаторів  планети Марс вже у 2025 році.

Також відомо, що японський мільярдер Юсаку Маедзава стане першим космічним туристом, який 
у 2023 році планує подорож на Місяць.

Джефф Безос, власник «Amazon» (найбільша у світі за обігом компанія, що продає товари та по-
слуги через Інтернет) також приділяє увагу колонізації космосу. Такі компанії, як «Bigelow Aerospace» 
(американська компанія, заснована у 1998 році Робертом Бігелоу, яка розробляє модулі космічних станцій) 
та «Axiom Space» (американська компанія заснована Мішелем Суффредіні у 2016 році, яка є виробником 
модулів і компонентів орбітальних станцій), планують створити власні космічні станції на інших планетах 
[7].

Усі великі компанії та інвестори бачать можливості у використанні технологій у космічному туриз-
мі та гірництві.

У зв’язку з цим, великого значення набуває пошук нових можливих напрямів та удосконалення 
наявних способів вирішення актуальних космічно-правових питань з метою забезпечення прогресивного 
розвитку міжнародного та національного космічного права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правове забезпечення життєдіяльності людини за меж-
ами Землі в умовах освоєння космічного простору досліджується такими українськими науковцями, як 
Шемшученко Ю., Семеняка в., Сорока Л. тощо. Мало наукових робіт, які були б націлені саме на розгляд 
проблеми правового забезпечення за межами Землі, що підтверджує її актуальність та необхідність в по-
дальшому вивченні.

Метою статті є розкриття питання актуальності правового забезпечення життєдіяльності людини 
за межами Землі в умовах опанування космічного простору та дослідження прогалин чинного законодав-
ства щодо регулювання таких суспільних відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження. Космічний простір – це простір, що пролягає за меж-
ами повітряного простору Землі, з усіма об’єктами природнього або штучного походження й у якому може 
здійснюватися тривалий політ. 

Регулювання відносин між державами, міжнародними організаціями, комерційними фірмами, 
встановлення режиму космічного простору та небесних тіл здійснюється на основі міжнародного косміч-
ного права.

Основними цілями космічного права є забезпечення раціонального, відповідального підходу до до-
слідження та використання космічного простору на користь та в інтересах усього людства [1].

Існують наступні міжнародні договори, що регулюють космічні відносини на міжнародній арені, 
які підготовлені Комітетом ООН з мирного використання космічного простору (UNCOPUOS) та прийняті 
Генеральною Асамблеєю ООН: 

– Договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору, 
включаючи Місяць та інші небесні тіла 1967 р. [4];

– Угода про рятування космонавтів, повернення космонавтів і повернення об’єктів, запущених у 
космічний простір1968 р. [12];

– Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об’єктами 1972 р. [5];
– Конвенція про реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний простір 1975 р. [6];
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– Угода про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах 1979 р. [12];
– Декларація  правових принципів діяльності держав з дослідження та використання космічного 

простору 1963 р. [2].
До держав, які ратифікували договори, що регулюють космічні відносини, належать, зокрема, Ав-

стралія, Канада, Франція, Німеччина, Індонезія, Японія, Нова Зеландія, Республіка Корея, Швеція, Півден-
на Африка, Україна, великобританія та США.

До джерел міжнародного космічного права, також, належать міжнародні договори двостороннього 
характеру. Так, у 1963 році між СРСР і США була укладена угода про нерозміщення в космічному просторі 
будь-яких об’єктів із ядерною зброєю й іншими засобами масового знищення [2].

Ряд країн, прийняли свої нормативно-правові акти в галузі космічного права. Наприклад, ще у  
2015 році в США набув чинності закон «Про конкурентну спроможність у галузі комерційних і косміч-
них запусків». Це означає, що США в односторонньому порядку дозволили своїм космічним компаніям 
видобуток, привласнення, володіння, транспортування і продаж ресурсів інших небесних тіл, включно із 
астероїдами.

У 2017 році до них приєднався Люксембург, який прийняв закон «Про легалізацію промислового 
видобутку корисних копалин в безповітряному просторі приватними компаніями» [7].

Останній міжнародно-правовий акт, який регулює міжнародно-правові відносини у космічній сфе-
рі, було прийнято ще у 1979 році. Тому перед галуззю космічного права гостро стоять питання трансфор-
мації і розвитку інструментів правового регулювання космічних відносин сучасного світу [11]. 

Провідні країни світу розвивають свої озброєння і військову техніку з метою їх застосування в кос-
мічному просторі, це створення бойових лазерів , гіперзвукових ракет, «супутників-камікадзе», бойових 
дронів  і багато іншого, що дозволяє вести  бойові дії в космосі [7].

Питання використання зброї у космічному просторі унормовуються Договором про принципи ді-
яльності держав з дослідження і використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні 
тіла 1967 р. Зокрема, у ст. 4  встановлена заборона  виведення на орбіту навколо Землі будь-яких об’єктів з 
ядерною зброєю, а також заборона на встановлення такої зброї на небесних тілах і її розміщення в косміч-
ному просторі. Проте, ця норма не забороняє розміщення не ядерної зброї в космічному просторі в цілому. 
Тобто, фактично будь-яка держава може розміщувати традиційні озброєння, гіперзвукові ракети чи лазери 
на навколоземній орбіті і не нестиме за це ніякої відповідальності згідно з цим договором та ніяк не по-
рушуватиме його [4].

Отже, виникає потреба у регулюванні використання будь-якої зброї в космічному просторі та вста-
новленні відповідальності держав за недотримання режиму демілітаризації космосу нормами міжнародно-
го права. 

Ще одним неврегульованим питанням залишається проблема законодавчого підпорядкування май-
бутніх космічних поселень.  У 2015 році Європейським космічним агентством було запропоновано концеп-
цію поселення людей на Місяці, без урахування статусу юрисдикції таких космічних поселень. Якщо на 
Місяці чи Марсі з’являться  поселення колонізаторів постане питання: яким законодавством ці поселення 
будуть керуватися? [9].

Наслідком відсутності міжнародного правового регулювання освоєння космічного простору є на-
магання транснаціональних компаній запровадити власні правила. 

У 2020 році Ілон Маск заявив, що поселення людей за межами Землі буде керуватися власни-
ми законами, тому, що його компанія «SpaceX» не визнає жодного міжнародного договору про освоєння 
космічного простору і дотримуватиметься «принципів самоврядування», які будуть встановлені під час 
поселення «колонізаторів» та подорожей майбутніх туристів. Тобто, заяви Ілона Маска про встановлення 
майбутніми поселенцями особливого правового режиму суперечать чинним міжнародним нормам.

Усвідомлення космічного простору, як арени для боротьби за ресурси, також зумовлює прагнен-
ня деяких країн отримати глобальну перевагу. На планетах міститься багато корисних копалин, зокрема 
гелій-3, який є необхідним елементом для термоядерних електростанцій майбутнього, різноманітні рідко-
земельні метали, платина, алмази, золото та інші. Для прикладу, астероїди Рюгу та Бенну мають корисних 
копалин загальною вартістю понад 80 та 670 квадрильйонів доларів відповідно.

Договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору, вклю-
чаючи Місяць та інші небесні тіла 1967 року [4] і Угода про діяльність держав на Місяці та інших небесних 
тілах 1979 року не містять положень щодо видобутку корисних копалин на небесних тілах за межами Землі 
[11].
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З огляду на невизначеність сфери космічного права, гостро постає проблема  недопущення можли-
вих конфліктів між державами та забезпечення захисту прав суб’єктів космічних відносин.

використовуючи прогалини у галузі міжнародного космічного права, багато провідних країн світу 
самостійно розвивають напрямки правового забезпечення космічних відносин. Так, працівники Дубай-
ського міжнародного фінансового центру ОАЄ пропонують у 2021 році реформувати національну судову 
систему та створити «мережу судової підтримки», яка може розглядати складні комерційні угоди, пов’язані 
з космосом. ОАЄ  планують створити перший у світі «космічний суд», який буде врегульовувати комерцій-
ні спори у космічній галузі [10].

Такі підходи зруйнують встановлену систему міжнародного права. Одні, ігноруючи чинні між-
народні договори, проголошують запровадження «свого» закону під час освоєння планет, інші створюють 
«космічні суди», треті планують безконтрольно видобувати алмази, платину, інші корисні копалини та до-
ставляти їх на Землю. все це може призвести до руйнації існуючого міжнародного порядку, світової еконо-
мічної системи, конфліктів, а також до значного погіршення якості життя людства.

Саме тому ООН повинна ініціювати системний перегляд, доповнення існуючих міжнародних до-
говорів та прийняття універсального міжнародно-правового документа про освоєння космічного простору 
тому, що в недалекому майбутньому може настати правовий колапс практично з усіх питань космічних 
відносин. 

Висновки. Проаналізувавши правове забезпечення життєдіяльності людини за межами Землі, 
можна стверджувати, що в умовах стрімкого освоєння космічного простору країнами, міжнародно-правова 
база щодо даного питання є дуже застарілою. З метою підтримання миру і безпеки та досягнення високого 
ступеня співпраці в інтересах людства в цілому потрібно невідкладно розпочати роботу на майданчиках 
ООН щодо підготовки та прийняття комплексних міжнародно-правових актів про впорядкування діяльнос-
ті людей в космічному просторі з урахуванням набутого досвіду у цій сфері.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОЦЕСУ 
НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
У статті аналізуються положення нормативно – правових актів, що відображають офіційну систе-

му поглядів на забезпечення інформаційної безпеки процесу надання інформаційних послуг. Обґрунтовується 
необхідність їх подальшого розвитку та формування єдиного підходу до забезпечення інформаційної безпеки, 
як комплексного напрямку діяльності

Також проаналізовано генезис наукових поглядів на інформаційну безпеку механізму надання адміні-
стративних послуг. Досліджено сутність засобів забезпечення інформаційної безпеки процесу надання адміні-
стративних послуг в умовах збройного конфлікту. 

Автор приходить до висновку, що існує три важливих напрямки  забезпечення інформаційної безпе-
ки при наданні громадянам послуг в електронній формі. Більшість фахівців сьогодні вважають, що безпечне 
інформаційне середовище є основою гарантії інформаційної безпеки інформаційних систем і що створювані 
інформаційні системи здатні відповідати вимогам інформаційної безпеки багато в чому завдяки довірі до про-
грамно-апаратних засобів, що ними використовуються. Використання безпечного інформаційного середовища 
позначає перехід до загальнометодологічних підходів забезпечення інформаційної безпеки в сфері застосування 
інформаційних систем. Основними компонентами безпечного інформаційного середовища є: безпечне середови-
ще передачі даних з сертифікованим комунікаційним обладнанням, сертифіковані обчислювальні комплекси на 
основі безпечного операційного середовища, та безпечні системи зберігання інформації.

Ключові слова: електронна адміністративна послуга, інформаційна безпека, форми інформаційної без-
пеки, інформаційна безпека держави, напрями формування інформаційної безпеки, збройний конфлікт.

Шевчук О., Кузь Т. 
Правовое обеспечение информационной безопасности процесса предоставления электронных 

административных услуг
В статье анализируются положения нормативно - правовых актов, отражающих официальную сис-

тему взглядов на обеспечение информационной безопасности процесса предоставления информационных услуг. 
Обосновывается необходимость их дальнейшего развития и формирования единого подхода к обеспечению ин-
формационной безопасности, как комплексного направления деятельности

Также проанализированы генезис научных взглядов на информационную безопасность механизма пред-
оставления административных услуг. Исследована сущность средств обеспечения информационной безопас-
ности процесса предоставления административных услуг в условиях вооруженного конфликта.

Автор приходит к выводу, что существует три важных направления обеспечения информационной 
безопасности при предоставлении гражданам услуг в электронной форме. Большинство специалистов сегод-
ня считают, что безопасное информационное пространство является основой гарантии информационной 
безопасности информационных систем и создаваемые информационные системы способны отвечать тре-
бованиям информационной безопасности во многом благодаря доверию к программно-аппаратных средств, 
используемых ими. Использование безопасного информационной среды обозначает переход к загальнометодо-
логичних подходов обеспечения информационной безопасности в сфере применения информационных систем. 
Основными компонентами безопасного информационной среды являются: безопасная среда передачи данных 
© Оксана Шевчук, Тетяна Кузь, 2021
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с сертифицированным коммуникационным оборудованием, сертифицированы вычислительные комплексы на 
основе безопасного операционной среды, и безопасные системы хранения информации

Ключевые слова: электронная административная услуга, информационная безопасность, формы ин-
формационной безопасности, информационная безопасность государства, направления формирования инфор-
мационной безопасности, вооруженный конфликт.

Shevchuk O., Kuz T. 
Legal provision of information security process of provision electronic administrative services
The statistic analyzes the provisions of the normative legal acts, as well as depicts the official system of looking 

at the information security process of providing information services. It is necessary to establish the need for additional 
development and to formulate one step before the information security is secured, as a complex straightforward

It also analyzes the genesis of scientific glances at the information security mechanism of providing administrative 
services. Doslіdzheno day because of the safety and information security of the process of providing administrative 
services in the minds of a fraudulent conflict.

At the current level of Ukraine, the administrative reform in the sphere of electronic regulation and the provision 
of administrative services to switch to the electronic format has been successfully implemented. According to the Law 
of Administrative Services in electronic form, one can expect from one state web portal of electronic services, including 
through the integrated information systems and state bodies of the self-government.

 The presence of a potently functional electronic control is a high indicator of the power of a state before the 
state’s informational support and is the main instrument of the stabilization of the system of providing administrative 
services. Having learned about the reports of the Organizational Organizations of the United Nations «E-Government 
Survey 2020», [4] in the rating of the countries, as a high level of development of electronic regulation, our state took 
the 69th month of 2018, showing the positive for 13 positions. The specifics of the given polling in the sub-powers of 
the Chotiri group: from low, middle, high and even higher levels of development of electronic regulation. Ukraine has 
become one of the powers that may be in a high level of development of electronic regulation.

The author comes before the weekend, but there are three important straightforward information security 
services provided to the community in electronic form. The use of a secure information environment means the transition 
to general methodological approaches to information security in the field of information systems

Keywords: electronic administrative service, information security, forms of information security, information 
security of the state, directions of formation of information security, armed conflict.

Постановка проблеми. Практичне дослідження правовідносин у сфері державного управління 
з надання адміністративних послуг проявляється в питаннях захисту прав громадян і організацій. Най-
частіше права, свободи і законні інтереси людей, підприємств порушуються в результаті неналежного ви-
конання державними органами своїх обов’язків і функцій. важливим питанням є відповідальність органів 
влади, їх посадових осіб, організацій за неналежне здійснення функцій з надання адміністративних послуг, 
порядок захисту прав отримувачів адміністративних послуг, так як «найважливіше місце в системі гаран-
тій прав і свобод займає інститут правової відповідальності держави, та її органів». Актуальність теми 
зумовлена необхідністю створення безпечного інформаційного середовища, використанням віртуалізації 
і хмарних обчислень, наявністю особливих вимог до ідентифікації і автентифікації, необхідністю безпе-
рервності бізнес-процесів, інтеграцією різних інформаційних систем, необхідністю інтеграції різних тех-
нологій інформаційної безпеки при вирішенні завдань, широким використанням мобільних інформацій-
но-комунікаційних технологій, упором як на інформаційну безпеку системи, так і кінцевого користувача, 
наявністю великої питомої ваги в оброблюваної інформації персональних даних, інтенсивним використан-
ням електронного підпису в процесі надання електронних адміністративних послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інформаційна безпека адміністративних послуг, в силу 
її визначальної ролі у забезпеченні національної безпеки, знаходяться у фокусі наукових досліджень вче-
них правників, економістів та політологів. Теоретичні проблеми, пов’язані з різними аспектами процесу 
надання послуг досліджувались в наукових роботах наступних зарубіжних авторів: М. вебера, І. Фішера,  
А. Маршалла, А. Сміта, Д. Коатса, С. Нілсона, та ін.

У національній правовій науці досі залишається дискусійним питання про сутність інформаційної 
безпеки процесу надання адміністративних послуг. Результатом аналізу наукового доробку фахівців різних 
галузей наукових досліджень стало формування не менше двох десятків визначень різних за своїм змісто-
вим навантаженням. Серед вітчизняних авторів, які досліджували інформаційну безпеку адміністративних 
послуг, можна виділити Бендікова М.А., Г. Гулака, Гончаренко Л.П., Драга А.А., вишнякова Я.Д., Клейнера 
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Г.Б., Костицького в.,Олейникова Е.А., М. Єрмошенко, в. Мунтіян, Харченко С.А., Тамбовцева в.Л., Чер-
кавав в.в. та ряд інших.

Мета – наукового дослідження полягає в проведенні комплексного аналізу теоретико-правових 
основ адміністративно-правового регулювання в сфері інформаційної безпеки процесу надання електро-
нних адміністративних послуг, в розробці рекомендацій щодо його вдосконалення.

виклад основного матеріалу дослідження. Зазвичай під терміном «послуга» розуміють певну дію 
чи вчинок одного суб’єкта, що має принести користь чи допомогу іншому суб’єкту. Такою дією може бути 
і діяльність підприємств, організацій чи окремих осіб, яка здійснює її для задоволення чи обслуговування 
чиїх-небудь потреб.

Спочатку  послуги належали до сфери лише цивільно-правового регулювання. Та починаючи з 
80-х років минулого століття багато розвинених країн змінили свої пріоритети щодо відносин між управ-
лінськими органами та громадянами. відтак, важливим стало надавати адміністративні послуги органами 
державного управління, беручи до уваги те, що людина, її права, свободи і законні інтереси є найвищою 
цінністю.

Усі послуги, що надаються органами держави і місцевого самоврядування, складають сферу пу-
блічних послуг. За ознаками суб’єкта, що надає публічні послуги, розрізняють державні (надаються ор-
ганами виконавчої влади та державними підприємствами, установами та організаціями) та муніципальні 
(надаються органами місцевого самоврядування) послуги. До державних належать також послуги, які на-
даються органами місцевого самоврядування та недержавними установами, організаціями, підприємства-
ми в порядку виконання делегованих державою повноважень, а до муніципальних послуг – послуги, які 
надаються за рахунок місцевих бюджетів і під відповідальність органів місцевого самоврядування. 

Закон визначає термін «адміністративна послуга» як результат здійснення владних повноважень 
суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на 
встановлення, зміну або припинення прав та / або обов’язків такої особи відповідно до закону [1].

Адміністративна послуга надається за зверненням фізичної або юридичної особи та виключно ад-
міністративними органами через реалізацію владних повноважень. Право на одержання особою конкрет-
ної адміністративної послуги та відповідне повноваження адміністративного органу має визначатися лише 
законом. Аналіз законодавчого визначення дефініції «адміністративна послуга» призводить до висновку, 
що результатом адміністративної послуги є адміністративний акт – рішення або юридично значима дія 
адміністративного органу, якими задовольняється звернення особи.

Таким чином, адміністративні послуги є засобом реалізації прав громадян у сфері виконавчої вла-
ди, адже абсолютна більшість справ, які вирішуються органами публічної адміністрації, ініціюються сами-
ми громадянами і стосуються їх суб’єктивних прав. 

в наш час інтернет ресурс є найефективнішим засобом для поширення інформації [2, с. 802]. від-
так, особливо актуальним стало завдання пов’язати адміністративну реформу з впровадженням інформа-
ційних технологій та здійснити реінжиніринг ключових адміністративних процедур в органах влади. Тому 
в 2016–2020 роках урядом проведено ряд реформ в системі адміністративного управління, що мали на 
меті формування правових, організаційних та  економічних передумов для впровадження електронного 
урядування. 

Саме ці пріоритети були закріплені Концепцією розвитку електронного урядування, затвердженій 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 № 649-р, де зокрема йдеться про модер-
нізацію сфери послуг, розвиток взаємодії влади, громадян і бізнесу за допомогою інформаційно-комуні-
каційних технологій [3]. Крім того урядом в 2013 році було схвалено Стратегію розвитку інформаційного 
суспільства в Україні до 2020 року, якою були визначені засади та основні підходи переходу до електро-
нних адміністративних послуг в Україні, враховуючи сучасні особливості розвитку інформаційного про-
стору. Сенс їх у тому, щоб реалізувати адміністративні послуги в електронному вигляді на основі нових 
інформаційних систем і рішень.

На сьогодні урядом України доволі успішно реалізовується адміністративна реформа в сфері елек-
тронного урядування і надання адміністративних послуг переходить в електронний формат. відповідно 
до Закону адміністративні послуги в електронній формі надаються з використанням Єдиного державного 
вебпорталу електронних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних 
органів та органів місцевого самоврядування. 

 Наявність повноцінно функціонуючого електронного управління є високим показником належ-
ності держави до світового інформаційного суспільства та являється головним інструментом стабілізації 
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системи надання адміністративних послуг. Ознайомившись з дослідженням Організації Об’єднаних Націй 
«E-Government Survey 2020»,  в рейтингу країн, які мають високий рівень розвитку електронного уряду-
вання, наша держава зайняла 69-е місце, що показує позитивну динаміку у порівнянні з 2018 роком, під-
нявшись на 13 позицій вище [4]. Специфіка даного дослідження полягає в поділі держав на чотири групи: 
із низьким, середнім, високим та дуже високим рівнями розвитку електронного урядування. Україна ввій-
шла в число держав, які мають високий рівень розвитку електронного урядування.

впровадження електронних послуг дає можливість надавати їх дистанційно всім суб’єктам звер-
нення. На сьогодні для цього запущено в роботу Єдиний веб-портал органів виконавчої влади, на якому 
вже доступні понад 100 електронних адміністративних послуг, яким громадяни можуть скористатися як 
особисто , так і для бізнесу. Основним завдання впровадження такого формату послуг є створення єдиної 
бази даних на всій території України та реалізація програми електронного урядування. Урядом затвер-
джено найбільш суспільно важливі послуги, що можна оформити у «єдиному вікні» Урядового порталу, а 
система надання адміністративних послуг наповнюється електронними технологіями, такими як офіційні 
сайти суб’єктів надання адміністративних послуг, система електронного документообігу, система іденти-
фікації і автентифікації . Крім того запущено проєкт «Цифрова держава», який має на меті об’єднати всі 
відомства в єдину он-лайн систему та  організувати зв’язок між громадянами і державою при наданні ад-
міністративних послуг, щоб мати  можливість взаємодіяти з державою двадцять чотири години в режимі 
самообслуговування. 

Протягом останніх років в Україні ведеться робота над розробкою якісної електронної системи 
охорони здоров’я, важливу роль в якій відіграє можливість для кожного громадянина швидко оформити 
документи, починаючи від його народження. Тому серед найбільш використовуваних в наш час адміністра-
тивних послуг беззаперечно є послуги в сфері реєстрації актів цивільного стану. Кабінетом Міністрів Укра-
їни було видано Постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих 
умов для реалізації прав дитини», відповідно до якої у 2020–2022 роках запроваджено експериментальний 
проект «є Малятко, що став рушійною силою для впровадження електронного медичного висновку про на-
родження. Дана послуга дає можливість батькам новонароджених дітей зареєструвати народження дитини 
та її походження, а також отримати дев’ять державних сервісів за однією заявою онлайн, а саме : реєстрації 
місця її проживання, призначення державної допомоги при народженні дитини, призначення допомоги на 
дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що 
ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я, реєстрації дитини у Державному 
реєстрі фізичних осіб – платників податків, видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багато-
дітної сім’ї, визначення належності новонародженої дитини до громадянства України, внесення інформації 
про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального 
номера запису в ньому. Заяви про державну реєстрацію народження автоматично надсилаються до тих від-
ділів державної реєстрації актів цивільного стану, де розташовані відповідні пологові будинки.

Інформаційна взаємодія Державного реєстру актів цивільного стану громадян з інформаційно-те-
лекомунікаційними системами органів державної влади здійснюється в режимі реального часу інформа-
ційно-телекомунікаційними засобами із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту 
інформації відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних сис-
темах».

Для того, щоб якісно надавати електронні адміністративні послуги необхідно зробити доступним 
швидкісний інтернет для всього населення. Для цього вже прийнято Закон України №3014 «Про електро-
нні комунікації», від 16 грудня 2020 року, який дозволить реформувати сферу електронних комунікацій від-
повідно до найновіших європейських норм та дозволить надати рівний доступ усім громадянам до зв’язку 
та Інтернету.

Аналізуючи електронні адміністративні послуги, хотіли б звернути увагу також на послугу з реє-
страції юридичної особи онлайн. Зареєструвати ТОв не виходячи з будинку можна на порталі «Дія», ви-
тративши на всю процедуру не більше тридцяти хвилин.

Онлайн-послуга забезпечить онлайн-реєстрацію ТОв з можливістю формування необхідної редак-
ції модельного статуту шляхом вибору відповідних пунктів або використання редакції за замовчуванням.

Одночасно можна подати заяву на застосування спрощеної системи оподаткування та реєстрацію 
платником податку на додану вартість (ПДв).
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Діючі ТОв, що працюють на підставі власної редакції установчих документів, отримують можли-
вість дистанційно перейти на модельний статут без необхідності відвідувати центри надання адміністра-
тивних послуг чи суб’єктів державної реєстрації особисто.

Найперше і найнеобхідніше, що знадобиться під час реєстрації, це – кваліфікований електронний 
підпис.

На сьогодні кожен, у кабінеті громадянина можна отримати інформацію з 5 реєстрів: єдиний дер-
жавний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; державний реєстр 
речових прав на нерухоме майно; єдиний державний реєстр зареєстрованих транспортних засобів та їх 
власників Міністерства внутрішніх справ; державний земельний кадастр; державний реєстр обтяжень ру-
хомого майна. 

За масовістю послуг населенню в електронній формі поряд з державними і муніципальними по-
слугами послуги фінансових організацій посідають найважливіше місце, що зумовлює актуальність пи-
тань інформаційної безпеки процесу надання електронних послуг.

Сучасні підходи, методи і засоби забезпечення інформаційної безпеки при наданні населенню по-
слуг в електронній формі обумовлені наступними обставинами: необхідністю створення прозорого інфор-
маційного середовища, використанням віртуалізації і хмарних обчислень, наявністю особливих вимог до 
ідентифікації і автентифікації, необхідністю забезпечення безперервності бізнес-процесів, інтеграцією 
різних інформаційних систем, необхідністю інтеграції різних технологій інформаційної безпеки при вирі-
шенні завдань, широким використанням мобільних інформаційно-комунікаційних технологій, акцентом як 
на інформаційну безпеку системи, так і на кінцевого користувача, збільшенню питомої ваги персональних 
даних в інформаційному просторі, інтенсивним використанням електронного підпису [5, с.7].

Тут виникла необхідність забезпечити не тільки перевірку програм, операційних систем і даних, а 
й апаратних засобів на предмет їх інформаційної безпеки [6, с.1]. Рішення було знайдено наступне: винести 
ключові операції по забезпеченню безпеки в ізольоване апаратне середовище, що дозволяє перевірити її і 
прошивки управління без порушення цілісності засобу захисту інформації. Такий засіб отримав назву «ре-
зидентний компонент безпеки» , а нова концепція безпеки отримала назву «інформаційне середовище на 
основі резидентних компонентів безпеки». в англомовному варіанті вона позначається як Trasted Platform 
Module. [7; с.122].

Коли виникла і почала активно реалізовуватися розвиватися система адміністративних послуг на-
селенню в електронній формі, це стало означати, що необхідно забезпечити безпечну електронну інфор-
маційну взаємодію між громадянами, які використовують комп’ютери (інформаційно-комунікаційні тех-
нології), з одного боку, і державою, муніципалітетами, банками та ін., які використовують інформаційні 
технології, з іншого боку.

Але, якщо захистити інформаційні системи за допомогою резидентних компонентів безпеки ціл-
ком можливо, то встановити таке обладнання на кожен домашній комп’ютер абсолютно не можливо (до-
рого і не раціонально). Щорічно збільшуються масштаби використання громадянами мобільних пристроїв 
для отримання послуг в електронній формі. Уже в 2011 році ринок мобільних пристроїв перевищував 
ринок персональних комп’ютерів. [8; с.11] Стрімке зростання обчислювальної потужності і можливостей 
мобільних пристроїв поставили нові питання в сфері забезпечення інформаційної безпеки. Сучасні смарт-
фони та планшети містять в собі розвинений функціонал, аналогічний такому в ПК. Можливості віддале-
ного адміністрування, підтримки VPN, браузери з flash і java-script, синхронізація пошти, заміток, обмін 
файлами – безсумнівні досягнення, але ринок засобів захисту для подібних пристроїв розвинений ще не 
достатньо [9]. 

Дійсно, багато громадян вже мають засоби ідентифікації - ними можуть бути будь-які банківські 
пластикові картки, соціальні карти, USB-ідентифікатори, TM-ідентифікатори, відбитки пальців, номер 
мобільного телефону, логін і пароль e-mail і багато інших. Користуючись ідентифікацією на основі цих 
засобів, громадяни отримують чимало послуг, і ці послуги найчастіше досить значущі. Зокрема, можна 
управляти своїм рахунком.

По-іншому справа йде тоді, коли громадянин звертається в державні або муніципальні органи. Для 
того щоб отримати водійське посвідчення, диплом, зареєструвати власність, потрібен паспорт. Найбільш 
уразливими в даний час з точки зору захисту персональних даних є інформаційні системи муніципального 
рівня в силу ряду відомих причин.

Як уже було відзначено вище, волевиявлення (розуміється як зміна правовідносин), зміна прав і 
персональних даних фіксується в інформаційній системі тільки при пред’явленні документів, тобто відо-
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мостей, забезпечених реквізитами, що фіксують факти, в цих відомостях містяться. Тут необхідно забезпе-
чити умови, при яких вплив методами соціальної інженерії (обман, тиск, підкуп, шантаж і ін.) не призводив 
би до виділення персональних даних з системи, їх відчуження та передачі третім особам.

Висновки. У даній статті ми зупинилися на трьох важливих напрямах забезпечення інформаційної 
безпеки при наданні громадянам послуг в електронній формі. Більшість фахівців сьогодні вважають, що 
безпечне інформаційне середовище є основою гарантії інформаційної безпеки інформаційних систем і що 
створювані інформаційні системи здатні відповідати вимогам інформаційної безпеки багато в чому завдя-
ки довірі до програмно-апаратних засобів, що ними використовуються. використання безпечного інфор-
маційного середовища позначає перехід до загальнометодологічних підходів забезпечення інформаційної 
безпеки в сфері застосування інформаційних систем. Основними компонентами безпечного інформацій-
ного середовища є: безпечне середовище передачі даних з сертифікованим комунікаційним обладнанням, 
сертифіковані обчислювальні комплекси на основі безпечного операційного середовища, та безпечні сис-
теми зберігання інформації.
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ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  ЗА  ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Стаття присвячена аналізу нововведень нормативно-правової бази, яка регулює діяльність товариств 
з обмеженою відповідальністю. Акцентовано увагу на тих нововведеннях, які зумовлені прийняттям Закону 
України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Проведено аналіз чинного законо-
давства з питань правового становища товариств з обмеженою відповідальністю. Розглянуто питання, що 
стосуються змін в діяльності товариств з обмеженою відповідальністю у зв’язку із прийняттям нового За-
кону. Сформовано пропозиції з удосконалення теоретичних засад щодо зазначеної проблеми. 

Ключові слова: господарське товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, статут, мо-
дельний статут, корпоративний договір.
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Братасюк О., Ментух Н.
Статья посвящена анализу нововведений нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность об-

ществ с ограниченной ответственностью. Акцентировано внимание на тех новшествах, которые обусловлены 
принятием Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». Проведен 
анализ действующего законодательства по вопросам правового положения обществ с ограниченной ответ-
ственностью. Рассмотрены вопросы, касающиеся изменений в деятельности обществ с ограниченной ответ-
ственностью в связи с принятием нового Закона. Сформированы предложения по совершенствованию теоре-
тических основ по указанной проблемы. 

Ключевые слова: хозяйственное общество, общество с ограниченной ответственностью, устав, 
модельный устав, корпоративный договор.

Bratasyuk O., Mentuh N.
The article is devoted to the analysis of innovations of the normative-legal base, which regulates the activity 

of limited liability companies. Emphasis is placed on those innovations that are due to the adoption of the Law of 
Ukraine «On Limited and Additional Liability Companies”. An analysis of current legislation on the legal status of 
limited liability companies. Issues related to changes in the activities of limited liability companies in connection with 
the adoption of the new law are considered. Proposals for improving the theoretical foundations of this problem have 
been formed. 

Keywords: business company, limited liability company, charter, model charter, corporate agreement.

Постановка проблеми. Одним із видів господарських товариств, які наділяються статусом юри-
дичної особи приватного права, є товариства з обмеженою (ТОв). Поширеність у господарській практиці 
ТОв обумовлено, зокрема, тим, що вони є найбільш доцільною і зручною правовою формою ведення мало-
го або середнього бізнесу одним або невеликою групою підприємців. 

Особливої уваги заслуговує реформування правового регулювання інституту товариств з обмеже-
ною відповідальністю (ТОв). Так, вперше в Україні було прийнято спеціальний закон, присвячений регу-
люванню виключно цієї організаційно-правової форми, а саме, Закон України «Про товариства з обмеже-
ною та додатковою відповідальністю», що викликає неабиякий інтерес як збоку практиків, так і науковців.

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Науково-теоретичну базу для написання даної стат-
ті склали праці: Д. Алфєєва, О. Беляневич, О. вінник, О. Гарагонич, А.А. Глушецького, Н.А. Гобової,  
І. Дерев’янко, Р. Качановського, О.Р. Кібенко, в. Кравчук, в. Кулакова, А. Пашинського, в. Плеханова,  
Ю. Попова, Н.О. Саніахметової, в. Тютюнникової, А. Фоміна, О.А. Черненко, в.С. Щербини, та ін.

Мета статті. варто  відзначити, що незважаючи на наявність розробок з даної проблематики, пи-
тання правового статусу товариств з обмеженою відповідальністю у світлі нового Закону України «Про 
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» є недостатньо дослідженими та мало висвітле-
ними.

Тому дана стаття присвячується загальній характеристиці правового становища товариств з об-
меженою відповідальністю та аналізу нововведень в діяльності цих товариств, які зумовлені прийняттям 
спеціального Закону.

Виклад основного матеріалу дослідження. Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОв) є 
однією з найпоширеніших організаційно-правових форм юридичної особи, найрозповсюдженішою ор-
ганізаційно-правовою формою ведення бізнесу в Україні. Даний вид господарського товариства широко 
використовується в більшості зарубіжних країн, а саме: у Нідерландах; Франції; Польщі; Німеччині; в 
модифікованому вигляді у великій Британії і США. в даний час це найпоширеніша організаційно-правова 
форма комерційних організацій у світі, що, в свою чергу, свідчить про перевагу даної організаційно-право-
вої форми для учасників підприємницької діяльності.в літературі зазначається, що єдиного підходу до ро-
зуміння природи ТОв немає, його поняття чітко не сформульоване. Законодавство багатьох європейських 
країн свідчить про визнання (невизнання) ними конструкції відповідної юридичної особи.

Так, наприклад, законодавство Франції, Італії, Німеччини та Австрії визнає існування ТОв, на-
томість у Нідерландах, відповідна організаційно-правова форма не отримала законодавчого закріплення. 
водночас ТОв у Бельгії відповідає приватне товариство з обмеженою відповідальністю, у Люксембурзі – 
компанія з обмеженою відповідальністю, а в англо-американському праві – приватна компанія і закрита 
корпорація [1, с. 24].
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Що стосується України, то в нашій державі довгий перiод нормативну базу створення та дiяльностi 
ТОв складали Цивiльний кодекс України (ЦК України) [2], Господарський кодекс України (ГК України) [3] 
та Закон України (ЗУ) «Про господарськi товариства» [4].

Зазначимо, що колишнiй механiзм регулювання дiяльностi такого товариства не вiдповiдав сучас-
ним вимогам щодо його гнучкостi та ефективностi, а саме характеризувався рядом недолiкiв.

