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УДК 342.5 

Поняття правової роботи і юридичної служби 
в органах місцевого самоврядування

О. О. Кравець, 
здобувач Інституту законодавства
Верховної Ради України

Досліджуютьсятеоретичніпитанняпоняттяправовоїроботиіюридичноїслужби
ворганахмісцевогосамоврядування.

Ключові слова:місцевесамоврядування,правоваробота,юридичнаслужба,юридична
службаорганумісцевогосамоврядування.

Кравец А. А. Понятие правовой работы и юридической службы в органах местного 
самоуправления

Исследуются теоретические вопросы понятия правовой работы и юридической
службыворганахместногосамоуправления.

Ключевые слова:местноесамоуправление,правоваяработа,юридическаяслужба,
юридическаяслужбаорганаместногосамоуправления.

Kravets  Alexander.  Legal work and legal service work in local government
The article deals with theoretical issues of legal concepts and legal service in local

government.
Key words:localgovernment,legalwork,legalservice,legalserviceofthelocalgovernment.

У сучасних умовах зросло значення вивчення питань правової роботи 

та діяльності юридичних служб в органах місцевого самоврядування. Це 
обумовлено активними процесами формування публічної самоврядної 
(муніципальної) влади, децентралізації повноважень публічної влади, 
внаслідок чого місцеве самоврядування (далі – МСВ) набуває більшої 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

©КравецьОлександрОлександрович – здобувач Інституту законодавства Верховної Ради 
України
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самостійності в організаційному, нормативному та матеріально-
фінансовому аспектах, зростають компетенційні повноваження його 
органів, вдосконалюється правовий статус його суб’єктів.

Дослідження вітчизняного місцевого самоврядування ведуться в різних 
напрямах. Зокрема, становлення та розвиток місцевого самоврядування 
вивчають В. Заблоцький, І. Козюра, В. Пархоменко, А. Ткачук та ін. 
Фінансово-економічні його складові аналізуються в працях Ю. Дехтяренка, 
В. Кравченка, О. Лебединської та ін. Правові аспекти розглядаються                  
М. Баймуратовим, Ю. Бальцієм, О. Батановим, П. Біленчуком, В. Кампо, 
А. Коваленком, М. Корнієнком, В. Кравченком, О. Лазором, М. Орзіх,                           
В. Погорілком, О. Приєшкіною, М. Пухтинським, О. Сушинським та ін. У 
політичному контексті місцеве самоврядування досліджують В. Борденюк, 
І. Дробот, В. Ковальчук, М. Пухтинський, С. Рябова, С. Саханенко, В. Шарий 
та ін., його управлінський аспект – В. Авер’янов, П. Ворона, В. Куйбіда, 
Р. Плющ, П. Покатаєв, В. Толкованов, Ю. Шаров та ін. Територіальний 
розвиток та управління містом розглядають В. Бабаєв, О. Бобровська,               
В. Вакуленко, О. Васильєва, І. Дегтярьова, О. Ігнатенко, Т. Кравченко,                
В. Мамонова, Ю. Молодожен, В. Наконечний, М. Орлатий, В. Удовиченко 
та ін. Однак такий вузькоспеціальний підхід не дає змоги визначити роль 
та значення правової роботи в МСВ та її вплив на діяльність його органів 
та суб’єктів. 

Нового дихання процес розбудови місцевого самоврядування та системи 
його органів набуває завдяки й економічним перетворенням у державі, 
що спрямовані на підвищення самостійності господарюючих суб’єктів, 
розвиток малого та середнього підприємництва, підвищення ролі органів 
місцевого самоврядування у вказаних процесах, а також у становленні 
та розвитку нових форм взаємодії органів місцевого самоврядування та 
господарюючих суб’єктів, включаючи нові форми державно-приватного 
партнерства, з метою вирішення питань місцевого значення в інтересах 
членів територіальних громад. Суттєвою частиною діяльності органів 
місцевого самоврядування стає міжнародна діяльність, внаслідок якої між 
ними та аналогічними суб’єктами зарубіжних держав, а також між ними та 
іншими зарубіжними суб’єктами цивільного обороту, а також між ними та 
міжнародними неурядовими організаціями місцевих влад виникають різні 
форми співробітництва, що регулюються не тільки нормами національного 
законодавства, але й нормами загального міжнародного права, причому як 
публічного, так й приватного.     

Вказана діяльність вкрай нормативізована, тобто така, що:
- по-перше, замикається на регламентації та регулюванні великої кількісті 

правових норм, що належать до різних галузей національного законодавства, 
починаючи від конституційного і закінчуючи нормами цивільного, 
трудового, господарського, фінансового, земельного законодавства та 
нормами інших галузей, а також загального міжнародного права; 

- по-друге,  об’єктивною необхідністю здійснення контролю з боку 
юридичних служб за належним дотриманням і виконанням вказаних 
правових норм органами місцевого самоврядування;

Кравець О. О. Поняття правової роботи і юридичної служби в органах...              
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- по-третє, необхідністю організації та здійснення контролю належного 
документообігу, що виникає внаслідок діяльності органів місцевого 
самоврядування, підготовки та видання ними нормативно-правових актів 
локального характеру, а також договірної роботи, що є безпосередньою 
частиною їх діяльності;

- по-четверте, участю  юридичної  служби  органів місцевого 
самоврядування в локальній нормотворчості, тобто в здійсненні 
нормопроектувальної діяльності, організації підготовки та видання  
нормативно-правових актів локального характеру, а також організації 
контролю за їх дотриманням та виконанням;

- по-п’яте, організацією системи правової допомоги членам територіальної 
громади в системі місцевого самоврядування;

- по-шосте, допомогою в організації системи міжнародних зв’язків, 
міжнародного співробітництва з іноземними суб’єктами, а також локальної 
системи зовнішньоекономічної діяльності;  

- по-сьоме, об’єктивною потребою юридичного супроводу та забезпечення 
вказаних напрямів діяльності. 

Звідси об’єктивуються та актуалізуються роль і значення діяльності 
юридичної служби в місцевому самоврядування, яка повинна здійснювати 
правову роботу щодо дотримання законності та інших принципів місцевого 
самоврядування в діяльності органів місцевого самоврядування.  

Слід приєднатися до думки Б.І. Пугинського та О.Г. Невєрова про те, що 
про правову роботу написано чимало статей і книг, проте досі не розкрита її 
сутність, відсутнє єдине розуміння, не показано її місце серед інших напрямів 
діяльності організацій та установ. Немає належної відповіді на питання 
про коло осіб, які здійснюють правову роботу, співвідношення категорій 
«правова робота» та «юридична служба»1. Крім того, є чимало інших 
проблем, які потребують більш глибокого дослідження. Їх невирішенність 
негативно позначається на ефективності правової регламентації та правового 
регулювання не тільки діяльності органів місцевого самоврядування, а 
й різних і важливих аспектах функціонування територіальної громади, а 
звідсіля, й суспільства.

В юридичній літературі звертається увага на необхідність розрізняти 
правову роботу і діяльність юридичної служби; правову роботу і 
безпосередньо господарську діяльність, керівництво нею. 

Так, на думку одних фахівців, зокрема Т.Є Абової, правова робота 
полягає в комплексі заходів щодо забезпечення законності, найбільш 
повного здійснення організацією прав і виконання своїх обов’язків, 
широкому використанні правових засобів для вдосконалення господарської 
діяльності, захисті законних інтересів і прав суб’єктів2. Однак, розкриваючи 
сутність цих заходів, автори, по суті, зводять їх до пріоритету правового 

1 Пугинский Б. И. Правовая работа : учебник / Б.И. Пугинский, О. Г. Неверов. – М. : 
Зерцало-М, 2004. – С. 9.

2 АбоваТ.Е. Развитие научных исследований по проблемам правовой работы в народном 
хозяйстве  / Абова Т. Е. // Правовая работа в условиях перестройки. – М. : ИГП АН СССР,               
1989. – С. 87.
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регулювання господарської діяльності, яка фактично являє собою зовсім 
інше явище, ніж правова робота.

Незважаючи на велику літературу, в питаннях визначення поняття 
і сутності правової роботи досі немає ясності. Тут потрібні подальші 
дослідження. Причому необхідні не тільки розробка загальнотеоретичних 
підходів, а й розробки, що стосуються особливостей правової роботи в 
різних сферах господарювання. 

У контексті загальної концепції правової роботи необхідно дати відповідь 
на те, чи є діяльність юридичної служби правовою роботою, чи ні.

Так, М.І. Клеандров зазначає, що в законодавстві, в різних нормативних 
правових актах, багато з яких сьогодні фактично втратили силу, в офіційних 
документах, правозастосовчій практиці, у ЗМІ, у побуті використовуються 
різні терміни: «правова робота», «правова служба», «юридична служба». 
Нерідко ці терміни застосовуються у взаємно пересічних значеннях. Проте 
їх слід розрізняти3.

Зокрема,  він пропонує розуміти правову роботу як роботу (діяльність) 
у галузі захисту прав підприємницької структури, забезпечення в ній, 
в її діяльності законності, зберігання власності, зміцнення дисципліни, 
договірну роботу тощо,  тобто роботу (діяльність), яку повинні здійснювати 
як юрисконсульти та інші штатні працівники юридичної служби 
підприємства, так й інші фахівці, які залучаються для її ведення. Тобто тут 
пропонується акцентувати увагу на профільних напрямах правової діяльності 
підприємства, що здійснюють саме фахівці-юристи – юрисконсульти, інші 
працівники юридичної  служби, наймані фахівці (профільний критерій 
діяльності підприємства, що здійснюється фахівцями-юристами. – Авт.).

Під правовою службою він пропонує розуміти широке коло працівників 
(переважно штатних) підприємницької структури, що ведуть у ній правову 
роботу: керівники, фахівці (розуміння правової служби в широкому 
розумінні через розширення суб’єктного фактора. – Авт.).

Під юридичною службою пропонується розуміти вузьке коло професійних 
працівників юридичного профілю, в основному штатних працівників 
підприємницької структури, тобто тих, хто безпосередньо здійснює в ній 
правову роботу. В середній за величиною підприємницькій структурі це 
штатний юрисконсульт (розуміння правової служби у вузькому розумінні 
через фаховість її суб’єктного складу. – Авт.).

Таке термінологічне розмежування, на думку М.І. Клеандрова, допомагає 
з’ясуванню завдань і функцій різних підрозділів і груп фахівців, що 
здійснюють правову роботу в різних підприємницьких структурах різних 
галузей економіки, дозволяє визначити обсяг їхніх прав і обов’язків, їх 
компетенцію, головну сферу докладання їх сил, застосування професійних 
знань. Однак в умовах ринкової економіки вибір форм організації і методів 
ведення правової роботи значно меншою мірою, ніж ще 20 років тому, 
детермінований державними приписами, особливо це стосується тих 
підприємницьких структур, у власності яких державна участь не домінує.  

3 ИсмаиловШ.М. Правовое обеспечение Продовольственной программы / Ш. М. Исмаилов, 
М. И. Клеандров. – Душанбе, 1983. – С. 180-194.
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Необхідно також враховувати, що нині правова робота ведеться в тих 
галузях суспільного життя, які не стосуються економічної сфери4.

 Таким чином, дослідник вважає використання термінологічного 
розмежування «правова робота» – «правова служба» – «юридична 
служба» методологічно обґрунтованим і праксеологічно корисним, з 
метою виокремлення суб’єктного критерію, який в першому випадку 
використовується у розумінні системи координат усього підприємства, у 
онтологічному зв’язку з реалізацією профільних завдань правової роботи, 
у другому – в якості сукупності суб’єктів, що входять до структури, 
телеологічною домінантою якої є здійснення на підприємстві правової 
роботи (широке розуміння правової служби. – Авт.), а в третьому 
випадку – вузького кола професійних працівників юридичного профілю 
(юрисконсультів), що безпосередньо здійснюють правову роботу (вузьке 
розуміння правової служби. – Авт.).

Слід зазначити, що в юридичній літературі наводяться й інші визначення 
наведених термінів. Наприклад, Б.І. Мінц ще на початку 1980-х років 
зазначав, що правова робота на підприємстві полягає у формуванні та 
реалізації (нормативних та індивідуальних) правових актів, забезпеченні 
прав і законних інтересів підприємства, а також його структурних 
підрозділів, посадових осіб і громадян5. 