Проте 17.06. 2018р. вступив в силу Закон України (ЗУ) «Про товариства з обмеженою та додатко-
вою вiдповiдальнiстю» [5], який  визначає поняття та засади правового становища товариства, правила про 
учасникiв товариств, основнi вимоги до установчих документiв, формування статутного капіталу, основи 
органiзацiї управлiння в товариствi з обмеженою відповідальністю, особливостi припинення товариства, 
правила про перехiд частки в статутному капіталі товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю до iншої осо-
би i про вихід з товариства його учасника. 

Як зазначають дослiдники, безперечним  фактом є те, що прийняття комплексного Закону про 
ТОв є важливим кроком у реформуваннi корпоративного законодавства України. Так, Законом про ТОв 
змiнюються пiдходи у правовому регулюваннi статусу товариства та його учасникiв, реформується система 
корпоративного управлiння ТОв, запроваджуються новi правовi iнструменти та поняття (корпоративнi до-
говори, безвiдклична довiренiсть з корпоративних прав, значнi правочини, правочини iз заiнтересованiстю 
та iн.), спрощуються та деталiзуються процедури державної реєстрацiї змiн, пов’язаних з вiдчуженням  
часток та змiною складу учасникiв[6].

вiдповiдно до ч. 3 ст. 80 ГК України товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю є господарське 
товариство, що має статутний капiтал, подiлений на частки, розмiр яких визначається установчими доку-
ментами, i несе вiдповiдальнiсть за своїми зобов’язаннями тiльки своїм майном. Учасники товариства, якi 
повнiстю сплатили свої вклади, несуть ризик збиткiв, пов’язаних з дiяльнiстю товариства, у межах своїх 
вкладiв [3].

варто зазначити, що в новому законi України «Про товариства з обмеженою та додатковою 
вiдповiдальнiстю» (далi – Закон) вiдсутнi визначення понять «товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю» 
та «товариство з додатковою вiдповiдальнiстю». Проте, як стверджують дослiдники, логiка законодав-
ця з приводу цього виявляється в тому, що  не є практичним надання  у визначеннi зазначених понять 
перелiчення всiх характерних ознак, оскiльки всi цi ознаки вказуються в текстi закону та виражаються у 
особливостях регулювання. Це певною мiрою протирiчить усталеним традицiям законодавчої технiки, що 
склалися в Українi, адже ж визначення конкретного поняття призначене для формування категорiйного 
апарату, для полегшення сприйняття цього поняття, що не вимагає перелiчення абсолютно всiх характер-
них рис, а лише найбiльш суттєвих. Тим бiльше, що визначення понять у законодавчих актах необхiдне 
для використання в правовому полi України, зокрема, в цiлях формування єдиного пiдходу та розумiння 
категорiй законодавства,  єдиної судової практики, що не може мiстити рiзне трактування одних i тих самих 
термiнiв [7].

вiдповiдно до ст. 10 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю» ство-
рення товариства вiдбувається за рiшенням його засновникiв [5]. 

Крiм того зазначається, що якщо товариство створюється кiлькома особами, то такi особи в разi 
необхiдностi визначення взаємовiдносин мiж ними щодо створення товариства можуть укласти договiр 
про створення товариства в письмовiй формi. Договiр про створення товариства може встановлювати по-
рядок заснування товариства, умови здiйснення спiльної дiяльностi щодо створення товариства, розмiр 
статутного капiталу, частку у статутному капiталi кожного з учасникiв, строки та порядок внесення вкладiв 
та iншi умови. Договiр про створення товариства дiє до дня державної реєстрацiї товариства, якщо iнше не 
встановлено договором або не випливає iз сутi зобов’язання [5].

Змінено кількісний склад учасників ТОв. Так, як зазначає у своїй роботі Н.А. Горбова, за період 
існування незалежної України положення законодавства про кількісний склад учасників ТОв постійно 
змінювалося. Не став виключенням і цей Закон [8, с. 49].

вiдповiдно до нової редакцiї Закону, кiлькiсть учасникiв ТОв не обмежується, як це мало мiсце 
ранiше. Тобто вiдсутнiй лiмiт кiлькостi учасникiв в товариствi,  вiдсутнi обмеження щодо максимальної 
кiлькостi учасникiв ТОв.

варто вiдзначити той факт, що законом введено поняття корпоративних договорiв. Так, вiдповiдно 
до ч. 1 ст. 7 Закону, договiр, за яким учасники товариства зобов’язуються реалiзовувати свої права та повно-
важення певним чином або утримуватися вiд їх реалiзацiї (далi – корпоративний договiр), є безвiдплатним 
i вчиняється в письмовiй формi [5]. 
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На думку окремих дослiдникiв, поняття «корпоративного договору» запозичено iз закордонного 
досвiду, щодо домовленостей мiж учасниками/акцiонерами, iншими словами «shareholder agreements» або 
корпоративний договiр [9].

Дата укладення та строк дiї корпоративного договору визначаються в договорi. У корпоративно-
му договорi можуть передбачатися  умови або порядок визначення умов, на яких учасник має право або 
зобов’язаний купити або продати частку у статутному капiталi (її частину), а також визначати випадки, 
коли таке право або обов’язок виникає. До того ж зазначається, що корпоративний договiр, яким встанов-
люється обов’язок учасникiв забезпечити голосування згiдно з вказiвками органiв управлiння товариства, 
вважається  нiкчемним.

Кoрпoративний дoгoвiр такoж не мoже суперечити статуту, адже такий дoгoвiр i статут мають рiзнi 
предмети регулювання. Закoнoм i статутoм (в межах, щo не суперечать закoну) встанoвлюється змiст прав i 
пoвнoважень учасникiв. Натoмiсть кoрпoративним дoгoвoрoм встанoвлюється зoбoв’язання стoрiн певним 
чинoм реалiзoвувати цi права та пoвнoваження. Наприклад, якщo статутoм встанoвлена певна кiлькiсть 
гoлoсiв учасникiв, неoбхiдна для прийняття збoрами певнoгo рiшення, тo кoрпoративним дoгoвoрoм не мoже 
бути встанoвлена iнша кiлькiсть гoлoсiв. Натoмiсть кoрпoративним дoгoвoрoм мoже бути встанoвлений 
oбoв’язoк учасникiв гoлoсувати з такoгo питання певним чинoм. Якщo учасник пoрушить свiй oбoв’язoк та 
прoгoлoсує всупереч кoрпoративнoму дoгoвoру, тo йoгo гoлoси будуть врахoванi, але для такoгo учасника 
настануть негативнi наслiдки, передбаченi закoнoм i кoрпoративним дoгoвoрoм (зoкрема, вiдшкoдувати 
збитки, сплатити неустoйку) [10].

На думку в. Плеханoва, цiлi укладення дoгoвoрiв в тoвариствi мoжна умoвнo рoздiлити на двi 
групи: 1) мiж мiнoритарними учасниками – надання реальнoгo впливу на управлiння тoвариствoм i  
2) мiж учасниками, якi прoвадять спiльну дiяльнiсть, – детальне врегулювання свoїх вiднoсин в тoвриствi. 
Дoгoвiрне регулювання мoже зачiпати найрiзнoманiтнiшi аспекти вiднoсин стoрiн [11, с. 54].

А. Глушецький вважає, щo укладення кoрпoративнoгo дoгoвoру мoже переслiдувати такi цiлi, як: 
пiдвищення рiвня кoрпoративнoгo кoнтрoлю стoрoнами дoгoвoру, шляхoм кoнсoлiдoванoгo здiйснення 
ними свoїх корпоративних прав; встанoвлення учасниками кoрпoрацiї iндивiдуальних правил взаємoдiї; 
прoтидiя змiні сфoрмoванoгo в тoвариствi спiввiднoшення кoрпoративнoгo кoнтрoлю; прoтидiя пoглинання 
кoмпанiї; створення умов для угод M&A по відношенню до товариства; створення механiзмiв для вирiшення 
«тупикoвих ситуацій» (deadlock- resolution); забезпечення oхoрoнюваних закoнoм iнтересів третiх oсiб – 
кредитoрiв товариства та oсiб, якi мають намiр стати учасниками тoвариства [12, с. 3-4].

По сутi корпоративний договiр дуже схожий з коалiцiйною угодою, метою якої також є встановлен-
ня стабiльностi та послiдовностi у прийняттi найважливiших для держави рiшень та ефективна професiйна 
дiяльнiсть її учасникiв. Про це ж можна сказати i щодо учасникiв АТ i ТОв. Їх головна мета – надефективне 
управлiння та дiяльнiсть.

Незважаючи на те, що поняття корпоративного договору є нововведенням в зв’язку iз прийняттям 
Закону, будемо сподiватись, що  корпоративний договiр стане дiєвим механiзмом захисту прав учасникiв 
товариства i вдалим iнструментом, що надасть змогу регулювати особливостi корпоративного управлiння 
в певному товариствi.

варто вiдзначити, що з метою реалiзацiї поняття та iнституту корпоративного договору, введено по-
няття та законодавчо передбачається можливiсть надiлення довiреностi новим статусом «безвiдкличностi». 
Така довiренiсть пiдлягає в обов’язковому порядку нотарiальному посвiдченню. Однак  треба мати на 
увазi, що у випадку порушення iнтересiв однiєї iз сторiн договору, суд залишатиметься єдиним засобом 
правового захисту.

Одним iз нововведень  нового Закону стало звуження кола обов’язкiв учасникiв товариств. Однак 
не зрозумiлою видається така позицiя законодавця щодо скороченостi зобов’язань учасникiв ТОв. 

Ми подiляємо позицiю дослiдникiв, якi вважають, що для стабiльної роботи товариства має бути 
унормований чiткий баланс мiж правами та обов’язками його учасникiв. Як показує судова практика, 
вiдсутнiсть на законодавчому або установчому рiвнi фiксацiї збалансованих прав та обов’язкiв унемож-
ливлює захист прав учасникiв i товариства загалом вiд бездiяльностi недобросовiсних учасникiв, що в 
результатi призводить до корпоративних конфлiктiв та блокування дiяльностi товариства [13].

Також, варто зазначити, що при створеннi ТОв учасники зобов’язанi сформувати статутний капiтал 
у повному обсязi протягом 6 мiсяцiв з дати державної реєстрацiї, якщо iнше не встановлено статутом 
(ранiше цей строк становив 1 рiк). вказаний строк може бути зменшений або збiльшений у статутi, проте 
лише за одностайним рiшенням загальних зборiв учасникiв, у яких взяли участь усi учасники товариства.
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До того ж, посилюється вiдповiдальнiсть за несвоєчасне внесення вкладу при первинному 
формуваннi статутного капiталу, аж до виключення учасника товариства.

Статутом ТОв можуть бути передбаченi обмеження щодо змiни спiввiдношення часток учасникiв. 
Це дозволить запобiгти агресивному розмиванню часток окремих засновникiв (учасникiв), зокрема, через 
неконтрольоване збiльшення статутного капiталу конкретним учасником з метою перетворити iншого в 
мiноритарiя. вiдповiднi положення можуть бути внесенi до статуту, змiненi або виключенi з нього лише 
одностайним рiшенням загальних зборiв учасникiв, у яких взяли участь усi учасники товариства [14].

вiдповiдно до законодавства товариство створюється i дiє на пiдставi статуту. 
в зарубіжній літературі також акцентується увага на важливості належному оформленні установ-

чих документів. Так, в рамках процесу реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, згідно із за-
коном, повинні бути створені певні документи. Сюди входить статут, який визначає правила, яких повинен 
дотримуватись керівник компанії при управлінні нею[15]. 

Нoвим Закoнoм закoнoдавець зменшив вимoги дo змiсту статуту та визначив лише 3 пункти, 
якi oбoв’язкoвo мають передбачатися в  статутi, а саме: пoвне та скoрoчене (за наявнoстi) найменування 
тoвариства; oргани управлiння тoвариствoм, їхня кoмпетенцiя, пoрядoк прийняття ними рiшень; пoрядoк 
вступу дo тoвариства та вихoду з ньoгo. 

Така пoзицiя нам видається не зoвсiм правильнoю, адже неврегульoванiсть на закoнoдавчoму рiвнi 
oсoбливo усiх важливих аспектiв кoрпoративних вiднoсин призведе дo виникнення чергoвих спoрiв та 
унемoжливить дiяльнiсть тoвариства загалoм. А тoму вважаємo за неoбхiдне дoпoвнити перелiк вимoг, 
oбoв’язкoвих дo включення в статут за пoгoдженням стoрiн, oскiльки закoн передбачає ч. 6 ст. 11, щo ста-
тут мoже мiстити i iншi вiдoмoстi, якi не суперечать вимoгам закoну. 

До того ж, навіть після набрання чинності новим Законом, у ГК України залишались старі вимоги 
до статутів ТОв і ТДв.

Тому протягом тривалого часу складалися ситуації, коли державні реєстратори відмовлялись реє-
струвати статути ТОв, що не відповідали вимогам Господарського кодексу, оскільки останні не містили 
складу учасників, розмірів їх часток тощо. Це також було підставою для подання позовів про визнання ста-
туту ТОв недійсним через відсутність у ньому повного переліку обов’язкових відомостей, передбачених 
Господарським кодексом [16].

Проте, з метою усунення даної правової колізії між положеннями актів однакової юридичної сили 
верховна Рада України 03 лютого 2021 р. прийняла Закон України «Про внесення змін до Господарського 
кодексу України щодо усунення правових колізій у вимогах до статуту товариств з обмеженою та додат-
ковою відповідальністю» (законопроект №3497) [17], яким передбачається виключення з частин 3, 4 ст. 80 
Господарського кодексу положення про визначення в установчих документах вказаних товариств розміру 
часток учасників у статутних капіталах. Також передбачається ч. 4 ст. 82 Господарського кодексу викласти 
у новій редакції, згідно з якою «перелік відомостей, що повинні міститись у статуті товариства з обмеже-
ною відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю, визначається виключно Законом Укра-
їни «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю.

А. Пашинський з цього приводу зазначає, що прийнятий законопроект істотно полегшить життя 
українському бізнесу, зменшить кількість конфліктів з державними реєстраторами та сприятиме подальшо-
му утвердженню принципу правової визначності в підприємницькій діяльності [18].

Ст. 11 Закoну передбачає, щo перша редакцiя статуту тoвариства пiдписується всiма учасниками 
тoвариства. Справжнiсть пiдписiв учасникiв засвiдчується нoтарiальнo [5].

важкo переoцiнити важливiсть устанoвчих дoкументiв для функцioнування будь-якoї юридичнoї 
oсoби. Зазначенi дoкументи є свoєрiднoю кoнституцiєю юридичнoї oсoби, яка встанoвлює правoздатнiсть 
oстанньoї. 

На думку Н.O. Санiахметoвoї статут суб’єкта гoспoдарювання є oснoвним лoкальним нoрмативнo-
правoвим актoм, щo мiстить пoлoження, якi застoсoвуються в прoцесi дiяльнoстi суб’єкта гoспoдарювання 
прoтягoм усьoгo часу йoгo iснування [19, с. 87]. 

Стрiмкої актуальностi набуває питання ефективностi застосування модельного статуту в  дiяльностi 
суб’єкта господарювання. 

варто зазначити, що в Українi iдея запровадження модельних статутiв вперше була сформульована 
в Концепцiї розвитку корпоративного законодавства України на 2007–2010 роки. У 2011 р. iдея модельних 
статутiв була втiлена у життя Законом «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо 
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запровадження принципу державної реєстрацiї юридичних осiб на пiдставi модельного статуту» вiд 21 
квiтня 2011 р. № 3262-VI [20].

На практицi досить часто змiшують поняття модельного статуту та типового чи зразкового. На 
думку О.Р. Кiбенко, основна вiдмiннiсть модельного статуту полягає у тому, що якщо юридична особа 
створюється на пiдставi модельного статуту, то учасники взагалi не затверджують iндивiдуальний ста-
тут (навiть такий, що збiгається з модельним), а всi ознаки, що iндивiдуалiзують юридичну особу, мають 
мiститися у рiшеннi про створення. Тобто фактично юридична особа працює без iндивiдуального статуту. 
Цього не вiдбувається, коли йдеться про типовий чи зразковий статут – незважаючи на його наявнiсть, 
учасники юридичної особи мають затвердити iндивiдуальний статут, керуючись при цьому обов’язковими 
чи рекомендацiйними положеннями типового чи зразкового статуту. Отже, модельний статут не може 
мiстити жодних iндивiдуалiзуючих ознак [21].

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.03. 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції госпо-
дарської діяльності» затверджено модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю [22].

Зазначимо, що чинне законодавство не лише запроваджує можливiсть використання модельного 
статуту при створеннi юридичної особи, а й передбачає право юридичної особи перейти на модельний 
статут пiд час її дiяльностi шляхом прийняття рiшення про замiну затвердженого при створеннi юридичної 
особи установчого документа. Суб’єкт господарювання самостiйно вирiшує, дiяти на пiдставi модельного 
статуту або врегулювати вiдносини мiж учасниками в окремому «звичайному» статутi [23].

Висновки. Отже, прийняття спеціального Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю» підвищить інвестиційну привабливість України, вдосконалить корпоративне управлін-
ня, значно покращить умови ведення бізнесу, сприятиме створенню нових та  розвитку діючих суб’єктів 
господарської діяльності.

враховуючи все вище зазначене, можна виділити такі характерні ознаки товариств з обмеженою 
відповідальністю: 1) є одним із видів господарського товариства, яке належить до групи об’єднання капі-
талів; 2) учасники товариства не відповідають за його зобов’язаннями і несуть ризик збитків, пов’язаних 
з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів; 3) за власними зобов’язаннями товариство від-
повідає усім майном, що належить йому на праві власності; 4) кількість учасників товариства не обмеж-
ується; 5) установчим документом товариства є статут; товариство може створюватись і діяти на підставі 
модельного статуту; 6) корпоративний характер управління учасниками товариства безпосередньо або за 
допомогою органів управління; 7) подільність майна товариства на частки; 8) участь учасників в управ-
лінні справами та розподілі прибутку товариства залежно, як правило, від розміру їх часток у статутному 
капіталі товариства.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ СІМЕЙНИХ 
ПРАВОВІДНОСИН ЗА НЕВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ЩОДО НАДАН-

НЯ УТРИМАННЯ: ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ
В науковій статті здійснено наукове дослідження поняття відповідальності окремих суб’єктів сімей-

них правовідносин за невиконання обов’язку щодо надання утримання, здійснення порівняльного аналізу її в ас-
пекті відповідальності батьків, дітей, подружжя, інших учасників сімейних відносин. Зокрема, визначено, що 
юридична відповідальність суб’єктів сімейних правовідносин за невиконання обов’язку щодо надання утриман-
ня відповідно до сімейного законодавства України застосовується частково як до усіх суб’єктів на загальних 
підставах у разі значної суми заборгованості (штраф та додаткові тимчасові обмеження, визначені в Законі 
України «Про виконавче провадження», адміністративна відповідальність, визначена ст. 183-1 Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення), так і до окремих суб’єктів (відповідальність, передбачена ст. 196 
Сімейного кодексу України, яка стосується лише батьків; кримінальна відповідальність за злісне ухилення від 
сплати аліментів на дітей та на непрацездатних батьків; санкції, передбачені сімейним договором). Також 
відповідальність в аліментному зобов’язанні наступає при наявності негідної поведінки у сімейних відносинах, 
яке приводить до втрати права на утримання. 

Ключові слова: утримання дитини; аліменти; додаткові витрати на дитину; неустойка (пеня); тим-
часові обмеження.

Буряченко А. 
Правовая природа ответственности субъектов семейных правоотношений за неисполнение об-

язанностей о предоставлении содержание: к вопросу о содержание и соотношение
В научной статье осуществлено научное исследование понятия ответственности отдельных 

субъектов семейных правоотношений за невыполнение обязанности по предоставлению содержания, осу-
ществлен ее сравнительный анализ в аспекте ответственности родителей, детей, супругов, других участни-
ков семейных отношений. В частности, определено, что юридическая ответственность субъектов семейных 
правоотношений за невыполнение обязанности по предоставлению содержания в соответствии с семейного 
законодательства Украины применяется частично как ко всем субъектам на общих основаниях в случае зна-
чительной суммы задолженности (штраф и дополнительные временные ограничения, определенные в законе 
Украины «Об исполнительном производстве», административная ответственность, определенная ст. 183-
1 Кодекса Украины об административных правонарушениях), так и к отдельным субъектам (ответствен-
ность, предусмотренная ст. 196 Семейного кодекса Украины, которая касается только родителей, уголовная 
ответственность за злостное уклонение от уплаты алиментов на детей и на нетрудоспособных родителей; 
санкции, предусмотренные семейным договором). Также ответственность в алиментные обязательства на-
ступает при наличии недостойного поведения в семейных отношениях, которое приводит к потере права на 
содержание..

Ключевые слова: содержание ребенка; алименты; дополнительные расходы на ребенка; неустойка 
(пеня) временные ограничения.

Buriachenko A.
Legal nature of liability of subjects of family legal relations for non-fulfillment of the obligation to provide 

maintenance: on the issue of content and relationship
In the scientific article the scientific research of the concept of responsibility of separate subjects of family legal 

relations for non-fulfillment of the obligation to provide maintenance, carrying out its comparative analysis in terms 
of responsibility of parents, children, spouses, other participants of family relations is carried out. In particular, it is 
determined that the legal liability of family law entities for failure to provide maintenance in accordance with family law 
of Ukraine applies in part to all entities on general grounds in the case of a significant amount of debt (fine under Part 
14 of Art. 71 of the Law of Ukraine “On Enforcement Proceedings”, additional temporary restrictions, defined in Part 
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9 of Article 71 of the Law of Ukraine “On Enforcement Proceedings”, administrative liability, defined in Article 183-1 
of the Code of Ukraine on Administrative Offenses), and to certain entities (liability under Article 196 of the Family 
Code of Ukraine, which applies only to parents; criminal liability for malicious evasion of child support for children 
and disabled parents; sanctions provided by the family contract). In addition, for malicious evasion of parents from the 
maintenance of minors or disabled children who are dependent on them, and alimony obligations of adult children to 
incapacitated parents, then if they evade the payment of court funds for the maintenance of incapacitated parents, they 
may be criminally liable in accordance with Art. 164 and 165 of the Criminal code of Ukraine. 

Liability in the maintenance obligation also occurs in the presence of inappropriate behavior in family relations, 
which leads to the loss of the right to maintenance of the spouse, stepdaughter, stepson, as well as in cases where the 
mother and father evaded their parental responsibilities. Courts must decide on deprivation of the right to maintenance 
for these reasons, taking into account the individual characteristics of certain family relationships.

Keywords: child support; alimony; additional costs for the child; penalty (penalty); temporary restrictions. 

Постановка проблеми. Сім’я є основою повноцінного суспільства. Сімейні відносини будуються 
на любові, взаєморозумінні, підтримці один одного членами сім’ї. Її характер, ступінь матеріального благо-
получчя, духовне та моральне здоров’я багато в чому визначають обличчя людини, її суспільна і трудова 
активність, правильне виховання підростаючого покоління і, врешті решт, успіхи і досягнення всього сус-
пільства. Моральним обов’язком батьків є турбота про свою дитину, її виховання, розвиток та становлення 
як особистості. Цей процес нерозривно пов’язаний з наданням матеріальної допомоги дітям, що не дося-
гли повноліття, повнолітнім непрацездатним дітям та повнолітнім дітям, які продовжують навчання [9, с. 
334]. в той же час, як показує практика виконання аліментних зобов’язань, не завжди вони виконуються, 
навіть зважаючи на існуючий, в цілому належний механізм забезпечення стягнення аліментів та додатко-
вих витрат на дитину, а також коштів на утримання інших суб’єктів сімейних відносин, які мають право 
на надання утримання. в такому разі відповідальність в аліментних правовідносинах виступає як один із 
основних засобів захисту інтересів учасників аліментного зобов’язання, тому її удосконалення має важ-
ливе юридичне та соціальне значення. вище викладене зумовлює необхідність удосконалення правового 
інституту відповідальності за неналежне виконання або невиконання учасниками сімейних відносин своїх 
аліментних зобов’язань, в тому числі в аспекті даного наукового дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання правового регулювання відповідальності бать-
ків за неналежне виконання аліментних зобов’язань, хоч і було предметом окремих досліджень таких уче-
них, як М.в. Антокольська, Л. П. Биряк, Є.М. ворожейкін, Н. М. Гресь, в.І. Данілін, М. в. Колеснікова,  
Л. в. Красицька, М. І. Кулеба, М.С. Малєін, в.П. Нікітін, О.Й. Пергамент, О. в. Розгон, З. в. Ромовська, 
Р. С. Чугунков, однак зазначені науковці не здійснили комплексного дослідження даного питання, в тому 
числі щодо змісту відповідальності окремих суб’єктів сімейних правовідносин за невиконання обов’язку 
щодо надання утримання.

Метою статті є наукове дослідження поняття відповідальності окремих суб’єктів сімейних право-
відносин за невиконання обов’язку щодо надання утримання, здійснення порівняльного аналізу її в аспекті 
відповідальності батьків, дітей, подружжя, інших учасників сімейних відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як зауважує в.І. Данілін, сімейно-правовій відпові-
дальності притаманні загальні риси юридичної відповідальності, вона включає в себе державний примус, 
громадський осуд правопорушника, який супроводжується появою певних негативних наслідків для пра-
вопорушника в формі обмежень особистого або майнового характеру [5, с. 5]. Однак, як правильно вважає 
М. в. Антокольська, виконання аліментного обов’язку під примусом – не міра відповідальності, оскільки 
не створює для правопорушника ніяких додаткових обмежень до вже існуючого обов’язку. Крім того, тут 
не ставиться питання про вину [1, с. 7]. Тому виконання обов’язку під примусом слід віднести до санк-
цій, які є засобом захисту, а не відповідальності. Дійсно, при виконанні аліментного обов’язку примусово 
після втручання компетентного державного органу – суду, мова не може йти про покладання додаткового 
обов’язку до вже існуючого. Суди лише упорядковують ті правовідносини, які мали здійснюватися само-
стійно зацікавленими особами. Аліментні зобов’язання існують незалежно від порядку їх виконання – до-
бровільного чи примусового. в останньому випадку звернення до суду з вимогою про стягнення аліментів 
є засобом захисту права на одержання утримання від зобов’язаних осіб. в той же час, зміст можливих не-
гативних наслідків для осіб, які неналежно виконують свої аліментні зобов’язання відрізняються залежно 
від суб’єктного складу.  

Розглянемо спочатку зміст юридичної відповідальності батьків за неналежне виконання алімент-
них зобов’язань щодо своїх дітей.
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Зокрема, відповідно до ст. 196 СК України у разі виникнення заборгованості з вини особи, яка 
зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів 
має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен 
день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухва-
лення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості [10]. У разі застосу-
вання до особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду, заходів, передбачених ч. 14 ст. 71 
Закону України «Про виконавче провадження» (штрафу у розмірі 20-50 відсотків суми заборгованості зі 
сплати аліментів у разі, якщо сукупний розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за 
один рік), максимальний розмір пені повинен дорівнювати різниці між сумою заборгованості та розміром 
застосованих заходів примусового виконання [6]. Розмір неустойки може бути зменшений судом з ураху-
ванням матеріального та сімейного стану платника аліментів. Неустойка не сплачується, якщо платник алі-
ментів є неповнолітнім. в той же час, як зазначає З. в. Ромовська, стягнення неустойки передбачене лише 
за невиконання рішення суду про стягнення аліментів (авт.: або положення договору, який визначає зміст 
аліментного зобов’язання) і не стосується формально невиконання обов’язків, які визначені в законі, допо-
ки справа про стягнення аліментів не буде вирішена судом (авт.: або не буде укладено відповідний договір) 
[7, с. 298]. Крім того, стягнення неустойки можливе лише за виникнення заборгованості з вини особи, яка 
зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за договором, щодо неповнолітньої дитини, а також 
повнолітньої дитини у випадках, передбачених ст. 201 СК України [11, с. 615]. 

У разі прострочення оплати додаткових витрат на дитину з вини платника такий платник 
зобов’язаний на вимогу одержувача додаткових витрат сплатити суму заборгованості за додатковими ви-
тратами з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти 
річних із простроченої суми [10].

Крім того, законодавство України передбачає адміністративну відповідальність за несплату алі-
ментів на дитину, якщо сукупний розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців 
із дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання для здорових дітей та в разі за-
боргованості за 3 місяці для дітей, які мають проблеми зі здоров’ям, передбачені у ст. 183–1 КУпАП, а та-
кож передбачено кримінальну відповідальність за злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду 
коштів на утримання дітей (аліментів), а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або 
непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні (ст. 164 Кримінального кодексу України).

Також щодо осіб, які більше 6 місяців не сплачують аліменти, виконавчою службою може бути 
винесено постанову про застосування до боржника одного з тимчасових обмежень, визначених Законом 
України «Про виконавче провадження», включаючи обмеження у праві виїзду за межі України, у праві 
керування транспортними засобами, у праві полювання тощо [6]. вище викладені обмеження не є вичерп-
ними і законодавство України також передбачає й інші обмеження для неплатників аліментів, пов’язані із 
житловими субсидіями, щодо здійснення реєстраційних дій щодо нерухомого майна, транспортного засо-
бу, обмеження у праві здійснення державної власності [3; 4]. 

Крім того, можливе покладання додаткової відповідальності за невиконання аліментних зобов’язань 
положеннями шлюбного договору або договору про утримання дітей. При цьому, слід вказати, що в силу 
положень ст. 625 Цивільного кодексу України на боржника може бути покладена відповідальність у ви-
гляді сплати трьох відсотків річних від простроченої суми, якщо інший розмір відсотків не передбачений 
законом або договором, а також враховувати при виплаті заборгованості індексу інфляції за весь час про-
строчення [8, с. 194].  

Якщо говорити про відповідальність за невиконання або неналежне виконання аліментних 
зобов’язань одним із подружжя щодо іншого з подружжя, то зміст такої відповідальності є меншим. Зо-
крема, на подружжя не поширюються положення ст. 196 СК України, а також ст. 164 Кримінального ко-
дексу України. в той же час, на таких осіб можуть бути накладені штраф, передбачений ч. 14 ст. 71 Закону 
України «Про виконавче провадження», а також тимчасові обмеження, передбачені ч. 9 ст. 71 СК України 
та іншим законодавством. Аналогічно, в договірному порядку, зокрема шлюбним договором або договором 
про надання утримання може бути передбачена відповідальність за невиконання аліментного зобов’язання 
у більшому, ніж передбачено законодавством, розмірі.

відповідальність інших учасників сімейних відносин – повнолітніх дітей щодо непрацездатних 
батьків, інших членів сім’ї та родичів один щодо одного у випадках, передбачених Главою 22 СК України, 
також є аналогічною відповідальності подружжя за невиконання аліментних зобов’язань, однак повнолітні 
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діти, які ухиляються від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання непрацездатних батьків 
також можуть нести кримінальну відповідальність відповідно до ст. 165 Кримінального кодексу України.  

Також слід зазначити, що відповідальність в аліментному зобов’язанні наступає при наявності 
двох складових – вини та протиправної поведінки. Протиправна поведінка в минулому особи, яка вимагає 
аліментів, може потягнути негативні наслідки у вигляді відмови суду у задоволенні позову про стягнення 
аліментів. 

Зокрема, права на утримання не має той із подружжя, хто негідно поводився у шлюбних відно-
синах, а також той, хто став непрацездатним у зв’язку із вчиненням ним умисного кримінального пра-
вопорушення, якщо це встановлено судом (ч. 5 ст. 75 СК України) [10]. Негідною поведінкою в шлюбі 
можна вважати систематичні образи, приниження та фізичне насильство стосовно одного із подружжя. 
Така поведінка є недопустимою, тому покладення аліментного обов’язку на особу, яка протягом існування 
шлюбу відчувала постійні страждання, неможливе. Побутове насильство, на жаль, за останній час досягло 
загрозливих масштабів, законодавець у цьому випадку застосовує санкції до осіб, винних у негідній по-
ведінці. враховуючи, що йдеться про сімейні стосунки і не завжди один з подружжя, щодо якого вчиненні 
протиправні дії, звертається до правоохоронних органів за допомогою, суд повинен достеменно встанови-
ти факт негідної поведінки одного із подружжя. Зацікавлена сторона має надати докази, які б свідчили про 
вчинення проти неї протиправних дій одним із подружжя протягом шлюбу. Суд не може виносити рішення 
про втрату права на аліменти на підставі недоведених фактів. Це пов’язано з тим, що в багатьох випадках 
розлучене подружжя стає один одному чужим, виникають неприязні стосунки, тому кожен з них намага-
ється у будь-який спосіб уникнути виконання аліментного обов’язку. 

Як зазначає М.в. Антокольська, під негідною поведінкою слід розуміти умисні дії, такі, що під-
падають під кримінальне покарання, та інші тяжкі аморальні проступки (пияцтво, подружня невірність і 
т.ін.), які не підпадають під ознаки злочину. Перелік випадків такої поведінки, пише автор, не може бути 
встановлений в законі вичерпним чином, у статті слід передбачити лише головні ознаки діяння і надати 
право судам на підставі конкретних обставин справи визначати, чи підпадає дане правопорушення під 
ознаки зазначеної норми чи ні [2, с. 128–129]. Можна погодитися з автором, але незрозуміло, за вчинення 
якого кримінального діяння слід обмежувати право на аліменти одного із подружжя. Не дає на це відпо-
віді і норма ст. 75 СК України. На нашу думку, не має права на аліменти тільки той із подружжя, хто став 
непрацездатним у зв’язку з вчиненням злочину у відношенні другого із подружжя або членів сім’ї. Грома-
дянин може вчинити правопорушення, за що держава застосовує до нього кримінальне покарання, але при 
цьому нормально поводитися в сімейних стосунках. Тому ми вважаємо, що в сімейному законодавстві слід 
передбачити втрату права на аліменти тільки того з подружжя, який вчинив умисний злочин щодо другого 
з подружжя або членів своєї сім’ї. 

Негідна поведінка враховується також в аліментному зобов’язанні відносно падчерки та пасинка. 
На підставі ст. 268 СК України суд може звільнити вітчима, мачуху від обов’язку по утриманню падчерки, 
пасинка або обмежити його певним строком у разі негідної поведінки у шлюбних відносинах матері, бать-
ка дитини [10]. Такий підхід є незрозумілим. Діти не можуть бути відповідальними за дії своїх батьків і 
втрата ними права на одержання утримання від мачухи та вітчима є безпідставною. Говорити про негідну 
поведінку суб’єктів аліментного зобов’язання можливо тільки в межах певного правовідношення. Санкція 
щодо падчерки або пасинка виникає так би мовити в чужому аліментному зобов’язанні. Слід передбачити 
обмеження права на аліменти тільки за негідну поведінку самих падчерки та пасинка стосовно мачухи або 
вітчима. 

врахування негідної поведінки як підстави для втрати права на аліменти слід поширити на всі види 
аліментних правовідносин за винятком права на утримання неповнолітніх дітей та недієздатних. Це окрема 
категорія осіб, які в силу своєї вікової незрілості або розумових вад не можуть усвідомлювати наслідки 
своїх дій.

Серед заходів відповідальності, які можуть бути застосовані судом за неналежне виконання свого 
обов’язку, слід назвати позбавлення батьків права на отримання аліментів від дітей. На підставі ст. 204 СК 
України дочка, син можуть бути звільнені судом від обов’язку утримувати матір, батька та обов’язку брати 
участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що мати, батько ухилялися від виконання своїх бать-
ківських обов’язків. У виняткових випадках суд може присудити з дочки, сина аліменти на строк, не більше 
як три роки [10]. Законодавством не визначається, які саме випадки є винятковими, але уявляється, що 
до них відносяться тяжка хвороба або інвалідність батьків. Також відповідно до ст. 202 СК України якщо 
мати, батько були позбавлені батьківських прав і ці права не були поновлені, обов’язок утримувати матір, 
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батька у дочки, сина, щодо яких вони були позбавлені батьківських прав, не виникає [10]. Позбавлення 
батьківських прав щодо дітей є безумовною підставою звільнення від виконання аліментного обов’язку. 
Після позбавлення батьківських прав єдиний зв’язок, який є між дітьми і батьками, – це кровна спорідне-
ність, правовий зв’язок між ними припиняється. Навряд чи можна знайти хоча б одну підставу для покла-
дення обов’язку по утриманню батьків на тих дітей, які взагалі були позбавлені батьківського піклування.

Суди мають приймати рішення про позбавлення права на утримання від дітей з урахування ін-
дивідуальних особливостей певних сімейних стосунків. На законодавчому рівні неможливо передбачити 
всього різноманіття життєвих ситуацій, а тому оцінювати ступінь вини батьків у неналежному виконанні 
свого обов’язку мають саме суди на підставі норм моралі та законодавства. З іншого боку, не можуть бути 
позбавлені піклування з боку дітей ті батьки, які не виконували свій обов’язок через незалежні від них при-
чини (небажання другого з батьків отримувати аліменти на дитину, тяжка хвороба батька і неможливість 
у зв’язку з цим виконувати обов’язок по вихованню і утриманню дітей). Уявляється, що в цьому випадку 
діти можуть виконувати аліментний обов’язок щодо батьків частково – протягом обмеженого терміну або 
в меншій сумі.

Висновки. Юридична відповідальність суб’єктів сімейних правовідносин за невиконання обов’язку 
щодо надання утримання відповідно до сімейного законодавства України застосовується частково як до 
усіх суб’єктів на загальних підставах у разі значної суми заборгованості (штраф та додаткові тимчасові 
обмеження, визначені в Законі України «Про виконавче провадження», адміністративна відповідальність, 
визначена ст. 183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення), так і до окремих суб’єктів (від-
повідальність, передбачена ст. 196 Сімейного кодексу України, яка стосується лише батьків; кримінальна 
відповідальність за злісне ухилення від сплати аліментів на дітей та на непрацездатних батьків; санкції, 
передбачені сімейним договором). Також відповідальність в аліментному зобов’язанні наступає при наяв-
ності негідної поведінки у сімейних відносинах, яке приводить до втрати права на утримання.
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ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ 
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Стаття присвячена дослідженню загальних засад відповідальності сторін за порушення зобов’язань, 
що випливають з договору перевезення. З’ясовано,  що договір перевезення відрізняється від інших договорів про 
надання транспортних послуг, зокрема, від договору транспортного експедирування, можливістю договірного 
регулювання відповідальності. Визначено, що сторони договору перевезення, керуючись ст. 611 ЦК України, мо-
жуть передбачити у його змісті такі форми цивільно-правової відповідальності: 1) сплата неустойки (штра-
фу, пені); 2) відшкодування збитків; 3) відшкодування моральної шкоди. Водночас відповідальність сторін 
договору перевезення за порушення зобов’язань є обмеженою нормами законодавства, яке регулює договірні від-
носини з надання транспортних послуг. Тому сторони можуть визначити форму та розмір відповідальності, 
якщо інше не встановлено нормами ЦК України, транспортними кодексами (статутами), іншими законами. 

Ключові слова: договірна відповідальність, форма відповідальності, неустойка, штраф, пеня, збитки, 
моральна шкода.

Лукасевич-Крутнык И.
Общие положения ответственности сторон за нарушение обязательств, вытекающих из догово-

ра перевозки
Статья посвящена исследованию общих принципов ответственности сторон за нарушение обяза-

тельств, вытекающих из договора перевозки. Выяснено, что договор перевозки отличается от других до-
говоров о предоставлении транспортных услуг, в частности, от договора транспортного экспедирования, 
возможностью договорного регулирования ответственности. Определено, что стороны договора перевозки, 
руководствуясь ст. 611 ГК Украины, могут предусмотреть в его содержании такие формы гражданско-право-
вой ответственности: 1) уплата неустойки (штрафа, пени) 2) возмещения убытков; 3) возмещения морально-
го вреда. В то же время ответственность сторон договора перевозки за нарушение обязательств ограничена 
нормами законодательства, регулирующего договорные отношения по предоставлению транспортных услуг. 
Поэтому стороны могут определить форму и размер ответственности, если иное не установлено нормами ГК 
Украины, транспортными кодексами (уставами), другими законами.

Ключевые слова: договорная ответственность, форма ответственности, неустойка, штраф, пеня, 
убытки, моральный вред.

Lukasevych-Krutnyk I.
General principles of liability of the parties for the breach of obligations arising from the contract of carriage
The purpose of the study is to determine the general principles of responsibility of the parties for breach of 

contractual obligations arising from the contract of carriage, taking into account the legal positions of the highest courts 
of Ukraine in this category of cases. The article deals with the study of the general principles of liability of the parties for 
breach of obligations arising from the contract of carriage. It was found that the contract of carriage differs from other 
contracts for the provision of transport services, in particular, from the contract of freight forwarding, the possibility of 
contractual regulation of liability. It is determined that the parties to the contract of carriage, guided by the Art. 611 of 
the Civil Code of Ukraine, may provide in its content the following forms of civil liability: 1) payment of penalties (fines, 
penalties); 2) compensation for losses; 3) compensation for non-pecuniary damage. At the same time, the liability of the 
parties to the contract of carriage for breach of obligations is limited by the law governing the contractual relationship 
for the provision of transport services. Therefore, the parties may determine the form and amount of liability, unless 
otherwise provided by the norms of the Central Committee of Ukraine, transport codes (statutes), other laws. 

Keywords: contractual liability, form of liability, penalty, fine, damages, moral damage. 
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Постановка проблеми. в умовах оновлення цивільного законодавства України [1] актуального 
значення набувають дослідження окремих аспектів правового регулювання договірних зобов’язань, в тому 
числі договірних зобов’язань з надання транспортних послуг. Значна кількість судових спорів в сфері пере-
везень свідчить про потребу більш ґрунтовного теоретичного аналізу правового регулювання відповідаль-
ності сторін за порушення зобов’язань, що випливають із договору перевезення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Договірні зобов’язання, що випливають із договору 
перевезення, неодноразово ставали предметом наукових досліджень в працях українських та зарубіжних 
цивілістів, серед яких І. О. Безлюдько, М. І. Брагінський, в. в. вітрянський, І. в. Булгакова, Т.в. Гриняк, 
У. П. Гришко, І. А. Діковська, О. в. Клепікова, Т. О. Колянковська, О. С. Кужко, в. С. Ломака, в. в. Луць, 
А. О. Мінченко, С. Ю. Морозов, О. М. Нечипуренко, Н. С. Нечипоренко, в. А. Попов, Д. А. Рябікін, Г. в. Са-
мойленко, Л. Я. Свистун, Є. Д. Стрельцова, М. Л. Шелухін та багато інших. Проте наукові доробки зазна-
чених вчених стосувались, як правило, відповідальності сторін за порушення зобов’язань за окремими 
різновидами договору перевезення. Тоді як дослідження загальних положень договірної відповідальності 
сторін за порушення умов договору перевезення крізь призму правових позицій верховного Суду не отри-
мало належного висвітлення в сучасній цивілістичній літературі. Тому зазначена тематика є цікавою як з 
теоретичної, так і з практичної точки зору. 

Метою дослідження є визначення загальних засад відповідальності сторін за порушення договір-
них зобов’язань, що випливають з договору перевезення, з врахуванням правових позицій вищих судових 
інстанцій України у такій категорії справ.

Виклад основного матеріалу дослідження. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. ви-
значив загальні засади відповідальності сторін за порушення договірних зобов’язань, що випливають з 
договору перевезення [2]. Так, згідно з  ст. 920 ЦК України сторони договору перевезення несуть відпо-
відальність, визначену у змісті договору, якщо інше не встановлено ЦК України, іншими законами, тран-
спортними кодексами (статутами). 

Можливість договірного регулювання відповідальності відрізняє договір перевезення від інших 
договорів про надання транспортних послуг, зокрема, від договору транспортного експедирування (ст. 934 
ЦК України). водночас відповідальність сторін договору перевезення за порушення зобов’язань є обмеже-
ною нормами законодавства, які регулюють договірні відносини з надання транспортних послуг [3, c. 131]. 
Це випливає із формулювання статті 920 ЦК України: «сторони несуть відповідальність, встановлену за 
домовленістю сторін, якщо інше не встановлено цим Кодексом, іншими законами, транспортними кодек-
сами (статутами)».

ЦК України закріплює відповідальність за найбільш поширені випадки невиконання чи неналежне 
виконання зобов’язань, що випливають із договорів перевезення: а) за ненадання транспортного засобу і за 
невикористання наданого транспортного засобу (ст. 921 ЦК України); б) за затримку відправлення пасажи-
ра і порушення строку доставки пасажира до пункту призначення (ст. 922 ЦК України); в) за прострочення 
доставки вантажу (ст. 923 ЦК України); г) за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу, багажу, 
пошти (ст. 924 ЦК України). 

Норми про відповідальність сторін договору перевезення містяться також у законах України «Про 
транспорт» (ст. 13), «Про автомобільний транспорт» (Розділ V), «Про залізничний транспорт» (Розділ VI), 
«Про перевезення небезпечних вантажів» (ст. 25), у транспортних кодексах – КТМ України (ст. 176-183, 
277-295), ПК України (ст. 100, Розділ XVIII), у транспортних статутах – СЗ України (розділ VII), САТ УРСР 
(Розділ IX), СввТ СРСР (Розділ IX) та ін.

Керуючись загальними положеннями про відповідальність за порушення зобов’язань, визначеними 
Гл. 51 ЦК України, сторони можуть визначити форми та обсяг відповідальності за порушення зобов’язань, 
що випливають з цього договору, в змісті індивідуального договору перевезення, якщо інше не встановле-
но законодавством.

Так, беручи до уваги ст. 611 ЦК України, сторони можуть передбачити у змісті договору переве-
зення такі правові наслідки за порушення зобов’язань, які одночасно є формами цивільно-правової відпо-
відальності:

1) сплата неустойки;
2) відшкодування збитків;
3) відшкодування моральної шкоди.
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Неустойкою згідно з ст. 549 ЦК України є грошова сума або інше майно, які боржник повинен пе-
редати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання. Сторони можуть визначати в договірному 
порядку відповідальність за порушення зобов’язань щодо перевезення у формі штрафу або пені. 

Прикладом визначення розміру штрафу або пені в умовах договору перевезення є наступна судова 
справа. 

Як зазначено в Постанові верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського 
суду від 05 листопада 2018 р. у справі № 925/503/17, підставою виникнення спірних правовідносин є до-
говір №28/12, за умовами якого  сторони домовились, зокрема, про наступне: замовник сплачує штраф за 
понаднормативний простій у розмірі, еквівалентному 100 євро за кожну почату добу понаднормативного 
простою автотранспортного засобу при умові повідомлення виконавця про початок простою і належного 
документального оформлення зазначеного факту в CMR-накладній або карті простою (п. 7.5.); при пору-
шенні замовником строків оплати, передбачених п. 6.2. договору, він сплачує виконавцю пеню у розмірі 
0,01% від несплаченої у строк суми за кожний день прострочення платежу [4]. 

Проте, як правило, штраф обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно ви-
конаного зобов’язання (ч. 2 ст. 549 ЦК України). Розмір відсотку від суми невиконаного або неналежно 
виконаного зобов’язання щодо перевезення визначається в нормах транспортного законодавства. Типо-
вим прикладом може стати визначення штрафу при порушеннях зобов’язань за договором перевезення, 
де перевізником виступає ПАТ «Укрзалізниця», оскільки в таких справах розмір штрафу визначається з 
обов’язковим врахуванням норм Статуту залізниць України від 6 квітня 1998 р. № 457. За матеріалами 
справи, викладеної в постанові верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду 
від 24 жовтня 2019 р. у справі № 904/104/19, АТ ДТЕК «Дніпроенерго» звернулось до господарського суду 
Дніпропетровської області з позовом до ПАТ «Українська залізниця» про стягнення штрафу за несвоєчасну 
доставку вантажу в розмірі 301 078,74 грн. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Залізницею у період з 
липня по серпень 2018 року здійснено перевезення вантажів з порушенням термінів доставки, які визна-
чені Правилами обчислення термінів доставки вантажу. Рішенням господарського суду Дніпропетровської 
області від 11.03.2019 р., залишеним без змін постановою Центрального апеляційного господарського 
суду від 11.07.2019 р., позовні вимоги задоволено частково. Стягнуто із Залізниці на користь Товариства 
164335,36 грн. штрафу. Розмір штрафу визначено з врахуванням п. 116 СЗ України. У задоволенні решти 
позовних вимог відмовлено. Не погоджуючись з рішеннями судів попередніх інстанцій, Товариство звер-
нулось до суду касаційної інстанції з касаційною скаргою. вС касаційну скаргу АТ «ДТЕК Дніпроенерго» 
залишив без задоволення, а рішення господарського суду Дніпропетровської області від 11.03.2019 та по-
станову Центрального апеляційного господарського суду від 11.07.2019 у справі № 904/104/19 – без змін 
[5].

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового 
зобов’язання за кожен день прострочення виконання (ч. 2 ст. 549 ЦК України). Прикладом визначення пені 
в умовах договору перевезення є наступна судова справа. 

Як випливає із постанови верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касацій-
ного цивільного суду від 05 лютого 2020 р. у справі № 464/12289/14-ц, суди при вирішенні питання про від-
повідальність замовника транспортної послуги за порушення термінів сплати коштів за договором переве-
зення, крім умов договору, де відповідальність визначена у формі пені, керувались нормами законодавства 
про правові наслідки порушення зобов’язань: ч. 2 ст. 625 ЦК України про те, що боржник, який прострочив 
виконання грошового зобов`язання, зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індек-
су інфляції за весь час прострочення; ст. 231 ГК України, відповідно до якої, якщо порушено господарське 
зобов`язання, в якому хоча б одна сторона є суб’єктом господарювання, що належить до державного секто-
ра економіки, застосовуються штрафні санкції. Тому верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової 
палати Касаційного цивільного суду у залишив касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові 
рішення – без змін, оскільки їх ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права [6].

Згідно з загальними положеннями ЦК України про відповідальність за порушення зобов’язання 
боржник, який порушив зобов’язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки (ст. 623 ЦК Укра-
їни).

Особливістю відповідальності за зобов’язаннями, що випливають із договору перевезення, є те, що 
компенсація завданих збитків відбувається в розмірі фактичної шкоди (реальних збитків, тобто втрат, яких 
особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрат, які особа зробила або му-
сить зробити для відновлення свого порушеного права – ч. 1 ст. 22 ЦК України), без врахування упущеної 
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вигоди. Це правило прописано в нормах національного транспортного законодавства та міжнародних нор-
мативно-правових актів в сфері перевезень, а також в окремих випадках врегулювання відповідальності 
перевізника нормами ЦК України (ч. 2 ст. 924 ЦК України). Законодавством може бути передбачена верхня 
грошова межа відповідальності перевізника за завдані збитки.

Про те, що завдані збитки при здійсненні перевезення відшкодовуються лише в розмірі реальних 
збитків, зазначається і в матеріалах судової практики. Так, відповідно до постанови верховного Суду у 
складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 20 лютого 2019 р. у справі 
№ 706/596/15-ц ФОП ОСОБА_8 несе перед позивачем відповідальність як перевізник за разовим догово-
ром перевезення вантажу автомобільним транспортом. Разом з тим, відповідно норм права відшкодовувані 
збитки мають бути реальними та їх розмір має бути належним чином встановлений [7].

Сторони при укладенні індивідуального договору перевезення за порушення зобов’язань можуть 
передбачити як форму відповідальності відшкодування моральної шкоди. Згідно з ч. 1, 2 ст. 23 ЦК Украї-
ни особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна 
шкода полягає: 1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або 
іншим ушкодженням здоров’я; 2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з проти-
правною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів; 3) у душевних стражданнях, яких 
фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна; 4) у приниженні честі та гідності 
фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

У матеріалах судової практики часто зустрічаються випадки обґрунтування моральної шкоди за 
порушення умов договору перевезення транспортом загального користування. Прикладом задоволення по-
зовних вимог про відшкодування моральної шкоди за неналежне надання транспортних послуг є наступна 
судова справа.

Як зазначається у постанові верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Каса-
ційного цивільного суду від  26 вересня 2018 р. у справі № 490/8831/15-ц, суди установили, що 08 липня 
2015 р. ОСОБА_1 скористалася послугами ПАТ «Українська залізниця» із перевезення пасажирів швид-
ким потягом № 121 сполученням «Київ-Миколаїв» зі станції «Київ пасажирський» у плацкартному вагоні 
№ 24, що підтверджується придбаним квитком на проїзд. 09 липня 2015 року з 05 год. 15 хв. вказаний потяг 
тридцять вісім хвилин стояв на станції «Казанка» через нагрів буксового вузла секції «А» тепловозу серії 
2ТЕ10УТ № 0063 та на вимогу машиніста було викликано допоміжний локомотив.

вС зазначає, що правовідносини сторін випливають з договірних відносин щодо надання тран-
спортних послуг. встановлено, що недбале виконання своїх службових обов’язків працівниками відпо-
відача призвело до порушення прав позивача, а саме: не було отримано якісні послуги з перевезення. вС 
не погоджується з висновками попередніх судових інстанцій про відмову в задоволенні відшкодування 
моральної шкоди. 

Закон України «Про транспорт», Закон України «Про залізничний транспорт», Правила перевезень 
пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України не містять умови, за яких 
перевізником має бути відшкодовано моральну шкоду його пасажиру - користувачу послуги з перевезення 
залізничним транспортом, проте при зверненні до суду із позовом ОСОБА_1 посилалась на норми Цивіль-
ного кодексу України, які регулюються порядок відшкодування моральної шкоди та Закон України «Про 
захист прав споживачів».  

відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів» (в редакції, чинній нас 
час виникнення спірних правовідносин) споживачі під час придбання, замовлення або використання про-
дукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на від-
шкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), 
відповідно до закону.

Ураховуючи те, що судами встановлено, що саме з вини ПАТ «Укрзалізниця» позивачу було надано 
неякісні послуги з перевезення, у зв’язку з чим було задоволено позовні вимоги ОСОБА_1 про стягнення 
вартості проїзду, колегія суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду дійшла висновку, про 
наявність правових підстав для відшкодування позивачу завданої моральної шкоди [8].

Наступна судова справа є прикладом відмови в задоволенні позову про відшкодування мораль-
ної шкоди, завданої порушенням умов договору перевезення. У лютому 2015 року ОСОБА_2, ОСОБА_3, 
ОСОБА_4 звернулися до суду з позовом про стягнення з ПАТ «Українська залізниця» відшкодування май-
нової шкоди на користь ОСОБА_2 у розмірі 1 339, 00 дол. США та 1 064, 80 грн, на користь ОСОБА_3 – у 
розмірі 1 176, 00 дол. США, на користь ОСОБА_4 - у розмірі 1 176, 00 дол. США, стягнення пені у розмірі 
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42, 81 грн, та відшкодування моральної шкоди на користь ОСОБА_2 у розмірі 6 000, 00 грн, на користь 
ОСОБА_3 – у розмірі 6 000, 00 грн, на користь ОСОБА_4 – у розмірі 3 000, 00 грн, посилаючись на пору-
шення відповідачем зобов’язань за договором пасажирського перевезення у зв’язку із прибуттям потяга до 
пункту призначення із запізненням.

відповідач заявлені позовні вимоги не визнав, просив відмовити у їх задоволенні, зазначив, що 
затримка у русі пасажирського потяга № 50 відбулась внаслідок технічної поломки рухомого складу, яка 
загрожувала життю та здоров’ю пасажирів, в силу приписів частини першої ст. 922 ЦК України за її усу-
нення перевізник не сплачує штраф пасажирам. До того ж позивачами заявлялась вимога не про стягнення 
штрафу, а про стягнення відшкодування майнової та моральної шкоди.

Рішенням Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01 серпня 2016 року у 
задоволенні позовних вимог ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 відмовлено.

Рішення суду першої інстанції обґрунтовувалось тим, що відповідальність перевізника за порушен-
ня строку доставлення пасажира до пункту призначення настає виключно у тих випадках, що не пов’язані з 
порушенням такого строку внаслідок настання обставин непереборної сили, усунення несправності тран-
спортного засобу, яка загрожувала життю або здоров’ю пасажирів, або інших обставин, що не залежали 
від перевізника. Між сторонами виникли зобов’язальні правовідносини. Таким чином, у разі порушення 
зобов’язання моральна шкода може відшкодовуватись лише тоді, якщо це буде встановлено договором або 
законом. Укладеними між сторонами договорами перевезення не передбачено умов про можливість від-
шкодування моральної шкоди, не встановлено такого виду цивільної відповідальності також і Правилами 
перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, що свідчить 
про відсутність правових підстав для задоволення позову в частині позовних вимог про відшкодування 
моральної шкоди.

Ухвалою Апеляційного суду Тернопільської області від 18 жовтня 2016 року рішення суду першої 
інстанції залишено без змін.

вС зазначив, що до правовідносин між сторонами підлягає застосуванню правило ч. 1 ст. 922 ЦК 
України, яке обмежує відповідальність перевізника сплатою штрафу у розмірі, встановленому за домовле-
ністю сторін, транспортними кодексами (статутами).

відповідно, загальні правила про правові наслідки порушення зобов’язання, передбачені в пунктах 
1-4 ч. 1 ст. 611 ЦК України, не застосовуються до перевізника у наведеній правовій ситуації, оскільки пра-
вило частини першої статті 922 цього Кодексу є спеціальним.

враховуючи те, що позивачі аргументованих вимог про стягнення штрафу з відповідача не 
пред’являли, а вимоги про відшкодування збитків за частиною третьої статті 922 ЦК України є безпідстав-
ними, то, на переконання верховного Суду, відсутні правові підстави для задоволення позову.

верховний Суд погоджується із висновками судів про відсутність підстав для задоволення позо-
вних вимог про відшкодування моральної шкоди, оскільки у справі, що переглядається, між сторонами 
виникли зобов’язальні правовідносини за договором перевезення, за порушення якого настають правові 
наслідки, встановлені договором або законом. 

Тому постановою верховний Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного ци-
вільного суду від 06 лютого 2019 р.у справі № 607/2354/15-ц касаційну скаргу ОСОБА_2 залишено без 
задоволення, рішення судів першої та апеляційної інстанції у цій справі без змін [9].

важливо наголосити, що сторони можуть встановити відповідальність у змісті договору переве-
зення, якщо вони погоджують умови договору в індивідуальному порядку. Проте значна кількість дого-
ворів перевезення є договорами перевезення транспортом загального користування (ст. 915 ЦК України). 
При укладенні таких договорів сторони, як правило, не погоджують умови перевезення, в тому числі від-
повідальність сторін. Замовник транспортної послуги (пасажир, відправник вантажу) лише приєднується 
до запропонованих йому умов договору перевезення в цілому, оскільки договір перевезення транспортом 
загального користування водночас є водночас договором приєднання (ст. 634 ЦК України) та публічним 
договором (ст. 933, ч. 2 ст. 915 ЦК України).

Тому при укладенні договору перевезення транспортом загального користування фактично нівелю-
ється можливість визначення умов про відповідальність сторін за порушення зобов’язань у договірному 
порядку. При вирішенні спорів в суді в таких випадках застосовуються виключно норми законодавства. А 
якщо законодавством не закріплена певна форма відповідальності за порушення зобов’язань, що виплива-
ють з договору перевезення, то сторони позбавлені можливості її застосувати. Про це свідчать матеріали 
судової практики. верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного 
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суду у постанові від 30 січня 2018 р. у справі № 175/4013/14-ц зазначає наступне. Судами встановлено, 
що між сторонами склалися договірні відносини з приводу повітряних перевезень на підставі договору 
перевезення пасажира, укладеного шляхом придбання квитка у ПАТ «МАУ». встановивши договірний 
характер правовідносин сторін, суди залишили поза увагою те, що ані ПК України, ані Конвенцією про 
уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень (1999 р., м. Монреаль), а також Правилами 
або умовами укладених між сторонами договорів не передбачено відшкодування моральної шкоди у право-
відносинах з повітряного перевезення пасажирів. внаслідок порушення договірного зобов’язання життя 
і здоров’я позивачів під небезпекою не перебувало. Суд першої інстанції, позицію якого підтримав і апе-
ляційний суд, при вирішенні спору безпідставно застосував правила статті 1167 ЦК України, яка на спірні 
відносини не поширюється, оскільки регулює позадоговірні (деліктні) відносини. За таких обставин, а 
також з урахуванням розміру присудженої судом першої інстанції компенсації матеріальних втрат, позовні 
вимоги в частині стягнення моральної шкоди до задоволення не підлягають [10].

Висновки. Договір перевезення відрізняється від інших договорів про надання транспортних 
можливістю договірного врегулювання відповідальності за порушення зобов’язань. Керуючись ст. 611 ЦК 
України, сторони договору перевезення можуть передбачити у його змісті такі форми цивільно-правової 
відповідальності: 1) сплата неустойки (штрафу, пені); 2) відшкодування збитків; 3) відшкодування мораль-
ної шкоди. водночас відповідальність сторін договору перевезення за порушення зобов’язань є обмеженою 
нормами законодавства, яке регулює договірні відносини з надання транспортних послуг. Тому замовник 
транспортної послуги та перевізник несуть відповідальність, визначену у змісті договору, якщо інше не 
встановлено нормами ЦК України, іншими законами, транспортними кодексами (статутами). 

Сторони можуть встановити відповідальність у змісті договору перевезення, якщо вони погоджу-
ють умови договору в індивідуальному порядку. При укладенні договорів перевезення транспортом загаль-
ного користування сторони не погоджують умови перевезення, в тому числі відповідальність сторін. За-
мовник транспортної послуги (пасажир, відправник вантажу) лише приєднується до запропонованих йому 
умов договору перевезення в цілому, оскільки договір перевезення транспортом загального користування 
водночас є договором приєднання та публічним договором водночас. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІ-
КА, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ ОДНІЄЮ СІМ’ЄЮ БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ

В науковій статті на підставі доктринальних джерел та діючого сімейного законодавства дослідже-
но зміст прав та обов’язків жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу (фактич-
не подружжя). В результаті проведеного наукового дослідження автор дійшов висновку про те, що права, які 
виникають із фактичних шлюбних відносин у сімейному праві у фактичного подружжя, в цілому близькі до прав 
подружжя у зареєстрованому шлюбі, однак лише в частині спільності набутого у фактичному шлюбі майна, 
спільних прав як батьків щодо дитини, права на утримання і на усиновлення дитини. Договором фактичного 
подружжя може передбачатися інший правовий режим такого майна, зокрема у формі спільної часткової 
власності або особистої приватної власності фактичного подружжя, бути розширено перелік підстав для 
виникнення аліментних зобов’язань, а також детальніше визначити порядок їх виконання фактичним подруж-
жям. Також фактичне подружжя має особисті немайнові права, аналогічні правам та обов’язкам подружжя 
у зареєстрованому шлюбі, крім права на зміну прізвища. 

Ключові слова: права, обов’язки, фактичний шлюб, утримання, спільна сумісна власність.

Лучковский В. В. 
К вопросу о содержании прав и обязанностей женщины и мужчины, которые проживают одной 

семьей без регистрации брака
В научной статье на основании доктринальных источников и действующего семейного законодатель-

ства исследовано содержание прав и обязанностей женщины и мужчины, которые проживают одной семьей 
без регистрации брака (фактических супругов). В результате проведенного научного исследования автор при-
ходит к выводу о том, что права, возникающие из фактических брачных отношений в семейном праве у фак-
тических супругов, в целом близки к правам супругов в зарегистрированном браке, но только в части общности 
приобретенного в фактическом браке имущества, общих прав как родителей в отношении ребенка, права на 
содержание и на усыновление ребенка. Договором фактических супругов может предусматриваться иной пра-
вовой режим такого имущества, в том числе в форме общей долевой собственности или личной частной соб-
ственности фактических супругов, быть расширен перечень оснований для возникновения алиментных обяза-
тельств, а также подробнее определен порядок их выполнения фактическими супругами. Также фактические 
супруги имеют личные неимущественные права, аналогичные правам и обязанностям супругов в зарегистриро-
ванном, кроме права на изменение фамилии.

Ключевые слова: права, обязанности, фактический брак, содержание, общая совместная собствен-
ность.

Luchkovskyi V. V. 
On the question of the rights and obligations of a woman and a man who live with one family without 

registration of marriage
The scientific article examines the content of the rights and responsibilities of a woman and a man living in the 

same family without registration of marriage (de facto marriage) on the basis of doctrinal sources and current family 
law. As a result of scientific research, the author concluded that the rights arising from the actual marital relationship 
in the family law of the de facto spouse are generally similar to the rights of the spouses in a registered marriage, but 
only in part of the common property acquired in the de facto marriage, joint rights as parents over the child, the right to 
maintenance and adoption. An agreement between a woman and a man living in the same family but not in a registered 
marriage with each other or in any other marriage, regarding the definition of their property rights and obligations and 
the legal regime of jointly acquired property, may provide for another legal regime of such property, in particular in the 
form of joint partial ownership or personal private ownership of the actual spouse. The de facto spouse has the right to 
enter into an agreement on maintenance in the actual marital relationship, in which to expand the list of grounds for the 
occurrence of maintenance obligations, as well as to determine in more detail the procedure for their performance by 
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the de facto spouses. Also, the de facto spouse has personal inalienable rights similar to the rights and responsibilities of 
the spouses in a registered marriage , including: the right to motherhood and fatherhood, respect for their individuality, 
physical and spiritual development, education, manifestation of their abilities, creating conditions for work and leisure, 
the division of responsibilities and joint resolution of family life, freedom and personal integrity, the duty to care for the 
family, but formally they are not defined at the level of family law as such that belong to the actual spouse.. At the same 
time, the de facto spouse has the right to change the surname on general grounds, and not in the manner prescribed by 
the Family Code of Ukraine.  

Keywords: rights, responsibilities, de facto marriage, maintenance, joint ownership.  

Постановка проблеми. Новий Сімейний кодекс України (надалі по тексту – СК України) закріпив 
у ч. 1 ст. 21 поняття шлюбу: «Шлюбом є сімейний союз чоловіка та жінки, зареєстрований у державному 
органі реєстрації актів громадського стану» [9]. Тобто єдиною можливою формою шлюбу, що визнається 
законом, є цивільний шлюб, бо, як вказує ст. 21 СК України у ч. 3 «релігійний обряд шлюбу не є підставою 
для виникнення у чоловіка і жінки прав та обов’язків, які надаються шлюбом». У ч. 2 ст. 21 СК України 
закріплено: «Проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу не є підставою для виникнення у 
них шлюбних прав та обов’язків» [9, с. 149]. Незважаючи на те, що СК України визначив, яку форму сімей-
ного життя чоловіка та жінки слід вважати єдиною можливою, у деяких правових питаннях він урівнює 
зареєстрований шлюб та незареєстрований. Як зазначає І. в. Апопій, фактичні шлюбні відносини є дуже 
поширеною формою організації сімейного життя чоловіка та жінки в рамках реалізації права жінки та чо-
ловіка на особисту свободу [2]. У зв’язку із цим, тематика визначення прав обов’язків жінки та чоловіка, 
які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу є актуальною і потребує наукового дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями поняття, ознак та змісту фактичних шлюб-
них відносин, правових наслідків фактичного шлюбу і його наукове дослідження внесли такі науковці, 
як Н. С. Андрєєва, І. в. Апопій, М. І. Байрачна, в. А. ватрас, О. І. Грічук, І. в. Злотник, Т. С. Кириченко,  
І. О. Косарєва, О. Ю. Косова, А. О. Овчатова-Редько, О. в. Розгон, З. в. Ромовська, О. І. Сафончик,  
А. в. Слєпакова, Н. М. Тарусіна, О. А. Теличко та інші науковці. в той же час, комплексного дослідження 
змісту прав та обов’язків фактичного подружжя відповідно до сімейного права України не здійснювалося. 

Метою статті є визначення на підставі доктринальних джерел та діючого сімейного законодавства 
змісту прав та обов’язків жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як вже зазначалося у ч. 2 ст. 21 СК України закріпле-
но: «Проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу не є підставою для виникнення у них шлюб-
них прав та обов’язків». Разом із тим, особи, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах, мають 
взаємні права та обов’язки майнового та немайнового характеру, які визначають їх статус як фактичного 
подружжя, а у випадках наявності у них спільних дітей – права та обов’язки щодо них як батьків. в на-
уковій літературі по різному визначається правова природа цих прав та обов’язків фактичного подружжя. 
Так, як зазначає І. в. Жилінкова, майнові права та обов’язки жінки та чоловіка, які проживають однією 
сім’єю, збігаються із майновими правами та обов’язками подружжя, однак в той же час вказує, що фак-
тичне подружжя не набуває прав та обов’язків подружжя, а набуває особливі права та обов’язки [10, с. 87].  
М. І. Байрачна вказує, що жінку та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі 
між собою, пов’язує не весь комплекс подружніх прав та обов’язків, а тільки деякі з них [3, с. 45]. Так, на-
уковцем умовно поділені права та обов’язки між подружжям та між особами, які перебувають у фактичних 
шлюбних відносинах, а саме подружжю характерні особисті немайнові та майнові права та обов’язки, а 
для осіб, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах тільки права та обов’язки майнового харак-
теру [3, с. 52]. З іншого боку, як зазначає О. І. Сафончик, що стосується особистих немайнових прав, то 
відмінностей між зареєстрованим і незареєстрованим шлюбом небагато. І в першому, і в другому разі чо-
ловікові й жінці гарантовані рівні права і можливості відповідно до основних прав і свобод людини [8, с. 
341]. С. Я. Фурса також зазначає, що попри законодавче положення ч. 2 ст. 21 СК України, що проживання 
жінки та чоловіка однією сім’єю не є підставою для у них виникнення прав та обов’язків подружжя, од-
нак виходячи із положень ст. ст. 74 та 91 СК України фактичне подружжя та подружжя у зареєстрованому 
шлюбі фактично зрівняне у майнових правах [11, с. 96–97]. На цьому ж зазначає також І. в. Апопій [2]. 
З іншого боку, З. в. Ромовська зазначає, що надання жінці та чоловікові, які спільно проживають, але без 
шлюбу, права спільної сумісної власності на набуте ними майно, а також за наявності визначених у законі 
підстав права на утримання не означає надання їм правового статусу подружжя, оскільки підставами для 
виникнення цих прав є не укладення шлюбу, а проживання однією сім’єю [7, с. 46]. Таким чином, хоча СК 
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України не визнає шлюбом фактичні шлюбні відносини, він наділяє фактичне подружжя рядом майнових 
прав та обов’язків, які мають подружжя у зареєстрованому шлюбі.

Зокрема, відповідно до ст. 74 СК України, якщо чоловік та жінка проживають однією сім’єю, але 
не одружені між собою, майно, набуте ними під час спільного проживання, належить їм на праві спільної 
сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними». Аналогічно жінка і чо-
ловік, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах мають право на утримання (ст. 91 СК України).

Фактичне подружжя має такі ж права, як і зареєстроване подружжя, на володіння, користування та 
розпорядження майном, яке належить їм на праві спільної сумісної власності. При цьому, диспозиція ст. 
74 СК України виписана таким чином, що фактичне подружжя має ті ж права та обов’язки щодо спільно 
набутого майна, що і подружжя, включаючи положення про те, що кожна річ, набута цими особами за час 
спільного проживання, крім речей індивідуального користування, є об’єктом права спільної сумісної влас-
ності. в той же час, в СК України нечітко виписані права фактичного подружжя стосовно розпорядження 
майном, передбаченого ст. 65 СК України в частині здійснення його за взаємною згодою, а щодо укладення 
одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, а 
також договорів стосовно цінного майна – необхідності подання письмової згоди другого з подружжя [6, 
с. 168; 10, с. 253]. Фактично до моменту встановлення факту спільного проживання осіб однією сім’єю без 
реєстрації шлюбу судом майно фактичному подружжю належить на праві спільної часткової власності [6, 
с. 170], а згода одного із фактичного подружжя на укладення іншим із фактичного подружжя договорів 
щодо розпорядження спільним майном не потребується [6, с. 171].