Тобто фахівець пішов по шляху вироблення та позначення блоків питань, 
з яких складається правова робота на підприємстві: а) формування та 
реалізація правових актів (нормативних та індивідуальних); б) забезпечення 
прав і законних інтересів підприємства, а також його структурних 
підрозділів, посадових осіб і громадян. Однак слід наголосити на тому, 
що у наведеній дефініції відсутній суб’єктний склад, що здійснює правову 
роботу на підприємстві.

 Необхідно відзначити вузький підхід вказаного фахівця до виокремлення 
блоків правової роботи. У проведенні ринкових реформ особливо важливого 
значення набуває виявлення сутності й методів ведення правової роботи у 
виробничих, торгових, банківських та інших підприємницьких організаціях, 
що вже об’єктивно розширює кількість таких блоків. Крім того, проведення 
правової роботи в органах державної влади і управління, її особливості 
надають такій профільній діяльності розширеного значення та підвищують 
її роль. А здійснення правової роботи в місцевому самоврядуванні, як 
сфері діяльності територіальних громад та сформованих ними органів, 
з метою вирішення питань місцевого значення в межах Конституції та 
законів України,  фактично змінює парадигму правової роботи в умовах її 
поширення на різні верстви населення, додає такій діяльності якісно нового 
змісту, особливо в умовах муніципальної реформи, що супроводжується 
децентралізацією повноважень публічної влади і об’єктивним розширенням 
сфер діяльності юридичної служби органів місцевого самоврядування. 

4 Там само.
5 МинцБ.И. Организация правовой работы на предприятии : учеб. пособие / Минц Б.И. – 

Свердловск, 1983. – С. 3.

Конституційне право

10



№
 2

 (4
3

), 
2

0
1

6

Тому вважаємо, що інтенсифікація та розширення фундаментальних і 
прикладних досліджень правової роботи, що здійснюється відповідними 
юридичними службами, її зв’язків з іншими напрямами діяльності у 
сфері місцевого самоврядування, кола провідних її осіб, засобів, що 
застосовуються при її здійсненні, а також інших аспектів є завданням 
першорядної ваги.

Саме в цьому аспекті представляє науковий і праксеологічний 
інтерес діяльність юридичної служби в діяльності органів місцевого 
самоврядування. На думку І.М. Проценко та В.П. Нагребельного, у 
загальному розумінні юридична служба – це професійна діяльність з 
практичного застосування законодавства та юридичного обслуговування 
діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів права державних і 
недержавних секторів економіки країни6.

Ця дефініція дає можливість виокремити відповідні критеріальні 
характеристики такої діяльності. Насамперед вона є: 

а) професійною діяльністю (професійний критерій. – Авт.); 
б) її цільовою домінантою є практичне застосування законодавства 

та юридичне обслуговування діяльності широкого кола суб’єктів 
(телеологічний критерій. – Авт.); 

в) суб’єктами, що користуються послугами юридичної служби, є органи 
державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, 
організації та інші суб’єкти права державних і недержавних секторів 
економіки країни (суб’єктнo-адресантний критерій. – Авт.). 

Однак слід зазначити, що професійний критерій у цій дефініції 
закріплений опосередковано, бо тут немає вказівки на те, хто ж є суб’єктом 
виконання цієї діяльності.

У цьому контексті представляє інтерес дефініція І. В. Головань щодо 
визначення сутності правової роботи у сфері господарювання, під 
якою він розуміє спеціалізовану діяльність осіб, що мають юридичні 
знання й організаційно-владні повноваження, перебуваючи у структурі 
суб’єкта господарювання, та які організовують реалізацію законодавства, 
забезпечуючи певний рівень законності у їх діяльності7.

Таким чином, а) у якості суб’єктного складу  виконання правової роботи 
виступають фізичні особи, що є фахівцями в юридичній діяльності; б) 
основною метою такої їх діяльності є реалізація законодавства; в) основним 
нормативно-інструментальним засобом такої діяльності є забезпечення 
певного рівня законності у  діяльності зазначених фахівців.

Виходячи з соціальної значущості місцевого самоврядування та 
широкого переліку, фактично калейдоскопу питань, що вирішуються в 
його межах, можна стверджувати, що правова робота в органах місцевого 
самоврядування має універсальний характер. Її фактично можна порівняти 

6 Юридична служба // Юридична енциклопедія : у 6 т. / [редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова 
редкол. ) та ін. ]. – К. : «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 2004. – Т. 6. – С. 476.

7 ГолованьІ.В. Правова робота у механізмі захисту прав суб’єктів підприємництва : дис. ... 
канд. юрид. наук : спеціальність 12.00.04 / Головань І.В. – Д., 2003. – С. 19.
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з правовою роботою у народному господарстві, що як вид юридичної 
діяльності також характеризується універсалізмом1.

Тут слушною є позиція В. І. Горевого, який вважає, що «універсалізм 
правової роботи полягає у тому, що вона охоплює різні аспекти діяльності 
суб’єктів господарювання. Правова робота – особливий, багатоплановий 
вид діяльності суб’єктів господарювання, спрямований на забезпечення 
підвищення їхньої ділової активності, розвиток підприємництва та на цій 
основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну 
спрямованість, підвищення продуктивності праці та якості роботи за 
дотримання планової, договірної, трудової дисципліни. Із зазначеного 
випливає, що коли ми говоримо про універсальний характер правової 
роботи, то перш за все маємо на увазі всебічний вплив права на розвиток 
господарської та соціальної діяльності колективів, адже у цій роботі беруть 
участь не лише органи управління, а й профспілки, трудові колективи»2.

Вважаємо, що слід наголосити на тому, що більшість з положень цього 
доктринального підходу, що має не тільки гносеологічний, а й методологічний 
характер, а також праксеологічну наповненість, можуть бути запозиченими 
для характеристики правової роботи в органах місцевого самоврядування. 
Серед них і її завдання, і її напрями, але найбільш наближеним, на нашу 
думку, тут є правовий вплив правової роботи на колективний суб’єкт, що, по 
суті, є основною онтологічною характеристикою місцевого самоврядування 
в Україні. Адже її первинним суб’єктом виступає територіальна громада, 
що формує органи місцевого самоврядування (ст. 140 Конституції України). 
Тому правова робота в територіальній громаді, що здійснюється юридичною 
службою, фактично є одним з телеологічно спрямованих напрямів 
управлінської діяльності, що застосовується в межах територіальної 
громади на локальному рівні функціонування соціуму.

Вважаємо, що з акцентом на завдання правової роботи і її суб’єктний 
склад (адресат правової роботи. – Авт.) може бути застосованою до 
розуміння правової роботи в місцевому самоврядуванні й доктринальна 
позиція А. М. Долгополова: правова робота у народному господарстві – 
це нормотворча та правозастосовна діяльність, спрямована на правове 
забезпечення господарської діяльності та управління нею, пов’язана з 
питаннями відповідальності, взаємозв’язку ланок господарського механізму, 
посадових осіб та працівників, що забезпечує зміцнення законності, 
державної, планової та договірної дисципліни, господарського розрахунку 
в діяльності підприємств, організацій та установ3.

Указаний фахівець, по-перше, позначає: а) основні функціонально-
інструментальні напрями правової роботи – нормотворчу та правозастосовну 
діяльність; б) визначає її телеологічну домінанту – спрямованість на 
правове забезпечення господарської діяльності та управління нею 

1 РябовА.А.Организация правовой работы в народном хозяйстве / Рябов А.А. – Казань : 
Изд-во Казанского университета, 1988. – С. 6-7.

2 ГоревийВ.І. Організація юридичної служби на підприємстві : навч. посіб. / Горевий В.І. – 
Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – С. 25. 

3 Долгополов А.М.Організація юридичної служби на підприємствах : конспект лекцій / 
Долгополов А.М. – К. : МАУП, 2000. –  С. 7.
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(стосовно місцевого самоврядування –  на правове забезпечення діяльності 
органів місцевого самоврядування та управління нею); в) праксеологічні 
блоки правової роботи: питання відповідальності, взаємозв’язок ланок 
господарського механізму, посадових осіб та працівників; забезпечення 
зміцнення законності, державної, планової та договірної дисципліни, 
господарського розрахунку в діяльності підприємств, організацій та установ 
(в нашому випадку – питання відповідальності посадових осіб та службовців 
місцевого самоврядування; взаємозв’язок ланок структури органу місцевого 
самоврядування (департаментів, управлінь, відділів тощо), посадових осіб 
та працівників; забезпечення зміцнення законності, державної, планової 
та договірної дисципліни, а також господарського розрахунку в діяльності 
муніципальних підприємств, організацій та установ).

Відтак можна констатувати, що завдяки діяльності юридичної служби 
в органах місцевого самоврядування виникає складний багаторівневий 
системний комплекс суспільних відносин, що має за мету вирішення великої 
кількості соціально важливих питань, базується на нормативній основі 
та пов’язує між собою всіх суб’єктів системи місцевого самоврядування, 
включаючи членів територіальної громади. 

Відповідний праксеологічний потенціал у досліджуваному питанні 
має доктринальна позиція Л. Я. Голембо, який фактично ототожнює 
правову роботу з діяльністю юридичної служби підприємства. На користь 
аргументації щодо цієї проблеми він досить детально аналізує завдання, 
функції та компетенцію юридичної служби, надає рекомендації щодо 
організації і діяльності її підрозділів4. Вважаємо за потрібне підтримати 
такий підхід і в місцевому самоврядуванні, що має як прагматичне значення, 
так і онтологічне підґрунтя.

Позиція Л. М. Шора, що була оприлюднена понад 50 років тому, відносно 
того, що завданнями юридичної служби підприємств, установ і організацій є 
зміцнення законності та підтримання державної дисципліни, попередження 
порушень у їх діяльності, а також у максимальному сприянні поліпшенню 
економічних та інших показників їхньої роботи5, на нашу думку, з сучасних 
позицій, має як декларативний, так і однобічний характер. 

По-перше, автор вказує на завдання, але не згадує інструментально-
функціональні можливості юридичної служби щодо їх вирішення. По-
друге, він не наголошує на тому, що всі основні завдання юридичної служби 
реалізуються завдяки її нормотворчій та нормозастосовчій діяльності. 
По-третє, вважаємо, що наведена автором думка не тільки зводиться до 
тотожності завдань юридичної служби із завданнями правової роботи, у 
ній також наголошується на тісному взаємозв’язку зазначених категорій 
та виокремлюється визначальна роль юридичної служби при здійсненні 
правової роботи. Тобто дослідник не відокремлює поняття «правова робота» 
та «юридична служба», таким чином ототожнюючи їх. 

4 Голембо Л. Я. Организация юридической службы на предприятии : учебное пособие / 
Голембо Л.Я. – Запорожье : Гуманитарный университет «ЗИГМУ», 2001. – 184 с. 

5 Шор Л. М. Организация юридической службы на предприятиях и у совнархозах /                     
Шор Л.М. – М. : Юрид. лит., 1964. – С. 7. 
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Заради справедливості слід зазначити, що розуміння нетотожності 
цих понять сформувалося пізніше. Але великою заслугою автора було 
те, що він, по суті, вперше науково узагальнив досвід роботи юридичної 
служби, звернувши увагу на неприпустимість включення юридичних 
відділів (бюро) і юрисконсультів в інші служби підприємства (фінансову, 
збутову, постачальницьку і інші відділи), оскільки юридична служба 
здійснює самостійні функції. Він також підняв питання про правовий 
статус її робітників, висунув пропозицію про прийняття та закріплення в 
законодавстві положення, щоб призначення і звільнення юрисконсультів 
перебувало під контролем вищих органів. Це сприяло б зміцненню 
становища юрисконсульта і поліпшило б його роботу із зміцненню 
законності. Крім того, була висунута низка пропозицій щодо практичної 
роботи юрисконсульта – її планування, кодифікації законодавства тощо6. 

Низка вчених та практиків вважають, що правову роботу не слід 
ототожнювати з діяльністю юридичної служби, оскільки правова робота 
є ширшим поняттям. На думку О.Г. Боднарчука, при такому тлумаченні 
правової роботи суб’єктами її є не лише юридична служба, а й інші 
підрозділи підприємства. Адже виконувати приписи закону повинні всі 
ланки підприємства7.