Крім того, на відміну від подружжя, особи, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах не 
можуть укласти між собою шлюбний договір, однак можуть врегулювати свої майнові відносини в іншому 
договорі [6, с. 173], в якому можуть урегулювати питання володіння, користування та розпорядження май-
ном, режим спільної часткової власності на окремі предмети, порядок їх використання під час спільного 
проживання та приналежність речей після припинення фактичних відносин [4, с. 115]. Якщо виходити із 
змісту диспозиції ч. 1 ст. 74 СК України, договір жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але не 
перебувають у зареєстрованому шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, щодо визначення їх 
майнових прав та обов’язків та правового режиму спільно набутого майна, може передбачати інший право-
вий режим такого майна, зокрема у формі спільної часткової власності або особистої приватної власності 
фактичного подружжя. При цьому, на такий договір не поширюються обмеження, які стосуються шлюб-
ного договору і він може не передбачати рівності фактичного подружжя у визначенні часток у набутому 
майні [10, с. 254]. Як визначено в інформаційному листі вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 5 грудня 2011 р., встанов-
лення факту проживання чоловіка та жінки однією сім’єю, так і встановлення належності їм майна на 
праві спільної сумісної власності на підставі статті 74 СК України пов’язується з набранням законної сили 
рішенням суду, яким такі юридичні факти встановлені. Аналогічною є позиція верховного Суду України. 
виходячи із тлумачення цієї правової позиції, можна зробити висновок, що в судовій практиці основною є 
позиція, відповідно до якої спільна сумісна власність у чоловіка та жінки, що проживають однією сім’єю, 
виникає лише після набуття законної сили рішенням суду, яким встановлено відповідний факт [1, с. 13–14]. 

Як зазначає М. І. Байрачна, особи, які перебувають у зареєстрованому шлюбі, їх права захищають-
ся законом, і вони можуть при виникненні питань щодо поділу майна вирішити його як за взаємною домов-
леністю (добровільний порядок), так і в судовому порядку. в судовому порядку, достатнім доказом спільно 
нажитого майна, буде факт укладення шлюбу. Щодо осіб, які проживали однією сім’єю, але не перебували 
у шлюбі між собою, то таким особам краще укласти договір, в якому визначити взаємні майнові права та 
обов’язки щодо спільно нажитого майна. Також в цьому договорі, на наш погляд, можна прописати і не-
майнові права та обов’язки. Якщо такий договір буде укладено зазначеними особами, то в майбутньому не 
виникне спірних питань майнового характеру щодо спільно нажитого майна, або якщо і виникнуть, їх буде 
легше доводити в судовому порядку. З укладеним договором, можна вести мову про схожість фактичних 
шлюбних правовідносин з шлюбними правовідносинами [3, с. 49].

Якщо говорити про взаємні аліментні зобов’язання фактичного подружжя, то в цілому вони відпо-
відають відповідним зобов’язанням подружжя у зареєстрованому шлюбі, зокрема у випадках, визначених 
ст. 76, ч. 2–4 ст. 84, ст. ст. 86 і 88 СК України, в тому числі у випадках, якщо після припинення фактичних 
шлюбних відносин особа стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного року від дня 
розірвання шлюбу і потребує матеріальної допомоги і якщо її колишній фактичний подружжя може надава-
ти матеріальну допомогу; якщо вона стала особою з інвалідністю після спливу одного року від дня припи-
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нення фактичних шлюбних відносин, якщо її інвалідність була результатом протиправної поведінки щодо 
неї колишнього фактичного подружжя під час фактичних шлюбних відносин; якщо на момент припинення 
фактичних шлюбних відносин особі до досягнення встановленого законом пенсійного віку залишилося не 
більш як п’ять років, вона, вона має право на утримання після досягнення цього пенсійного віку, за умови, 
що у фактичних шлюбних відносинах вони спільно перебували не менш як десять років; якщо у зв’язку 
з вихованням дитини, веденням домашнього господарства, піклуванням про членів сім’ї, хворобою або 
іншими обставинами, що мають істотне значення, один із фактичного подружжя не мав можливості одер-
жати освіту, працювати, зайняти відповідну посаду, якщо її колишній фактичний подружжя може надавати 
матеріальну допомогу – в таких випадках аліментні зобов’язання діятимуть протягом трьох років з момен-
ту припинення фактичних шлюбних відносин. Також аліментні зобов’язання виникають щодо колишнього 
фактичного подружжя, з яким проживає дитина віком до трьох років, а у разі, якщо дитина має вади фізич-
ного або психічного розвитку – до шести років, щодо колишнього фактичного подружжя, з яким проживає 
дитина з інвалідністю, яка не може обходитися без постійного стороннього догляду а також щодо особи, 
яка є вагітною. в той же час, як зазначається в науковій літературі, аліментні зобов’язання у випадках, пе-
редбачених ч.ч. 3 і 4 ст. 76 СК України для фактичного подружжя не виникають [2, с. 150]. З іншого боку, 
фактичне подружжя вправі укласти договір про утримання у фактичних шлюбних відносинах, в якому роз-
ширити перелік підстав для виникнення аліментних зобов’язань, а також детальніше визначити порядок їх 
виконання фактичним подружжям [5, с. 160].  

Також фактичне подружжя має рівні права як батьків дитини порівняно із правами батьків дитини, 
народженої у зареєстрованому шлюбі (ст. ст. 141 і 142 СК України), на усиновлення дитини (ч. 4 ст. 211 СК 
України).

З іншого боку, особи, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах мають дещо інші особис-
ті немайнові права, пов’язані із реалізацією свого правового статусу як фактичного подружжя та батьків 
дитини.

Так, відповідно до ст. 125 СК України якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між 
собою, походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров’я про 
народження нею дитини, а походження дитини від батька визначається спільною заявою матері та батька 
дитини або за рішенням суду. З іншого боку, за умови наявності у батька і матері дитини зареєстрованого 
шлюбу вважається, що дитина походить від подружжя, навіть якщо дитина народилася протягом десяти 
місяців після припинення шлюбу [9]. Як зазначає І. в. Жилінкова, хоча формально фактичне подружжя 
не набуває особистих взаємних прав та обов’язків подружжя, передбачених ст. 49–56 СК України, немає 
підстав вважати, що учасники такого сімейного союзу не набувають права на материнство та батьківство, 
на повагу до своєї індивідуальності, своїх звичок та уподобань, на фізичний та духовний розвиток, на здо-
буття освіти, прояв своїх здібностей, на створення умов для праці та відпочинку, на розподіл обов’язків 
та спільне вирішення питань життя сім’ї, на свободу та особисту недоторканність, обов’язок піклуватися 
про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами сім’ї на почуттях взаємної любові, поваги, 
дружби, взаємодопомоги, утверджувати в сім’ї повагу до матері та батька, спільно дбати про матеріальне 
забезпечення сім’ї. Особи, які проживають однією сім’єю без шлюбу, не можуть набувати лише права на 
зміну прізвища [10, с. 87–88]. З іншого боку, фактичне подружжя може змінити своє прізвище не в порядку, 
визначеному ст. 53 СК України, а на загальних підставах [2, с. 149]. 

Висновки. Права, які виникають із фактичних шлюбних відносин у сімейному праві у осіб, які 
проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, в 
цілому близькі до прав подружжя у зареєстрованому шлюбі, однак лише в частині спільності набутого у 
фактичному шлюбі майна, спільних прав як батьків щодо дитини, права на утримання і на усиновлення 
дитини. Договір жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у зареєстрованому 
шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, щодо визначення їх майнових прав та обов’язків та пра-
вового режиму спільно набутого майна, може передбачати інший правовий режим такого майна, зокрема 
у формі спільної часткової власності або особистої приватної власності фактичного подружжя. Фактичне 
подружжя вправі укласти договір про утримання у фактичних шлюбних відносинах, в якому розширити 
перелік підстав для виникнення аліментних зобов’язань, а також детальніше визначити порядок їх вико-
нання фактичним подружжям Також фактичне подружжя має особисті немайнові права, аналогічні правам 
та обов’язкам подружжя у зареєстрованому шлюбі, в тому числі: права на материнство та батьківство, на 
повагу до своєї індивідуальності, на фізичний та духовний розвиток, на здобуття освіти, прояв своїх зді-
бностей, на створення умов для праці та відпочинку, на розподіл обов’язків та спільне вирішення питань 
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життя сім’ї, на свободу та особисту недоторканність, обов’язок піклуватися про сім’ю, однак формально 
вони не визначені на рівні сімейного законодавства, як такі, що належать фактичному подружжю. в той же 
час, фактичне подружжя має право на зміну прізвища на загальних підставах, а не в порядку, визначеному 
СК України. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ,  
ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ РЕЖИМУ ОКРЕМОГО  

ПРОЖИВАННЯ ПОДРУЖЖЯ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ
В науковій статті на підставі доктринальних джерел та діючого сімейного законодавства дослідже-

но порядок встановлення та припинення режиму окремого проживання подружжя за сімейним правом України 
В результаті проведеного наукового дослідження автор приходить до висновку про те, що попри висловлену в 
правовій доктрині думку про можливість сепараційного договору виступати як юридичного факту виникнення 
або припинення режиму окремого проживання подружжя, чинне сімейне законодавство визначає виключно 
судовий порядок встановлення цього правового режиму і сепараційний договір наразі не може встановлюва-
ти відповідний правовий режим, а лише більш детально визначати права та обов’язки подружжя під час дії 
сепарації шлюбу. Режим окремого проживання може бути припинений судом за заявою подружжя або з дня 
подання заяви, або з дня, який вони вкажуть в своїх заявах. В той же час, прямо в сімейному законодавстві 
відповідні строки не визначені, що створює труднощі для правозастосування. У зв’язку із цим, запропоновано 
передбачити внесення відомостей про встановлення та припинення режиму окремого проживання до Держав-
ного реєстру актів цивільного стану громадян із проставленням відповідних відміток в актовому записі про 
шлюб, що спростить визначення точного часового проміжку дії режиму окремого проживання подружжя.

Ключові слова: режим окремого проживання, подружжя, шлюб, заява про встановлення режиму окре-
мого проживання подружжя, сепараційний договір.

Оксанюк О. 
К вопросу о порядке установления, изменения и прекращения режима отдельного проживания су-

пругов в семейном праве
В научной статье на основании доктринальных источников и действующего семейного законодатель-

ства исследованы порядок установления и прекращения режима отдельного проживания супругов по семейным 
правом Украины В результате проведенного научного исследования автор приходит к выводу о том, что не-
смотря на высказанную в правовой доктрине мысль о возможности сепарационного договора выступать как 
юридический факт возникновения или прекращения режима отдельного проживания супругов, действующее 
семейное законодательство определяет исключительно судебный порядок установления этого правового ре-
жима и сепарационных договор пока не может устанавливать соответствующий правовой режим, а лишь 
более детально определять права и обязанности супругов во время действия сепарации брака. Режим раздель-
ного проживания может быть прекращен судом по заявлению супругов или со дня подачи заявления, или со дня, 
они укажут в своих заявлениях. В то же время, прямо в семейном законодательстве соответствующие сроки 
не определены, что создает трудности для правоприменения. В связи с этим, предложено предусмотреть вне-
сение сведений об установлении и прекращении режима отдельного проживания в Государственный реестр 
актов гражданского состояния граждан с проставлением соответствующих отметок в актовой записи о 
браке, что упростит определение точного временного промежутка действия режима отдельного проживания 
супругов.

Ключевые слова: режим отдельного проживания, супруги, брак, заявление об установлении режима 
отдельного проживания супругов, сепарационный договор.

Oksaniuk O. 
On the question of the procedure for establishing, changing and terminating the regime of separate residence 

of the spouses in family law
In a scientific article on the basis of doctrinal sources and current family law, the author investigated the 

procedure for establishing and terminating the regime of separate residence of spouses under family law of Ukraine. 
The establishment of the regime of separate residence of the spouses is accompanied by a statement of the spouses on 
the establishment of the regime of separate residence of the spouses or a lawsuit of one of them (ie the presence of the 
© Олег Оксанюк, 2021
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initiative of the spouses or one of them to establish separation). In case of submission of a joint application of the spouses 
to establish the regime of separate residence of the spouses, the case is considered by the court in a separate proceeding 
in compliance with the general procedure for consideration of separate proceedings, which is provided by Art. 294 of 
the Civil Procedure Code of Ukraine. If the initiator of the regime of separate residence of the spouses is only one of 
the spouses, there is a dispute between them about the presence / absence of legal grounds for establishing such a legal 
regime, so the case is considered according to the rules of litigation, and the application is filed. Despite the opinion 
expressed in the legal doctrine about the possibility of a separation agreement to act as a legal fact of the emergence or 
termination of the regime of separate residence of the spouses, we believe that current family law determines only the 
judicial procedure for establishing this legal regime and the separation agreement cannot establish the relevant legal 
regime. to define in detail the rights and responsibilities of the spouses during the marriage separation. As neither the 
norms of the Family Code of Ukraine nor the norms of procedural legislation determine the procedure for resolving 
cases of establishing a separate residence regime, many issues that will be faced by a spouse who are separated remain 
unresolved after the decision on separation. The regime of separate residence may be terminated by the court upon 
the application of the spouses either from the date of filing the application or from the date they shall indicate in 
their applications. At the same time, directly in the family law the corresponding terms are not defined that creates 
difficulties for law enforcement. In this regard, we can agree with the opinion expressed in the scientific literature on 
the introduction of information on the establishment and termination of separate residence in the State Register of Civil 
Status with the appropriate marks in the marriage certificate, which will simplify the exact time of the regime. separate 
residence of the spouses.

Keywords: separate residence regime, spouses, marriage, application for establishing a separate residence 
regime for spouses, separation agreement.

Постановка проблеми. відповідно до ст. 119 Сімейного кодексу України (надалі за текстом – СК 
України) за заявою подружжя або позовом одного з них суд може постановити рішення про встановлення 
для подружжя режиму окремого проживання у разі неможливості чи небажання дружини і (або) чоловіка 
проживати спільно. Запровадження даного правового режиму зумовлює істотні зміни у ряді майнових прав 
подружжя, передусім у правовому режимі набутого за час дії сепарації шлюбу майна, а також зміни у пре-
зумпції шлюбного походження дитини, яке ставиться під сумнів. в СК України визначено порядок запро-
вадження режиму окремого проживання подружжя, а також припинення цього правового режиму. У той же 
час, в судовій практиці виникають труднощі процесуального характеру, оскільки цей порядок виписаний 
неналежно, є досить складним і потребує уточнення та наукового обґрунтування. Дана обставина робить 
тематику до питання про порядок встановлення та припинення режиму окремого проживання подружжя у 
сімейному праві актуальним і таким, що може бути розглянута в межах цієї наукової статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання правових підстав, порядку встановлення та 
припинення і правових наслідків встановлення режиму окремого проживання подружжя стало предме-
том окремих досліджень таких учених, як І. в. Апопій, О. О. Білик, М. в. Бориславська, І. в. Жилінкова,  
Т. С. Кириченко, Л. в. Липець, Л. Г. Лічман, О. в. Оніщенко, О. в. Старчук, в. І. Цимбалюк, С. Я. Фурса,  
С. в. Черноп’ятов, О. С. Юнін, М. П. Юніна, М. Ясинок. в той же час, зазначені науковці не здійснили 
комплексного дослідження питання встановлення та припинення режиму окремого проживання подружжя.

Метою статті є визначення на підставі доктринальних джерел та діючого сімейного законодавства 
порядку встановлення та припинення режиму окремого проживання подружжя за сімейним правом Укра-
їни.

Виклад основного матеріалу дослідження. відповідно до ст. 119 СК України за заявою подружжя 
або позовом одного з них суд може постановити рішення про встановлення для подружжя режиму окре-
мого проживання у разі неможливості чи небажання дружини і (або) чоловіка проживати спільно. Режим 
окремого проживання припиняється у разі поновлення сімейних відносин або за рішенням суду на підставі 
заяви одного з подружжя [12].

Як бачимо, встановлення режиму окремого проживання подружжя супроводжується заявою по-
дружжя про встановлення режиму окремого проживання подружжя або позовом одного з них (тобто наяв-
ністю ініціативи подружжя або одного з них про встановлення сепарації шлюбу). У випадку подання спіль-
ної заяви подружжя щодо встановлення режиму окремого проживання подружжя, справа розглядається 
судом в порядку окремого провадження (ч. 3 ст. 293 Цивільного процесуального кодексу України) з дотри-
манням загального порядку розгляду справ окремого провадження, який передбачений ст. 294 Цивільного 
процесуального кодексу України. У випадку, якщо ініціатором встановлення режиму окремого проживання 
подружжя є лише один із подружжя, презюмується наявність спору між ними щодо наявності/відсутності 
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правових підстав для встановлення такого правового режиму, тому справа розглядається за правилами по-
зовного провадження, а сама заява подається у формі позовної заяви.

Жилінкова І. в. розглядає як альтернативу судового порядку встановлення режиму окремого про-
живання подружжя договірний і допускає можливість самостійного врегулювання подружжям режиму 
окремого проживання подружжя окремим договором про встановлення режиму окремого проживання по-
дружжя [9, с. 136; 10, с. 331]. в такому договорі подружжя може як передбачити як встановлення самого 
правового режиму сепарації шлюбу (тобто договір може виступати як юридичний факт), так і містити 
положення про: порядок користування та розпорядження спільним майном, в тому числі житлом, поря-
док здійснення батьківських прав та визначення місця проживання дитини, порядок надання утримання 
одному з подружжя, форми спілкування з дітьми того подружжя, хто проживає окремо, порядок надання 
утримання дітям, строк дії договору [7, с. 131, 133]. Зазначена обставина зумовила виникнення в правовій 
доктрині думки про визначення необхідності встановлення сепарації не тільки судом, а й нотаріусами, зва-
жаючи на можливість нотаріального посвідчення сепараційного договору, а також договору щодо сплати 
аліментів на утримання дитини та визначення й місця проживання й участі в її вихованні того з подружжя, 
який не буде проживати з нею [13, с. 166]. Як зазначає С. Я. Фурса, встановлення або припинення режиму 
окремого проживання подружжя цілком може здійснюватися через посвідчення спільної заяви про вста-
новлення або про припинення режиму окремого проживання подружжя нотаріусом (в останньому випадку 
це і свідчитиме про поновлення сімейних відносин подружжям); С. Я. Фурса пропонував встановлювати 
сепарацію через нотаріальне посвідчення договору [11, с. 331] як заміну судового встановлення цього ре-
жиму). Тієї думки дотримується О. О. Білик [3, с. 301]. Попри позитивне ставлення до даних пропозицій, 
а також висловленої думки про можливість сепараційного договору виступати як юридичний факт виник-
нення або припинення режиму окремого проживання подружжя, вважаємо, що чинне сімейне законодав-
ство визначає виключно судовий порядок встановлення цього правового режиму і сепараційний договір 
наразі не може встановлювати відповідний правовий режим, а лише більш детально визначати права та 
обов’язки подружжя під час дії сепарації шлюбу.

У ст. 119 СК України та в Цивільному процесуальному кодексі України невизначено чітко порядок 
встановлення і припинення режиму окремого проживання подружжя [5, с. 192].

Справа про встановлення режиму окремого проживання подружжя розглядається в загальному суді 
шляхом окремого провадження за правилами процесуального законодавства, порядок розгляду такої кате-
горії справ дуже подібний за своїми вимогами зі шлюборозлучним процесом за заявою подружжя, яке має 
дітей.  Під час вирішення справи у порядку позовного провадження, суд повинен за наданими сторонами 
доказами встановити, має право чи ні один із подружжя вимагати окремого проживання або обоє з подруж-
жя, кому це вигідно, а хто залишається без підтримки в скрутному становищі, як бути з дітьми. Зокрема, 
суд може не погодитися з вимогами чоловіка на режим окремого проживання, якщо його дружина запере-
чує проти цього, наводячи суду переконливі докази оскільки вона залишається один на один з малолітніми 
дітьми; дітьми-інвалідами; сама інвалід і ніде не працює; немає джерел для існування; потребує сторонньої 
допомоги, вагітна тощо; з іншого боку – якщо дружина наполегливо вимагає окремого проживання, на-
водячи такі докази, як зловживання чоловіком спиртними напоями; дебош у сім’ї; порушення шлюбних 
відносин, що впливає негативно на виховання дітей і що таке окреме проживання може позитивно в май-
бутньому вплинути на чоловіка, то суд прийме позитивне рішення.

Якщо ж, наприклад, вимагають окремого проживання обоє з подружжя, яке є багатодітним і пи-
тання виховання дітей, їх утримання не вирішено, суд може відмовити в наданні такого проживання або, 
як в шлюборозлучному процесі, дати сторонам час для вирішення нього питання з відкладенням справи 
слуханням на деякий час. Можливе подання зустрічного позову про розірвання шлюбу [4, c. 279; 8, с. 185]. 
в такому випадку, рішення суду повинне ґрунтуватися на врахуванні того, чия вимога є виваженішою, 
можливості збереження шлюбу в майбутньому, відносин між подружжям, глибини та тривалості конфлікту 
між подружжям, а також інтересів дітей [1, с. 5-6; 8, с. 185]. 

Оскільки ні норми СК України, ні норми процесуального законодавства не визначають порядку ви-
рішення таких справ, невирішеними після винесення рішення про сепарацію залишаються безліч питань, 
з якими зіштовхнеться подружжя, яке перебуває в сепарації. вкрай необхідним є вирішення питань щодо 
дітей: з ким із батьків вони будуть проживати, яким буде порядок утримання, проведення вільного часу 
тощо. втім, як показує судова практика відповідні питання повинні бути визначені у заяві або позові про 
встановлення режиму окремого проживання, інакше суд може залишити відповідну заяву без руху або від-
мовити у її задоволенні [3, с. 302].  
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Оцінюючи можливість задоволення прохання подружжя чи одного з них, суд повинен встановити, 
чи не зашкодить таке рішення істотним інтересам спільних дітей цих осіб. Суд також повинен встановити 
фактичні взаємини сторін і переконатись у доцільності встановлення для подружжя режиму окремого про-
живання ще й для того, щоб сепарація не стала формальним засобом вирішення спірних майнових питань. 
Наприклад, у тому разі, якщо хтось із подружжя з метою одержання значних доходів і набуття у власність 
цінного майна для уникнення режиму спільності звертається до суду з позовом про встановлення режиму 
окремого проживання на певний час чи безстроково, і це є єдиним обґрунтуванням звернення, суд повинен 
відмовити у задоволенні позову [1, с. 3–4].

Суд не пов’язаний конкретним строком, а тому може встановити режим окремого проживання без 
зазначення конкретного строку, що даватиме право подружжю в будь-який час поновити шлюбні відноси-
ни. Але і наданий конкретний час окремого проживання подружжя не зобов’язує ц на таке проживання до 
закінчення строку. вони можуть в будь-який, час поновити шлюбні відносини без рішення суду про ско-
рочення цього строку [4, c. 279].

Як вже зазначалося, сімейне законодавство передбачає дві можливості для припинення режиму 
окремого проживання подружжя – через суд за заявою одного із подружжя і через так зване «поновлення 
сімейних відносин». в науковій літературі зазначається, що якщо встановлення режиму окремого прожи-
вання подружжя повинно відбутися за рішенням суду [2, с. 119; 5, с. 193; 6, с. 48; 10, с. 373;]. Дійсно, вста-
новлення моменту припинення зазначеного режиму на практиці може викликати певні труднощі, оскільки 
саме поняття «поновлення сімейних відносин» та обставини, які свідчать про них є невизначеними, що 
створює юридичну невизначеність та суперечливість правового статусу осіб та набутого за час фактичного 
(але не юридичного) відновлення шлюбу, що створює можливості для зловживань і порушення прав дру-
жини та чоловіка [10, с. 373-374]. 

Режим окремого проживання може бути припинений судом за заявою подружжя або з дня подання 
заяви, або з дня, який вони вкажуть в своїх заявах. Строк має принципове правове значення для подальших 
спорів про майно, встановлення батьківства, право на житло та інше [4, с. 280]. в той же час, прямо в сімей-
ному законодавстві відповідні строки не визначені, що створює труднощі для правозастосування. У зв’язку 
із цим, можемо погодитися із висловленою в науковій літературі думкою щодо внесення відомостей про 
встановлення та припинення режиму окремого проживання до Державного реєстру актів цивільного стану 
громадян із проставленням відповідних відміток в актовому записі про шлюб, що спростить визначення 
точного часового проміжку дії режиму окремого проживання подружжя [3, с. 237].

Висновки. встановлення режиму окремого проживання подружжя супроводжується заявою по-
дружжя про встановлення режиму окремого проживання подружжя або позовом одного з них (тобто на-
явністю ініціативи подружжя або одного з них про встановлення сепарації шлюбу). У випадку подання 
спільної заяви подружжя щодо встановлення режиму окремого проживання подружжя, справа розгляда-
ється судом в порядку окремого провадження з дотриманням загального порядку розгляду справ окремого 
провадження, який передбачений ст. 294 Цивільного процесуального кодексу України. У випадку, якщо 
ініціатором встановлення режиму окремого проживання подружжя є лише один із подружжя, презюму-
ється наявність спору між ними щодо наявності/відсутності правових підстав для встановлення такого 
правового режиму, тому справа розглядається за правилами позовного провадження, а сама заява подається 
у формі позовної заяви. Попри висловлену в правовій доктрині думку про можливість сепараційного дого-
вору виступати як юридичного факту виникнення або припинення режиму окремого проживання подруж-
жя, вважаємо, що чинне сімейне законодавство визначає виключно судовий порядок встановлення цього 
правового режиму і сепараційний договір наразі не може встановлювати відповідний правовий режим, 
а лише більш детально визначати права та обов’язки подружжя під час дії сепарації шлюбу. Оскільки ні 
норми Сімейного кодексу України, ні норми процесуального законодавства не визначають порядку ви-
рішення справ про встановлення режиму окремого проживання, невирішеними після винесення рішення 
про сепарацію залишаються безліч питань, з якими зіштовхнеться подружжя, яке перебуває в сепарації. 
Режим окремого проживання може бути припинений судом за заявою подружжя або з дня подання заяви, 
або з дня, який вони вкажуть в своїх заявах. в той же час, прямо в сімейному законодавстві відповідні 
строки не визначені, що створює труднощі для правозастосування. У зв’язку із цим, можемо погодитися 
із висловленою в науковій літературі думкою щодо внесення відомостей про встановлення та припинення 
режиму окремого проживання до Державного реєстру актів цивільного стану громадян із проставленням 
відповідних відміток в актовому записі про шлюб, що спростить визначення точного часового проміжку дії 
режиму окремого проживання подружжя.



Оксанюк О.
До питання про порядок встановлення, зміни та припинення режиму ... 

                         ISSN 2524-0129 (Print) / ISSN (2664-5718) (Online). Актуальні проблеми правознавства. 1 (25)/202198

Список використаних джерел
1. Аблятіпова Н. А. Сепарація як крок до розірвання шлюбу. Науковий вісник Львівського державного 

університету внутрішніх справ. 2008. № 3. С. 1-8.
2. Апопій І. в. Сімейне право: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 360 с.
3. Білик О. встановлення і припинення режиму окремого проживання подружжя: шляхи вдосконалення 

правового регулювання. Держава і право. 2013. випуск 60. С. 298-305.
4. Гузь Л. Є., Гузь А. в. Судово-практичний коментар до Сімейного кодексу України. Харків: Фактор, 

2011. 576 с.
5. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. За ред. Ю. С. Червоного. Київ: Істина, 

2003. 464 с.
6. Оніщенко О. в. Особливості правових наслідків встановлення режиму окремого проживання по-

дружжя. URL: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/16420/1/Оніщенко%20О.в..pdf (дата звернення: 
10.01.2021).

7. Розгон О. в. Договори у сімейному праві України: монографія. Київ: Ін Юре, 2018. 301 с.
8. Ромовська З. в. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. Київ: Правова єдність, 2009. 

432 с.
9. Сімейне право України: підручник / Л. М. Баранова, в. І. Борисова, І. в. Жилінкова та ін.; за заг. ред. 

в. І. Борисової та І. в. Жилінкової. Київ: Юрінком Інтер, 2011. 264 с.
10. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар / за ред. І. в. Жилінкової. Харків: Ксилон, 

2008. 855 с.
11. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. За заг. ред. С. Я. Фурси. Київ: видавець 

Фурса С. Я.; КНТ, 2008. 1248 с. 
12. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року (із наступними змінами та доповненнями). Законо-

давство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/ed20210101#Text (дата звернення: 
10.01.2021).

13. Цимбалюк в. І. Актуальні питання правового регулювання режиму окремого проживання подружжя в 
сімейному законодавстві України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія 
Юриспруденція. 2014. № 10-2. Том 1. С. 164-166.

References
1. Abliatipova, N. A. (2008). Separatsiia yak krok do rozirvannia shliubu [Separation as a step towards divorce]. 

Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav – Scientific Bulletin of Lviv State 
University of Internal Affairs, 3, 1-8 [in Ukrainian].

2. Apopii I. V. (2011) Simeine pravo: navchalnyi posibnyk [Family law: a textbook]. Kyiv: Tsentr uchbovoi 
literatury [in Ukrainian].

3. Bilyk, O. (2013). Vstanovlennia i prypynennia rezhymu okremoho prozhyvannia podruzhzhia: shliakhy 
vdoskonalennia pravovoho rehuliuvannia [Establishment and termination of the regime of separate residence 
of spouses: ways to improve legal regulation]. Derzhava i pravo – State and law, 60, 298-305 [in Ukrainian].

4. Huz L. Ye. & Huz A. V. (2011). Sudovo-praktychnyi komentar do Simeinoho kodeksu Ukrainy [Judicial and 
practical commentary on the Family Code of Ukraine]. Kharkiv: Faktor [in Ukrainian].

5. Chervonyi, Yu. S. (2003). Naukovo-praktychnyi komentar Simeinoho kodeksu Ukrainy [Scientific and 
practical commentary on the Family Code of Ukraine]. Kyiv: Istyna [in Ukrainian].

6. Onishchenko, O. V. Osoblyvosti pravovykh naslidkiv vstanovlennia rezhymu okremoho prozhyvannia 
podruzhzhia [Peculiarities of legal consequences of establishing the regime of separate residence of spouses]. 
Retrieved from https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/16420/1/Оніщенко%20О.в..pdf [in Ukrainian].

7. Rozghon, O. V. (2018). Dohovory u simeinomu pravi Ukrainy: monohrafiia [Contracts in family law of 
Ukraine: monograph]. Kyiv: In Yure, 2018 [In Ukrainian].

8. Romovska, Z. V. (2009). Simeinyi kodeks Ukrainy: naukovo-praktychnyi komentar [Family Code of Ukraine: 
scientific and practical commentary]. Kyiv: Pravova yednist [In Ukrainian].

9. Borysova, V. I. (Eds.), Zhylinkova, I. V. (Eds.) (2011). Simeine pravo Ukrainy: pidruchnyk [Family law of 
Ukraine: textbook]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

10. Zhylinkova, I. V. (Eds.) (2008). Simeinyi kodeks Ukrainy: naukovo-praktychnyi komentar [Family Code of 
Ukraine: scientific and practical commentary]. Kharkiv: Ksylon [In Ukrainian].



Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Трудове право.  
Міжнародне приватне право. Господарське право. Господарсько-процесуальне право.

  ISSN 2524-0129 (Print) / ISSN (2664-5718) (Online). Актуальні проблеми правознавства. 1 (25)/2021                             99

11. Fursa, Ya. (Eds.) (2008). Simeinyi kodeks Ukrainy: Naukovo-praktychnyi komentar [Family Code of Ukraine: 
Scientific and practical commentary]. Kyiv: Publisher Fursa S. Ya .; KNT [In Ukrainian]. 

12. Simeinyi kodeks Ukrainy vid 10 sichnia 2002 roku [Family Code of Ukraine of January 10, 2002]. Verkhovna 
Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy – Verkhovna Rada of Ukraine. Legislation of Ukraine. Retrieved 
from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-14 [In Ukrainian].

13. Tsymbaliuk, V. I. (2014). Aktualni pytannia pravovoho rehuliuvannia rezhymu okremoho prozhyvannia 
podruzhzhia v simeinomu zakonodavstvi Ukrainy [Topical issues of legal regulation of the regime of separate 
residence of spouses in the family legislation of Ukraine]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho 
universytetu. Seriia Yurysprudentsiia – Scientific Bulletin of the International Humanities University. 
Jurisprudence series, 10-2, Volume 1, 164-166 [In Ukrainian].

Стаття надійшла до редакції 17.02.2021. 



Парнета О., Федик С.
Медіація як спосіб вирішення сімейних спорів

                         ISSN 2524-0129 (Print) / ISSN (2664-5718) (Online). Актуальні проблеми правознавства. 1 (25)/2021100

© Оксана Парнета, Соломія Федик, 2021

DOI: 10.35774/app2021.01.100
УДК 347.965.42

Оксана Парнета, 
кандидат історичних наук, викладач вищої 
категорії відокремленого структурного  
підрозділу Фахового коледжу економіки, 
права та інформаційних технологій  
Західноукраїнського національного  
університету
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9310-7127

Соломія Федик, 
cтудентка відокремленого структурного 
підрозділу Фахового коледжу економіки, 
права та інформаційних технологій  
Західноукраїнського національного  
університету

МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СІМЕЙНИХ СПОРІВ
У статі висвітлено сутність та значення медіації  як альтернативного способу вирішення конфлік-

тів. Розглянуто принципи, етапи та переваги використання медіаційної процедури під час вирішення сімейних 
спорів. Досліджено ефективність сімейної медіації під час роботи з дітьми. Обґрунтовано роль медіатора у 
забезпеченні комунікації та прийнятті взаємовигідних для конфліктуючих сторін рішень. Обґрунтовано необ-
хідність запровадження процедури медіації як альтернативного способу вирішення сімейних спорів. Здійснено 
аналіз нормативно-правового регулювання медіації в Україні. Сформовано, на основі врахування зарубіжного 
досвіду, висновки щодо доцільності належного правового забезпечення процедури медіації в Україні. 

Ключові слова: медіація, сімейна медіація, медіатор, сімейний конфлікт, альтернативні способи ви-
рішення спорів.

Парнета О., Федык С.
Медиация как способ  решения семейных споров
В статье освещены сущность и значение медиации как альтернативного способа разрешения конфлик-

тов. Рассмотрены принципы, этапы и преимущества использования медиационной процедуры при решении 
семейных споров. Исследована эффективность семейной медиации при работе с детьми. Обоснована роль 
медиатора в обеспечении коммуникации и принятии взаимовыгодных для конфликтующих сторон решений. 
Обоснована необходимость введения процедуры медиации как альтернативного способа разрешения семейных 
споров. Осуществлен анализ нормативно-правового регулирования медиации в Украине. Сформированы на 
основе учета зарубежного опыта, выводы о целесообразности надлежащего правового обеспечения процедуры 
медиации в Украине.

Ключевые слова: медиация, семейная медиация, медиатор, семейный конфликт, альтернативные 
способы разрешения споров.

Parneta O., Fedyk S. 
The mediation as a way to resolve family disputes
The article highlights the essence and importance of mediation as an alternative way to resolve conflicts. The 

principles and stages of using the mediation procedure in resolving family disputes are considered.
The advantages of family mediation are substantiated, as it allows to take into account the high emotionality 

of family misunderstandings, the human factor in the conflict and pays much attention to the relationship, and therefore 
helps the parties to resolve differences and cooperate voluntarily to make informed decisions. the lowest cost and 
confidentiality, which is certainly an extremely important aspect in dealing with family matters.

Family mediation is used as a pre-trial, out-of-court means of resolving a family dispute, as well as in the process 
of court proceedings and at the stage of execution of a court decision. Family mediation also works with those categories 
of cases that cannot be the subject of a court dispute, intergenerational conflicts, interpersonal misunderstandings in the 
family, and some categories of inheritance cases.



Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Трудове право.  
Міжнародне приватне право. Господарське право. Господарсько-процесуальне право.

  ISSN 2524-0129 (Print) / ISSN (2664-5718) (Online). Актуальні проблеми правознавства. 1 (25)/2021                             101

The role and principles of the mediator’s work in ensuring communication and making mutually beneficial 
decisions for the conflicting parties are substantiated, which contributes to comprehensive and effective conflict resolution, 
maintaining friendly relations, and reaching agreements that each party will voluntarily fulfill. The effectiveness of 
family mediation when working with children has been studied.

The analysis of normative-legal regulation of mediation in Ukraine is carried out. The necessity of legal 
regulation and introduction of the mediation procedure as an alternative way of resolving family disputes is substantiated, 
which will provide a quick out-of-court settlement of the dispute, help unload the judicial system, provide opportunities 
to improve and simplify access to justice.

Based on foreign experience, conclusions have been drawn on the expediency of proper legal support of the 
mediation procedure in Ukraine, which will bring the provisions of national justice closer to European standards.

Keywords: the mediation, family mediation, mediator, family conflict, alternative ways of resolving disputes.

Постановка проблеми. Медіація в Україні існує вже понад 25 років і привертає дедалі більше 
уваги юридичної спільноти як ефективний спосіб вирішення конфліктів. Особливо доцільним вважаємо 
її застосування у сімейних спорах, оскільки медіаційна процедура дозволяє врахувати високу емоційність 
сімейних непорозумінь, враховує людський фактор в конфлікті та приділяє багато уваги взаєминам. Розі-
рвання шлюбу, розподіл майна подружжя, стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини, вста-
новлення порядку участі кожного з батьків в її вихованні, визнання батьківства, позбавлення батьківських 
прав, встановлення опіки чи піклування, усиновлення, припинення шлюбного договору, питання спадку-
вання тощо, все це є предметом спорів, які можуть виникати між учасниками сімейних правовідносин, які 
викликають гострі емоційні переживання у сторін, тому що в їх основі лежать відносини, які на певному 
етапі стали завдавати болю, страждань. в процесі судового розгляду справи ступінь ескалації конфлікту 
досягає апогею, оскільки сторони ведуть діалог на рівні своїх принципових позицій, які обґрунтовуються,  
як правило, з точки зору закону. Суд не працює з причиною виникнення конфлікту, та й взаємини сторін 
суду не важливі, суд керується нормою права, що суттєво загострює відносини між учасниками конфлік-
ту, утруднює їх спілкування після судового процесу [7]. Натомість сімейна медіація допомагає сторонам 
усунути розбіжності та добровільно співпрацювати для прийняття усвідомленого рішення. Таким чином, 
медіація є як ефективним методом вирішення спору, так і способом збереження здорових відносин між 
подружжям, членами сім’ї, батьками і дітьми. Окрім того, ця форма врегулювання конфлікту дає змогу за-
безпечити якісне, своєчасне вирішення спору із найменшими витратами та збереженням конфіденційності, 
що, безумовно, є надзвичайно важливим аспектом при вирішенні сімейних справ.

Тож  впровадження медіації, як альтернативного способу вирішення сімейних конфліктів, та її нор-
мативно-правове регулювання є актуальним завданням в існуючих умовах сьогодення та потребує всесто-
роннього дослідження.

Метою статті є комплексне дослідження медіації як альтернативного способу вирішення спору та 
її практичного застосування  при вирішенні сімейних конфліктів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми та перспективи розвитку медіації як аль-
тернативного способу вирішення сімейних конфліктів є актуальною темою дослідження як вітчизняних і 
зарубіжних науковців, так і практиків у галузі юриспруденції, психології, педагогіки, політології тощо. ви-
вченням медіації у сімейних конфліктах займалися Н. Бондаренко-Зелінська, М. Поліщук, в. Кудрявцева, 
.Н. Мазаракі, С. Фурса та ін. водночас окреслена проблематика потребує подальшого всебічного дослі-
дження на основі врахування зарубіжного досвіду, практичних рекомендацій щодо забезпечення дієвості 
та ефективності інституту медіації, зокрема при вирішенні сімейних конфліктів в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Медіація є однією з найбільш поширених альтерна-
тивних форм вирішення спорів у сучасних демократичних правових державах. Процедура медіації почала 
застосовуватися ще наприкінці 70-х років у США, а в Європі з початку 80-х років. Сьогодні цей інститут 
успішно функціонує у великобританії, Німеччині, Франції, Польщі, Чехії, Фінляндії, Норвегії, Австрії та 
інших країнах, а також формується на теренах держав пострадянського простору. Ефективність медіації, 
як альтернативного способу вирішення спорів, визнана Європейським співтовариством і рекомендована 
для впровадження як основного методу вирішення спорів на досудовому етапі та під час судового розгляду 
справи, що знаходить своє відображення в підписаній Україною Угоді про Асоціацію України з Європей-
ським Союзом. Світова практика засвідчує, що на сьогоднішній день медіація є однією з найбільш попу-
лярних форм врегулювання конфліктів, адже практично 90% усіх процедур медіації успішно завершуються 
для конфліктуючих сторін. Як стверджує конфліктолог О.в. вишневська, навіть якщо бажаного результату 
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в процесі медіаційної процедури не досягнуто, то залучення медіаторів сприяє порозумінню між сторона-
ми та позитивно впливає на сприйняття дії протилежної сторони в судовому процесі [6, c. 88].

Практика вирішення конфліктів та спорів шляхом медіації в Україні поступово збільшується, про-
те досі національним законодавством дана процедура не врегульована. Особливо актуальним питання за-
конодавчого регулювання медіації постало в контексті ратифікації Україною Угоди про Асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом 16.09.2014 р. та Сінгапурської конвенції про медіацію 07.08.2019 р. 
Запровадження медіації було рекомендовано Україні рядом міжнародних організацій, однак, сьогодні в 
Україні відсутній Закон «Про медіацію», який би вирішив ряд дискусійних питань. Звісно, робота у даному 
ведеться, зокрема протягом 2006 – 2007 років велася підготовка проектів законів України «Про медіацію» 
та законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо процедури медіації» 
які мали на меті впровадити медіаційну процедуру у кримінальне, господарське, цивільне судочинство, 
унормувати на законодавчому рівні діяльність громадських організацій, що впроваджують програми при-
мирення. Однак, далі громадського обговорення справа не зайшла. Уперше законопроект про медіацію 
було подано на розгляд верховної Ради України у грудні 2010 р. Протягом останніх десяти років було 
розроблено і представлено на розгляд верховної Ради України дванадцять законопроектів щодо медіації, 
проте, з різних причин,  жоден із них прийнятим не був. Наразі в Україні прийнято за основу і готується до 
другого читання Проект Закону «Про медіацію» № 3504 від 19.05.2020 р. прийняття якого може створити 
належні правові умови для позасудового порядку вирішення спорів[3].

Однак, не зважаючи на відсутність спеціального закону, національне законодавство містить норми, 
які є певним підґрунтям для застосування медіації на практиці. Найперше варто звернути увагу, що у ст. 55 
Конституції України зазначено, що кожен має право будь-якими незабороненими законом способами захи-
щати свої права. Також 02.06. 2016 р. до Конституції України була внесена норма, яка встановлює, що Зако-
ном може бути визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору, одним із яких є медіація 
[1], отже, такий спосіб захисту своїх інтересів дозволений та придатний для використання в Україні. Ст. 49 
Цивільного процесуального кодексу України визначає можливість сторін прийти до мирового врегулюван-
ня спору на будь- якій стадії судового процесу. Зміст і вимоги до мирової угоди в цивільному судочинстві 
закріплені у ст. 207 Цивільного процесуального кодексу України [2]. Також про медіацію йдеться у прави-
лах адвокатської етики України, де зазначено, що дії адвоката, який здійснює функцію медіатора, повинні 
відповідати міжнародно визнаним етичним нормам медіації. Зміст, обсяги, умови та порядок надання соці-
альної послуги посередництва (медіації) закріплений Міністерством соціальної політики України в Наказі 
від 17.08.2016 р. № 892 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги посередництва (ме-
діації)». Закон України «Про соціальні послуги», введений в дію 1 січня 2020 р., визнає медіацію базовою 
соціальною послугою (ч. 6 ст.16) [4], за Законом «Про безоплатну правову допомогу» безоплатна первинна 
правова допомога включає такий вид правової послуги, як надання допомоги в забезпеченні доступу особи 
до медіації (ч. 2 ст. 7) [5]. Також Україною було ратифіковано низку міжнародних правових актів, зокрема 
Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № (98) 1 щодо медіації в сімейних питаннях від 21.01.1998 
р., у якій розкрито основні принципи і правила сімейної медіації.

Таким чином, запровадження медіації та створення належної нормативно-правової бази відповідає 
необхідності впровадження сучасних, ефективних механізмів вирішення спорів, які успішно працюють в 
інших країнах, що підвищить довіру до судової системи України, розвантажить суди, забезпечить демо-
кратизацію, вдосконалить механізм захисту прав і свобод людини і громадянина відповідно до вимог між-
народних правових актів і зобов’язань України.  

Сімейна медіація це самостійний, неформалізований, добровільний позасудовий спосіб врегулю-
вання спору шляхом переговорів за участю одного чи декількох медіаторів з метою досягнення сторонами 
взаємоприйнятного рішення про врегулювання сімейного спору [8, c. 329]. Сімейна медіація застосову-
ється як досудовий, позасудовий способи вирішення сімейного спору, а також в процесі судового розгляду 
справи і на етапі виконання рішення суду [7]. Сімейна медіація працює і з тими категоріями справ, які не 
можуть бути предметом спору в суді, мова про конфлікти поколінь, міжособистісні непорозуміння в колі 
сім’ї, деякі категорії спадкових справ. До медіатора можуть звертатися і особи, які мають намір укласти 
шлюб з приводу конфліктів, які виникають, наприклад, щодо доцільності укладення шлюбного договору, 
чи роз’яснення інших дискусійних питань.

На відміну від судового вирішення конфлікту, який базується на прямому правозастосуванні, ме-
діація здійснюється з використанням права на основі справедливості та з урахуванням інтересів сторін. 
Залучення посередника дає можливість усунути психологічний бар’єр, що існує при  прямому спілкуванні 
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«ворогуючих» сторін. Залучивши до переговорного процесу кваліфікованого медіатора, сторони визнають 
свою готовність до компромісу. У процедурі медіації сторони можуть користуватися допомогою адвокатів, 
перекладачів, а також експертів – фахівців у відповідній галузі, тощо. Учасники медіації приймають рішен-
ня (на відміну від судового розгляду, під час якого рішення приймає безпосередньо суддя), що задовольняє 
їх обох, а медіатор лише створює умови, які дають можливість коректно вести обговорення суті справи. 
Медіація, як альтернативний спосіб вирішення сімейних конфліктів, ґрунтується на принципах рівноправ-
ності сторін, добровільності участі у процесі медіації, що передбачає можливість як для учасників спору, 
так і для медіатора приймати рішення про участь чи вихід на будь-якому етапі з процесу, готовність до 
конструктивного діалогу, порозуміння і прийняття рішень; конфіденційності, тобто вся інформація, яку ме-
діатор отримує в процесі проведення переговорів від обох сторін чи від кожної сторони окремо не підлягає 
розголошенню, окрім випадків, коли стало відомо, що сторони планують завдати шкоди собі чи комусь; 
незалежності та неупередженості медіатора, неформальності та гнучкості процедури, тощо [8, c.112–117]. 

У процесі медіації важлива роль належить медіатору, адже саме від його фаховості, стресостійкос-
ті, вміння контролювати медіаційний процес і направляти його у відповідному руслі залежить результат 
переговорів. Медіатор має виконувати свою роботу об’єктивно і чесно. він повинен проводити медіацію 
тільки тих справ, в яких він може залишатися неупередженим і справедливим. Ідея неупередженості є цен-
тральною в процесі медіації. У будь-який час, якщо медіатор не здатен проводити процес безпристрасно, 
він зобов’язаний припинити медіацію. Медіатор повинен уникати такої поведінки, яка давала б привід 
відчути упередженість щодо певної сторони. Якість процесу медіації підвищується, коли у сторін є упев-
неність у безсторонності медіатора. Зворотною стороною безсторонності є відсутність зацікавленості в 
конфлікті. Медіатор повинен виявити наявні або потенційні власні інтереси в конфлікті. Після цього він 
повинен відмовитися від медіації або ж отримати згоду сторін на її проведення. Проте якщо інтерес у кон-
флікті породжує сумніви в об’єктивності процесу, медіатору варто відмовитися від процесу [8, c.163–165].

важливим моментом є і те, що медіатор є нейтральною стороною, яка не має компетенції приймати 
чи генерувати варіанти рішень, медіатор, як посередник, не висловлює своїх уподобань, не виказує будь-
яких оцінювальних суджень щодо дій, емоцій жодної зі сторін та їх позицій, його завдання – рухатись між 
сторонами, бути перекладачем, передавачем та каталізатором, що сприяє ефективному пошуку найкращих 
рішень, виявляючи та враховуючи справжні інтереси кожної зі сторін.

Медіатор, який відповідає за ведення та керує процесом медіаційних переговорів, за допомогою 
вправного використання фахових інструментів та знань створює для сторін максимально продуктивний 
простір порозуміння для прийняття ними самостійно ефективних власних рішень, спрямованих на задо-
волення їхніх глибинних потреб та інтересів. всі рішення, які приймають сторони конфлікту в процесі 
переговорів, які є їх власними та перевіряються медіатором лише за критерієм реальності їх виконання.

важливою складовою діяльності медіатора є дотримання принципу конфіденційності процедури 
медіації. Якщо медіатор проводить приватні засідання із сторонами, зміст таких засідань, з погляду кон-
фіденційності, має бути обговорений з усіма сторонами заздалегідь; будь-яка персоніфікована інформація, 
яка стала відомою медіатору, не підлягає розголошенню ні третім особам ні іншій стороні конфлікту без 
згоди на те сторони-носія інформації, або якщо цього не вимагає закон [7]. Крім того, сторони можуть ви-
рішити, що навіть їх участь у цій процедурі, її застосування до вирішення спірної ситуації, що між ними 
виникла, є конфіденційною. Така безпечність досягається підписанням Угоди про конфіденційність або 
усною домовленістю учасників.

Конфіденційність не може тлумачитися як обмеження або заборона на моніторинг, наукові дослі-
дження або оцінку програм медіації відповідними особами. За відповідних обставин науковцям може бути 
дозволений доступ до статистичних даних і, з дозволу сторін, до зареєстрованих справ, на присутність під 
час самого процесу медіації та на інтерв’ю з учасниками медіації, тощо.

Медіація є структурованою процедурою. Наявність чіткої послідовності проходження стадій є тим, 
що відрізняє медіацію від переговорів. Стадійний характер процедури медіації дає можливість її сторонам,  
з допомогою медіатора,  опрацювати усі розбіжності, які лежать в основі конфлікту та знайти оптимальні 
варіанти вирішення конфлікту [8, c. 228]. Процедура медіації, як правило, не регламентується нормативно-
правовими актами, але, незважаючи на це, вона є цілісною, структурованою та, водночас, гнучкою. Медіа-
ційна процедура складається з послідовних етапів, кількість, назва, змістовне наповнення яких можуть від-
різнятися залежно від виду медіації, концепції медіаторської школи, яка здійснювала підготовку медіатора, 
об’єднання медіаторів, його власного досвіду, стилю та методики роботи. Таким чином, можна виокремити 
такі етапи медіаційної процедури.
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Премедіація або підготовка до медіації – що має на меті налагодження контактів зі сторонами, їх 
підготовка до діалогу, що включає проведення попередніх індивідуальних зустрічей медіатора зі сторо-
нами спору для діагностики конфлікту, визначення основних тем для обговорення, роз’яснення сутності 
медіації [8, c.232]. Основне питання, яке ставлять медіатори сторонам на попередній зустрічі, це чи готові 
вони домовлятися для того, щоб знайти рішення, яке допоможе розв’язати конфлікт. Якщо у спорі з при-
воду розлучення бере участь подружжя у якого є неповнолітні діти, то медіатор акцентує увагу на інтересах 
дитини, допомагає зберегти батьківські відносини, бо часто в таких ситуаціях батьки схильні забувати про 
почуття дітей і концентруються на власних емоціях, відчуттях. 

Також важливою складовою цього етапу є збір інформації та попередня діагностика конфлікту. 
Окрім цього на етапі премедіації важливим є визначити медіабельність спору, тобто виявлення можливості 
застосування медіаційної процедури з метою його вирішення. Медіація недоцільна коли сторони не здат-
ні усвідомити усю складність питань, пов’язаних з конфліктом, його юридичні наслідки, у випадках до-
машнього насильства, коли здійснюється тиск чи лунають погрози сторонам конфлікту, якщо мають місце 
патологічні поведінкові відхилення, психічні розлади, у випадках коли сторона чи сторони зловживають 
алкоголем, наркотиками що впливає на процес комунікації,  прийняття рішень і їх виконання, або у випадку 
відсутності добровільної згоди на участь у медіації в однієї зі сторін [8, c. 239–240]. Якщо ж сторони ді-
йшли згоди щодо проведення медіації то укладається угода про її проведення.

Зустріч сторін і медіатора є наступним етапом медіації. Сторони приходять на загальну зустріч і 
завдяки підтримці медіатора навчаються безконфліктному спілкуванню з метою почути те, що є важливим 
для всіх членів сім’ї, включаючи інтереси дитини. Конфліктуючі сторони можуть спілкуватися один з од-
ним не безпосередньо, або через медіаторів. Це дозволяє їм висловити свої почуття і потреби, з’ясувати 
справжні інтереси іншої сторони. в ході такого спілкування вони починають розуміти вчинки і почуття 
іншого, і в результаті – стають готовими до спільної роботи над вирішенням своїх проблем.

На етапі роботи з інтересами та потребами учасників конфлікту перед медіатором постає завдання 
переконатися в тому, що сторони досягли порозуміння і усвідомлюють сутність конфлікту та підготувати 
основу для пошуку варіантів його вирішення на умовах, прийнятних кожною із сторін. На цьому етапі ро-
бота медіатора зі сторонами може відбуватися у формі як індивідуальних, так і спільних зустрічей. 

Пошук варіантів вирішення конфліктної ситуації та їх оцінка, як етап медіаційної процедури, спря-
мований на пошук найефективнішого способу вирішення спірних питань, який відповідає волі учасників 
спору. Медіатор допомагає сторонам обрати найоптимальніше рішення та перевіряє його реалістичність, у 
тому числі і з юридичної точки зору. На цьому етапі за доцільне є залучення експертів – юристів, психоло-
гів тощо, особливо якщо сторони після медіації мають звернутися до суду, наприклад у випадку розірвання 
шлюбу подружжя, яке має малолітніх, неповнолітніх дітей.

Завершальною фазою медіаційної процедури є прийняття рішення та оформлення домовленостей. 
Даний етап передбачає укладення угоди за результатами медіації, яка повинна містити чіткий план виходу 
з конфлікту із зазначенням часових рамок, розподілом прав, обов’язків та відповідальності між сторонами 
[8, c. 273].

Постмедіація є факультативною стадією, тому що у багатьох випадках домовленості можуть вико-
нуватися одразу після їх досягнення. Якщо ж виконання досягнутих умов передбачається у майбутньому – 
обговорюється вирішення питання щодо моніторингу виконання угоди, узгоджується порядок надання 
сторонам інформаційної підтримки, допомоги у подоланні труднощів з їх  виконанням у разі необхідності. 

З огляду на значний спектр питань, що виникають під час сімейних конфліктів, процедура сімейної 
медіації, зазвичай передбачає кілька спільних зустрічей, в середньому 4 – 5, тривалістю до трьох  години 
кожна, дати і час проведення яких визначають самі учасники конфлікту. в окремих випадках процедура 
може тривати декілька місяців, якщо, наприклад, потрібно перевірити на виконуваність проміжні рішення, 
прийняті сторонами [7]. Такий формат роботи є необхідним так само для трансформації усвідомлення того, 
що відбувається, прийняття ситуації, навчання новому формату безконфліктної взаємодії для відновлення 
взаємин із близькими людьми. 

Окремо варто закцентувати увагу на особливості сімейного конфлікту з приводу розлучення по-
дружжя і його впливу на психо-емоційний стан та інтереси дитини. Розлучення батьків – це одна з най-
важчих ситуацій для дитини, яка може негативно вплинути на її майбутнє. Тому дуже важливо правильно 
підготувати дитину до змін в її житті, пояснити, що батьки, як і раніше її люблять  і завжди будуть поруч, 
навіть якщо не будуть більше жити разом. Якщо ж під час і після розлучення батьки можуть взаємодіяти 
один з одним і продовжують спільно виконають свої батьківські обов’язки, дітям набагато легше пережити 
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розлучення. Досягти таких результатів може сімейний медіатор, що володіє спеціалізацією для проведення 
прямого консультування дитини. 

У роботі з подружніми парами, які перебувають в процесі розірвання шлюбу, які готові на мирне 
позасудове врегулювання конфліктної ситуації, часто звучить запит про надання допомоги в розмові з ди-
тиною і визнання власної безпорадності і нерозуміння, яким чином це краще зробити. Пряме консульту-
вання дітей проводиться сертифікованим сімейним медіатором з роботи з дітьми за спільної згоди батьків. 
Під час таких зустрічей дитина має можливість проговорити свої переживання і думки з приводу конфлікту 
між батьками, сказати про свої бажання і поставити питання, що виникли у зв’язку з їх розлученням. Роз-
мова проводиться сімейним медіатором за відсутності батьків, коли дитина не хоче або не може сказати про 
свої бажання та потреби, чи в їх присутності (для роботи з маленькими дітьми доцільно використовувати 
спеціальні проектні методики, щоб зрозуміти мову дитини). За  безпосередньої участі дитини в сімейній 
медіації медіатор працює з нею в присутності батьків [8, c. 333–334]. Цей спосіб роботи може допомогти 
батькам усвідомити переживання своєї дитини і самим почути те, що є найважливішим і найтривожнішим 
для неї.  Також дитина може брати участь в сімейній медіації як сторона конфлікту, що може мати місце в 
конфліктах поколінь (батьки–діти).

Дуже часто батьки після розлучення борються за дітей як за об’єкти власності, які можна «вигра-
ти» або «програти» в результаті судового процесу, що сприяє загостренню і продовженню конфлікту між 
батьками тоді, коли дітям найбільше потрібні підтримка і взаємодія батьків. Сімейний медіатор, працюючи 
з шлюборозлучними справами, має «привносити» інтереси дитини у напрацювання варіантів рішення кон-
флікту батьками [8, c. 334].

Таким чином, високий рівень здібностей сімейного медіатора в роботі з емоційними станами, без-
умовно, сприяє просуванню у вирішенні конфлікту. Медіатор допомагає опонентам виявити, усвідомити 
і переробити почуття і емоції, що стосуються конфліктної ситуації з метою знаходження оптимального 
шляху вирішення спору.

Висновки. Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що сімейна медіація – це гнучка проце-
дура вирішення різноманітних сімейних конфліктів, яку можна адаптувати під унікальну ситуацію кожної 
сім’ї. Запровадження цього альтернативного способу вирішення спорів у сімейних правовідносинах на за-
конодавчому рівні сприятиме всесторонньому й ефективному розв’язанню конфліктів, збереженню друж-
ніх відносин, досягненню домовленостей, які кожна зі сторін добровільно виконуватиме. Проте, сьогодні 
важливою проблемою застосування медіації є відсутність її детальної регламентації на законодавчому рів-
ні, та й, зрештою, до такого способу вирішення конфлікту подекуди скептично ставляться як юристи-прак-
тики, так і конфліктуючі сторони, оскільки суспільство необізнане з можливостями медіаційної процедури. 
Тому, формування успішної моделі сімейної медіації пов’язано, насамперед, з активною участю держави, 
шляхом забезпечення належного правового регулювання медіації в Україні, введення правила досудово-
го звернення до акредитованих сімейних медіаторів при виникненні сімейних конфліктів, забезпечення 
якісної підготовки фахівців в сфері сімейної медіації. Реалізація окреслених заходів відповідатиме позиції 
України щодо гармонізації національного законодавства законодавству Європейського Союзу, а також за-
провадження дієвих механізмів альтернативного вирішення спорів  є доцільним на сучасному етапі роз-
витку національної правової системи, оскільки сприятиме зменшенню навантаження на судову систему, 
пришвидшить вирішення конфліктів.
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ОПТИМІЗАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ДОКАЗУВАННЯ  
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ  

ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФАХІВЦЯ У ПЕВНІЙ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ
Стаття присвячена фахівцю у певній галузі знань як суб’єкту доказування в цивільному процесі України. 

Проаналізовано окремі положення цивільного процесуального законодавства, які регламентують можливість 
участі фахівця у певній галузі знань під час надання суду висновків у справі, на стадії дослідження та оцінки 
доказів. Розкрито правову природу понять «спеціальні знання» та «спеціальні пізнання». Визначено підходи 
для встановлення правового статусу осіб, які володіють спеціальними знаннями. Виявлено нормативно-про-
цесуальні перешкоди та передумови участі фахівця у певній галузі знань як суб’єкта доказування в цивільному 
процесі.

Проаналізовано судову практику в цивільних справах з досліджуваної проблематики. Сформульовано 
пропозиції щодо вдосконалення ЦПК України в контексті реформи цивільного процесуального законодавства.

Ключові слова: Цивільний процесуальний кодекс України, доказування, висновок експерта, спеціаліст, 
фахівець у певній галузі знань, правовий статус, спеціальні знання, спеціальні пізнання.
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Теремецкий В. , Петровский А. 
Оптимизация субъектов доказывания в гражданском процессе Украины в контексте правового 

статуса специалиста в определённой отрасли знаний
Статья посвящена специалисту в определённой отрасли знаний как субъекту доказывания в граждан-

ском процессе Украины. Проанализированы отдельные положения гражданского процессуального законода-
тельства, которые регламентируют возможность участия специалиста в определённой отрасли знаний при 
предоставлении суду заключений по делу, на стадии исследования и оценки доказательств. Раскрыто правовую 
природу понятий «специальные знания» и «специальные познания». Обозначены подходы для определения пра-
вового статуса лиц, владеющих специальными знаниями. Выявлены нормативно-процессуальные препятствия 
и предпосылки участия специалиста в определённой отрасли знаний в качестве субъекта доказывания в граж-
данском процессе.

Проанализирована судебная практика по гражданским делам по исследуемой проблематике. 
Сформулированы предложения по совершенствованию ГПК Украины в контексте реформы гражданского про-
цессуального законодательства.

Ключевые слова: Гражданский процессуальный кодекс Украины, доказывание, заключение эксперта, 
специалист, специалист в определённой отрасли знаний, правовой статус, специальные знания, специальные 
познания.

Teremetskyi V., Petrovskyi A. 
Optimization of subjects of proof in the civil procedure of Ukraine in the context of the legal status of a 

specialist in a certain field of knowledge
The article is devoted to a specialist in a certain branch of knowledge as a subject of proof in the context of 
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reform of the civil procedural legislation of Ukraine. Separate provisions of the civil procedural legislation that regulate 
the possibility of a specialist’s participation in a certain branch of knowledge when providing certain conclusions to 
the court, at the stage of research and evaluation of evidence, are analyzed. The legal nature of the concepts “special 
knowledge” and “special knowledge” is disclosed. The approaches for determining the legal status of persons with 
special knowledge are indicated. The regulatory and procedural obstacles and prerequisites for the participation of a 
specialist in a certain branch of knowledge as a subject of proof in the civil process are revealed.

The article analyzes judicial practice in civil cases on the chosen problems of the study. Ways and suggestions 
are proposed to improve the CCP of Ukraine in the context of reform of civil procedural legislation.

Keywords: The Civil Procedure Code of Ukraine, the proof, the expert’s conclusion, the expert, the specialist in 
a certain branch of knowledge, the legal status, special knowledge, special knowledge.

Постановка проблеми. За час розбудови України як незалежної демократичної правової держави, 
починаючі з 1991 року й дотепер, було проведено декілька етапів по реформуванню цивільного процесу-
ального законодавства. Зокрема, 2001 рік ознаменувався процесом перебудови судової системи України 
на підставі ухваленого пакету законів, який отримав назву «мала судова реформа». У березні 2004 року 
верховною Радою України було прийнято новий Цивільний процесуальний кодекс України, яким введені 
нові інститути цивільного судочинства. Здійснені у липні 2010 року перетворення у сфері судочинства, зо-
крема цивільного процесуального, не стали прогресивними у своїй основі та не призвели до покращення 
ситуації з правосуддям в Україні. Після Революції Гідності у 2013-2014 рр. було обрано шлях на приєд-
нання України до європейських інституцій, зокрема у сфері судочинства. Так, 2 червня 2016 року верхо-
вною Радою України було прийнято новий Закон України «Про судоустрій і статус суддів» [1], яким було 
закладено підвалини для реалізації судової реформи в України, втілення якої розраховано на три роки. 3 
жовтня 2017 року верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Господарського 
процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 
судочинства України та інших законодавчих актів» [2].

Змінами до процесуальних кодексів встановлено чітке розмежування юрисдикції судів різних спе-
ціалізацій (адміністративних, господарських і загальних), запроваджено ефективні механізми запобіган-
ня зловживанню процесуальними правами, дотримання стадійності судового процесу й розумних строків 
судового розгляду, вирішено питання практичного впровадження принципів рівності, гласності, змагаль-
ності, а також принципів правової визначеності та остаточності судових рішень, зокрема вдосконалення 
процедури перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, передачі справи на новий розгляд 
касаційною інстанцією тощо.

Для з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у сфері 
іншій ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, суд призначає експертизу у справі 
(ч. 1 ст. 103 ЦПК України). висновок експерта є одним із засобів доказування у цивільному процесі.

З урахуванням аналізу судової практики у цивільних справах постає нагальне питання: який пра-
вовий статус мають особи, які можуть бути залучені судом до участі в справі або взяти участь у справі 
за своєю ініціативою для подання висновків на виконання своїх повноважень (ст. 56 ЦПК України) під 
час проведення певних процесуальних дій? в юридичній літературі висловлюється думка, що таких осіб 
слід іменувати «фахівцями», щоб відмежувати їх від спеціалістів та закріпити цей термін у ЦПК Украї-
ни [3, с. 294]. У зв’язку з цим постає наступне питання: який правовий статус мають особи, які надають 
суду певні висновки у справі під час дослідження та оцінки доказів і які не підпадають під коло суб’єктів, 
визначених у ст. 56 ЦПК України? Судова практика у цивільних справах наповнена прикладами, коли фа-
хівці з різних галузей знань залучаються для дачі певних висновків у справі.

Тому, беручи до уваги особливості цивільного судочинства та специфіку конкретних категорій ци-
вільних справ, постає потреба розглянути особливості участі в цивільному процесі осіб, які володіють 
спеціальними знаннями, визначити їх правовий статус та оптимізувати їх участь як суб’єктів доказування 
в цивільному судочинстві України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання правового статусу осіб, які володіють спе-
ціальними знаннями і можуть бути залучені судом для проведення експертиз, а також для дачі інших не-
обхідних фахових висновків у справі досліджували С. С. Бичкова, О. О. Бондаренко, О. Ф. Дорошенко, 
Д. в. Задихайло, О. Д. Ким, в. в.Короленко, в. К. Лисиченко, Г. М. Надгорний, Ю. К. Орлов, в. М. Тер-
тишник, М. К. Треушніков, С. Я. Фурса, в. в. Циркаль, в. І. Шиканов та інші вчені. Порядок призначення 
і проведення судових експертиз, а також правовий статус експерта і спеціаліста розглядається в кожному 
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навчальному виданні з цивільного процесуального права або коментарі до ЦПК України. водночас безпо-
середньо залученню фахівців у певній галузі знань, які можуть надавати суду висновки у справі під час 
дослідження та оцінки доказів, їх правовому статусу, правам і обов’язкам тощо, у науковій літературі при-
ділено недостатньо уваги.

Метою статті є аналіз окремих положень цивільного процесуального законодавства, які регла-
ментують можливість участі фахівця у певній галузі знань під час надання суду висновків у справі на ста-
дії дослідження та оцінки доказів, що буде слугувати дотриманню принципів законності, змагальності та 
об’єктивності цивільного судочинства.

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити так завдання: а) розкрити правову природу 
понять «спеціальні знання» та «спеціальні пізнання»; б) визначити підходи для встановлення правового 
статусу осіб, які володіють спеціальними знаннями; в) виявити нормативно-процесуальні перешкоди та 
передумови участі фахівця у певній галузі знань як суб’єкта доказування у цивільному процесі; г) проана-
лізувати судову практику з обраної проблематики дослідження; д) запропонувати шляхи та сформулювати 
пропозиції щодо вдосконалення ЦПК України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для більш повного розуміння суті судової експерти-
зи слід розмежовувати поняття «експертиза» та «висновок експерта». Під експертизою розуміється сам 
процес дослідження експертом фактичних обставин справи, матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які 
базуються на наукових методиках і розробках, на спеціальних пізнаннях, призначеного в певному проце-
суальному порядку. висновок експерта – це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у 
результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові (ст. 102 ЦПК Украї-
ни). він являє собою джерело доказів, в якому відомості про факти мають бути викладені у вигляді висно-
вків обізнаної особи, яка провела дослідження доказів та інших об’єктів [4, с. 55].

У процесуальній та криміналістичній літературі часом використовуються два тотожні за змістом 
поняття: спеціальні знання та спеціальні пізнання. вважаємо за необхідне погодитися з твердженням вче-
них-процесуалістів, які справедливо відзначають, що у судочинстві слід використовувати термін спеціаль-
ні знання, оскільки вони характеризують кінцевий результат пізнавальної діяльності людини, які виходять 
за межі правових знань, загальновідомих узагальнень, що випливають з досвіду людей. Пізнання ж – це 
процес розумової діяльності людини з приводу формування спеціальних знань у певній галузі науки, тех-
ніки, мистецтва, ремесла і т. ін. [5, с. 6, 9–11; 6, с. 4; 7, с. 6; 8, с. 269].

Спеціальним нормативно-правовим актом, який регламентує порядок проведення судових експер-
тиз в Україні, є Закон України «Про судову експертизу» [9], відповідно до якого судовими експертами мо-
жуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань (ч. 1 ст. 10 За-
кону). вирішуючи питання про призначення експертизи, суд повинен виходити із необхідності спеціальних 
знань для відповіді на питання, які його цікавлять, з урахуванням наукових можливостей експертизи для 
встановлення певних обставин (фактів). висновок експерта складається у письмовій формі. Експерт пови-
нен детально викласти увесь етап дослідження і надати науково обґрунтовані відповіді на поставлені судом 
запитання. Джерело цього виду доказів – експерт з його спеціальними знаннями у тій чи іншій галузі.

вибірковий аналіз цивільних справ дає підстави стверджувати, що в деяких випадках суди першої 
інстанції: а) у разі необхідності не призначають експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі; б) за 
наявності правових підстав для призначення додаткової чи повторної експертизи за клопотанням сторін не 
постановляють відповідну ухвалу; в) спростовуючи висновки проведених судових експертиз не надають 
переконливих доводів у своєму рішенні на підтвердження цього.

Отже, суть такого засобу доказування як висновок експерта у цивільних справах полягає в тому, що 
він є результатом експертизи, дослідженням представлених судом об’єктів, яке виконується експертом (екс-
пертами) з метою встановлення обставин (фактів), які мають суттєве значення для повного, об’єктивного 
та всебічного розгляду та вирішення цивільної справи судом.

вважаємо за необхідне розглянути питання участі спеціаліста як суб’єкта доказування в цивільно-
му процесі. На відміну від ЦПК України 1963 р., який втратив свою чинність 1 вересня 2005 року, у чинно-
му ЦПК України роль спеціаліста в цивільному процесі чітко регламентована. Так, згідно з ч. 1 ст. 74 ЦПК 
України спеціалістом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками, необхідними 
для застосування технічних засобів, і призначена судом для надання консультацій та технічної допомоги 
під час вчинення процесуальних дій, пов’язаних із застосуванням таких технічних засобів (фотографу-
вання, складання схем, планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи тощо). Під час вчи-
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нення процесуальних дій спеціаліст має певні процесуальні права і наділений певними процесуальними 
обов’язками. Допомога спеціаліста не може стосуватися правових питань.

Слово «спеціаліст» походить від латинського peritus, specialis – особа, яка професійно володіє пев-
ним фахом. С. І. Ожегов визначає спеціаліста як працівника в галузі будь-якої певної спеціальності [10]. 
Тлумачний словник української мови визначає як спеціаліста особу, яка досконало володіє певною спе-
ціальністю, має глибокі знання в якій-небудь галузі науки, техніки, мистецтва тощо; яка досягла високої 
майстерності в чому-небудь, знавець чогось [11, с. 370].