Деякі вчені визначають правову роботу дуже стисло – як елемент 
управління виробництвом, що полягає у реалізації (використанні, 
застосуванні, дотриманні) норм права8. Слід погодитися в тому, що таке 
визначення правової роботи не тільки недостатньою мірою розкриває її 
сутність, а й зводиться лише до алгоритмічних підходів реалізації норм 
права. 

Водночас слід наголосити на тому, що більшість авторів, які зверталися у 
свій час до з’ясування питань правової роботи, розуміють її більш широко. 
Так, колектив авторів, очолюваний Ф.О. Ярошенко, розуміє правову роботу 
як «комплекс заходів, що здійснюється у певних формах щодо забезпечення 
державної планової дисципліни та законності у господарській діяльності, у 
керівництві нею та у господарських відносинах підприємств і організацій, 
щодо забезпечення найбільш повного здійснення їх прав і виконання 
обов’язків, широкого використання правових засобів для вдосконалення 
господарської діяльності, захисту законних прав та інтересів підприємств, 
організацій та громадян»9.

Позитивними характеристиками такого підходу є: правова робота 
здійснюється  а) у певних формах, на нашу думку, у відповідних організаційних 
та організаційно-правових формах (організаційний критерій. – Авт.);                    

6 Корнеев С. М. Организация юридической службы на предприятии и в совнархозе /                         
С. М. Корнеев, Л.М. Шор //Советское государство и право. – 1965. –  № 1. – С. 140 – 141.

7 БоднарчукО.Г. Щодо розмежування понять «правова робота» та «юридична служба» у сфері 
господарської діяльності / О. Г. Боднарчук // Юридичний вісник. – 2011. – №3 (20). – С. 89. 

8 Правова робота на підприємстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.
curupinsk.just.ks.ua/katalog-poslug-gromadyanam/ponyattya -pravovoyi-roboti-na-pidpriemstvi.html

9 Організація правової роботи у органах державної податкової служби України: теорія, 
методологія, практика : монографія / [Ярошенко Ф.О., Бушуєв С.Д., Забарний Г.Г. та ін.]. – 
Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. – С. 36.
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б) з метою реалізації кола відповідних завдань: забезпечення державної 
планової дисципліни, законності у господарській діяльності, в управлінні нею 
та у господарських відносинах підприємств і організацій, щодо забезпечення 
найбільш повного здійснення їх прав і виконання обов’язків (тактично-
телеологічний критерій. – Авт.); в) за допомогою широкого використання 
правових засобів (інструментальний критерій. – Авт.); г) для вдосконалення 
господарської діяльності, захисту законних прав та інтересів підприємств, 
організацій та громадян (стратегічно-телеологічний критерій. – Авт.); 
д) має правові наслідки у вигляді нормотворчої діяльності (формалізований 
критерій. – Авт.).

Доктринальний та прагматичний інтерес викликає позиція авторського 
колективу монографії  «Правовая работа на предприятии» під керівництвом 
Ю.М. Арістакова10. Вони зазначають, що правова робота має забезпечувати 
дотримання законності, державної, планової дисципліни у господарській 
діяльності, а також найбільш повне здійснення прав і виконання обов’язків 
підприємствами, широке використання правових засобів для удосконалення 
господарської діяльності, захисту інтересів підприємств, установ, 
організацій та прав і свобод громадян. 

Водночас, висловлюючи думки про роль юридичної служби у здійсненні 
правової роботи, ці автори зазначають, що правова робота, яку виконує 
юридична служба, має визначену (функціональну. – Авт.) спрямованість. 
Застосовуючи правові засоби, юридична служба здійснює активний вплив 
на різні аспекти діяльності підприємств, установ, організацій, їх підрозділів 
щодо забезпечення законності11.

Тобто автори зазначають, по-перше, провідну роль юридичної служби 
в організації правової роботи на підприємстві, в установі, організації; по-
друге, вказують, що її діяльність  обмежується тільки сферою забезпечення 
законності; по-третє, в їх позиції міститься відповідна дихотомія – 
актуалізується питання відносно того, хто ж здійснює правову роботу 
на підприємстві, крім його юридичної служби, адже в інших підрозділах 
підприємства повинні бути в штаті фахівці з юридичною освітою для 
використання правових засобів профільного характеру. Слід зазначити, 
що останнє положення має праксеологічне значення й для юридичної 
служби в органах місцевого самоврядування, бо «широке» розуміння 
правової роботи об’єктивно призводить до необхідності визначення 
можливості суб’єктів правової роботи, різноманітності форм і методів їх 
роботи.

Цікавою є думка В.І. Чудінова, який підійшов з нової позиції до 
співвідношення понять «правова робота» та «юридична служба». Головну 
роль організатора і помічника керівника у здійсненні правової роботи 
на підприємствах, установах, організаціях, державних інституціях має 
відігравати юридична служба, яка з допоміжного консультативного 
підрозділу повинна стати однією з важливих служб суб’єктів господарювання 

10 Правовая работа на промышленном предприятии / [Аристаков Ю.М., Годес А.Б.,              
Маврин А.В., Раевский А.Н.]. – М. : Юрид. лит., 1972. – С. 5-27.

11 Там само. – С. 25-26.

17

18

17

18

Кравець О. О. Поняття правової роботи і юридичної служби в органах...              

15



№
 2

 (4
3

), 
2

0
1

6

і державних органів та покликана здійснювати організацію правопорядку в 
народному господарстві та суспільному житті держави12.

Вказаний автор, по-перше, побудував процесуальний ланцюжок між 
діяльністю юридичної служби та здійсненням правової роботи; по-
друге, дав відповідь на питання, хто займається правовою роботою на 
підприємстві; по-третє, вказав на бажаний правовий статус юридичної 
служби на підприємстві та необхідність його модернізації (з допоміжного 
консультативного підрозділу на основну службу. – Авт.); по-четверте, 
окреслив стратегічні цілі юридичної служби (організація правопорядку в 
народному господарстві та суспільному житті держави).

Резюмуючи, слід зробити проміжний висновок про те, що позиції 
вчених і практиків щодо суб’єктів правової роботи можна умовно поділити 
на дві позиції. Представники так званого «вузького» розуміння правової 
роботи зводять її лише до діяльності юридичної служби. Представники 
«широкого» розуміння правової роботи вважають, що правова робота – це 
діяльність не лише юридичної служби, а й відповідних посадових осіб та 
функціональних підрозділів. Вважаємо, що «вузьке» розуміння правової 
роботи не відповідає потребам соціальної практики, воно безперспективне 
в умовах реформування економіки і створення правової держави.

Ці підходи відіграють важливу ідентифікаційну роль і в процесі дослідження 
правового статусу юридичної служби в органах місцевого самоврядування.

Необхідність наявності юридичної служби в органах місцевого 
самоврядування має об’єктивний характер та не має альтернативи. На думку 
В.В. Коваленка, на юридичну службу органів місцевого самоврядування 
покладається основне навантаження з контролю, організації та методичного 
забезпечення відносин за участю органів місцевого самоврядування. 
За відсутності у структурі органу місцевого самоврядування юриста 
чи юридичної служби ефективне використання правових форм стає 
проблематичним, оскільки застосування будь-яких правових форм потребує 
спеціальної правової підготовки13. 

У функціональному аспекті основним завданням юридичної служби 
органу місцевого самоврядування є організація правової роботи, 
спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та 
запобігання порушенням вимог актів законодавства та правових актів 
органів місцевого самоврядування їх посадовими (службовими) особами 
під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, 
а також представлення інтересів органу виконавчої влади, підприємства в 
судах14.

Таким чином, вибудовується, формується та проявляється причинно-
наслідковий зв’язок  між правовою роботою та юридичною службою в 
органах місцевого самоврядування.  

12 ЧудиновВ.И.Юридическая служба на предприятии у современных условиях / Чуди-            
нов В.И. – М. : Экономика, 1970. – С. 3.

13 Коваленко В.В. Юридична служба органів місцевого самоврядування як суб’єкт 
підзаконної нормотворчості / В. В. Коваленко // Право і безпека. – 2012. – № 3(45). – С. 97.

14 Там само.
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Цей же автор, досліджуючи адміністративно-правовий статус юридичної 
служби, вважає, що вона є структурним елементом організаційної побудови 
органів місцевого самоврядування, який має статус функціонально-
дорадчого виконавчого підрозділу. Основною функцією юридичних 
служб є організація правової роботи в органах місцевого самоврядування, 
обґрунтоване застосування правових засобів у процесі здійснення 
законодавчо визначеної компетенції15. Вважаємо, що зазначені риси 
юридичної служби, хоча й відображають її правовий статус з позицій 
адміністративного права, в контексті її муніципально-правового статусу 
потребують доповнення. 

Визначаючи основні ознаки юридичної служби органів місцевого 
самоврядування, вказаний вище фахівець звертає увагу на наступне:                    
1) юридична служба являє собою цілісне утворення, яке може мати різну 
організаційну структуру, назву та є структурним підрозділом органу 
місцевого самоврядування (структурна ознака. – Авт.); 2) юридична 
служба забезпечує реалізацію функцій органів місцевого самоврядування 
шляхом організації правової роботи в цих органах на підставі закону 
з метою захисту інтересів територіальної громади (функціональна 
ознака. – Авт.); 3) юридична служба має власний правовий статус, є 
носієм відповідних повноважень, реалізація яких забезпечує досягнення 
мети виконавчо-розпорядчої діяльності виконавчих органів місцевого 
самоврядування (статутарно-правова ознака. – Авт.); 4) юридична служба 
наділена відповідною оперативною самостійністю, що виражається в 
її компетенції (оперативно-автономна ознака. – Авт.); 5) пропозиції та 
зауваження працівників юридичної служби є обов’язковими для розгляду 
(ознака обов’язковості. – Авт.); 6) мета створення юридичної служби 
полягає у правовому забезпеченні роботи ради та її виконавчих органів на 
підставі, в межах повноважень і способом, передбаченими Конституцією 
і законами України (телеологічна ознака. – Авт.); 7) основним завданням 
юридичної служби є організація правової роботи, спрямованої на правильне 
застосування і неухильне дотримання закону та запобігання невиконанню 
вимог чинного законодавства посадовими особами органів місцевого 
самоврядування, здійснення представництва у судах, органах державної 
влади, правоохоронних, контролюючих органах, підприємствах, установах, 
організаціях (ознака причинно-наслідкового зв’язку мети та форми 
діяльності. – Авт.).

На нашу думку, слід виокремити ще деякі ознаки, що можуть суттєво 
вдосконалити правовий статус юридичної служби в органах місцевого 
самоврядуванні, наприклад:

1) онтологічну ознаку – юридична служба в органах місцевого 
самоврядування здійснює процес звірки їх діяльності на відповідність 
основним принципам місцевого самоврядування, що закріплені в 
Конституції України, профільному законі та інших законах України;

15 Коваленко В.В. Організація діяльності юридичної служби органів місцевого 
самоврядування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук /                             
В. В. Коваленко. – Х., 2013. – С. 6.
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2) гносеологічну ознаку – юридична служба в органах місцевого 
самоврядування через нормопроектування та експертизу проектів актів  
локальної нормотворчості, на засадах права, допомагає останнім у пошуку 
соцієтальних орієнтирів територіальної громади (політика – економіка 
– духовна сфера) та виробництво соцієтального капіталу її членів через 
саморозвиток та колективний розвиток особистості;

3) автономну ознаку – юридична служба в органах місцевого 
самоврядування займає відповідне автономне становище в системі його 
структур завдяки своєму телеологічному призначенню та специфіки 
виконання своїх завдань та функцій;

4) комунікаційну ознаку – юридична служба в органах місцевого 
самоврядування здійснює зв’язок органу місцевого самоврядування з 
членами територіальної громади, а також як з іншими суб’єктами, що діють 
на її території, так і суб’єктами, що знаходяться за її межами на засадах 
права та з позицій принципу законності;

5) аксіологічний фактор – юридична служба в органах місцевого 
самоврядування підкреслює цінність локальної демократії в контексті захисту 
через її інститут та її соціальні можливості прав і свобод людини і громадянина;

6) кадрову ознаку – юридична служба в органах місцевого самоврядування 
на практиці здійснюється відповідним кадровим составом фахівців-юристів, 
їх керівників та робітників допоміжного чи адміністративно-технічного 
персоналу;

7) ознаку повсюдності – юридична служба в органах місцевого 
самоврядування діє у всіх сферах діяльності органів місцевого 
самоврядування з метою належного виконання ними своїх компетенційних 
повноважень в рамках Конституції України і законів держави;

8) перспективну ознаку – юридична служба в органах місцевого 
самоврядування приймає активну участь у юридичному забезпеченні та 
супроводженні їх діяльності в контексті розробки перспективних планів 
розвитку територіальних громад;

9) планову ознаку – юридична служба в органах місцевого самоврядування 
здійснюється відповідно поточного та перспективного планування;

10) нормопроектну ознаку – юридична служба в органах місцевого 
самоврядування є єдиною структурою, що бере безпосередню й активну 
участь у нормопроектуванні локальної підзаконної нормотворчості, що 
здійснюють органи місцевого самоврядування, вона фактично її організує, 
забезпечує і реалізує;

11) нормотворчу ознаку – юридична служба в органах місцевого 
самоврядування здійснює підзаконну нормотворчу діяльність, 
підготовлюючи і видаючи нормативно-правові акти локальної дії;

12) конституїтивну ознаку – діяльність юридичної служби в органах 
місцевого самоврядування означає появу суб’єкта, що відповідає за 
відповідність різних аспектів діяльності зазначених органів положенням 
Конституції та законів держави;

13) системотворчу ознаку – юридична служба в органах місцевого 
самоврядування має сталу тенденцію до створення системи – 
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функціонує та діє не тільки одна структура – юридична служба (відділ, 
управління, департамент), але в найбільш важливих структурах органу 
місцевого самоврядування (раді, виконавчому комітеті) створюються 
посади юрисконсультів, юридичні групи, юридичні служби, що мають 
відносну функціональну самостійність, але організаційно знаходяться у 
субординаційному підпорядкуванні загальної структури;

14) соціально-дискурсійну ознаку – діяльність юридичної служби 
в органах місцевого самоврядування сприймається як діяльність, що 
спрямована на дотримання справедливості в діяльності органу місцевого 
самоврядування;

15) ідеологічну ознаку – юридична служба в органах місцевого 
самоврядування сприяє втіленню в діяльності останніх ідеології 
самодіяльності, гуманізму та законності;

16) акмеологічну ознаку – діяльність юридичної служби в органах 
місцевого самоврядування сприяє досягненню більш високого рівня 
існування людини в межах територіальної громади, досягненню її соціальної 
зрілості як результату усвідомленої правової поведінки;

17) діяльнісну ознаку – діяльність юридичної служби в органах місцевого 
самоврядування спрямована на вироблення нових та вдосконалення 
усталених форм людської та іншої суб’єктної взаємодії, що веде до 
позитивних соціальних результатів;

18) управлінську ознаку – діяльність юридичної служби в органах 
місцевого самоврядування являє собою один з видів екзистенційного 
управління, процесуально спрямованого на відповідність поведінки 
керівників і посадових осіб місцевого самоврядування правовим приписам, 
шляхом виконання ними відповідних управлінських процедур;

19) моделюючу ознаку – діяльність юридичної служби в органах 
місцевого самоврядування сприяє виробленню управлінських стадій, 
етапів, процедур, алгоритмів тощо, а також парадигмальних поведінкових 
установок. 

У цьому аспекті слід звернути увагу на дефінітивне визначення 
профільних понять щодо даного дослідження, що мають за мету відобразити  
особливості «правової роботи в місцевому самоврядуванні», «юридичної 
служби в місцевому самоврядуванні» і «юридичний супровід діяльності 
органів місцевого самоврядування». Таку спробу здійснив вітчизняний 
дослідник О.В. Слобожан16. Враховуючи відсутність єдиної термінології 
щодо визначення цих понять в інших науках, на підставі виокремлення 
особливостей місцевого самоврядування як виду публічної влади, вказаним 
автором запропоновано авторське тлумачення поняття «правова робота 
в місцевому самоврядуванні». Під нею він пропонує розуміти комплекс 
заходів правотворчого, правозастосовного, правоохоронного характеру, що 
здійснюються органами та посадовими особами місцевого самоврядування, 
у тому числі й такими, які спеціально призначені для виконання цієї роботи 

16 Слобожан О. В. Формування та організація діяльності юридичних служб органів 
місцевого самоврядування України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
управл. / О. В.  Слобожан. – К., 2012. – С. 14.
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(юридичними службами), для забезпечення дотримання законності в усіх 
сферах життєдіяльності територіальної громади, балансу державних та 
самоврядних інтересів у процесі вирішення питань місцевого значення. 

Слід зазначити, що наведена дефініція володіє системними 
характеристиками та високим рівнем узагальнення, позаяк автор включає 
до неї: 

а) системні блоки діяльності уповноваженого суб’єкта права – комплекс 
заходів правотворчого, правозастосовного, правоохоронного характеру; 

б) суб’єктний склад, що реалізує правову роботу саме в місцевому 
самоврядуванні – органи та посадові особи місцевого самоврядування, 
у тому числі й такі, які спеціально призначені для виконання цієї роботи 
(юридичні служби);

в) телеологічні домінанти правової роботи – забезпечення: 1) дотримання 
законності в усіх сферах життєдіяльності територіальної громади, 2) балансу 
державних та самоврядних інтересів;

г) об’єктну складову правової роботи – вирішення питань місцевого 
значення.

Такий методологічний підхід заслуговує на підтримку, бо він достатньою 
мірою відображає соціально-правові координати правової роботи в 
місцевому самоврядуванні, але все ж таки має певні недоліки: 

а) вважаємо, що тут необхідно було зробити наголос на комунікаційних 
відносинах територіальної громади з сформованими нею органами саме 
через юридичну службу;

б) в гносеологічному аспекті слід було зробити наголос на ролі правової 
роботи в підвищенні індивідуальної та колективної правової свідомості та 
правової культури;

в) в суб’єктно-психологічному контексті слід було б зробити наголос на 
ролі правової роботи в процесі виробки мотиваційних засад участі жителів 
відповідних територій в місцевому самоврядуванні та діяльності його 
органів;

г) необхідно було б зробити наголос на ролі правової роботи саме в 
місцевому самоврядуванні на втіленні в життя міжнародних стандартів 
місцевого самоврядування шляхом реалізації його принципів, що містяться 
в національному профільному законодавчому акті, а також в Європейській 
хартії місцевого самоврядування.

Таким чином, можна надати визначенню правової роботи в місцевому 
самоврядуванні комплексний характер. Виходячи з інтерпретації наведених 
вище позицій, пропонуємо більш глибоке визначення такої специфічної 
діяльності.

Під правовою роботою в місцевому самоврядуванні слід розуміти 
комплекс заходів правотворчого, правозастосовного, правоохоронного 
характеру, що спрямовані на створення комунікаційних правових 
зв’язків між територіальною громадою, органами та іншими суб’єктами 
місцевого самоврядування, а також між ними та іншими суб’єктами права, 
здійснюються на засадах національного права із застосуванням міжнародних 
правових стандартів муніципальної діяльності, органами та посадовими 
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особами місцевого самоврядування, у тому числі такими, які спеціально 
призначені для виконання цієї роботи (юридичними службами), мають за 
мету забезпечення дотримання законності в усіх сферах життєдіяльності 
територіальної громади, балансу державних та самоврядних інтересів у 
процесі вирішення питань місцевого значення, а також формування активної  
муніципальної мотивації територіальної громади, високої індивідуальної і 
колективної правової свідомості її членів.

На основі запропонованої ним дефініції правової роботи в місцевому 
самоврядуванні В.О. Слобожан також пропонує розглядати поняття 
«юридична служба органу місцевого самоврядування». Він вважає, що 
така юридична служба є специфічним виконавчим органом ради (або його 
невід’ємною складовою), що є частиною апарату управління, виступає 
головним організатором правової роботи, здійснює юридичний супровід 
діяльності ради, її виконавчих органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування для забезпечення принципів законності та верховенства 
права в їх діяльності. 

Такий підхід є конструктивним з позицій визначення правового статусу 
юридичної служби в місцевому самоврядуванні. Однак автор характеризує 
досліджуваний суб’єкт багатьма характеристиками, що фактично є 
антагоністичними одна одній. Так, юридична служба є:  а) специфічним 
виконавчим органом ради; або б) його невід’ємною складовою; в) частиною 
апарату управління; г) виступає головним організатором правової роботи 
(а хто її реалізовує?); д) здійснює юридичний супровід (яким чином?);                              
е) здійснює юридичний супровід діяльності ради, але обслуговує її виконавчі 
органи та посадових осіб місцевого самоврядування (всіх органів місцевого 
самоврядування або тільки їх виконавчих органів?). 

Такий підхід слід визнати невдалим та внутрішньо суперечливим.
Вищезазначене зауваження стосується й нової дефініції «юридичний 

супровід діяльності органів місцевого самоврядування», який пропонує В.О. 
Слобожан. Під таким супроводом він розуміє особливий, багатоаспектний 
вид діяльності щодо застосування правових засобів для забезпечення 
законності та запобігання правопорушенням у місцевому самоврядуванні. 
Як зазначалося, в процесі логічного тлумачення авторської дефініції 
В.О. Слобожана, щодо визначення юридичної служби органу місцевого 
самоврядування, «юридичний супровід діяльності органів місцевого 
самоврядування» стосується тільки діяльності ради, що суттєво знецінює 
значущість такого виду діяльності, що є складовою ширшого поняття 
«нормативно-правове забезпечення», яке поширюється на діяльність всіх 
органів місцевого самоврядування.

Отже, використання термінологічного розмежування «правова робо-
та» – «правова служба» – «юридична служба» є не тільки методологічно 
обґрунтованим, а й праксеологічно корисним, з метою виокремлення 
суб’єктного критерію, який в першому випадку використовується у 
розумінні системи координат усього підприємства, в онтологічному зв’язку 
з реалізацією профільних завдань правової роботи, у другому – в якості 
сукупності суб’єктів, що входять до структури, телеологічною домінантою 
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якої є здійснення на підприємстві правової роботи (широке розуміння 
правової служби. – Авт.), а в третьому випадку – вузького кола професійних 
працівників юридичного профілю (юрисконсультів), що безпосередньо 
здійснюють правову роботу (вузьке розуміння правової служби. – Авт.). При 
цьому можна стверджувати, що: а) в якості суб’єктного складу  виконання 
правової роботи виступають фізичні особи, що є фахівцями в юридичній 
діяльності; б) основною метою такої їх діяльності є реалізація законодавства; 
в) основним нормативно-інструментальним засобом такої діяльності є 
забезпечення певного рівня законності у  діяльності зазначених фахівців.

Виходячи із соціальної значущості місцевого самоврядування та 
широкого переліку питань, що вирішуються в його межах, можна 
стверджувати, що правова робота в органах місцевого самоврядування 
має універсальний характер. Її фактично можна порівняти з правовою 
роботою у народному господарстві, що як вид юридичної діяльності також 
характеризується універсалізмом.

Завдяки діяльності юридичної служби в органах місцевого 
самоврядування виникає складний багаторівневий системний комплекс 
суспільних відносин, що має за мету вирішення великої кількості соціально 
важливих питань, базується на нормативній основі та пов’язує всіх суб’єктів 
системи місцевого самоврядування, включаючи членів територіальної 
громади.

Позитивними характеристиками широкого підходу в розумінні правової 
роботи є такі аргументи. Правова робота здійснюється: а) у певних формах, 
тобто у відповідних організаційних та організаційно-правових формах 
(організаційний критерій. – Авт.); б) з метою реалізації кола відповідних 
завдань: забезпечення державної планової дисципліни, законності у 
господарській діяльності, у керівництві нею та у господарських відносинах 
підприємств і організацій, щодо забезпечення найбільш повного здійснення 
їх прав і виконання обов’язків (тактично-телеологічний критерій. – Авт.);                
в) за допомогою широкого використання правових засобів (інструментальний 
критерій. – Авт.); г) для вдосконалення господарської діяльності, захисту 
законних прав та інтересів підприємств, організацій та громадян (стратегічно-
телеологічний критерій. – Авт.); д) має правові наслідки у вигляді нормотворчої 
діяльності (формалізований критерій. – Авт.).