в юридичній літературі поняття «спеціаліст» визначається по-різному. Так, деякі автори вважають 
спеціалістом будь-яку фізичну особу, яка володіє спеціальними знаннями та навичками і яка залучається 
до участі в проведенні певних процесуальних дій, зокрема під час розгляду справи, з метою сприяння у 
виявленні, закріпленні, вилученні доказів [12, с. 204; 13, с. 518–519]. Ці автори, як правило, обмежуються 
вказівкою лише на загальні ознаки, властиві спеціалісту. На нашу думку, поняття «спеціаліст» повинно 
охоплювати суттєві ознаки предметних галузей знань, а також кваліфікаційні вимоги до осіб, які в необхід-
них випадках можуть залучатися для участі у цивільній справі як спеціалісти.

Аналіз ст. 74 ЦПК України дає підстави стверджувати, що спеціаліст – це особа, яка надає суду 
виключно технічну допомогу і не є суб’єктом доказування. У зв’язку з цим виникає питання: який пра-
вовий статус мають особи, які можуть бути залучені судом до участі в справі або взяти участь за своєю 
ініціативою для подання висновків у справі на виконання своїх повноважень (ст. 56 ЦПК України) під час 
проведення певних процесуальних дій? в юридичній літературі висловлюється думка, що представників 
цих органів слід іменувати «фахівцями», щоб відмежувати їх від спеціалістів та закріпити цей термін у 
ЦПК України [3, с. 294]. Ми поділяємо наведену точку зору. Наприклад, у цивільних справах про визнання 
правочинів недійсними з метою надання висновку у справі можуть брати участь представники органу опі-
ки та піклування, Державної фіскальної служби України, Комітету захисту прав споживачів, Департаменту 
державної реєстрації та нотаріату тощо.

Однак залишається відкритим ще одне питання: який правовий статус мають особи, котрі надають 
суду певні висновки у справі під час дослідження та оцінки доказів і які не підпадають під коло суб’єктів, 
визначених у ст. 56 ЦПК України? У судовій практиці в цивільних справах є приклади, коли фахівці залу-
чаються до проведення наукових досліджень і надають судові необхідні висновки з певних галузей знань.

Наведемо приклад: у березні 2016 р. гр-н Л. звернувся до місцевого суду Солом’янського району 
м. Києва з позовом до гр-ки М. про визнання заповіту недійсним. в обґрунтування своїх позовних вимог 
позивач зазначив таке: 24 вересня 2015 року помер його батько, 1925 р.н. і позивач є його спадкоємцем 
першої черги за законом. У встановлений законом 6-ти місячний строк він звернувся до нотаріуса із за-
явою про прийняття спадщини і дізнався, що його батько 21 вересня 2015 року, за три дні до своєї смерті, 
оформив заповіт на все своє майно на користь відповідачки.

Під час попереднього судового засідання позивачем було заявлено клопотання про призначення 
посмертної судово-психіатричної експертизи для визначення психічного стану батька позивача. Суд у сво-
їй ухвалі про призначення експертизи поставив таке питання: «чи міг гр-н Л. на момент складання заповіту 
та довіреності від 21 вересня 2015 року на ім’я гр-ки М. розуміти значення своїх дій та керувати ними?”

Згідно з Актом посмертної судово-психіатричної експертизи № 1389 від 14 вересня 2016 року, від-
повідно до якого судово-психіатричний огляд проведено судово-психіатричною експертною комісією у 
складі трьох експертів, було зроблено висновок, що заповідач на момент складання заповіту розумів зна-
чення своїх дій та міг керувати ними. Зазначений висновок експертів було покладено в основу рішення 
судом першої інстанції. 27 грудня 2016 року місцевим судом Солом’янського району м. Києва було відмов-
лено в задоволенні позову гр-на Л. до гр-ки М. про визнання заповіту недійсним [14].

в апеляційній скарзі позивач зазначив, що рішення суду першої інстанції прийняте з: неповним 
з’ясуванням судом обставин, що мають значення для справи; невідповідністю висновків суду обставинам 
справи; порушенням норм процесуального права. в основу рішення суд першої інстанції поклав висновок 
посмертної судово-психіатричної експертизи та не звернув увагу, що: 1) зазначений висновок складений з 
порушенням норм Закону України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 року (ст. 3, п. 1 ч. 1 ст. 12) 
і Порядку проведення судово-психіатричної експертизи, затвердженого Наказом Міністерства охорони 
здоров’я України № 397 від 8 жовтня 2001 року, оскільки мотивувальна частина акта експертизи не містить 
обґрунтованого пояснення даних про психічний стан особи та фактів, які встановлені і виявлені при дослі-
дженні об’єктів експертизи; 2) висновок експертів побудовано, в основному, на показаннях свідків і не дана 
експертами детальна оцінка медичній документації, що міститься в матеріалах справи (історії хвороби 
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померлого, протоколу розтину, амбулаторної картки) стосовно факту наявності в останнього тяжкого со-
матичного стану, який призвів до його смерті через три дні після підписання ним заповіту та впливу цього 
стану на усвідомлення заповідачем значення своїх дій під час підписання спірного заповіту.

Таким чином, висновок посмертної судово-психіатричної експертизи є необґрунтованим, адже су-
перечить матеріалам справи, зокрема, вищезгаданій історії хвороби заповідача та показанням свідків, тому 
викликає сумніви в його правильності, що відповідно до ч. 2 ст. 150 ЦПК України є підставою для призна-
чення судом повторної посмертної судово-психіатричної експертизи, яка доручається іншому експертові 
(експертам).

Необґрунтованість висновку експертів також підтверджується думкою фахівця-лікаря з питань су-
дово-психіатричної експертизи, доданою до апеляційною скарги у письмовій формі, який зазначив про 
аргументовані ознаки необґрунтованості висновку експертів, зокрема те, що: а) інструктивно-методичні 
вимоги до проведення судово-психіатричних експертиз при проведенні посмертної судово-психіатричної 
експертизи не дотримані в повному обсязі; б) висновок експертів про те, що заповідач на момент складання 
заповіту та довіреності яким-небудь психічним захворюванням не страждав і за своїм психічним станом 
тоді міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, не є обґрунтованим.

З урахуванням викладеного позивачем було заявлено клопотання про призначення повторної по-
смертної судово-психіатричної експертизи. Колегією суддів апеляційного суду в цьому клопотанні було 
відмовлено, апеляційна скарга позивача відхилена. Рішення місцевого суду Солом’янського району м. Ки-
єва від 27 грудня 2016 року залишене без змін [15].

Аналізуючи матеріали наведених цивільних справ можна дійти таких висновків. Суд першої ін-
станції, поклавши в основу свого рішення у справі висновок експертів, не дотримався вимог ЦПК України 
щодо дослідження та оцінки доказів. Дослідивши й надавши перевагу висновку експертів у справі, суд не 
приділив достатньої уваги дослідженню та оцінці іншим наявним у справі доказам – письмовим (історія 
хвороби заповідача, протокол розтину, амбулаторна картка) і показанням свідків, чим саме порушив ви-
моги ч. 2 ст. 179 і ст. 212 ЦПК України (в ред., що діяла до 3 жовтня 2017 року) щодо всебічності, повноти, 
об’єктивності та безпосередності дослідження усіх наявних у справі доказів. Експертний висновок не є 
беззаперечним фактом, а одним із доказів, який повинен оцінюватись у сукупності з іншими доказами у 
справі.

висновок фахівця, яким було доведено необґрунтованість і неповнота висновку експертів, судом 
апеляційної інстанції досліджено не було, а також не надана йому оцінка. вважаємо, що в разі належного 
дослідження письмового висновку фахівця-лікаря та надання йому відповідної оцінки судом, останній мав 
би усі підстави для призначення повторної експертизи, після проведення якої суд міг би отримати повну 
й об’єктивну картину стосовно матеріальних відносин, з приводу яких виник спір між позивачем і відпо-
відачем щодо визнання оспорюваного правочину недійсним. Не останню роль в цій ситуації відіграла на-
явність у ч. 2 ст. 57 ЦПК України (в редакції, що діяла до 3 жовтня 2017 року) вичерпного переліку засобів 
доказування, в якому законодавець не знайшов місце для такого засобу доказування, як висновок фахівця 
у певній галузі знань.

Як один із аргументів щодо внесення змін до цивільного процесуального законодавства про вве-
дення такого суб’єкта, як фахівець у певній галузі знань, можна навести Закон України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» [16], згідно з яким адвокат має право одержувати письмові висновки фахівців, 
експертів з питань, що потребують спеціальних знань (п. 10 ч. 1 ст. 20).

Висновки. Беручи до уваги викладене вище вважаємо, що введення до ЦПК України такого 
суб’єкта, як фахівець у певній галузі знань, оптимізує суб’єктів доказування у цивільному процесі та буде 
сприяти повному й обґрунтованому розгляду і вирішенню цивільних справ. Також це буде слугувати про-
тивагою експертам щодо складання останніми неповних та необґрунтованих висновків. На наш погляд, 
доповнення ЦПК України з приводу розмежування таких понять, як «експерт», «спеціаліст» і «фахівець 
у певній галузі знань» проведе чітку межу щодо визначення правового статусу та функціональних повно-
важень вказаних суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин.
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ВИКРАДЕННЯ ДИТИНИ ОДНИМ ІЗ БАТЬКІВ, ПРОБЛЕМИ  
КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТАКІ ДІЇ

У статті досліджено прогалини у законодавстві України щодо кваліфікації злочину викрадення дитини 
одним із батьків та виконання судового рішення про вилучення дитини у разі її відмови повертатися у законне 
місце проживання. Виокремлено можливі засоби для запобігання та дієвого реагування на випадки порушення 
балансу інтересів між батьками щодо місця проживання спільної дитини. Проаналізовано досвід зарубіжних 
держав та норми міжнародних документів щодо відповідальності за викрадення своєї дитини. Вивчено необ-
хідність законодавчого врегулювання даної проблеми та висвітлено наслідки її ігнорування.

Ключові слова: викрадення дитини одним із батьків, процедура вилучення дитини, законне місце про-
живання дитини, сімейне право.

Тенешев В., Котис В.
Похищение ребенка одним из родителей, проблемы квалификации преступления и ответствен-

ность за такие действия
В статье исследованы пробелы в законодательстве Украины относительно квалификации преступле-

ния похищение ребенка одним из родителей и выполнения судебного решения об изъятии ребенка в случае его 
отказа возвращаться в законное место жительства. Выделены возможные средства для предотвращения 
и эффективного реагирования на случаи нарушения баланса интересов между родителями о месте житель-
ства общего ребенка. Проанализирован опыт зарубежных государств и нормы международных документов 
об ответственности за похищение своего ребенка. Изучено необходимость законодательного урегулирования 
данной проблемы и освещены последствия ее игнорирование.

Ключевые слова: похищение ребенка одним из родителей, процедура изъятия ребенка, законное место 
жительства ребенка, семейное право.

Tienieshev V., Kotys V.
Abduction of a child by one looking for parents, problems of qualifying a crime and responsibility for such 

actions
The article examines the gaps in the legislation of Ukraine regarding the qualification of the crime of abduction 

of a child by one of the parents and the execution of a court decision on the removal of a child in case of his refusal to 
return to his legal place of residence. Possible means for prevention and effective response to cases of imbalance of 
interests between parents regarding the place of residence of a joint child are identified. The experience of foreign states 
and the norms of international documents on responsibility for the abduction of a child are analyzed. The necessity of 
legislative regulation of this problem is studied and the consequences of ignoring it are covered.

In Ukraine there is no culture of civilized divorce and joint custody, it often comes to upsetting the balance of 
interests between parents, they take a selfish position, in which the child suffers primarily, which becomes a «bargaining 
chip» and a means of mutual parental revenge. Ignoring the need for a clear and effective legal solution to this issue 
leads to a decrease in the birth rate, and as a consequence, to the aging of the Ukrainian nation.

Keywords: abduction of a child by one of the parents, procedure of child removal, legal residence of the child, 
family law.
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Постановка проблеми. в Україні дуже часто і гостро постає проблема досягнення згоди між бать-
ками щодо місця проживання дитини та способу спілкування з нею після розлучення (як формального, так 
і юридично визнаного), що проявляється через перешкоджання чи повну заборону спілкування з дитиною 
та навіть її викрадення чи переховування одним із батьків.

Згідно зі статистичними даними кількість звернень щодо порушення права на опіку з кожним ро-
ком зростає. Так, якщо у 2019 році таких позовів налічувалось близько 900, то вже у 2020 – понад 1500 – це 
приблизно 6 звернень кожного робочого дня. Незважаючи на таке швидке поширення проблеми, держава 
досі не має ефективних важелів впливу на цю ситуацію, через що винні особи залишаються непокарани-
ми. враховуючи те, що в Україні загалом відсутня культура цивілізованих розлучень та спільної опіки, то 
часто справа доходить до порушення балансу інтересів між батьками, вони займають егоїстичну позицію, в 
якій, насамперед, страждає саме дитина, яка стає «розмінною монетою» та засобом обопільної батьківської 
помсти. Ігнорування необхідності чіткого та дієвого правового вирішення цього питання призводить до 
зниження коефіцієнту народжуваності і, як наслідок, до старіння української нації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дана проблема досі є малодослідженою, проте над-
звичайно важливою та актуальною. Багато українських науковців, таких як Кабанов в., Тріпульський Г, 
Євтушенко О., досліджують тему міжнародного викрадення дітей, проте мало хто вивчає проблему квалі-
фікації злочину стосовно викрадення дитини одним із батьків на території України та проблему виконання 
постанов суду щодо вилучення дитини.

Метою статті є дослідження прогалин у законодавстві України щодо порушення права на опіку 
одного із батьків та можливих засобів для запобігання такому явищу й дієвого реагування на випадки ви-
крадення дитини одним із батьків, аналіз норм міжнародних документів та досвіду зарубіжних країн із 
цього питання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дитина – це повноправна людина, яка не може бути 
присвоєна або викрадена. З моменту народження і до моменту досягнення повноліття особа має право-
вий статус дитини (ч. 1 ст. 6 Сімейного кодексу України) [7], а отже, її права захищаються Конституцією 
України, Конвенцією ООН про права дитини 1989 р. [2] та іншими нормативно-правовими актами. Батьки, 
своєю чергою, мають невід’ємне та невідчужуване право піклуватися про своїх дітей. Тому саме на держа-
ву покладено обов’язок гарантувати права батьків на належне виховання, першочергово в інтересах дітей.

Проте у випадку розлучення батьків (як формального, так і документально засвідченого) гостро 
постає питання вирішення місця проживання дитини,  впливовим фактором якого є вік. Так, діти віком від 
14 років можуть вирішувати питання свого місця проживання самостійно – жити з батьком чи з матір’ю. 
Однак до 14 років питання про місце проживання дитини вирішують або батьки самостійно, або, у випадку 
розірвання шлюбу, суд [7]. в українських реаліях єдиною дієвою схемою для того, щоб обоє батьків могли 
брати участь у вихованні своєї дитини і її права при цьому не порушувались, є домовлятись. 

в інших державах практика спільної опіки шляхом домовленості, коли дитина почергово живе 
то в матері, то в батька, є дуже поширеним явищем, проте в Україні саме через низьку культуру сімейних 
відносин, що призводить до відсутності згоди між колишнім подружжям, її майже не застосовують. Тому 
найпоширенішим способом вирішення місця проживання малолітньої дитини після розлучення батьків 
є саме рішення суду, але в Україні навіть воно не гарантує того, що дитина залишатиметься в законному 
місці проживання. 

Прикладом такої проблеми є справа Зоріної Т. Її колишній чоловік викрав спільну малолітню дити-
ну і не повертав її матері, незважаючи на те, що рішення суду щодо місця проживання було саме на користь 
жінки. То що ж робити у такій ситуації?

Згідно з ч. 2 ст. 146 КК України викрадення малолітньої особи є злочином, за яким його суб’єкт 
повинен нести кримінальну відповідальність [4]. Однак, такого поняття як «викрадення дитини одним із 
батьків» взагалі не існує: викрасти може тільки стороння людина, а батьки хіба що забирають дитину до 
себе. Тобто за вчинене порушення найближчий родич дитини не нестиме ні адміністративної, ні криміналь-
ної відповідальності. На кваліфікацію злочину щодо викрадення дитини не впливає сімейний стан батьків: 
чи проживають вони у зареєстрованому шлюбі, чи розлучення цих осіб є юридично визнаним – неважливо. 

винятком є лише випадок, коли дитина народилася і виховувалася у формальному (незареєстрова-
ному) шлюбі, а один із подружжя не є рідним батьком чи матір’ю дитини. Якщо процедура усиновлення 
батьком чи матір’ю не виконана, зміну місця проживання дитини одним із батьків цілком можна розглядати 
як викрадення, керуючись саме ст. 146 КК України про незаконне позбавлення волі або викрадення люди-
ни.
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Однак постає питання, що робити у випадку Зоріної Т., коли суб’єктом викрадення дитини є за-
конний батько, що, відповідно, і блокує її можливість посилатися на дану статтю?

У випадку викрадення дитини одним із законних батьків можна посилатись лише на ч. 1 ст. 162 
Сімейного кодексу України, в якій сказано: «Якщо один з батьків самочинно, без згоди другого з батьків, 
змінить місце проживання дитини, у тому числі способом її викрадення, суд за позовом заінтересованої 
особи має право негайно постановити рішення про відібрання дитини і повернення її за попереднім місцем 
проживання» [7]. виключенням із цього правила є дві ситуації, за наявності яких суд не буде приймати 
рішення про повернення дитини у попереднє місце проживання:

1) якщо залишення її за попереднім місцем проживання створюватиме реальну небезпеку для її 
життя та здоров’я;

2) якщо обставини змінилися так, що повернення суперечить інтересам дитини (наприклад, особа, 
з якою проживала дитина, померла) [7].

Зоріна Т., посилаючись на дану статтю, подала позов до суду для дозволу виконання процедури 
вилучення своєї доньки. Суд прийняв рішення про повернення дитини у попереднє місце її проживання, 
проте, на практиці це рішення суду не було виконано, тому що батько дитини під час вилучення не дав такої 
можливості. 

Згідно з українським законодавством на процедурі вилучення повинні бути присутні державні ви-
конавці, працівники служби у справах дітей, поліція, а також мати (Зоріна Т.), якій і повинні були передати 
дитину. Проте що робити, коли під час самого вилучення малолітня дитина, схильна до тиску з боку батька, 
відмовляється йти з незнайомими людьми? Саме так і вчинив колишній чоловік Зоріної Т., психологічно 
тиснучи на свою дитину, яка, злякавшись сторонніх осіб, що прибули для виконання постанови суду про 
вилучення, відмовилась змінити своє місце проживання. виконавча служба, навіть маючи потрібну по-
станову суду, не має права здійснювати будь-який фізичний вплив на дитину, а норми Постанови Кабінету 
Міністрів України «Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 
прав дитини» від 2008 р. вказують на те, що дитина не може бути насильно розлучена зі своїми батька-
ми [6]. Згідно з цим нормативно-правовим актом виконавча служба має право негайно вилучити дитину 
лише у випадках, якщо один із батьків жорстоко поводиться з дитиною, є хронічними алкоголіком або 
наркоманом, вдається до будь-яких видів експлуатації дитини, а також в інших випадках, якщо залишення 
дитини у нього є небезпечним для її життя чи здоров’я. У випадку відмови дитини повернутися до матері, 
працівники служби у справах дітей мають право лише відвідати батька за місцем проживання, скласти акт 
обстеження житлово-побутових умов та провести з матір’ю, батьком та дитиною бесіду (в окремому по-
рядку). А поліція у такому випадку взагалі не має жодних повноважень, крім обов’язку бути присутньою 
на такому вилученні.

Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок провадження органами опіки та піклування ді-
яльності, пов’язаної із захистом прав дитини» та Закон України «Про виконавче провадження» не врахо-
вують того, що  під час вилучення малолітня особа може відмовитись повернутися до матері, навіть якщо 
її викрадено [6]. відповідно, порядок дій державних виконавців, працівників служби у справах дітей та 
поліції в жодному нормативно-правовому акті не встановлено.

Після декількох наступних спроб вилучення виконавчій службі все-таки вдається передати дитину 
Зоріній Т., проте таких закінчених проваджень на користь заінтересованої особи дуже мало. Протягом 2019 
року в Україні на виконанні перебувало 251 подібне рішення, з яких було виконано лише 73 (більшість із 
цих справ були подані до суду ще у 2017 році). 

Єдиним механізмом для швидшого вирішення цього питання в Україні є подання заяви на розшук 
батька та дитини. Чоловік буде змушений прийти на засідання суду разом із викраденою дитиною, щоб 
довести факт того, що з ними все гаразд. На практиці найчастіше саме тоді і вдається вилучити викрадену 
дитину в одного із батьків.

Члени Комітету з сімейного права Національної Асоціації Адвокатів України вже подавали свої 
зауваження й пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо визначення місця проживання дитини в безспірному порядку» (№ 4154 від 25.09.2020 року), 
але до сьогодні цей законопроєкт не виносився на засідання верховної Ради України [9].

Також існують адміністративні важелі впливу за ухилення від виконання рішення суду: якщо той 
з батьків, з ким незаконно проживає дитина, переховується, переїжджає з місця на місце, державний вико-
навець може накласти штраф у розмірі 1700 гривень, при повторному невиконанні рішення суду – штраф 
у розмірі 3400 гривень. Однак, сплата штрафів у питаннях батьківства не є дієвим важелем впливу, адже 
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один із батьків, викрадаючи дитину, взагалі не зважає на будь-які покарання. Прикладом є справа Ялузіна 
Д., дружину якого  штрафували таким чином кілька разів, але бачитись із донькою йому це так і не допо-
могло. Більше того, цих штрафів його колишня дружина не сплачує (її ім’я ще досі значиться в Єдиному 
реєстрі боржників Міністерства Юстиції України). 

Ще однією проблемою є некомпетентність виконавчої служби в частині засвідчення факту викра-
дення дитини одним із батьків. Прикладом цього може слугувати справа № 201/17854/16-ц, у якій потерпі-
ла особа подала позов про викрадення чоловіком їх спільної дитини. відповідач, не бажаючи домовлятись 
із дружиною про місце проживання дитини, виїхав в інше місто. Проте суд вказав на те, що на час розгляду 
справи місце проживання дитини не було встановлено органом опіки та піклування, а тому вимога про її 
відібрання на підставі частини 1 статті 162 СК України є передчасною та задоволенню не підлягає.

Незаконне переміщення і неповернення дітей є однією із сучасних проблем, якій присвячена зна-
чна кількість міжнародних правових актів, однак усі вони регулюють відносини саме щодо міжнародного 
викрадення дітей. 

Гаазька Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 25.10.1980 р. 
створює просту й ефективну процедуру для забезпечення повернення дітей, протиправно вивезених або 
утримуваних на території іноземної держави, до держави їх постійного місця проживання і передбачає 
можливість для звернення з двома видами заяв: про повернення дитини та про забезпечення права доступу 
до дитини [3]. 

Кількісна статистика розгляду справ судами іноземних держав щодо міжнародного викрадення ді-
тей на основі Гаазької Конвенції 1980 р. впродовж 2006–2020 рр. (рис. 1):

Статистика розгляду справ судами іноземних держав щодо міжнародного викрадення дітей [8]

Проаналізувавши зарубіжний досвід стосовно цього питання, можна зробити висновок, що деякі 
держави у своє законодавство включають злочин «викрадення дитини одним із батьків». Зокрема, серед 
таких є США: з 1970 р. такі неправомірні дії на законодавчому рівні визнаються злочином. 

У Японії вилучення дитини одним із батьків без згоди іншого з батьків кваліфікується як викра-
дення. За такі дії суб’єкт злочину повинен нести кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі 
від 4 місяців до 5 років [10]. 

У кримінальному законодавстві Франції зазначається: «викрадення дитини одним із батьків – це 
ситуація, коли один із батьків утримує дитину, яка повинна бути з іншим із батьків. Те саме стосується і 
ситуацій, коли один із колишнього подружжя переїжджає зі своєю дитиною, не повідомивши своїх нових 
координат протягом одного місяця». За такі правопорушення винна особа повинна нести кримінальну від-
повідальність у вигляді позбавлення волі до 4 років або адміністративну відповідальність.
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Висновки. Проаналізувавши проблеми та невідповідності у законодавстві України щодо питання 
викрадення дитини одним із батьків, пропонуємо наступне.

виділити в окрему частину в межах ст. 146 КК України новий склад злочину, який повинен стосу-
ватися викрадення дитини одним із батьків. 

Посилити кримінальну відповідальність за невиконання судових рішень щодо батьківської відпо-
відальності. 

Прийняти закон, який дозволить батькам при розлученні підписувати нотаріально засвідчений до-
говір, який визначатиме, з ким дитина буде проживати, як і коли буде бачитись з іншим із батьків. Такі 
домовленості можуть відбуватися і через медіаторів (посередників). Для того, щоб такий договір був ефек-
тивним, потрібно встановлювати невідворотну відповідальність за його недотримання. 

У випадку неспроможності самостійного вирішення батьками місця проживання дитини, суду до-
цільно одночасно вирішувати усі питання батьківської відповідальності, а саме: визначення місця прожи-
вання та встановлення графіку спілкування дитини з кожним із батьків. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗУМІННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧ-
НОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

У статті розглядаються питання комплексного характеру правового регулювання сфери відносин з 
приводу науково-технічної інформації із пріоритетністю застосування інструментарію цивільного права. Та-
кож аргументовано, що відомості, які становлять інформацію (чи науково-технічну інформацію), можуть 
потрапляти під правову охорону як законодавства про авторське право, так і законодавства про захист права 
промислової власності за умови наявності у них ознак даних об’єктів права інтелектуальної власності. Авто-
ром проаналізовано основні концепції щодо розуміння  прав, які  виникають з об’єктів права інтелектуальної 
власності і наголошено на правильності переходу до концепції виключних майнових прав щодо науково-техніч-
ної інформації як об’єкта права інтелектуальної власності.

Ключові слова: інформація, науково-технічна інформація, об’єкт, право інтелектуальної власності, 
авторське право, патентне право.

Башурын Н.
Теоретико-правовые аспекты понимания научно-технической информации как объекта граждан-

ских правоотношений
В статье рассматриваются вопросы комплексного характера правового регулирования сферы отно-

шений по поводу научно-технической информации с приоритетностью применения инструментария граж-
данского права. Также аргументировано, что сведения, составляющие информацию (или научно-техническую 
информацию), могут попадать под правовую охрану как законодательства об авторском праве, так и зако-
нодательства о защите права промышленной собственности при наличии у них признаков данных объектов 
права интеллектуальной собственности. Автором проанализированы основные концепции относительно по-
нимания прав, возникающих из объектов права интеллектуальной собственности, и отмечена правильность 
перехода к концепции исключительных имущественных прав на научно-техническую информацию как объекта 
права интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: информация, научно-техническая информация, объект, право интеллектуальной соб-
ственности, авторское право, патентное право.

Bashuryn N.
Theoretical and legal aspects of understanding scientific and technical information as an object of civil 

relations
The author emphasizes the complex nature of legal regulation of information relations with the priority of using 

the tools of civil law. It is also argued that STI as an object of intellectual property rights includes such a set of features 
as: creative nature; originality; novelty; objective form of expression. In addition, the article proves, that information 
(or scientific and technical information) may fall under the legal protection of both copyright law and legislation on 
the protection of industrial property rights, provided that they have signs of these objects of intellectual property law.

The article analyzes the basic concepts of understanding the rights arising from the objects of intellectual 
property rights: 1) the theory of understanding the objects of intellectual property rights as objects of property rights 
(the so-called proprietary theory); 2) the theory of exclusive rights to objects of intellectual property rights, including 
scientific and technical information. Also the author proves the correctness of the transition to the concept of exclusive 
property rights to information as an object of intellectual property rights, in connection with a set of such arguments: 
1) the right to scientific and technical information and ownership of the thing in which it is embodied, do not depend on 
each other; b) when the right to scientific and technical information is transferred, there is no transfer of ownership to 
the form in which it is materialized; c) a thing that is a form of materialization of scientific and technical information is 
a document, information product, information resource, etc.
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The author argues that the concept of exclusive intellectual property rights is characterized by such a set 
of features as: a) includes both property and non-property rights to the objects of intellectual property rights; b) the 
absolute nature of exclusive rights; c) a specific set of powers, including: the right to use and the right to dispose of this 
use. d) the right to dispose of an exclusive right, exists in two forms: granting the right and transfer of the right; e) the 
ownership of all rights to the object of intellectual property rights only to the subject of this right.

Keywords: information, scientific and technical information, object, intellectual property law, copyright, patent 
law.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства науково-технічна інформація є 
затребуваним об’єктом цивільного обороту. По суті, даний різновид інформації є основою розвитку та 
прогресу в різних сферах життєдіяльності, а, отже, є фінансово привабливим для інвесторів. У частині 
розуміння науково-технічної інформації з позицій приватного права слід наголосити, що на сьогодні про-
відними фахівцями у цій сфері, зокрема О. в. Кохановською, абсолютно слушно наголошується, що серед 
двох концепцій розуміння інформаційних прав – концепції інформаційного права як самостійної галузі 
права і приватноправової концепції інформаційних відносин  як інституту цивільного права, пріоритет у 
застосуванні має друга із них, що, як наголошує дослідниця, є не тільки правильним в теоретичному аспек-
ті, а й відповідає сучасним суспільним запитам [5, с. 129]. 

Звісно, що на сьогодні не можна заперечувати комплексність правового регулювання сфери інфор-
маційних відносин. Тут мають своє застосування норми різних галузей права, проте пріоритетність у за-
стосуванні, безумовно, належить інструментарію права цивільного. Йдеться про розуміння інформаційних 
відносин як відносин приватноправових, а самої інформації, в тому числі, науково-технічної, як оборотоз-
датного об’єкта цивільного права. 

Але науково-технічна інформація як об’єкт цивільних правовідносин є складною за своїм змістом, 
характеризується переліком специфічних ознак, а це спричиняє певні особливості статики та динаміки 
цього об’єкта у цивільному обороті. варто наголосити, що у профільному Законі України «Про науково-
технічну інформацію» [8] законодавцем втілені відповідні посили на приватноправові механізми у визна-
ченні її правового режиму. Так, зокрема, вказується, що така інформація є об’єктом права інтелектуальної 
власності, може бути об’єктом товарних відносин, забезпечуються відповідні механізми систематизації 
такої інформації та гарантії доступу до неї іншим особам, при цьому, захищаючи суб’єкта, якому така ін-
формація належить. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням інформації в якості об’єкта цивільних право-
відносин присвячені праці таких вчених, як Кохановська О.в., Петров Є.в., Марценюк О.Г., Харитонової 
О.І., Спасибо-Фатєєвої І.Б., Стефанчука Р.О. та багато інших, однак питання, власне, науково-технічної 
інформації в якості об’єкта цивільних прав потребує подальшого наукового дослідження і вдосконалення 
правового регулювання.

Метою статті є з’ясування специфіки науково-технічної інформації я комплексного об’єкта ци-
вільних прав і визначення правового режиму, котрий може застосовуватися до неї, враховуючи всю специ-
фіку її ознак та форм вираження.

Виклад основного матеріалу дослідження. Справді, питання правомірності використання науко-
во-технічної інформації повинні перебувати в центрі прискіпливої уваги законодавця, з тим, щоб було 
зрозуміло, чи є порушенням використання тієї чи іншої інформації для подальшої розробки, створення 
технології, патентування об’єктів промислової власності, створених на основі її результатах, чи має місце 
правомірне використання науково-технічної інформації. 

З цією метою та з позицій правомірності її використання необхідно охарактеризувати таку інфор-
мацію як об’єкт приватноправових відносин, зокрема, розкрити її правову природу через характеристику 
особливостей, що їй притаманні, встановити місце такого виду інформації серед об’єктів цих правовідно-
син, що й становить мету цієї статті. 

Науково-технічна інформація (далі – НТІ) як об’єкт цивільних правовідносини абсолютно впису-
ється у видову характеристику подібних об’єктів, оскільки вміщує як складову особистих немайнових та 
майнових відносин, так і абсолютного або ж відносного правовідношення, складову виключних майнових 
правовідносин та зобов’язальних правовідносин. 

вищенаведеній концепції щодо приватноправового характеру інформаційних відносин (відносин 
щодо науково-технічної інформації як їх різновиду) відповідає підхід щодо розуміння інформації у трьох 
її іпостасях : 1) як особисте немайнове благо; 2) як результат творчої, інтелектуальної діяльності, тобто 
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як об’єкт виключних прав; 3) як інформаційний продукт, ресурс, документ, тобто об’єкт, який може бути 
інформаційним товаром і предметом будь-яких правочинів, з урахуванням особливостей і специфіки його 
як об’єкту особливого роду [9, с. 34]. Спробуємо розглянути кожен із цих проявів НТІ. 

Приналежність науково-технічної інформації до особистих немайнових прав вказує на такі її ха-
рактеристики як: непорушність; належність творцю, невідчужуваність, невіддільність від особи, позбав-
леність майнового змісту, безстроковий та абсолютний характер. При цьому захисту такої інформації в її 
розумінні як немайнового права присвячені норми Книги 2 ЦК України (як особистого немайнового блага). 
Проблематика розуміння НТІ як особистого немайнового блага є досить дослідженою в цивілістиці, а тому 
не вбачаємо потреби у більш детальній характеристиці, проте наголошуємо, що вищенаведені характерис-
тики НТІ як блага є цінними в частині її розуміння як об’єкта права інтелектуальної власності. Особливу 
цінність в аспекті особистих немайнових прав на науково-технічну інформацію складає право на недотор-
канність інформації та збереження її у визначеному вигляді. 

виходячи з цього права, можна додати до ознак науково-технічної інформації її недоторканність, 
тобто неможливість змін чи будь-яких інших дій не уповноваженою на те особою. Фактично така ознака 
випливає із характеристики немайнових правовідносин як абсолютних, коли праву особи протиставляєть-
ся  обов’язок всіх інших осіб не втручатися у існуючі правовідносини.

Справді, як зазначалося вище, норми цивільного права регулюють правовідносини щодо науково-
технічної інформації як продукта інтелектуальної творчості. У такому прояві НТІ характеризуватиметься 
як загальними ознакам об’єктів цивільного права, в основі яких лежить критерій їх оборотоздатності, так і 
ознаками, які характерні для її розуміння з позицій права інтелектуальної власності. 

Переходячи до аналізу ознак НТІ як об’єкта права інтелектуальної власності, варто наголосити, що 
у цивільному законодавстві закріплена презумпція, за якою «результат інтелектуальної діяльності вважа-
ється створеним творчою працею, якщо не доведено інше». Аналогічна презумпція підтримується також 
судовою практикою. 

Міжнародно-правові стандарти щодо ознак об’єктів права інтелектуальної власності втілені у між-
народних конвенціях. До прикладу, ознаки правової охорони творів якісно розкрито у Бернській конвенції 
про охорону літературних і художніх творів, зокрема такі ознаки як:  творчий характер;  об’єктивна форма 
вираження; відповідний зміст [1].

Аналіз загальнотеоретичних засад про особливості інформаційних об’єктів права та об’єктів права 
інтелектуальної власності дозволяє зробити такий досить важливий висновок: відомості, що становлять 
інформацію (чи НТІ) можуть потрапляти під правову охорону законодавства про авторське право або ж 
законодавства про захист права промислової власності. У зазначеному контексті переконливо та аргумен-
товано виглядає аналіз проявів та напрямків розуміння цивільно-правової норми, що здійснений О. в. Ко-
хановською. Дослідниця аналізує норму цивільного права не тільки в контексті її традиційного розуміння 
як «загальнообов’язкового формально визначеного правила поведінки», але і як специфічного інформацій-
ного об’єкта і об’єкта творчості (авторського права). 

Процес творіння норми права, як слушно вказує вчена, носить характер творчої діяльності авто-
рів, у результаті чого виступає об’єктом авторського права. Одночасно сам зміст норми права повинен 
відповідати усім рисам інформації щодо якості: достовірність, актуальність, повнота. Офіційне прийняття 
законодавчого акта перетворює правову норму з об’єкта авторського права на інформацію (відкриту чи з 
певними обмеженнями щодо доступу) [6, c.151]. Наведені положення справді переконливо демонструють 
комплексний характер інформаційних відносин загалом та відносин щодо НТІ зокрема, та можливість за-
стосування у регламентації цих відносин як положень законодавства про авторське право, так і норм інфор-
маційного законодавства. 

Аналогічна ситуація є в частині розуміння НТІ і як об’єкта права промислової власності, і як інфор-
маційного об’єкта. Справді, НТІ в своїй основі може мати у певних випадках ознаки об’єкта авторського 
права, в інших – об’єкта права промислової власності. Одночасно у розумінні НТІ як об’єкта цивільних 
прав такі прояви носять переважно допоміжний характер, який, однак, в певних випадках може набувати 
ознак основного. 

Наведемо приклад НТІ, яка об’єктивована на електронних чи матеріальних носіях і, набувши від-
повідної матеріалізованої форми, містить ознаки об’єкта права інтелектуальної власності. При цьому по-
рушені саме права інтелектуальної власності (авторські права чи права промислової власності у залежності 
від специфіки відомостей, що становлять НТІ), а не інформаційні права. в даному разі слід звертатися до 
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розуміння НТІ через призму її характеристик як об’єкта права інтелектуальної власності. У даному разі 
пріоритетним є розуміння НТІ саме з позицій права інтелектуальної власності. 

Якщо ж НТІ містить в собі ознаки комерційної таємниці і за режимом доступу повинна перебувати 
в обмеженому доступі, проте перебувала у відкритому доступі, тут повинен надаватися пріоритет нормам 
інформаційного законодавства, адже порушення прав інтелектуальної власності шодо НТІ не мали місця. 

Можна навести і ще один можливий випадок. У процесі використання НТІ мало місце порушення 
як прав інтелектуальної власності, що були присутні в НТІ, так й інформаційних прав щодо НТІ. У такому 
разі слід комплексно кваліфікувати правовідносини щодо НТІ із одночасним застосування норм законодав-
ства у сфері інтелектуальної власності та інформаційного законодавства. 

Може мати місце також ситуація, коли відомості, що складають НТІ, не містять проявів об’єкта 
права інтелектуальної власності, у такому разі застосовуватиметься виключно інформаційне законодавство 
при врегулюванні спорів щодо НТІ. 

Отже, для правильної кваліфікації відносин щодо НТІ важливо у кожному конкретному випадку 
розуміти наявність чи відсутність у НТІ проявів об’єкта права інтелектуальної власності, а якщо такі ма-
ють місце, то носять вони основний чи допоміжний характер. Ці характеристики мають особливе значення, 
адже впливають на визначення норм, які слід застосовувати у відносинах, які складаються щодо НТІ як 
складного за змістом об’єкта цивільного права. 

Якщо розкривати специфіку НТІ з позицій інформаційного права, то для неї характерні такі іден-
тифікуючі риси: НТІ завжди зберігається за суб’єктом, який її передає; тиражування НТІ, що може мати 
вплив на комерційну цінність інформації, але не на її корисність для суб’єкта, якому належить право на 
неї або ж для іншого уповноваженого суб’єкта; можливість використання НТІ попереднім володільцем 
може бути обмежена лише через заборону здійснення таких дій, а не шляхом вилучення у попереднього 
володільця речі-засобу збереження НТІ; моментом створення НТІ є надання їй певної форми та фіксації на 
матеріальному чи електронному носії; виключне майнове право на інформацію є строковим; специфічний 
правовий режим (за загальним правилом, вільний доступ до НТІ із встановленням законних обмежень у її 
використанні). Наведений перелік ознак є визначальним для розуміння НТІ в якості об’єкта інформацій-
ного права.  

Досліджуючи проблематику регулювання науково-технічної інформації з позицій природи відно-
син права інтелектуальної власності, варто вказати, що на сьогодні є дві концепції з цього приводу. Так, за 
першою концепцією пропонується розглядати об’єкти права інтелектуальної власності як об’єкти права 
власності. Другий підхід пов’язаний із змістом виключних майнових прав щодо об’єкта права інтелек-
туальної власності, у тому числі інформації. варто наголосити, що на перший погляд концепція речових 
прав може бути придатною для науково-технічної інформації як різновиду інформації, тим більше за умов 
постійного удосконалення теорії речових прав [7; 2] та розширення його об’єктів. 

Справді, варто наголосити, що у контексті досліджуваної нами проблеми, важливими є сучасні 
тенденції, що мають місце у доктрині речового права. Як слушно наголошує Р. А. Майданик, для сучасного 
речового права характерні певні тенденції, а саме: 1) за своєю структурою система речового права вклю-
чає в себе загальні положення, володіння та окремі види речових прав; 2) перехід до концепції широкого 
розуміння речових прав, що обумовлює розширення кола речових прав через включення так званих «при-
хованих» речових прав; 3) доцільність законодавчого закріплення в положеннях ЦК України в нормах про 
речі поняття цифрового контенту і цифрової речі та доступ третіх осіб до них [7, с. 16;  с. 32]. Одночасно 
сучасні фахівці у сфері речового права, наголошуючи на концепції широкого підходу до розуміння речових 
прав, дуже обережно ставляться до поширення речового-правового регулювання на відносини у сфері ін-
формації. І в цьому є сенс, адже інформація має свою специфіку, на якій ми наголошували вище. 

Ще у 2001 р. Р. Б. Шишка, досліджуючи пропрієтарну теорію, наголошував на тому, що «вона має 
свої позитивні сторони – наприклад, консолідувати законодавство про інтелектуальну власність. Одно-
часно цивіліст зауважив, що ця теорія недостатньо спрацьовує при захисті майнових прав володільців, що 
обумовлює не необхідність пошуку іншої теорії права інтелектуальної власності, яка б більш точніше відо-
бражала зміст  цих відносин» [10, с. 315].

втім, варто наголосити, що раніше ст. 6 Закону України «Про науково-технічну інформацію» про-
голошувала, що ця інформація є об’єктом права власності. Такий підхід по суті був відображенням про-
приєтарної теорії. Така тенденція мала місце і в інших нормативно-правових актах у сфері інтелектуальної 
власності, хоча з 2014 р., у зв’язку із внесенням змін,  конструкція права власності щодо НТІ була вилучена 
із Закону. 
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У доктрині права констатується наявність поряд із речовими та зобов’язальними правами, так зва-
них виключних прав [3, с. 13], що є певною особливістю ЦК України.  Поступово проприєтарна теорія прав 
на інформацію в теорії цивільного права втратила  свої переваги [5; 4].

Справді, на нашу думку, необхідність зміни наукових підходів та їх розвиток – це виклик та необ-
хідність, адже невідповідність правових конструкцій сучасним вимогам та практичним реаліям свідчить 
про те, що вони не дієві. І в цьому є об’єктивні фактори, які розкриваються у працях багатьох науковців. До 
прикладу, Є. в. Петров на підтвердження нездатності концепції права власності належним чином розкри-
вати сутність правомочностей, що випливають з інформації, наводить наступні аргументи: 1) абсолютно 
неефективне регулювання відповідних відносин (до нематеріальних об’єктів, зокрема, не може бути за-
стосовано багато з існуючих методів захисту права власності, та й «передача» таких об’єктів за договором 
купівлі-продажу навряд чи може бути реалізована у практичній пплощині); 2) правомочності власника не 
можуть бути адекватно використані для такого нематеріального об’єкта, як інформація, неможливо також 
застосувати віндикаційний позов; 3) не може бути правомочності володіння, оскільки неможливо володіти, 
та фізично впливати на інформацію; 4) конструкція користування теж не підходить у чистому вигляді для 
опису і регулювання видобування корисних властивостей з нематеріальних об’єктів; 5) категорія розпоря-
дження, яка встановлена для речей теж не вписується в характеристики інформації [4]. 

У контексті характеристики правильності переходу до концепції виключних майнових прав щодо 
інформації важливо наголосити на базовому постулаті, який закладений у Книзі 4 ЦК України (ст. 419) 
щодо незалежності права інтелектуальної власності та права власності на річ, в тому числі при переході 
права на об´єкт права інтелектуальної власності чи права власності на річ [9]. Якщо інтерпретувати дане 
положення під науково-технічну інформацію, то варто вказати, що право на НТІ та право власності на річ, 
в якій втілена НТІ, не залежать одне від одного. При переході права на НТІ, не відбувається переходу права 
власності на форму, в якій вона уречевлена і навпаки. При цьому річчю, яка виступає формою уречевлення 
НТІ виступає документ, інформаційних продукт, інформаційних ресурс тощо. 

висновок про можливість віднесення НТІ до об’єктів, на які поширюється правовий режим ви-
ключних майнових прав обумовлений проявами у  НТІ характеристик об’єктів права інтелектуальної 
власності, про йшлося вище.  Сама ж концепція виключних прав інтелектуальної творчості втілена у по-
ложеннях ЦК України (ч. 1 ст. 421 ЦК України [9] та характеризується наступною сукупністю прав: 1) 
право на використання об’єкта права інтелектуальної власності; 2) право дозволяти використання об’єкта 
інтелектуальної власності будь-яким способом в межах закону; 3) право перешкоджати неправомірному 
використанню такого об’єкта, у тому числі забороняти таке використання способами, які не заборонені 
законодавством; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом [9]. Ці права є кла-
сичним переліком при розумінні сутності виключних прав інтелектуальної власності. 

Сучасна доктрина цивільного права характеризується серйозним та ґрунтовним рівнем напрацю-
вань проблематики виключних прав інтелектуальної власності. Серед основних положень тезисно можна 
окреслити такі найважливіші: а) конструкція виключних прав включає в себе як майнові, так і немайнові 
права щодо об’єктів права інтелектуальної власності; б) абсолютний характер виключних прав, що прояв-
ляється в обов’язку всіх і кожного утримуватися від використання у всіх або у визначених формах об’єктів 
права інтелектуальної власності; в) специфічна сукупність правомочностей, що включають у себе: право 
використання та право розпорядження цим використанням) право на розпорядження виключним правом, 
існує у двох формах: надання права та передання права; д) належність усіх прав на об’єкт права інтелекту-
альної власності тільки суб’єкту цього права. 

Це загалом основні положення, якими характеризуються виключні права інтелектуальної власнос-
ті та які повною мірою застосовні до НТІ в якості її розуміння як об’єкта права інтелектуальної власності. 

водночас висловити думку, що напрацювання та категоріальний апарат речового права до даних 
відносин не застосовується взагалі – також неправильно. До прикладу, конструкція «дозволяти викорис-
тання» НТІ (виступи на основі створеної науково-технічної інформації, відкриття НТІ до вільного доступу) 
чи інші форми використання НТІ в основі свого розуміння базуються на повномочності користування, 
звісно, з урахуванням специфіки НТІ як блага, і як об’єкта права інтелектуальної власності та інформацій-
ного права. Іншим прикладом, що базується на основі конструкцій речового права є конструкція розпоря-
дження, що проявляється у можливості визначити юридичну долю об’єкта правовідносин інтелектуальної 
власності (як реальну, так і юридичну), наприклад, передати права на неї, звісно у видозміненому прояві. 
Розпоряджатись НТІ – це право відчужувати, дарувати, здати в оренду та інші права, що входять до струк-
тури так званих «інших майнових прав інтелектуальної власності». 
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З урахуванням наведеного, для виключного майнового права на НТІ не можуть бути характерні 
відносини власності або ж класичного володіння. Наведений підхід також відображений у чинному про-
фільному ЗУ «Про науково-технічну інформацію», який оперує такими термінами, як «права на науково-
технічну інформацію», «відносини між особами, яким належать права на науково-технічну інформацію», 
«здійснює свої права щодо науково-технічної інформації».  З наведеного випливає, що Закон розвиває кон-
цепцію виключних майнових прав щодо науково-технічної інформації, що, безперечно, є правильно та 
логічно[8].  

Висновки. Підсумовуючи наведене, варто наголосити на перспективності застосування саме при-
ватноправової теорії регламентації відносин, об’єктом яких виступає інформація загалом, та НТІ зокрема. 
Досліджувані правовідносини носять комплексний характер правового регулювання із пріоритетністю за-
стосування інструментарію цивільного права. НТІ як об’єкт цивільного права слід розкривати в  якості осо-
бистого немайнового блага; об’єкта права інтелектуальної власності; інформаційного продукту (ресурсу). 
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ВПЛИВ КОНТРАБАНДИ НА МИТНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ
У статті розглянуто теоретичні питання визначення змісту  контрабандної діяльності. Обгрунтова-

но особливості здійснення контрабанди та її вплив на митну безпеку держави. 
Ключові слова: контрабанда, протидія контабанді, митна злочинність,  економічна безпека, митна 

безпека.

Rohatynska N.
The impact of smuggling on the customs security of the state
The article considers theoretical issues of determining the content of smuggling. The current problems of 

smuggling, the prerequisites for its spread in border areas are highlighted. The peculiarities of smuggling and its impact 
on customs security are substantiated. It is emphasized that one of the main tasks assigned to customs authorities is, 
among other things, prevention and counteraction to smuggling, combating violations of customs rules throughout the 
customs territory of Ukraine, as well as exchange of documents and information (including electronic) with other state 
bodies of Ukraine, customs, law enforcement and other bodies of foreign states. The legal nature of smuggling and its 
negative impact on customs security has been studied. It is smuggling and violation of customs rules that are the basis 
for the existence of customs crime. It is an essential component of economic crime, related to embezzlement, evasion of 
customs duties, and the commission of official crimes. The goal of customs security is defined as achieving the level of 
efficiency and reliability of the customs system due to the productive functioning of customs authorities. Measures aimed 
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at ensuring customs security in the field of customs policy are analyzed.
Keywords: smuggling, counteraction to smuggling, customs crime, economic security, customs security.

Постановка проблеми. Злочинність у митній сфері за своєю сутністю завдає великої шкоди фі-
нансово-кредитній системі в державі, впливає на зовнішньоекономічну діяльність, паливно-енерге тичну 
сфе ру, а також стала причиною ненадходження до бюджету країни десят ків мільярдів гривень. У зв’язку з 
тим, що значна частина експортно-імпорт них товаропотоків в Україні має контрабандне походження, по-
гір шу ється стан розвитку вітчизняної економіки, дестабілізується внут рішній ринок, оскільки нелегальне 
ввезення-вивезення іноземних това рів зменшує попит на українську не конку рен то спроможну продук цію, 
завдаючи збитків вітчизняному товаровиробнику.

Саме контрабанда та порушення митних правил є основою існування митної злочинності. вона є 
істотною складовою економічної злочинності, пов’язана з розкраданнями, ухиленням від сплати митних 
платежів, вчиненням посадових злочинів та негативного впливу на митну безпеку держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми контрабанди та вплив її на 
митну безпеку держави досліджувалися такими науковцями як: І. Г. Богатирьова, О. Г. Богати рьової, С. 
в. Бородіна, О. Ю., Бусол, Л., Л.О. врублевська, Н. О. Гуторова,  О. М. Джужа, І. І. Карпеця, Г. Л. Коха-
на, в. М. Кудрявцева, в. Ю., П. П. Михайленко, О. в. Новроцький, П.  П.в. Пашко, в. Я. Тація, Топчія, 
в. І. Шакуна, І. в. Шмаров і ін.  

Мета статті полягає у дослідженні особливостей здійснення контрабанди її вплив на митну без-
пеку держави та пошук можливих шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Контрабанда є одним із найнебезпечніших злочинних 
явищ у сфері суспільного життя. Наукове опрацювання проблематики правових та організаційних засобів 
протидії контрабанді уже доволі тривалий період не полишає своєї актуальності.

Згідно зі ст. 201 Кримінального кодексу України контрабандою є переміщення товарів через мит-
ний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цін-
ностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів 
(крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, 
а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Та згідно статті 305 контрабан-
дою вважається перевезення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням 
від митного контролю наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальси-
фікованих лікарських засобів [1].

Яскравим прикладом міжнародної злочинності є митна злочинність, яка у сучасних умовах для 
України набуває все більших обсягів і, звичайно, негативно впливає на економічну ситуацію, суспільне 
життя, авторитет держави у світі. Такий вид злочинності є особливим та потребує постійного вдосконален-
ня системи протидії. Сутність поняття «митна злочинність» тлумачиться, у першу чергу, через тлумачення 
напрямів кримі нальної політики держави, у другу – розуміння складових її митної політики. Здійснення 
митної політики є постійним завданням держави і її вплив на стан суспільних відносин у державі має 
непередбачуваний характер, оскільки вона під тиском об’єктивних та суб’єктивних обставин може різко 
змінювати свої орієнтири, а також форми, методи та заходи їх досягнень. відповідно, це відображається на 
інтенсивності, обсягах здійснення митних злочинів. Митні злочини, відповідно до трактування Є. в. До-
діна, – це особлива та специфічна група злочинів, тому відносно них держава вимушена знайти також 
специфічні, адекватні цим злочинам заходи (засоби, методи) протидії [2, с. 17–29]. 

На законодавчому рівні тлумачення поняття «митна злочин ність» відсутнє, натомість у Митному 
кодексі України розкривається поняття «порушення митних правил», а в ККУ – «контрабанда». Тому під 
митною злочинністю необхідно розуміти суспільно небезпечну діяльність, яка несе загрозу економічній 
безпеці держави, вчиняється суб’єктами ЗЕД з метою одержання економічних вигід, передбачає юридичну 
відповідальність. Саме контрабанда та порушення митних правил є основою існування митної злочиннос-
ті. 

Основним системоутворюючим злочином, що історично заклав підвалини виникнення поняття 
«митна злочинність», є контрабанда. Контрабанда – це злочинний прояв, відомий людству зі стародавніх 
часів. Термін має італійське походження й означає «проти (contra) урядового указу (bando)». Контрабанда 
як злочин передбачена законо давством практично всіх країн світу. вона є істотною складовою економічної 
злочинності, пов’язана з розкраданнями, ухиленням від сплати митних платежів, вчиненням посадових 
злочинів.
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У сучасній економіці України зберігається тенденція щодо зростання рівня порушення митних 
правил та ввезення контра бандних товарів, що створює реальну загрозу економічній та митній безпеці 
держави. Особливу небезпеку представляє контрабандне ввезення та вивезення таких предметів, як нарко-
тичні засоби, зброя, сигарети, культурні цінності, тому що виникли високоорганізовані трансна ціональні 
ринки, пов’язані з контрабандою цих товарів. 

Суспільна небезпека полягає в тому, що під час протиправного переміщення через митний кордон 
України товарів та предметів порушується порядок державного регулювання зовнішньоекономічної діяль-
ності, який включає в себе загальний, а щодо окремих товарів – спеціальний порядок переміщення їх через 
кордон. Одночасно, за умов сучасної політичної ситуації в країні механізми централізо ваного управління 
втрачають можливості контролювати ці процеси, з цим пов’язана необхідність у життя заходів щодо вдо-
сконалення системи протидії митній злочинності в контексті забезпечення економічної безпеки держави. 

Контрабанда характеризується високим ступенем організова ності, технічного забезпечення, між-
народними зв’язками. Під час фізичного приховування предмети контрабанди намагаються сховати від 
посадової особи митного органу, зокрема за допомогою тайників-сховищ, виготовлених з метою незакон-
ного переміщення товарів через митний кордон України, а також обладнані та пристосовані з цією ціллю 
конструктивні ємності чи предмети, які попередньо піддавалися розбиранню, монтажу. Можуть бути ви-
користані й інші способи, що ускладнюють виявлення: приховування в природних заглибленнях людсько-
го тіла чи тварин, у волоссі. Саме таке примі тивне приховування в одязі, продуктах харчування, білизні, 
взутті, багажі, купе вагонів, салонах автомобілів й автобусів є найбільш поширеним способом вчинення 
контрабанди фізичними особами. 

У зв’язку з цим виникає необхідність нагального розв’язання проблеми подальшого спрощення 
митних формальностей, автоматизації та ефективного оброблення даних про товари у митних деклараціях 
і податкової звітності, що дасть можливість запровадити ефективну систему контролю за рухом товарів у 
всьому ланцюзі поставок (від митного оформлення до реалізації кінцевому споживачу і навпаки) без по-
силення адміністративного навантаження на платників податків; боротьби із «сірим» та контрабандним 
імпортом товарів та їх подальшою реалізацією на внутрішньому ринку, що створить для бізнесу однакові 
умови, а також боротьби із переміщенням через митний кордон України заборонених товарів (зброї, нар-
котиків тощо).

Одним із найважливіших заходів щодо запобігання і протидії контрабанді є митний контроль, який 
здійснюється посадовими особами фіскальних органів, зокрема такі його форми, як перевірка документів і 
відомостей, митний огляд, усне опитування громадян і посадових осіб підприємств тощо.

На нашу думку основні причини панування контрабанди та порушення митних правил на теренах 
нашої держави такі: високі ставки митних податків, низький рівень заробітної плати, важкі умови для роз-
витку національного товаровиробника, складний податковий механізм, відносно високий рівень інфляції, 
недосконалість митного законодавства у сфері митного оподаткування, велика корумпованість чиновників, 
значний обсяг тінізації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств.

Тому, ефективна протидія розвитку контрабандної діяльності на прикордонних територіях у кон-
тексті зміцнення економічної безпеки держави передбачає реалізацію таких організаційно-економічних 
заходів:

− облаштування державного кордону України сучасним обладнанням для захисту від незаконного 
перетину на всій лінії його протяжності, оснащення пунктів спостереження засобами моніторингу, зв’язку, 
сигналізації тощо;

− раціоналізація процесу митного оформлення транспортних вантажів шляхом зменшення кількос-
ті бюрократичних процедур, скорочення часу на їх проведення на засадах автоматизації, використання спе-
ціалізованих пристроїв, обладнання та програмного забезпечення, мінімізації контактів між працівниками 
митниці та безпосередніми перевізниками вантажів;

− оптимізація переліку найменувань продукції, товарів, матеріальних цінностей та інших вантажів, 
на які поширюються ставки митних зборів (з подальшою можливістю їх зниження або ж скасування), від-
повідно до положень зовнішньоторговельних міждержавних угод, балансів виробництва та споживання 
продукції на внутрішньому ринку, інтересів вітчизняних експортерів та імпортерів;

− декриміналізація окремих аспектів контрабанди шляхом легалізації деяких видів діяльності, що 
мають низький рівень суспільної небезпеки, формування механізмів і стимулів для детінізації контрабанд-
них потоків, використання інструментів митної амністії, створення суб’єктами господарювання прозорих 
схем ведення зовнішньоторговельної діяльності;
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− розбудова мережі пунктів пропуску через державний кордон і митних постів на прикордонних 
територіях України, покращення їх технічного оснащення сучасними засобами оформлення митних до-
кументів, фото та відео спостереження, обробки та систематизації інформації, сканування вантажів і тран-
спортних засобів тощо;

− покращення кадрового складу Державної прикордонної служби України, Державної фіскальної 
служби України та правоохоронних органів шляхом перегляду наявних підходів до підбору працівників з 
обов’язковим їх проходженням перевірки на детекторі брехні, орієнтації поряд з професійними здібностя-
ми, досвідом і знаннями на наявність у них високих моральних та етичних якостей, використання інстру-
ментів ефективного розвитку, навчання та кар’єрного зростання кадрів, формування механізмів їх взаєм-
ного контролю, забезпечення прозорості діяльності цих служб і їх підзвітності громадським організаціям;

− стимулювання процесів соціально-економічного розвитку прикордонних територій України на 
засадах розбудови фінансової, ринкової, дорожньо-транспортної та інших видів інфраструктури, створен-
ня в їх межах технологічних бізнес-парків, венчурних та інноваційних фондів, бюджетної децентралізації 
та зниження рівня інерційності управління регіональним розвитком;

− провадження цілеспрямованої послідовної інформаційної політики запобігання розвитку контр-
абандної діяльності, що має на меті популяризацію легального ведення бізнесу, роз’яснення серед населен-
ня антисоціального характеру контрабанди та невідворотності настання відповідальності за її вчинення.

велика кількість порушень митних правил свідчить про недостатній рівень забезпечення митної 
безпеки України. Тому комплексне розв’язання проблем забезпечення митної безпеки України можливе 
лише за умови вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на підвищення ефективності здійснення 
державної митної справи, складовими яких є попереджувальна діяльність щодо недопущення контрабанди 
і порушень митних правил та ефективний митний контроль.

відповідно до ст. 6 Митного кодексу України, митна безпека - це стан захищеності митних інтер-
есів України, тобто національних інтересів, забезпечення та реалізація яких досягається шляхом здійснен-
ня державної митної справи [3]

відповідно до п. 10 ст. 1 ЗУ «Про національну безпеку» національні інтереси України – життє-
во важливі інтереси людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує державний суверенітет 
України, її прогресивний демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробут її 
громадян [4].

П.в. Пашко та П.Я. Пісной під митною безпекою розуміють стан захищеності економічних інтер-
есів держави в митній галузі, який дає можливість у різних зовнішніх і внутрішніх умовах незалежно 
від будь-яких загроз забезпечити: а) переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів;б) 
здійснення митного регулювання, пов’язаного із встановленням та справлянням податків і зборів;в) засто-
суванням процедур митного контролю та митного оформлення із застосуванням заходів митно-тарифного 
і нетарифного регулювання;г) проведення боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, а 
також виконання інших покладених на митні органи завдань шляхом ефективної реалізації митної справи 
[5, с. 74–85]

У своїх наукових дослідженнях врублевська Л.О. приходить до висновку, що головними завдання-
ми, з якими найчастіше зустрічається країна в процесі розроблення системи попередження загроз митній 
безпеці є боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил, переміщенням контрафактних това-
рів, контроль за переміщенням валютних та культурних цінностей, застосування тарифних та нетарифних 
санкцій, контроль за правильністю визначення бази оподаткування та повнотою сплати платежів, боротьба 
з корупцією, яка тягне за собою зменшення обсягів «чорного» та «сірого» імпорту [6, с. 33-38]. 

У залежності від усіх цих чинників будується система забезпечення митної безпеки держави. При 
цьому, науковець Бицька Л.О. вважає, що важливою складовою митної безпеки держави є характер та стан 
загрози державній безпеці. Під митними загрозами вона розуміє такі чинники, що створюють небезпеку у 
сфері митної діяльності, що поділяє потім на внутрішні й зовнішні, реальні й потенційні [7, с. 20-22].

Потреби в безпеці пов’язані з прагненням і бажанням держави досягти стабільного й безпечного 
стану та містять у собі потреби в захисті від економічних, екологічних, технологічних, соціально-еконо-
мічних та інших небезпек з боку навколишнього середовища й упевненість у тому, що пріоритетні потреби 
держави та людини будуть задовольнятися. 

Отже, метою безпеки є комплексний і системний вплив на потенційні й реальні загрози, досягнен-
ня стабільного функціонування в нестабільних зовнішніх і внутрішніх умовах, забезпечення зниження і 
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виявлення та нейтралізації ризик-факторів, які безпосередньо впливають як на саму діяльність, так і на її 
специфіку 

У контексті досліджуваної проблеми варто звернутися до визначення митних інтересів, яке надає 
С.в. Шевчук. Під митними інтересами науковець розуміє складник національних інтересів держави, що 
лежить у площині різногалузевого спрямування (соціально-економічного, екологічного, політичного, пра-
воохоронного, зовнішньоекономічного, інформаційного, культурного) та тривимірного формату взаємодії 
(мікро-, макрорівень та наднаціональний рівень), реалізація яких забезпечується у межах здій-снення мит-
ної справи, що сприяє побудові ефективної моделі захисту митної та національної безпеки [8, с. 47].

Таким чином, митна безпека охоплює не лише стан захищеності економічних інтересів держави, а 
і стан захищеності митних інтересів у цілому, складовим елементом яких є економічні інтереси держави.

Отже, головною метою митної безпеки є досягнення стану захищеності життєво важливих потреб, 
інтересів і цінностей людини, населення, держави та регіонів від внутрішніх і зовнішніх загроз, джерелом 
яких є зовнішньоекономічні зв’язки. З огляду на виняткову важливість забезпечення митної безпеки, осо-
бливої актуальності набуває дослідження досвіду інших держав із забезпечення митних інтересів і митної 
безпеки.

Висновки. Отже, для вдосконалення системи запобігання контрабанді, першочерговими кроками 
у вирішенні цієї проблеми можуть стати: активізація процесу автоматизації митних процедур та мініміза-
ція впливу «людського фактору»; використання інформації з нових джерел; інтеграція митних баз даних із 
базами даних інших контролюючих органів; імплементація світових практик у напрямі контролю митної 
вартості.

Забезпечення митної безпеки передбачає здійснення ефективних митних процедур, які повинні 
забезпечувати, з одного боку, спрощення та прискорення митного контролю та оформлення, а з іншого – 
надійний рівень забезпечення митної безпеки та інтересів.

Митна безпека й надалі залишатиметься невід’ємною складовою економічної безпеки держави. У 
цьому контексті ключовими завданнями є імплементація міжнародно-визначених інструментів регулюван-
ня міжнародної торгівлі на основі дотримання Рамкових стандартів забезпечення безпеки та спрощення 
процедур міжнародної торгівлі, розроблених всесвітньою митною організацією з метою визначення та по-
передження внутрішніх і зовнішніх загроз. Інакше кажучи, митна безпека України повинна базуватись на 
накопиченому досвіді функціонування митних систем світу і бути цілісною динамічною системою.

Реформування митних органів потрібно проводити з урахуванням основних світових тенденцій у 
процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами господарювання. У такому разі важливим 
завданням постає не тільки територіальне розташування підрозділів, а й наявність достатньої кількості 
підготовлених працівників для виконання митних процедур. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ  
ВБИВСТВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ СКОЄНІ  

ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ  
ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ ТА ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН

Стаття присвячена проблемі особливостей розслідування умисних вбивств військовослужбовців під 
час проведення бойових дій. Вважається, що цей напрямок ще не досить досліджений, що і обумовлює актуаль-
ність проведеного наукового пошуку. Метою дослідження є виявлення закономірностей зв’язків у механізмі роз-
слідування умисних вбивств військовослужбовців з використанням вибухових пристроїв та вибухових речовин. 
Відзначається, що науковцями на достатньому рівні досліджені особливості початкового етапу розслідування 
цих злочинів, але нами вважається, що питанням розслідування умисних вбивств військовослужбовців під час 
бойових дій з використанням вибухових пристроїв та вибухових речовин увага приділялась науковцями ще не на 
достатньому рівні.

Зазначається, що встановлено певні проблеми в проведенні окремих слідчих дій, зокрема, особливості 
огляду місця події, огляду трупу, допит підозрюваних осіб та свідків, слідчий експеримент, пошукові оператив-
ні заходи встановлення та затримання розшукуваних осіб. У висновках іде мова про необхідність продовження 
наукового пошуку в розробці механізму розслідування цих злочинів в умовах проведення бойових дій. 

Ключові слова: розслідування, умисне вбивство військовослужбовців, вибухові пристрої, вибухові речо-
вини, умисне вбивство. 

Сиводед И.
Особенности расследования умышленных убийств военнослужащих, совершенных во время веде-

ния боевых действий с исспользованием взрывных устройств и взрывчатых веществ
Статья посвящена проблеме особенностей расследования умышленных убийств военнослужащих при 

проведении боевых действий. Считается, что это направление еще недостаточно исследовано, что и обус-
ловливает актуальность проведенного научного поиска. Целью исследования является выявление закономер-
ностей связей в механизме расследования умышленных убийств военнослужащих с использованием взрывных 
устройств и взрывчатых веществ. Отмечается, что учеными на достаточном уровне исследованы особеннос-
ти первоначального этапа расследования этих преступлений, но вопросу расследования умышленных убийств 
военнослужащих во время боевых действий с использованием взрывных устройств и взрывчатых веществ вни-
мание уделялось учеными еще не на достаточном уровне.

Отмечается, что установлены определенные проблемы в проведении отдельных следственных дей-
ствий, в частности, особенности осмотра места происшествия, осмотра трупа, допроса подозреваемых и 
свидетелей, следственого эксперимента, поисковых оперативных мероприятий по установлению и задержа-
нию разыскиваемых лиц. В выводах идет речь о необходимости продолжения научного поиска в разработке 
механизма расследования этих преступлений в условиях проведения боевых действий.

Ключевые слова: расследование, умышленное убийство военнослужащих, взрывные устройства, 
взрывчатые вещества, умышленное убийство.
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Syvoded I.
Features of the investigation of intentional killings of servicemen which were committed during combating 

uses with the use of explosive explosives
The article is devoted to the problem of the peculiarities of the investigation of premeditated murders of 

servicemen during hostilities. It is believed that this area is not yet sufficiently studied, which determines the relevance 
of the scientific research. The purpose of the study is to identify patterns of connections in the mechanism of investigation 
of premeditated killings of servicemen using explosive devices and explosives. It is noted that scientists have sufficiently 
studied the features of the initial stage of investigation of these crimes, but we believe that the investigation of 
premeditated killings of servicemen during hostilities using explosive devices and explosives has not been sufficiently 
addressed by scientists.

According to criminological data, criminal violence has been escalating intensively in Ukraine over the last 
ten years. Thus, the number of registered killings during the period of hostilities in Ukraine has almost doubled in the 
last 5 years.

Of particular concern is the increase in premeditated killings of servicemen in the area of   the anti-terrorist 
operation, which are committed in military units while on guard duty, patrolling the territory and on a domestic basis. 
There are many cases of premeditated killings of servicemen, which are related to the concealment of a corpse, imitation 
of death during hostilities and more.

According to the results of scientific analysis, it is safe to say that a significant number of murders of servicemen 
are committed with the use of explosives and mines and explosive devices as a result of shelling, hostilities, terrorist 
attacks.

It is noted that certain problems have been identified in the conduct of certain investigative actions, in particular, 
the peculiarities of the scene inspection, examination of the corpse, interrogation of suspects and witnesses, investigative 
experiment, search measures to identify and detain wanted persons. Therefore, it is necessary to continue the scientific 
research in developing a mechanism for investigating these crimes in the context of hostilities.

The conclusions state that under such conditions only coordinated, high-quality, prompt and timely primary 
investigative (investigative) and covert investigative (investigative) actions, the use of a full range of forensic methods, 
forensic capabilities, high professionalism of investigators, prosecutors, operatives, promotes and allows to reveal 
criminal offenses of this category.

Keywords: investigation, premeditated murder of servicemen, explosive devices, explosives, premeditated 
murder.

Постановка проблеми. Державна політика спрямована на демократизацію суспільного життя пе-
редбачає необхідність розширення й збагачення соціально-економічних, політичних і особистих прав, і 
свобод громадян, створення дедалі більш сприятливих умов, і гарантій їхньої реалізації. Таке положення 
повністю погодиться зі ст. 3 Загальної декларації прав людини, у якій говориться, що кожна людина має 
право на життя, волю й особисту недоторканність. Основи правового статусу громадянина також закрі-
плені в інших міжнародних актах і деклараціях. Зокрема, у Міжнародному пакті про цивільні й політичні 
права (1966 р.), Заключному акті Наради по безпеці й співробітництву в Європі (1989 р.), а також у Консти-
туції України (Розділ 2. «Права, волі й обов’язки людини й громадянина»), прийнятої 1996 року верховною 
Радою України [1, с. 12].

 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у ст. 2 визначає, що право кожного на 
життя охороняється законом, а ст. 15 вказаної Конвенції забезпечує право на життя, крім випадків смерті 
внаслідок правомірних воєнних дій. Основою таких гарантій і служить реальне забезпечення права люди-
ни на життя. Зокрема, у ст. 3, 27 Конституції України наголошується, що людина, її життя й здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність, і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю [1, с. 2, 10]. 

Ця загальнодержавна функція реалізується комплексом відповідних кримінально-правових захо-
дів, ефективність застосування яких визначається не від воротністю покарання за вбивство. Насьогодні від-
сутні вітчизняні та закордонні дослідження щодо розслідування умисних вбивств (насамперед військовос-
лужбовців) під час бойових дій, зокрема, у зоні антитерористичної операції. 