В основу функціонального підходу до розуміння юридичної служби 
покладені: а) провідна роль юридичної служби в організації правової 
роботи на підприємстві, в установі, організації; б) вказівка, що її діяльність  
обмежується тільки сферою забезпечення законності; в) позиція, що 
містить відповідну дихотомію – актуалізується питання, хто ж здійснює 
правову роботу на підприємстві, крім його юридичної служби, бо в інших 
підрозділах підприємства повинні бути в штаті фахівці з юридичною 
освітою для використання правових засобів профільного характеру. 
Останнє положення має праксеологічне значення й для юридичної служби 
в органах місцевого самоврядування, бо широке розуміння правової роботи 
об’єктивно призводить до необхідності визначення можливості суб’єктів 
правової роботи, різноманітності форм і методів їх роботи.
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З огляду на позиції вчених і практиків щодо суб’єктів правової роботи 
можна умовно поділити: представники так званого вузького розуміння 
правової роботи зводять її лише до діяльності юридичної служби; 
представники її широкого розуміння вважають, що правова робота – це 
діяльність не лише юридичної служби, а й відповідних посадових осіб 
та функціональних підрозділів. Вважаємо, що вузьке розуміння правової 
роботи не відповідає потребам соціальної практики, особливо воно 
безперспективне в умовах реформування економіки і створення правової 
держави.

Системний аналіз основних рис юридичної служби в місцевому 
самоврядування дає змогу зробити висновок про те, що, хоча вони й 
відображають її правовий статус з позицій адміністративного права, але в 
контексті її муніципально-правового статусу потребують свого доповнення.

Під правовою роботою в місцевому самоврядуванні слід розуміти 
комплекс заходів правотворчого, правозастосовного, правоохоронного 
характеру, що спрямовані на створення комунікаційних правових 
зв’язків між територіальною громадою, органами та іншими суб’єктами 
місцевого самоврядування, а також між ними та іншими суб’єктами права, 
здійснюються на засадах національного права із застосуванням міжнародних 
правових стандартів муніципальної діяльності, органами та посадовими 
особами місцевого самоврядування, у тому числі такими, які спеціально 
призначені для виконання цієї роботи (юридичними службами), мають за 
мету забезпечення дотримання законності в усіх сферах життєдіяльності 
територіальної громади, балансу державних та самоврядних інтересів у 
процесі вирішення питань місцевого значення, а також формування активної  
муніципальної мотивації територіальної громади, високої індивідуальної і 
колективної правової свідомості її членів.

Kravets Alexander. Legal work and legal service work in local government
The article deals with theoretical issues of legal concepts and legal service in local government.
The author believes that the use of the terminological distinction “legal work” – “law service” 

– “legal service” is not only methodologically justified, but praxeological useful for the purpose of 
isolating the subjective criterion, which in the first case used a system of coordinates of all enterprises, 
ontological connection with the implementation of relevant tasks of legal work in the second – as 
a set of entities that make up the structure, which is the dominant teleological implementation of 
the enterprise legal work (broad understanding of the legal service), and the third case – a narrow 
circle of professionals in the legal structure (legal advisers) directly engaged in legal work (narrow 
understanding of the legal service). It can be argued that: a) as the subject composition perform legal 
work are the individuals who are experts in legal activities; b) The main purpose of this activity is the 
implementation of legislation; c) the main regulatory tools such activities is to ensure a certain level of 
legitimacy in the activities of these professionals.

Based on the social importance of local government and a wide range actually kaleidoscope issues 
are resolved within it can be argued that the legal work in local government is universal. It is actually 
comparable to the legal work in the economy, which is a type of legal action is also characterized by 
universalism.

Through the activities of legal service in local government there is a complex multilevel complex 
system of social relations that aims to address the large number of socially important issues, based 
on a regulatory basis and connects all subjects of local government, including members of the local 
community.

Key words: local government, legal work, legal service, legal service of the local government.
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Адміністративно-правозастосовна діяльність 
у сфері охорони державної таємниці

О. Г. Семенюк,  
кандидат юридичних наук,
заступник начальника Управління
Служби безпеки України

Наведеностатистичніпоказникищодокількостіпритягнутихдоадміністративної
відповідальностізапорушеннязаконодавствапродержавнутаємницю,аргументується
невідповідність дефініції, закріпленої у статті 212-2 Кодексу України про
адміністративніпорушення,сучаснійтермінологіїтапоняттям,якізастосовуютьсяу
законодавствіпродержавнутаємницю,пропонуєтьсяавторськаредакціяновоїстатті
проадміністративніправопорушеннязаконодавствапродержавнутаємницю.

Ключові слова: адміністративне правопорушення законодавства про державну
таємницю, кваліфікація адміністративних правопорушень у сфері охорони державної
таємниці.

Семенюк А. Г. административно-правоприменительная деятельность в сфере 
охраны государственной тайны

Приведены статистические показатели количества привлеченных к админис-
тративнойответственностизанарушениезаконодательстваогосударственнойтайне,
аргументируется несоответствие дефиниции действующей в данное время статьи
212-2 КодексаУкраины  об  административной   ответственности терминологии
и понятиям, которые применяются в законодательстве о государственной тайне,
предлагается авторская редакция новой статьи об административных нарушениях
законодательстваогосударственнойтайне.

Ключевые слова: административное нарушение законодательства о госу-
дарственной тайне, квалификация административных нарушений в сфере охраны
государственнойтайны.

АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ В УКРАЇНІ

© Семенюк Олександр  Георгійович –  кандидат юридичних наук, заступник начальника 
Управління Служби безпеки України

24



№
 2

 (4
3

), 
2

0
1

6

Semenyuk Oleksandr. аdministrative and legal activity in sphere of protection of 
classified information

Thearticlepresentsstatisticalindicatorsonqualityofbodiesinstitutedtoadministrative
proceedingsagainstabuseoflegislationonstatesecret,provesthediscrepancyofdefinitionof
thearticle212-2oftheCodeofUkraineonAdministrativeOffencesandup-to-dateterminology
and concepts used in legislation on state secret, offers authors’ version of new article on
administrativeoffenceoflegislationonstatesecret.

Key words: аdministrative offence of legislation on state secret, qualification of
administrativeoffencesinsphereofstatesecretprotection.

Більшість  сучасних держав, у тому числі Україна, приділяють значну 
увагу вдосконаленню механізмів охорони інформації, несанкціоноване 
розголошення якої може завдати суттєвої шкоди життєво важливим 
інтересам особи, держави та суспільства, призвести до значних фінансово-
економічних витрат, негативно вплинути на конституційно-правові 
інститути. 

Одним із напрямів такої діяльності є розроблення, нормативне 
впровадження та дотримання єдиних загальнодержавних вимог до 
виготовлення, користування, збереження, передачі, транспортування та 
обліку матеріальних носіїв секретної інформації; дозвільного порядку 
провадження державними органами, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею; режиму секретності; спеціального порядку допуску 
та доступу громадян до державної таємниці; технічного та криптографічного 
захисту секретної інформації тощо. 

Зрозуміло, що ці вимоги остаточно не вирішують питання щодо 
ліквідації криміногенних об’єктів або відвернення криміногенної мотивації, 
але завдяки їх неухильному дотриманню ускладнюється, а подекуди й 
унеможливлюється вчинення злочинів, пов’язаних із витоком секретної 
інформації. У свою чергу, кожне порушення вимог щодо поводження з 
державною таємницею становить джерело небезпеки, суспільна шкідливість 
якого полягає у створенні передумов потрапляння секретної інформації у 
розпорядження сторонніх осіб, у тому числі зарубіжних держав, іноземних 
спецслужб або їхньої агентури, та, як наслідок, використання такої 
інформації на шкоду безпеці держави, а також життєво важливим інтересам 
суспільства та громадян. 

Несвоєчасне виявлення порушень у цій сфері або залишення їх без 
належної правової оцінки призводить до формування у порушників звички 
до безвідповідального і навіть неповажного ставлення до схоронності 
секретної інформації, що суттєво збільшує вірогідність переростання таких 
моральних якостей у злочинну поведінку.

З огляду на це за ініціативи Служби безпеки України 21 вересня 1999 року 
Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) було 
доповнено статтею 212-2, яка встановлює відповідальність за порушення 
законодавства про державну таємницю1. 

1 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 
встановлення відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю :  Закон 
України від 21 вересня 1999 року №1080–14 // ВВР України. – 1999. –  № 49. –  Ст. 429.
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Проблематика адміністративної відповідальності за порушення 
законодавства  про  державну  таємницю  в  Україні  досліджувалася                        
А. Благодарним на рівні дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук2, основні результати якої були відтворені у його 
монографії «Адміністративна відповідальність за порушення законодавства 
про державну таємницю»3.

Крім цього, дане питання розроблялося у навчальних посібниках з 
адміністративного права – О. Нападистим, В. Макаренком, О. Розвадовським, 
С. Сусліним, а також іншими вченими у вигляді коментарів до КУпАП. 
Проте зазначені джерела не містять аналізу правозастосовної діяльності 
органів СБ України в цій сфері, а теоретичні розробки проблем кваліфікації 
адміністративного правопорушення законодавства про державну таємницю 
базуються на положеннях Закону України «Про державну таємницю» 
в редакції 1994 року4 та не враховують законодавчих змін, які суттєво 
вплинули на зміст цих порушень.

Проведений нами аналіз адміністративно-правозастосовної діяльності 
органів Служби безпеки України у сфері охорони державної таємниці 
засвідчив, що характерну для перших років після доповнення КУпАП статтею 
212-2 тенденцію щодо збільшення порушень у сфері забезпечення режиму 
секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, 
на підприємствах, в установах і організаціях, діяльність яких пов’язана 
з державною таємницею5, вдалося зупинити та стабілізувати. Так, у                        
2010 році до адміністративної відповідальності за цією статтею притягнуто 
994 особи, у 2011 – 995, у 2012 – 919, у 2013 – 797, у 2014 – 494, у 2015 –596 
осіб.

Незначна тенденція до зниження цих показників у 2014 та 2015 роках 
корелює з динамікою зменшення кількості осіб, яким надано допуск до 
державної таємниці, внаслідок скорочення суб’єктів режимно-секретної 
діяльності після військової окупації Росією Автономної Республіки Крим та 
частини територій на сході України. Однак з огляду на суспільну небезпеку 
та високу ймовірність завдання шкоди національній безпеці України 
внаслідок порушення встановлених правил поводження з державною 
таємницею їх кількість залишається значною. 

Переважна більшість порушень законодавства про державну таємницю, 
за вчинення яких у 2015 році особи притягалися до адміністративної 
відповідальності, кваліфікувалася за пунктом 6 частини першої статті 212-2 
КУпАП (невжиття заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці 
та незабезпечення контролю за охороною державної таємниці) – 487 осіб 
(81,7 % від загальної кількості притягнутих до відповідальності за цією 

2 Благодарний А. М. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про 
державну таємницю : дис. ... канд. юрид. наук  / Благодарний А.М.  – К., 2006. – 201 с.

3 Благодарний А. М. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про 
державну таємницю : монографія / Благодарний А.М. – К.: Вид-во НА СБ України, 2008. – 180 с.

4 Продержавну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 року // ВВР України. – 1994. –  
№ 16. – Ст. 93.

5 Благодарний А. М. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про 
державну таємницю : монографія. – 180 с.
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статтею). За пунктом 5 частини першої цієї статті (порушення встановленого 
законодавством порядку надання допуску та доступу до державної таємниці) 
до адміністративної відповідальності притягнуто 27 осіб (4,5 %). За пунктом 3 
частини першої цієї статті (безпідставне засекречування інформації) – 26 осіб 
(4,4 %). За пунктом 4 частини першої цієї статті (надання грифа секретності 
матеріальним носіям конфіденційної або іншої таємної інформації, яка не 
становить державної таємниці, або ненадання грифа секретності матеріальним 
носіям інформації, що становить державну таємницю, а також безпідставне 
скасування чи зниження грифа секретності матеріальних носіїв секретної 
інформації) – 19 осіб (3,2 %). За пунктом 7 частини першої цієї статті 
(провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, без одержання в 
установленому порядку спеціального дозволу на провадження такої діяльності, 
а також розміщенні державних замовлень на виконання робіт, доведенні 
мобілізаційних завдань, пов’язаних із державною таємницею, в органах 
державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 
установах, організаціях, яким не надано спеціального дозволу на провадження 
діяльності, пов’язаної з державною таємницею) –  19 осіб (3.2 %). За пунктом 
8 частини першої цієї статті (недодержання вимог законодавства щодо 
забезпечення охорони державної таємниці під час здійснення міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб 
без громадянства та проведення роботи з ними) – 18 осіб (3 %).