Метою дослідження є виявлення закономірностей зв’язків у механізмі розслідування умисних 
вбивств військовослужбовців з використанням вибухових пристроїв та вибухових речовин. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Тимчасово окуповані території у Донецький та Лу-
ганський областях України представниками т.з. «ДНР» та «ЛНР» не означає, що Україна «автоматично» 
не несе жодної відповідальності за порушення прав людини на цій території. Навіть, зважаючи на умови 
збройного конфлікту, Європейський суд з прав людини визнавав, що «зобов’язання розслідувати існує на-
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віть в складних та небезпечних умовах, включаючи умови військового конфлікту». У тому числі й тоді, 
коли події, що призвели до необхідності розслідування військовослужбовців відбуваються в атмосфері по-
всюдного насильства і слідчі повинні працювати в умовах перешкод та труднощів, що змушують їх вдава-
тись до менш ефективних методів розслідування в умовах проведення бойових дій. 

Разом із тим, суспільно-політичні й економічні процеси, що відбуваються в Україні зараз, не спри-
яють зниженню соціальної напруженості. За кримінологічними даними, протягом останніх десяти років на 
території України відбувається інтенсивна ескалація кримінального насильства. З 2014 року до цього часу 
у тимчасово окупованих територіях Донецький та Луганський областях відбувається антитерористичні 
заходи з протидії незаконним озброєним формуванням, де в умовах проведення бойових дій залучаються 
підрозділи збройних сил Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичай-
них ситуацій, Управління військової контррозвідки та Служби безпеки України (СБУ). 

Так, кількість зареєстрованих вбивств за період проведення бойових дій останні 5 років в Укра-
їні збільшилося майже вдвічі. Найбільше їх вчинялося в період 2015-2016 років, коли відбувався наступ 
озброєних формувань в містах Дебальцево, Донецьк, Маріуполь, Курахове, Іловайськ та інших. 

в цей час в ході бойових дій загинули більше 2 тис. військовослужбовців особового складу Мі-
ністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ. військовою прокуратурою зареєстровані 1247 кримі-
нальних проваджень вбивств військовослужбовців за ознаками ст.ст.114, 115, 414 Кримінального кодексу 
(КК) України, але огляд місця пригоди по ним не завжди проводився, експертні дослідження потерпілих 
осіб не проведено, місце знаходження більше ніж 600 військовослужбовців до цього часу не встановлено 
[2, с. 11, 28]. Біля 300 осіб особового складу знаходяться у полоні бойовиків та їх стан правоохоронним 
органам України не відомий. Тільки під час бойових дій у 2020-21 роках загинули майже півсотні україн-
ських військових (бойові безповоротні втрати Збройних сил України (ЗСУ)). Чотирнадцять з них загинули 
вже під час перемир’я. Поранених за роки (бойові санітарні втрати ЗСУ) було 332 бійці. Кількість небойо-
вих втрат військовослужбовців ЗСУ становить 70 осіб (до небойових втрат відносяться смерті військових 
від хвороби, нещасних випадків, самогубств та з інших причин). Не встановлено фактів внесення відомос-
тей в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками злочину по ст.348 КК України.

Особливу тривогу викликає зростання умисних вбивств військовослужбовців в зоні проведення 
антитерористичної операції, які вчиняються у військових підрозділах при несенні караульної служби, па-
трулюванні території та на побутовому підґрунті. 27% від загальної кількості умисних вбивств військовос-
лужбовців за вказаний час вчиняються при вживанні алкогольних та наркотичних засобів. Непоодинокі 
випадки умисних вбивств військовослужбовців, які пов’язані з приховуванням трупу, імітації смерті у ході 
бойових подій та інше. 

За результатами наукового аналізу можна впевнено стверджувати, що чимала кількість вбивств 
військовослужбовців вчиняється з використанням вибухових речовин та мінно-вибухових пристроїв вна-
слідок обстрілів, бойових дій, терактів.

водночас, з азів криміналістики відомо, що використання вибухових пристроїв у «звичайних кри-
мінальних» злочинах відносно рідке явище, на рівні кількох відсотків у статистиці вбивств. При цьому, як 
правило, маємо наступні спільні характеризуючи ознаки:

– ретельна підготовка до злочину, відсутність імпульсивності та особливий психотип виконавця;
– необхідність використання спеціальних знань та відповідної спеціальної підготовки, під час якої 

одночасно вирішуються й завдання виховання корпоративності, формування думки про ознайомлення з 
окремою таємною галуззю знань, більш професійної конспіративності;

– більш приховані шляхи постачання вибухових речовин, мінно-вибухових пристроїв, що виклю-
чають номерний облік зброї та її обслуговування; а також значно ускладнюють встановлення джерел таких 
поставок та ідентифікації;

– можливість більш зручного та тривалого контролю за місцевістю;
– перебування виконавців та спостерігачів-контролерів на більшій відстані від міста злочину, по-

легшена евакуація після події;
– можливість вчинення злочину дистанційно;
– можливість використання легенди прикриття під виглядом підготовки до риболовлі та інші.
Правда, серед тих, хто не пройшов спеціальної підготовки або тривалий час не «відновлював» на-

вички, є досить високий відсоток самоліквідованих.
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У якості практичної ілюстрації, ми наведемо приклади найбільш резонансних вбивств військовос-
лужбовців, вчинених відповідними вбивцями під час особливого періоду шляхом використання вибухових 
речових та мінно-вибухових пристроїв на протязі останніх 4 років.

16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй з 
метою притягнення Російської Федерації (РФ) до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискри-
мінації протягом її незаконної агресії проти України. Серед перелічених терористичних атак, зокрема, був 
названий й теракт під час мирного зібрання – Маршу єдності у Харкові, з використанням радіокерованого 
вибухового пристрою. Жертвами стали 4 загиблих та 9 поранених, серед яких було декілька військовос-
лужбовців, задіяних до громадської панахиди за військовослужбовцями, загиблими під час проведення 
антитерористичної операції [3].

22 квітня 2015 року прокуратура Харківської області затвердила та направила до Фрунзенського 
районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно трьох підозрюваних у вчиненні теракту – віктора 
Тетюцького, володимира Дворнікова та Сергія Башликова [4].

26 грудня 2019 року прокурор володимир Лимар заявив під час чергового засідання суду, що обви-
нувачені в теракті біля Палацу спорту є в списках на обмін, їх обмін принципово вимагає РФ. Домовленість 
про обмін утримуваних осіб за принципом «всіх на всіх» до 31 грудня була досягнута в рамках Норманд-
ського саміту 9 грудня 2019 року у Парижі. Прокурор вніс клопотання про зміну запобіжного заходу обви-
нуваченим з тримання під вартою на особисте зобов’язання та водночас просив довічного ув’язнення для 
усіх трьох обвинувачених [5].

Колегія суддів Фрунзенського районного суду Харкова 28 грудня засудила обвинувачених у теракті 
віктора Тетюцького, володимира Дворнікова та Сергія Башликова до довічного ув’язнення із конфіскаці-
єю майна. Однак, у зв’язку із «винятковими обставинами», запобіжний захід для засуджених змінений на 
«особисте зобов’язання» [4]. 

викриття РФ не зупинило її подальших дій. Нагадаємо події 2017 року. «СБУ отримала опера-
тивну інформацію про наміри спецслужб РФ створити в Україні штучні умови для широкомасштабних 
акцій протесту. З цією метою особам, які переховуються на території РФ від українського правосуддя, була 
поставлена   задача організувати напад з використанням вибухових пристроїв... на офіс всеукраїнського 
об’єднання «Батьківщина» та стратегічно важливі об’єкти у м. Києві», – розповів у червні 2017 року на-
чальник департаменту захисту національної державності СБУ віктор Кононенко та додав, що за вчинення 
таких дій зловмисники мали отримати грошову винагороду від осіб, які переховуються на території РФ [6].

27 червня 2017 року близько 8 год. 15 хв. ранку в Солом’янському районі м. Києва загинув коман-
дир спецназу Головного управління розвідки ЗСУ полковник Максим Шаповал, в чий автомобіль «Мерсе-
дес» було закладено вибухівку з пристроєм дистанційного керування [7].

У ході досудового розслідування встановлено, що вибуховий пристрій був саморобний та із радіо-
керуванням. У машину заклали 0,5 кг. тротилу. Незважаючи на той факт, що у кримінальному провадженні 
проведено понад 20 судових експертиз й допитано понад 700 свідків, даний злочин по теперішній час за-
лишається нерозкритим.

31 березня 2017 року о 8:35 в Центральному районі міста Маріуполь на перетині пр. Металургів та 
вул. Кафайської, неподалік ринку «Едельвейс», стався вибух автомобіля Тойота Ленд Крузер, в результаті 
якого загинув заступник начальника головного відділу контррозвідки Управління СБУ в Донецькій області 
полковник СБУ Олександр Хараберюш, який перебував за кермом даного транспортного засобу.

У ході досудового розслідування встановлено виконавицю вчинення цього злочину – Юлію Прасо-
лову, якою було підірвано даний транспортний засіб за допомогою саморобного вибухового пристрою на 
магнітній основі, який вона прикріпила до днища автомобіля. Мотивом теракту було припинення ефектив-
ного виконання Хараберюшем службових обов’язків у районі проведення бойових дій, а метою – заляку-
вання населення Донецької області і співробітників правоохоронних органів.

Обвинувачену засуджено за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що 
спричинив загибель людини) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) КК України. 
Досудове розслідування стосовно організаторів та інших співучасників терористичного акту продовжуєть-
ся.

З показань Юлії Просолової слідує, що вбивство Хараберюша за винагороду у розмірі 15 000 до-
ларів США замовив – бойовик на прізвисько «Ленін», який керував центром спеціальних операцій так 
званого «МГБ ДНР», створеного під кураторством російських спецслужб [8].



Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес та криміналістика. 
Судова експертиза. Оперативно-розшукова діяльність. Судоустрій. Прокуратура та адвокатура.
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8 вересня 2017 року о 18:21 у центрі Києва біля Бессарабського ринку, на вулиці Павла Скоропад-
ського стався вибух легкового автомобіля Toyota Camry без послідуючого горіння, в результаті якого боєць 
добрбату Алі Тімаєв (Тимур Махаурі) загинув на місці. Жінка, яка також була в автомобілі, — Наталія 
Целовальникова (Кошель) зазнала тяжких поранень та опіків, а її 7-річна донька — опіків тіла. За попере-
дніми даними, спрацював вибуховий пристрій, що був закладений в автомобіль.

За фактом вбивства відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК України – умисне вбив-
ство, що скоєне в суспільно небезпечний спосіб. За словами речника Міністерства внутрішніх справ Арте-
ма Шевченка, є всі підстави кваліфікувати цей злочин за статтею 258 КК (терористичний акт), оскільки є 
двоє потерпілих, які, очевидно, не були метою злочинців. Також речник повідомив, що слідство розглядає 
три основні версії: «це могло бути пов’язано зі спецслужбами РФ або з «кадирівськими» спецслужбами, 
які є доволі самостійними», інші версії – кримінальне з’ясування стосунків та міжособистісні взаємини [9]. 

24 серпня 2017 року о 14.00 тоді ще невідома особа на тротуарі навпроти Національного художньо-
го музею на вулиці Грушевського, 6 застосувала вибуховий пристрій, вчинивши замах на умисне вбивство 
трьох людей. У результаті дві жінки та чоловік дістали тілесні ушкодження. вибуховий пристрій кинули в 
автомобіль з українськими військовими, однак він відскочив від авто і розірвався, поранивши цивільних, 
серед яких були родичи Героя України валерія Чибінєєва [10]. У подальшому Головне слідче управління 
Національної поліції направило до суду обвинувальний акт відносно організатора та одного з виконавців 
цих злочинів [11].

Розслідувачі Bellingcat звертали увагу, що РФ раніше використовувала злочинців для скоєння 
вбивств. Зокрема, у квітні 2019 року в Києві був затриманий громадянин РФ Олексій Комарічєв, який пі-
дірвався на вибухівці, закладаючи її під автомобіль іншого українського розвідника. У 2016 році, будучи 
слідчим міліції, Комарічєв був спійманий на отриманні хабаря та йому світив термін ув’язнення в тюрмі і 
штраф в 48 млн. рублів [12].

використання методу індукції, тобто від складової до загального, дозволяє впевнено рахувати, що 
в особливі періоди кримінальна діяльність отримує більш організований характер, а також навіть підтрим-
ку зацікавлених спеціальних служб країни-супротивника, їх загальну координацію та контроль. 

Нового аспекту в оцінці порушень стосовно осіб, причетних до вибухів додає рішення Європей-
ського суду з прав людини у справі хірурга одеської міської лікарні №11 володимира Грубника, обви-
нуваченого в серії терактів в Одесі, в тому числі організації вибуху 27 вересня 2015 року біля запасного 
виходу будівлі регіонального управління СБУ. Тоді вибухова хвиля вибила скло в радіусі двох кварталів, 
а експерти оцінили потужність вибухового пристрою близько 5-7 кілограмів в тротиловому еквіваленті. 
Матеріальні збитки від підриву оцінили в 250 тисяч гривень.

в одноголосно прийнятому 17 вересня 2020 року судовому вердикті зазначається, що в цій справі 
відсутні порушення прав на свободу та особисту недоторканність. Проте відзначені два порушення – статті 
5 Європейської конвенції з прав людини (так як під час затримання не була дотримана встановлена   законом 
процедура), а також у справі позивача зафіксовано порушення презумпції невинуватості.

Також зазначено, що національні суди надали достатні підстави для попереднього ув’язнення 
Грубник з урахуванням того, що він підозрювався у вибуху біля будівлі Одеського СБУ. Однак, з тих пір 
Конституційний суд України постановив визнати неконституційним рішення про звільнення під заставу, 
на яке посилалися в справі заявника, що в деяких випадках обмежувало здатність національних судів при-
суджувати належним чином обґрунтовані рішення, – йдеться у висновку суду.

ЄСПЛ відхилив скарги позивача про те, що під час затримання йому не повідомили причину. Суд 
прийшов до висновку, що допит Грубник, публічний розголос інформації про вибух в СБУ і затримання 
за участю співробітників СБУ і експертів з розмінування дали достатню інформацію про причини затри-
мання. Загалом, суд прийшов до висновку, що під час затримання Грубника справді не була дотримана 
процедура, встановлена законом, український суд порушив право на презумпцію невинуватості, вказавши 
в рішенні про взяття Грубник під варту, що той «скоїв ... злочин». У той же час, суд відмовив Грубник у від-
шкодуванні шкоди. Судді вирішили, що саме визнання порушень вже є достатньою компенсацією. Також 
суд зазначив, що українська держава мала право утримувати затриманого під вартою: його підозрювали в 
причетності до терористичної групи, один з учасників якої вже встиг втекти.

Слід зазначити, що виконавці вчинення даного злочину усвідомлюючи невідворотність покарання, 
тяжкість вчинення злочинів цієї категорії, які законодавцем віднесено до категорії особливо тяжких, ймо-
вірність призначення покарання у виді позбавлення волі, аж до довічного позбавлення волі, постійно удо-
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сконалюють свої навички та вживають нові способи для приховання, унеможливлення своєї ідентифікації 
та викриття.

Як правило, до виконавців вбивств відносяться особи, які мають досвід та були учасниками бойо-
вих дій, колишні військовослужбовців, колишні співробітники спецслужб, диверсанти, найманці, раніше 
судимі особи тощо.

Висновки. За таких умов лише злагоджені, якісно, оперативно та своєчасно проведені першочер-
гові слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, використання повного спектру криміналістичних 
методів, можливостей судових експертиз, високий професіоналізм слідчих, прокурорів, оперативних пра-
цівників, сприяє та дозволяє розкрити кримінальні правопорушення цієї категорії.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО МЕХАНІЗМУ  
ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ, АРЕШТУ ТА КОНФІСКАЦІЇ  
АКТИВІВ, ЛЕГАЛІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

У статті проведено аналіз міжнародного механізму в частині забезпечення процедур виявлення, роз-
шуку, арешту злочинних активів, а також управління конфіскованим майном апробованого в зарубіжних дер-
жавах. Встановлено, що міжнародний механізм протидії відмиванню коштів складається з ряду елементів, 
що мають відношення до відстеження активів, наприклад, заходи належної перевірки клієнта фінансовими 
установами та нефінансові комерційні структури. 

На основі проведеного дослідження зарубіжного законодавства і правозастосовної практики з питань 
заморожування, арешту та конфіскації злочинних активів, а також управління конфіскованими активами з 
метою ПВД/ФТ проаналізовано деякі аспекти законодавчої регламентації конфіскації злочинних активів та 
розглянуто спеціальні органи, що створені для виявлення злочинних активів з метою конфіскації.

Ключові слова: злочинні активи, розслідування, конфіскація, міжнародний правовий механізм, коруп-
ційні злочини.

Крамар Р. 
Некоторые аспекты международного механизма выявления, розыска, ареста и конфискации акти-

вов, легализованных преступным путем
В статье проведен анализ международного механизма в части обеспечения процедур выявления, 

розыска, ареста преступных активов, а также управление конфискованным имуществом апробированно-
го в зарубежных государствах. Установлено, что международный механизм противодействия отмыванию 
средств состоит из ряда элементов, имеющих отношение к отслеживанию активов, например, меры по над-
лежащей проверке клиентов финансовыми учреждениями и нефинансовые коммерческие структуры.

На основе проведенного исследования зарубежного законодательства и правоприменительной 
практики по вопросам замораживания, ареста и конфискации преступных активов, а также управления 
конфискованными активами с целью ПОД / ФТ проанализированы некоторые аспекты законодательной ре-
гламентации конфискации преступных активов и рассмотрены специальные органы, созданные для выявления 
преступных активов с целью конфискации.

Ключевые слова: преступные активы, расследование, конфискация, международный правовой меха-
низм, коррупционные преступления.

Kramar R. 
Some aspects of the international mechanism for identifying, searching, seizing and confiscating criminally 

legalized assets
The article analyzes the international mechanism in terms of ensuring the procedures for detection, search, 

seizure of criminal assets, as well as the management of confiscated property of the tested in foreign countries. It has 
been established that the international anti-money laundering mechanism consists of a number of elements related to 
asset tracking, such as due diligence by financial institutions and non-financial commercial entities.

Based on a study of foreign legislation and law enforcement practices on the freezing, seizure and confiscation 
of criminal assets, as well as the management of confiscated assets for AML/CFT, some aspects of the legal regulation 
of confiscation of criminal assets are analyzed and special bodies set up to identify criminal assets confiscation.

Keywords: criminal assets, investigation, confiscation, international legal mechanism, corruption crimes.

Постановка проблеми. На рубежі тисячоліть проблема забезпечення глобальної безпеки є пред-
метом широкого спектру науково-практичних досліджень у форматі стратегічної діяльності міжнародних 
організацій та інституцій. 
© Руслана Крамар, 2021
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Згідно з оцінками Організації Об’єднаних Націй розмір легалізованого в світовому масштабі до-
ходу кримінального походження упродовж останніх років становило від 2 до 5% світового внутрішнього 
валового продукту щороку, або в грошовому еквіваленті від 800 млрд. дол. США до 2 трлн. дол. США. З 
них, за даними Світового банку приблизно 1-1,6 трлн. дол. США трансформуються в іноземні юрисдикції, 
що є офшорними зонами і великими фінансовими центрами, з метою їх приховування, кримінального ви-
користання, а також подальшого введення в легальний економічний обіг.

Більша частина активів, легалізованих за допомогою здійснення корупційних злочинів, ніколи 
не буде повернута потерпілими країнами з  причини неможливості визначити їх місцезнаходження. На 
сьогодні міста, де здійснюються великі фінансові операції і масова торгівля фінансовими продуктами – 
включають в себе не тільки традиційні центри, такі як Нью-Йорк, Лондон і Токіо, а й зростає число нових 
фінансових столиць в Азії, на Близькому Сході і за їх межами. Отриманий прибуток в результаті вчинення 
злочинів, часто перекладається в фінансові центри в спробі перешкодити зусиллям правоохоронних орга-
нів, спрямованим на виявлення та відстеження активів, легалізованих злочинним шляхом. Тому, ефект від 
розслідування злочинів, пов’язаних з корупцією в державних органах, відмиванням коштів, а також фінан-
сових злочинів багато в чому залежить від здатності слідчого відстежити злочинну схему, що дозволить 
виявити кінцевого бенефіціара грошових коштів.

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Значний внесок у розробку питань здійснення фінан-
сового контролю, протидії відмиванню злочинних доходів, в тому числі за кордоном і міжнародного спів-
робітництва держав з метою їх конфіскації внесли такі дослідники як: Г. Буяджи, О. Бусол, Л. Гарбовський, 
М. Ліхачов, О. Рєзнікова, Г. Терещук та ін.

Серед наукових праць представників зарубіжної правової науки у даній сфері доцільно відзначити 
таких авторів як: Рене Брюларт (René Brülhart), Роберт Харрісон (Robert A.Harrison), Джи вон Пак (Ji Won 
Park), Марк Піт (Mark Pirth), Джей Шарман (J.C. Sharman). 

Метою дослідження є аналіз міжнародних механізмів виявлення, розшуку, арешту та конфіскації 
активів, легалізованих злочинним шляхом з метою покращення національної практики у даній сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. Міжнародний механізм протидії відмиванню коштів 
складається з ряду елементів, що мають відношення до відстеження активів, наприклад, заходи належної 
перевірки клієнта фінансовими установами та нефінансові комерційні структури і особи певних професій. 
Кожен з цих елементів, в повній мірі охоплений в цій публікації, повинен бути належним чином врахова-
ний з тим, щоб виявити потенціал їх використання слідчими при відстеженні викрадених активів [1].

Міжнародне співробітництво охоплює три аспекти, що мають відношення до цього дослідження, 
а саме: 

– взаємна правова допомога; 
– репатріація доходів здобутих злочинним шляхом / корупції; 
– екстрадиція. 
Кожен з цих аспектів супроводжується наступними проблемами: 
– банківська таємниця; 
– вимога деяких країн щодо взаємного визнання відповідного діяння злочином; 
– повільні темпи обміну інформацією між країнами, зокрема через відмінності в процесуальних 

системах між країнами. 
Конвенція ООН щодо протидії корупції виступає в основі механізму, що покращує ефективність 

боротьби з корупцією та відмиванням грошових коштів в цій сфері. 
Міжнародне законодавство щодо регулювання взаємної правової допомоги у разі відсутності дво-

сторонніх договорів забезпечує розробку країнами механізмів для здійснення міжнародного співробітни-
цтва. Йдеться про запобігання використанню банківської таємниці для перешкоджання надання взаємної 
правової допомоги (рекомендація №.40 групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням гро-
шей (FATF) та прискорення обробки звернень про надання взаємної правової допомоги)) [1].

Незважаючи на те, що інституція з виявлення, розшуку та управління корупційними та іншими 
активами в Україні створена не так давно, в Європі та світі вже давно існують офіси із повернення та управ-
ління активами. в Європейській поліцейській асоціації зазначають, що в останні роки країни-члени ЄС та 
європейські інституції зосередили свої зусилля на протидії та запобіганні злочинній діяльності, стягнення 
конфіскованих активів постає одним із найважливіших та дієвих заходів протидії корупції. Статтею 31 
Конвенції ООН щодо протидії корупції, ратифікованою Законом України № 251-V від 18. 10. 2006 р. зазна-
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чено, що кожна держава-учасниця вживає, таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення 
можливої конфіскації: 

a) доходів від злочинів, що визначені цією Конвенцією, або майна, вартість якого відповідає вар-
тості таких доходів; 

б) майна, обладнання та інших засобів, які використовувались або призначалися для використання 
під час вчинення злочинів, що визначені цією Конвенцією [2]. 

Окрім національних зусиль, Європейська Комісія через Директиву ЄС (2014/42 / ЄС) про замо-
рожування та конфіскацію доходів від злочину, встановлює важливі стандарти для стягнення злочинного 
прибутку. Зазначимо, що велика кількість держав-членів вже сформували профільні органи з виявлення 
та управління арештованими активами. Проте, є деякі країни, у яких така діяльність не проводиться на 
центральному рівні, що вносить суттєву складність в загальноєвропейську місію боротьби із корупцією. 
Оскільки на європейському рівні контроль за ефективністю систем управління активами, що здійснюється 
на центральному рівні неможливий без участі держав-членів, створення офісів з виявлення, розшуку та 
управління арештованими активами є невід’ємним інструментом міжнародного антикорупційного співро-
бітництва [3]. Для членів Європейського Союзу розшук, арешт та повернення корупційних активів є пре-
рогативними напрямками протидії корупції. У деяких державах-членах ЄС управління та розпоряджання 
активами регулюється законом або підзаконним процесуальним законодавством. При цьому, норми законо-
давства можуть мати як кримінальну, так і адміністративному природу. У Бельгії, Болгарії, Кіпрі, Франції, 
Греції, Угорщині, Ірландії, Нідерландах, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині, Словенії, Іспанії, Швеції 
управління кримінальними активами регулюється різними правовими актами за юридичною силою, деякі 
з яких можуть включати кримінально-процесуальні дії, які доповнюють один одного з цього питання [5].

На основі проведеного дослідження зарубіжного законодавства і правозастосовної практики з пи-
тань заморожування, арешту та конфіскації злочинних активів, а також управління конфіскованими ак-
тивами з метою ПвД/ФТ відобразимо деякі аспекти законодавчої регламентації конфіскації в контексті 
зарубіжного досвіду (табл.1).

Таблиця 1
Окремі аспекти законодавчої регламентації конфіскації в зарубіжних державах*

Законодавча регламентація конфіскації в зарубіжних державах
Питання, пов’язані з відмиванням, заморожуванням, арештом і конфіскацією доходів здобутих 
злочинним шляхом, а також з менеджментом конфіскованих доходів в зарубіжних країнах ре-
гламентовані на законодавчому рівні.

великобританія, Ірландія, 
Словенія

в державах з федеральним устроєм кожен із суб’єктів федерації, крім федерального, має влас-
не законодавство, спрямоване на боротьбу з відмиванням злочинних доходів, і застосовує пра-
вила про громадянську конфіскації без засудження особи в кримінальному порядку.

США, Австралія, Канада

Закони про громадянську конфіскацію мають зворотну силу,  оскільки такі доходи ніколи не 
зможуть стати законною власністю порушника, а особа, що переступили закон, не має права 
користуватися доходами від злочинної діяльності.

великобританія, Канада, 
Словенія

У ряді країн норми про цивільну конфіскацію відображені в кримінальному кодексі. Молдова, Швейцарія

*Складено автором самостійно.

Розглянемо більш детальніше спеціальні органи, що створені для виявлення злочинних активів з 
метою громадянської конфіскації (табл. 2)

Таблиця 2 
Спеціальні органи, створені для виявлення злочинних активів з метою громадянської конфіскації*
Країна Назва органу Основні цілі та завдання

Ірландія Бюро кримінальних активів 
(Criminal Assets Bureau – CAB),

виявлення злочинно нажитих активів і прийняття відповідних заходів для вилу-
чення цих активів;
ідентифікація активів, отриманих або імовірно отриманих прямо або побічно від 
злочинної поведінки; 
прийняття відповідних заходів, спрямованих на вилучення таких активів або 
управління ними, а також проведення будь-яких необхідних
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велико-
британія

Агентство з фінансової ді-
яльності (Financial Conduct 
Authority – FCA),

боротьба з фінансовими злочинами, в тому числі з фінансовими шахрайствами; 
підготовка освітніх програм для споживачів з метою їх попередження про небез-
пеки, пов’язані з фінансовим шахрайством; 
контрольні функції по боротьбі з відмиванням грошей, отриманих від злочинної 
діяльності, і боротьбі з анонімними міжбанківськими платежами.
нагляд у сфері здійснення заморожування активів і застосування фінансових 
санкцій. 

Канада

Окремого спеціального органу 
немає. Є Програма Королів-
ської канадської кінної поліції 
щодо протидії відмиванню до-
ходів, отриманих протиправ-
ним шляхом (RCMP Proceeds 
of crime Program)

вжиття заходів, спрямованих на виявлення, оцінку, арешт і конфіскацію коштів, 
отриманих в результаті злочинної діяльності. 
в рамках Програми створюються комплексні відділи по протидії легалізації до-
ходів, одержаних злочинним шляхом (Integrated Proceeds of Crime Units – IPOC).

Словенія

фінансове розслідування здій-
снюється Спеціальною проку-
ратурою в межах її компетен-
ції.

збір доказів та інформації, необхідних для прийняття рішення про введення тим-
часового захисту і тимчасової конфіскації майна, що має незаконне походження. 
збір інформації про розміри майна підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, 
померлої особи і його доходи за вирахуванням податків і відрахувань по ним, 
про вартості майна, яке у нього було у власності, володінні, користуванні, розпо-
рядженні, 
збір інформації про розміри майна, переданого іншим особам або перейшов спад-
коємцям за період, щодо якої проводиться фінансова розслідування.

*Складено автором самостійно.

Ірландія стала однією з перших країн, що заснували для конфіскації активів спеціальний орган – 
Бюро кримінальних активів (Criminal Assets Bureau – CAB), яке ініціює цивільний процес конфіскації. У 
штаті бюро 70 співробітників, в тому числі представники поліції, податкової інспекції, державні службовці 
з Департаменту соціального захисту населення та Міністерства юстиції. За ірландським законом, прибу-
ток, отриманий від злочинної діяльності, може обкладатися податком і Бюро (його податкове управління) 
має широкі повноваження з проведення розслідувань і пошуку, а також стягування таких податків. Ді-
яльність Бюро повністю фінансується з державної скарбниці, перед ним не ставляться будь-які фінансові 
показники, а всі повернуті кошти передаються казначейству [6].

У великобританії органи, призначені для виявлення злочинних активів, в даний час знаходяться в 
стані трансформації. З 2002 р. такими повноваженнями був наділений Агентство по поверненню активів 
(Assets Recovery Agency – ARA), яке в 2007 р. було об’єднано з Агентством з організованої злочинності 
(Serious Organised Crime Agency – SOCA), перетворене в Національне агентство з боротьби зі злочинами 
(National Crime Agency – NCA).

З 2013 р. в великобританії почало функціонувати Агентство з фінансової діяльності (Financial 
Conduct Authority – FCA), яке наділене повноваженнями з розслідування фінансових злочинів [6]. Перед-
бачається, що в своїй діяльності Агентство з фінансової діяльності співпрацюватиме з різними право-
охоронними органами, що функціонують як у великобританії (Поліцією, Службою з податків і митниці, 
іншими органами, наділеними повноваженнями по боротьбі з економічними злочинами), так і за кордоном.

У Канаді немає спеціального органу, наділеного повноваженнями щодо виявлення злочинних ак-
тивів з метою подальшої їх конфіскації в цивільному порядку. Допомогу поліції у виявленні незаконних 
доходів надає група судових бухгалтерів, які аналізують ознаки «відмивання», що діє в складі Міністерства 
громадських робіт і державних послуг. Їх звіти служать доказами в суді. Територіально судові бухгалтери 
знаходяться в будівлях поліції, але їй не підпорядковуються. в процесі розслідування можуть створювати-
ся робочі групи, куди крім судових бухгалтерів входять і прокурори.

У континентальних країнах, наприклад в Словенії, фінансове розслідування здійснюється Спеці-
альною прокуратурою в межах її компетенції. в ході фінансового розслідування щодо активів, що мають 
незаконне походження, застосовуються положення кримінально-процесуального законодавства. відносно 
конфіскації майна, що має незаконне походження, застосовуються положення цивільного процесуального 
законодавства, якщо в законі не передбачено інше. Прокурор дає розпорядження про проведення фінансо-
вого розслідування при дотриманні наступних умов:

– якщо буде встановлено, що є підстави для підозр щодо вчинення підозрюваним, обвинуваченим 
чи померлою особою діяння, згаданого в законодавстві;

продовження таблиці 2
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– якщо поліція звернулася з мотивованою скаргою щодо наявних підозр щодо того, що незаконне 
майно може бути передано правонаступнику або особі, яка має тісний зв’язок з власником, або було змі-
шано з активами названих осіб [7].

Щодо вітчизняної практики міжнародного співробітництва, то відповідно до статті 9 Закону Укра-
їни «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержани-
ми від корупційних та інших злочинів» до основних функцій АРМА віднесено, серед іншого, здійснення 
співробітництва з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, 
розшуку та управління активами, іншими компетентними органами іноземних держав, відповідними між-
народними організаціями [8].

Пунктом 3 частини першої статті 16 Закону закріплено, що АРМА забезпечує співробітництво 
з міжнародними, міжурядовими організаціями, мережами, діяльність яких спрямована на забезпечення 
міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами, у тому числі з Кам-
денською міжвідомчою мережею з питань повернення активів (САRIN), та представляє Україну в цій ор-
ганізації [7].

Таким чином, АРМА на рівні законодавства України уповноважене на забезпечення співробітни-
цтва з міжнародними, міжурядовими організаціями, мережами, діяльність яких спрямована на забезпечен-
ня міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами,  а також з аналогіч-
ними агентствами країн світу

АРМА використовуються міжнародні майданчики для інформування міжнародних партнерів щодо 
досягнень України у сфері виявлення і розшуку злочинних активів, управління арештованим і конфіс-
кованим майном, особливостей функціонування національної системи повернення активів, як складової 
системи протидії корупції [8].

в рамках міжнародної діяльності АРМА здійснюються заходи з аналізу прогалин в міжнародних 
актах, сучасних викликів та тенденцій в сфері розшуку злочинних активів та управління арештованим 
майном, досліджень, аналітичних наукових праць міжнародних інституцій та експертів, коментарів та про-
позицій, які порушуються іноземними партнерами на міжнародних платформах, і за результатами такого 
аналізу розробляються стратегічні документи у сфері розшуку злочинних активів та управління арештова-
ним майном, повернення злочинних активів з іноземних юрисдикцій в Україну [8].

Подальше вивчення і застосування у вітчизняну практику міжнародних механізмів виявлення та 
відстеження активів, легалізованих злочинним шляхом та підвищення ефективності роботи агентств щодо 
розшуку та повернення активів є пріоритетним та невідкладним в забезпеченні національних інтересів.

Висновки. Таким чином, для вирішення проблем в реалізації механізму в частині забезпечення 
процедур заморожування, арешту і конфіскації злочинних активів, управління конфіскованим майном з 
метою ПвД / ФТ, для України  представляють інтерес наступні правові конструкції, апробовані в право-
застосовній діяльності зарубіжних держав:

1. Законодавча та судова практика показує, що, захищаючи фінансові інтереси, в тому числі зо-
внішньоекономічні, держава може переглянути питання про перенесення тягаря доведення і застосувати 
зворотне доведення за окремими категоріями справ. Дане положення застосовується в умовах будь-якої 
держави, є складовою кримінальної політики, сформованої під впливом сучасних міжнародних стандартів 
в сфері боротьби з організованою злочинністю. 

2. в більшості зарубіжних країн використовується більш конкретизований підхід, при якому в за-
конах докладно перераховуються види майна, вигода, блага, отримані в зв’язку зі здійсненням злочинної (в 
тому числі предикатної) діяльності. 

Міжнародні експерти в сфері конфіскації злочинних активів вказують стосовно конфіскації поза 
кримінального провадження, що для ефективної роботи щодо конфіскації активів необхідно, щоб співро-
бітники правоохоронних органів пройшли спеціальну підготовку. У тих випадках, коли досвід державних 
структур в сфері цивільної конфіскації невеликий, слід розглянути можливість призначення особливих 
суддів і прокурорів. хоча введення спеціалізації веде до додаткових витрат, тільки така практика може стати 
ефективною, оскільки в разі перевантаженості судів іншими позовами, розгляд справи про конфіскацію 
може бути затягнутий на тривалий час, а спірне майно зникнути. Як правило, в прокуратурі країн, де при-
йнята громадянська конфіскація, є спеціальні відділи, які займаються питаннями конфіскації. Зарубіжний 
досвід показує, що така схема працює більш ефективно, ніж ознайомлення всіх співробітників прокурату-
ри з цією специфічною галуззю права.
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