За правопорушення, відповідальність за які передбачена пунктами 1, 2 
частини першої статті 212-2 КУпАП, а також за повторне протягом року 
вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті, 
за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню (частина друга 
статті 212-2 КУпАП), протоколи не складалися.

Практика адміністративно-правозастосовної діяльності органів Служби 
безпеки України у цій сфері підтвердила, що застосування до порушників 
запобіжних заходів адміністративного впливу дає широкі кримінологічні 
можливості для достатньо ефективного запобігання несанкціонованому 
витоку секретної інформації. При цьому адміністративно-правові 
засоби виступають у профілактичній якості поряд з іншими правовими, 
контррозвідувальними, оперативно-розшуковими, кримінально-правовими, 
політичними та організаційними заходами.

Привабливість адміністративних важелів впливу пояснюється їх дієвістю, 
оперативністю, у більшості випадків негайним результатом, наявністю як 
індивідуально-превентивних так і загально-превентивних можливостей. 
Своєчасне застосування адміністративних санкцій за кожне правопорушення 
сприяє вихованню у людей поваги до закону, забезпечує його дотримання 
в тих сферах, де зберігаються негативні явища, які сприяють розвитку 
злочинної поведінки та формуванню особи злочинця. Чим ближче суспільні 
відносини, що охороняються нормами адміністративного права, до сфери 
кримінально правового захисту, тим більш дієвою є профілактика скоєння 
таких злочинних проявів.

Ефективність такої діяльності знаходиться у прямій залежності від якості 
законодавства, яке покликане забезпечити надійну охорону державної 
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таємниці за допомогою адміністративно-правової діяльності органів 
СБУ. Проте аналіз кваліфікуючих ознак статті 212-2 КУпАП та матеріалів 
судової практики за цим видом адміністративних правопорушень свідчать 
про чисельні порушення щодо кваліфікації таких діянь, та, як наслідок, 
винесення незаконних судових рішень. 

Це пов’язано з тим, що перелік порушень, визначених статтею 212-2 
КУпАП, сформульовано з урахуванням положень та термінів, визначених у 
Законі України «Про державну таємницю» в редакції від 21 січня 1994 року 
(далі – Закон-1994)6. 

У 1999 році Закон України «Про державну таємницю» був прийнятий 
у новій редакції, а 06.07.2010 року до нього внесено зміни7, які вплинули 
на зміст окремих його термінів, що суттєво відрізняються від попередньої 
редакції. Водночас диспозиція статті 212-2 КУпАП не була приведена у 
відповідність до нових положень Закону. Так, пункти 2 та 3 частини першої 
статті 212-2 КУпАП передбачають відповідальність за засекречування 
інформації, яка не віднесена до державної таємниці. 

Відповідно до статті 13 Закону-1994 засекречування інформації, 
що віднесена до державної таємниці, здійснюється шляхом надання 
відповідному документу, виробу або іншому матеріальному носію 
інформації грифа секретності8.

У новій редакції Закону України «Про державну таємницю» відсутнє 
роз’яснення терміна «засекречування інформації». Проте аналіз змісту 
термінів «віднесення інформації до державної таємниці», «засекречування 
матеріальних носіїв інформації», а також положень статті 10 цього Закону 
(Порядок віднесення інформації до державної таємниці) дає підстави 
стверджувати, що на даний час поняття «засекречування інформації» є 
синонімом терміна «віднесення інформації до державної таємниці». 

Віднесення інформації до державної таємниці здійснюється мотивованим 
рішенням державного експерта з питань таємниць за його власною 
ініціативою, за зверненням керівників відповідних державних органів, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 
чи громадян9. Отже, суб’єктом відповідальності за правопорушення, 
передбачені пунктами 2 та 3 частини першої статті 212-2 КУпАП, є виключно 
державні експерти з питань таємниць. Проте, як свідчить аналіз судових 
рішень, жодний державний експерт не був притягнутий до адміністративної 
відповідальності. У всіх випадках особи визнавалися винними у вчиненні 
правопорушення, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 212-2 
КУпАП, не за безпідставне засекречування інформації, як це передбачено 
КУпАП, а за нанесення грифу секретності на документах, які не містили 

6 Продержавну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 року // ВВР України. – 1994. –  
№ 16. – Ст. 93.

7 Про державну таємницю : Закон України Про внесення змін до Закону України від 
06.07.2010  №2432-VI  // ВВР України. – 2010 .– № 46. – Ст. 537.

8 Продержавну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 року // ВВР України. – 1994. –  
№ 16. – Ст. 93.

9 Про державну таємницю : Закон України Про внесення змін до Закону України від 
06.07.2010  №2432-VI  // ВВР України. – 2010.– № 46. – Ст. 537.
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державну таємницю, тобто за безпідставне засекречування матеріальних 
носіїв інформації. 

Так само на даний час фактично втрачено підстави для складання 
протоколів за пунктом 5 частини першої цієї статті, який передбачає 
відповідальність за порушення встановленого законодавством порядку 
надання допуску та доступу до державної таємниці. 

До 2010 року процедура доступу до відомостей, що становлять державну 
таємницю, схематично складалася з двох етапів: перший – погодження із 
Службою безпеки кандидатури особи, якій планується надати доступ до 
державної таємниці, другий – прийняття рішення щодо надання доступу 
керівником державного органу, підприємства, установи чи організації 
шляхом майже одночасного та послідовного видання відповідних наказів 
про надання допуску та доступу до державної таємниці на підставі висновку 
СБУ щодо відсутності обмежень з цього приводу10. 

Із прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про державну таємницю» №2432-VI від 06.07.2010 року11 повноваження 
щодо надання допуску до державної таємниці були передані Службі безпеки 
України, а право надання доступу залишено за керівниками підприємств, 
установ, організацій. 

Надання допуску до державної таємниці – це ще не ознайомлення 
громадянина із секретною інформацією, а лише оформлене наказом 
або розпорядженням органу СБУ юридичне підтвердження того, що у 
громадянина є реальна потреба у доступі до секретної інформації з метою 
реалізації свого певного права й у нього відсутні визначені законом 
перешкоди, які можуть стати законною підставою для відмови у наданні 
такого доступу. 

Доступ до державної таємниці – це фактичне ознайомлення 
громадянина з державною таємницею або здійснення ним іншої діяльності 
з використанням секретної інформації. Доступ до державної таємниці 
надається дієздатним громадянам України, яким надано відповідний допуск 
у порядку, передбаченому Законом України «Про державну таємницю». 

Надання допуску до державної таємниці здійснюється органами Служби 
безпеки України після проведення перевірки осіб на предмет наявності у 
них такої потреби та відсутності встановлених законодавством перешкод. 
Надання доступу до державної таємниці – це безпосереднє створення 
керівником підприємства, установи, організації умов для ознайомлення із 
секретною інформацією громадянину, якому надано допуск до державної 
таємниці. 

Отже, надання допуску та доступу до державної таємниці – це два різні 
поняття, які за своєю сутністю та змістовним навантаженням не є тотожними 
та являють собою послідовні етапи реалізації потреби громадянина на 
ознайомлення із секретною інформацією, у зв’язку з чим відрізняються як 

10 Продержавну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 року // ВВР України. – 1994. –  
№ 16. – Ст. 93.

11 Про державну таємницю : Закон України Про внесення змін до Закону України від 
06.07.2010  №2432-VI  // ВВР України. – 2010. – № 46. – Ст. 537.
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за суб’єктами прийняття відповідних рішень, так і за змістом здійснюваних 
заходів. Тому порушення порядку допуску та доступу до державної таємниці 
не може бути вчинено одним суб’єктом. 

Суттєвою вадою ст. 212-2 КУпАП є те, що в ній відсутні підстави для 
притягнення до адмінвідповідальності громадян, яким надано доступ 
до державної таємниці, за порушення взятих на себе зобов’язань, 
визначених ст.28 Закону України «Про державнутаємницю», в тому числі 
за порушення порядку виготовлення, користування, зберігання, передачі 
й транспортування матеріальних носіїв секретної інформації. Це значно 
звужує адміністративні засоби впливу при виявленні передумов до витоку 
секретної інформації. 

За такої ситуації органи СБУ вдаються до кваліфікації цих порушень 
за пунктом 6 частини першої статті 212-2, тобто невжиття заходів щодо 
забезпечення охорони державної таємниці та незабезпечення контролю за 
охороною державної таємниці. 

Відповідно до статей 5 та 37 цього Закону забезпечення охорони державної 
таємниці в державних органах, органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах і організаціях, діяльність яких пов’язана з 
державною таємницею, та контроль за її забезпеченням покладається на 
керівників зазначених органів, підприємств, установ і організацій1. Крім 
цього, згідно зі ст. 21 Закону з метою розроблення та здійснення заходів щодо 
забезпечення режиму секретності, постійного контролю за їх додержанням 
створюються на правах окремих структурних підрозділів режимно-секретні 
органи, які підпорядковуються безпосередньо керівнику державного органу, 
органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації2.

Отже, суб’єктами відповідальності за пунктом 6 частини першої статті 
212-2 є керівники підприємств, установ і організацій, їх заступники з питань 
режиму, начальники РСО або їх заступники, спеціально призначені наказом 
керівника працівники, котрі забезпечують режим секретності, а також 
посадові особи, яким такі повноваження визначено їхніми функціональними 
обов’язками. При цьому відповідальність може наставати не за будь-
які порушення режиму секретності, а саме за «невжиття заходів щодо 
забезпечення охорони державної таємниці та незабезпечення контролю за 
охороною державної таємниці». 

Оскільки законодавство про адміністративні правопорушення не знає 
інститутів аналогії законів, заходи адміністративного стягнення можуть 
бути застосовані лише за вчинення діянь, прямо передбачених нормою 
адміністративного права як заборонених.  

Отже, з метою підвищення ефективності правозастосовної діяльності 
у сфері охорони державної таємниці та приведення змісту статті 212-
2 КУпАП до положень Закону України «Про державну таємницю» дану 
статтю пропонується викласти в такій редакції:

«Стаття 212-2. Порушення законодавства про державну таємницю
Порушення законодавства про державну таємницю, а саме: 
1 Там само
2 Там само.
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1) порушення порядку виготовлення, обліку, користування, зберігання, 
схоронності, передачі, знищення або транспортування матеріальних носіїв 
секретної інформації, а також інші порушення режиму секретності;

2) безпідставне засекречування матеріальних носіїв інформації;
3) невиконання норм і вимог криптографічного або технічного захисту 

секретної інформації;
4) неповідомлення у письмовій формі посадовим особам, які надали 

громадянину доступ до державної таємниці, або відповідним режимно-
секретним органам про свій виїзд з України, 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невжиття заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці чи 
незабезпечення контролю за охороною державної таємниці або невиконання 
законних вимог органів Служби безпеки України щодо усунення виявлених 
порушень законодавства про державну таємницю, 

тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених 
частиною першою або частиною другою цієї статті, за яке особу вже було 
піддано адміністративному стягненню, 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до 
вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових 
осіб – від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян».

Semenyuk Oleksandr. аdministrative and legal activity in sphere of protection of 
classified information

The practice of administrative law-enforcement activity of the Security Service of Ukraine 
(hereinafter - SBU) in the area of state secrets protection has confirmed that the application of 
administrative influence to violators provides ample criminological opportunities to prevent 
unauthorized leaks of secret information. The effectiveness of this activity is directly dependent 
on the quality of legislation drafted to provide reliable protection of state secrets by means 
of administrative and legal activities of the SBU. However, analysis of the aggravating 
circumstances of article 212-2 of the Code of Ukraine on Administrative Offences (hereinafter 
- the CAO) and the information of law practice for this type of administrative offenses indicate 
numerous violations for the qualification of such acts and, consequently, making an illegal 
partial decision. 

This is connected with the fact that the list of violations specified in Article 212-2 CAO is 
formulated to the terms set forth in the Law of Ukraine “On State Secrets” in force as of January 
21, 1994.In 1999, the Law of Ukraine “On State Secrets” was adopted in the new edition, and 
in 06.07.2010 there were modifications that significantly influenced the content of some of its 
provisions that differ in content from the previous edition. However, the disposition of Article 
212-2 CAO has not been brought into line with the new provisions of the law.

Thus, paragraphs 2 and 3 of Article 212-2 CAO envisage responsibility for classifying 
information that is not related to state secrets. 

There is no explanation of the term “information classification” in the new version of the 
Law of Ukraine “On State Secrets”. However, analysis of the content of the terms “classification 
of information as state secrets,” “classifying of material information media” and provisions of 
Article 10 of this law shows that the concept of “information classification” is synonymous to 
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classification of information as state secrets, which made a reasoned decision of state expert on 
secrets. So the subject of responsibility for the offense, which is provided in paragraphs 2 and 
3 of Article 212-2 CAO, are exclusively state experts on secrets. However, the analysis of court 
decisions shows that no one of state experts was fined. In all cases, the person deemed guilty of 
an offense committed under paragraph 3 of Article 212-2 CAO, not for arbitrary classification 
of information as it is provided in CAO, but for the application of secrecy on documents which 
did not contain state secrets, that is unreasonable classification of physical storage media. 

Also, the grounds are now lost for drawing up reports under paragraph 5 of this Article, 
which provides the responsibility for violation of the legislation granting admission and access 
to state secrets. 

By 2010, the procedure for access to information constituting state secrets was schematically 
consisted of two phases: first - the approval with the SBU of candidacy person who is planned to 
be provided with an access to state secrets, the second - the assessment of providing an access to 
state secret for the head of the company, institution or organization by almost simultaneous and 
sequential issuance of orders to provide admission and access to state secrets. 

With the adoption of Law of Ukraine “On Amendments to the Law of Ukraine “On State 
Secrets” №2432-VI from 06.07.2010, the power to provide an access to state secrets was handed 
over to the Security Service, and the right to access was retained by the heads of enterprises, 
institutions and organizations. Thus the provision of allowance and access to state secrets - are 
two different concepts that are not identical and differ on the subject as decision-making, and 
content of the measures. Therefore, breach of procedure for admittance and access to state 
secrets can not be committed by one subject. 

In addition, a significant drawback of Art. 212-2 CAO is that there are no grounds for 
prosecution to responsibility citizens who have an access to state secrets, for violation of 
obligations established by Article 28 of the Law of Ukraine “On State Secret “, including for 
violation of the manufacture, use, storage, transmission and transportation of material carriers 
of classified information. This significantly reduces the administrative leverage in identifying 
prerequisites for leaks of classified information. 

The author proposed his own version of this article in order to increase the efficiency of 
enforcement activities in the field protection of state secrets and bringing the content of Article 
212-2 CAO with the provisions applicable at present, legislation on state secrets.

Key words: аdministrative offence of legislation on state secret, qualification of administrative 
offences in sphere of state secret protection.
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УДК 347.73

Регуляторна діяльність фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб: 

адміністративно-правовий аспект

Є. С. Ходак,  
аспірант Харківського національного
університету внутрішніх справ

Досліджено нормативно-правові аспекти регуляторної діяльності Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб щодо відшкодування банківських вкладів у разі
неможливості банків виконати свої зобов’язання, розглянуто його правовий статус і
структуру.ВстановленоповноваженняадміністративноїрадитавиконавчоїрадиФонду
гарантуваннявкладівфізичнихосіб,атакожнапрями їхвзаємодії.Охарактеризовано
основні напрямифункціонуванняФонду гарантування вкладівфізичних осіб в системі
гарантування вкладів фізичних осіб. Визначено основні етапи здійснення Фондом
гарантуваннявкладівфізичнихосібрегуляторноїдіяльності,поступовареалізаціяяких
дозволить забезпечити системність процедурита підвищити ефективність системи
гарантуваннявкладів.

Ключові слова: системагарантуваннявкладівфізичнихосіб,праваізаконніінтереси
вкладниківбанку,регуляторнадіяльність.

Ходак Е. С. регуляторная деятельность фонда гарантирования вкладов 
физических лиц: административно-правовой аспект

Исследованы нормативно-правовые аспекты регуляторной деятельности Фонда
гарантирования вкладов физических лиц по возмещению банковских вкладов в случае
невозможности банками выполнения своих обязательств, рассмотрен его правовой
статус и структура. Установлены полномочия административного совета и
исполнительного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также
направления их взаимодействия. Охарактеризованы направления функционирования
Фонда гарантирования вкладов физических лиц в системе гарантирования вкладов
физическихлиц.ОпределеныэтапыосуществленияФондомрегуляторнойдеятельности,
постепенная реализация которых позволит обеспечить системность процедуры и
повыситьэффективностьсистемыгарантированиявкладов.

Ключевые слова: системагарантированиявкладовфизическихлиц,праваизаконные
интересывкладчиковбанка,регуляторнаядеятельность.

Khodak Yevgen. Regulatory activity of the deposit guarantee fund of individuals: 
administrative and legal aspect

TheauthorhasstudiedlegalaspectsoftheregulatoryactivitiesoftheDepositGuarantee
Fund of individuals for reimbursement of bank deposits in case, if banks fail to fulfill their
obligations; has considered its legal status and structure. The author has considered the
authoritiesofAdministrativeCouncilandExecutiveBoardoftheDepositGuaranteeFundand
directionsoftheirinteractions.Theauthorhascharacterizedthemainareasoffunctioningof
theDepositGuaranteeFundof individualswithin the systemof guaranteeing deposits. The
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author has determined the main stages of implementing regulatory activity by the Deposit
GuaranteeFund.Theauthorhasdeterminedthemainstagesofimplementingregulatoryactivity
bytheDepositGuaranteeFund,thegradualimplementationofwhichwillensuresystematic
proceduresandincreasetheeffectivenessofthesystemofguaranteeingdeposits.

Key words: systemofguaranteeingdepositsofindividuals,rightsandlegitimateinterestsof
depositors,regulatoryactivities.

В умовах фінансової і політичної кризи першочерговим завданням держави є 
відновлення економічного зростання і зниження соціальної напруги. Через низку 
проблем в економічній сфері суб’єкти ринку не можуть повною мірою спрогнозувати 
обсяги своїх втрат та терміни їх покриття, а низький рівень довіри до банків з боку 
внутрішнього інвестора не сприяє формуванню достатнього обсягу банківських ресурсів 
для фінансування потреб реального сектора економіки. За таких обставин відновлення 
довіри до банківського сектора вимагає постійного перегляду та вдосконалення 
нормативно-правової бази функціонування системи гарантування вкладів в Україні з 
метою захисту прав і законних інтересів вкладників.

Ефективність системи гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Система) залежить 
від злагодженості функціонування всіх її складових, а також від рівня нормативно-
правового забезпечення. В Україні функціонування Системи регламентується Законом 
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 № 4452-
VI1  (далі – ЗУ), Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000                    
№ 2121-III та нормативно-правовими актами Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб (далі – Фонд). 

Проблемам правового забезпечення функціонування інститутів державного 
управління присвячено праці В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, Ж.В. Завальної, 
А.Т. Комзюка, В.І. Теремецького та інших учених. Зокрема, питання ефективності 
функціонування Системи та її регулювання розглядають В.В Коваленко2, Т.В. Мазур3, 
В.І. Огієнко, О.П. Орлюк І.В. Шамова4 та ін. Попри значний науковий доробок 
попередніх досліджень з проблематики питання нормативно-правового забезпечення 
функціонування Системи не отримало належного висвітлення, а взаємозв’язки між її 
складовими й досі не систематизовані.

Фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів 
фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і їх ліквідації (ч. 1                
ст. 3 ЗУ). Згідно з ч. 2. ст. 4 ЗУ Фонд забезпечує функціонування Системи, а саме: веде 
реєстр учасників, акумулює кошти та розпоряджається ними згідно із законодавством, 
здійснює заходи щодо організації виплат відшкодувань за вкладами, а також перевірки 
банків тощо. У межах своїх функцій та повноважень Фонд здійснює нормативне 
регулювання Системи та виведення неплатоспроможних банків з ринку (ч. 1 ст. 6 ЗУ).

Органами управління Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція. 
Зокрема, адміністративна рада наділена повноваженнями щодо затвердження стратегії 

1 Просистему гарантування вкладів фізичних осіб : Закон України від 23.02.2012 № 4452-VI 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4452-17.

2 КоваленкоВ.В.Розвиток систем гарантування вкладів до і після кризи / В. В. Коваленко // 
Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – № 1. – С. 363–370.

3 Мазур Т.В. Діяльність фонду гарантування банківських вкладів: зарубіжний досвід і 
пропозиції для України / Т. В. Мазур // Підприємство, господарство і право. – 2007. – № 2(134). –                   
С. 95–98.

4 ШамоваІ.В.Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посіб. / Шамова І.В. –             
К. : КНЕУ, 2007. – 160 с.
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розвитку Фонду та його інвестиційної політики, погодження рішень і звітів виконавчої 
дирекції Фонду, прийняття рішень про аудиторські перевірки та призначення аудитора, 
затвердження кошторису витрат Фонду тощо (ч. 1 ст. 9 ЗУ). Виконавча дирекція 
Фонду здійснює управління поточною діяльністю Фонду та згідно зі ст. 12 ЗУ5 
наділена такими повноваженнями: 1)усферізабезпеченнядіяльностіФонду: приймає 
рішення про виключення банку з числа учасників Фонду; складає проект кошторису 
витрат Фонду; визначає структуру Фонду; затверджує штатний розпис Фонду; 
приймає рішення про участь Фонду у міжнародних організаціях у сфері гарантування 
(страхування) депозитів з подальшим погодженням цього рішення адміністративною 
радою Фонду; приймає нормативно-правові акти Фонду; приймає рішення щодо 
майна, що перебуває у сфері управління Фонду; приймає рішення про залучення 
кредитів від небанківських фінансових установ та іноземного кредитора з подальшим 
затвердженням цього рішення адміністративною радою Фонду; 2) щодо джерел
формуваннякоштівФонду:приймає рішення про встановлення спеціального збору до 
Фонду або диференційованих зборів до Фонду залежно від ризиків банків; приймає 
рішення про розміщення облігацій, видачу векселів та подає його на затвердження 
адміністративній раді Фонду; приймає рішення про необхідність залучення кредитів 
Кабінету Міністрів України, Національного банку України та/або безповоротної 
фінансової допомоги за рахунок Державного бюджету України; приймає рішення про 
інвестування коштів Фонду відповідно до інвестиційного плану; приймає рішення про 
нарахування та стягнення пені за несвоєчасне перерахування банком зборів до Фонду; 
приймає рішення про перенесення строку сплати регулярного збору до Фонду; 3)усфері
забезпечення відшкодування коштів за вкладами: визначає порядок ведення реєстру 
учасників Фонду та порядок відшкодування Фондом коштів за вкладами; визначає 
порядок ведення банками бази даних про вкладників та ведення Фондом відповідної 
узагальненої бази даних; призначає працівників, до повноважень яких належить 
проведення моніторингу стану дотримання банком вимог щодо формування інформації 
та ведення баз даних необхідних Фонду для підготовки проекту плану врегулювання та 
забезпечення проведення оцінки активів банку; приймає рішення про відшкодування 
коштів за вкладами у разі прийняття Національним банком України рішення про 
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку; затверджує порядок визначення 
банків-агентів та визначає на підставі цього порядку банків-агентів; приймає рішення 
про оплату Фондом витрат, пов’язаних із процедурою виведення неплатоспроможного 
банку з ринку; встановлює вимоги до змісту договорів банківського вкладу, договорів 
банківського рахунка з питань, що стосуються функціонування Системи; 4) у сфері
регуляторної діяльності: затверджує порядок проведення перевірок банків Фондом; 
приймає рішення про здійснення планових або позапланових перевірок банків Фондом; 
затверджує плани перевірок та результати їх здійснення; затверджує порядок та форми 
подання банками звітності до Фонду; приймає рішення про подання банком інформації, 
іншої ніж звітність;5)усферівиведеннянеплатоспроможнихбанківзринку: визначає 
умови та порядок здійснення виведення неплатоспроможних банків з ринку та 
ліквідації банків; утворює колегіальні органи з питань консолідації та продажу активів 
різних банків; затверджує кошторис витрат Фонду та банку на здійснення тимчасової 
адміністрації та/або ліквідації банку; затверджує план врегулювання та зміни до нього; 

5 Просистему гарантування вкладів фізичних осіб : Закон України від 23.02.2012 № 4452-VI 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4452-17.
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погоджує умови відчуження всіх або частини активів та всіх або частини зобов’язань; 
приймає рішення про створення спеціалізованої установи; ухвалює рішення про 
надання фінансової підтримки приймаючому банку; затверджує звіт уповноваженої 
особи Фонду про виконання плану врегулювання і приймає рішення про припинення 
тимчасової адміністрації банку; звертається до Національного банку України з 
пропозицією про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку; визначає 
порядок і способи реалізації майна банку, що ліквідується; затверджує ліквідаційний 
баланс та звіт уповноваженої особи Фонду про завершення ліквідаційної процедури.

Фонд є установою підзвітною Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України 
та Національному банку України (ст. 5 ЗУ). Разом із наданням звіту та аудиторського 
висновку про результати діяльності Фонду у вищезазначені установи їх оприлюднення 
здійснюється в газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України», а також на офіційній 
сторінці Фонду в мережі Інтернет згідно зі ст. 7 ЗУ.

Здійснення контролю Фондом за виконанням зобов’язань банків у зв’язку з їх 
участю в Системі (п. 2 ч. 1 ст. 30 ЗУ) відбувається шляхом подання банками звітності 
у встановлених ЗУ формі і порядку, та здійсненням Фондом періодичних перевірок. 
Згідно із ст. 31 ЗУ банк зобов’язаний подавати до Фонду балансові звіти, звіт аудитора, 
інші визначені Фондом форми звітності, документи та інформацію, необхідні для 
виконання Фондом функцій, передбачених ЗУ, у строки, формі та відповідно до вимог, 
встановлених нормативно-правовими актами Фонду.

Відповідно до затвердженого Фондом плану перевірок він має право здійснювати 
перевірку банку щодо контролю за виконанням ним зобов’язань у зв’язку з участю в 
Системі не частіше одного разу на рік на предмет: достовірності наданої Фонду звітності; 
повноти і своєчасності розрахунків з Фондом за зборами до Фонду та нарахованою 
пенею; повноти і достовірності ведення бази даних про вкладників; дотримання вимог 
щодо інформування вкладників про участь банку у Фонді тощо.

Також Фонд щонайменше один раз на три роки зобов’язаний проводити стрес-
тестування своїх учасників за визначеною методикою з метою розрахунку необхідного 
розміру базової річної ставки регулярного збору та оцінки фінансової стійкості самого 
Фонду (ч. 4 ст. 31 ЗУ).

Згідно зі ст. 32 ЗУ за клопотанням Фонду працівники Фонду мають бути залучені 
Національним банком України до проведення інспекційних перевірок банків шляхом 
їх включення до складу інспекційної групи. Виконавча дирекція Фонду затверджує для 
працівника Фонду у складі інспекційної групи Національного банку України окремий 
план перевірки.

У разі віднесення банку до категорії проблемних Фонд має право здійснювати 
позапланову перевірку такого банку з інших питань діяльності, ніж передбачені ЗУ, 
перелік яких затверджується виконавчою дирекцією Фонду з метою збору інформації 
для підготовки проекту плану врегулювання проблемного банку в разі його віднесення 
до категорії неплатоспроможних, у тому числі з метою визначення вартості активів 
проблемного банку. Також Фонд має право доступу до всіх операцій проблемного банку 
та баз даних, у тому числі право отримувати копії документів і баз даних, а також отримує 
на регулярній основі, встановленій Фондом, інформацію та звітність (ч. 7 ст. 32 ЗУ).

Регуляторна діяльність Фонду та сукупність його повноважень регламентуються ЗУ 
та нормативно-правовими актами, які приймаються Фондом згідно з п. 1 ч. 1 ст. 30 
ЗУ та забезпечують функціонування Системи. Нормативно-правові акти, на підставі 
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яких реалізується регуляторна діяльність Фонду, можна систематизувати за такими 
основними напрямами: стягнення зборів, організаційно-управлінські заходи, підготовка 
звітності, інформування, відшкодування вкладів.

Стягнення зборів. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб «Про затвердження Положення про порядок розрахунку, нарахування 
і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» від 02.07.2012                                  
№ 1; Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про 
встановлення диференційованого збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» 
від 29.03.2013 № 21.

Організаційно-управлінськізаходи. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб «Про затвердження Положення про порядок накладення 
адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб» 
від 23.07.2012 № 11; Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб «Про затвердження Положення про порядок накладання Фондом гарантування вкладів 
фізичних осіб адміністративних штрафів» від 09.08.2012 № 15; Рішення виконавчої 
дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Положення про 
виведення неплатоспроможного банку з ринку» від 05.07.2012 № 2; Рішення виконавчої 
дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Положення про 
порядок здійснення процедури ліквідації банків, зареєстрованих на території проведення 
антитерористичної операції або Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» від 
30.11.2015 № 213; Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб «Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок учасників 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» від 09.08.2012 № 16; Рішення виконавчої 
дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Положення про 
порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської та генеральної ліцензії 
на здійснення валютних операцій перехідному банку» від 20.08.2013 № 26; Рішення 
виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження 
Порядку дій працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, до повноважень 
яких належить проведення моніторингу стану дотримання банком вимог порядку 
формування та ведення баз даних про вкладників, проведення банком банківських 
операцій» від 02.11.2015 № 199; Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб «Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру 
учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» від 12.07.2012 № 7.

Звітність.Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
«Про затвердження Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб» від 09.07.2012 № 4; Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб «Про затвердження Інструкції про порядок складання звіту 
про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – 
місячна форма звітності № 1Ф» від 09.07.2012 № 5; Рішення виконавчої дирекції 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Положення про 
порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової 
адміністрації або ліквідації банку» від 23.07.2012 № 12; Рішення виконавчої дирекції 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Щодо внесення змін до Методики оцінки 
фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» від 21.02.2015                     
№ 232; Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про 
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здійснення перевірки банками бази даних про вкладників програмним забезпеченням» 
від 09.11.2015 № 205; Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб «Про затвердження Правил формування та ведення баз даних про вкладників» від 
09.07.2012 № 3; Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
«Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб» від 09.08.2012 № 16; Рішення виконавчої дирекції 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Порядку дій працівників 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, до повноважень яких належить проведення 
моніторингу стану дотримання банком вимог порядку формування та ведення баз даних 
про вкладників, проведення банком банківських операцій» від 02.11.2015 № 199.

Інформування.Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб «Про затвердження Положення про порядок інформування громадськості про 
систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.07.2012 № 10; Рішення виконавчої 
дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Інструкції про 
порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Фонді гарантування вкладів 
фізичних осіб» від 09.07.2015 № 131; Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб «Про затвердження Положення про особистий прийом громадян 
у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб» від 21.12.2015 № 233; Рішення виконавчої 
дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Порядку 
здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 
утримання та продаж заставленого майна» від 11.02.2016 № 138.

Відшкодуваннявкладів.Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб «Про затвердження Положення про порядок визначення банків-агентів 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» від 12.07.2012 № 6; Рішення виконавчої 
дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Положення 
про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за 
вкладами» від 09.08.2012 № 14; Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб «Про затвердження Положення про особливості здійснення 
виплат відшкодувань вкладникам під час проведення пілотного проекту з впровадження 
Автоматизованої системи виплат Фонду» від 19.11.2012 № 30; Рішення виконавчої 
дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Щодо строків звернення 
вкладників» від 07.03.2013 № 15; Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб «Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру 
учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» від 12.07.2012 № 7; Рішення 
виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження 
Правил формування та ведення баз даних про вкладників» від 09.07.2012 № 3.

У разі порушення банками законодавства про Систему Фонд адекватно вчиненому 
порушенню застосовує до банків адміністративно-господарські санкції у вигляді 
письмового застереження або штрафу чи розпорядження про усунення порушень 
законодавства про Систему (ч. 1 ст. 33 ЗУ). Накладення Фондом на банк адміністративно-
господарської санкції у вигляді штрафу (0,1% від розміру зареєстрованого статутного 
капіталу банку) застосовується при таких правопорушеннях: неподання, несвоєчасне 
подання або подання недостовірних відомостей банком Фонду; порушення банком 
порядку ведення бази даних вкладників; невиконання або несвоєчасне виконання 
банком рішень та/або нормативно-правових актів Фонду чи розпоряджень про 
усунення порушень. За цими правопорушеннями Фондом також може бути застосована 
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адміністративно-господарська санкція у вигляді розпорядження про усунення 
порушень вимог законодавства про Систему. За результатами розгляду справи про 
правопорушення направляється письмове застереження або приймається відповідна 
постанова чи розпорядження про усунення порушень законодавства про Систему6.

Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку у разі 
офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку 
до категорії неплатоспроможних не пізніше наступного робочого дня та запроваджує 
тимчасову адміністрацію (ст. 34. ЗУ).

Аналізуючи нормативно-правові аспекти регуляторної діяльності Фонду, можна 
визначити такі етапи її здійснення: 1-й етап – затвердження нормативно-правових актів 
Фонду щодо функціонування Системи; 2-й етап – забезпечення Фондом дотримання 
банками-учасниками Системи вимог, затверджених нормативно-правовими актами 
Фонду, щодо: своєчасної сплати зборів (у встановленому розмірі і порядку) та своєчасного 
подання звітів за формою, встановленою чинним законодавством; 3-й етап – прийняття 
Фондом необхідних змін до нормативно-правових актів відповідно до стану Системи 
(за результатами здійснення стрес-тестування банків); 4-й етап – здійснення Фондом 
планових та позапланових (у разі визнання банку проблемним) перевірок банків-
учасників Системи; 5-й етап – призначення Фондом штрафів та накладання санкцій у 
разі виявлених, у наслідку здійснення перевірок, правопорушень з боку банку; 6-й етап 
– підготовка проектів планів врегулювання проблемних банків; 7-й етап – виведення 
проблемного банку з ринку у разі прийняття Національним банком України рішення 
щодо його неплатоспроможності (запровадження тимчасової адміністрації).

Систематизація нормативно-правових актів, на підставі яких реалізується 
регуляторна діяльність Фонду, дозволяє отримати комплексне уявлення про стан 
нормативно-правового забезпечення регуляторної діяльності Фонду та визначити 
напрями його удосконалення. Подальшого наукового дослідження потребують 
нормативно-правові аспекти процесу виведення Фондом неплатоспроможних банків з 
ринку шляхом запровадження тимчасової адміністрації.

Khodak Yevgen. Regulatory activity of the deposit guarantee fund of individuals: 
administrative and legal aspect

The author has studied legal aspects of the regulatory activities of the Deposit Guarantee 
Fund of individuals for reimbursement of bank deposits in case, if banks fail to fulfill their 
obligations; has considered its legal status and structure. Provisions of legal guaranteeing the 
regulatory activities of the Deposit Guarantee Fund of individuals have been analyzed.

The objective of the article is to systematize normative and legal acts on the basis of which 
regulatory activities by the Deposit Guarantee Fund of individuals are implemented in order to 
obtain a comprehensive picture of the state of legal provision of regulatory activities of the Fund 
and determining its improvement.

The author has considered the authorities of Administrative Council (approval of the development 
strategy of the Deposit Guarantee Fund and its investment policy, approval of decisions and reports 
of the executive management of the Fund, etc.) and Executive Board (providing the Fund’s activities, 
the formation of the Fund’s assets, reimbursement of deposits, regulatory activity, withdrawal of 
insolvent banks out of the market) of the Deposit Guarantee Fund.

The author has outlined the elements of the regulatory activities of the Fund, namely: areas 
of interaction of Administrative Council and the Executive Board; processes of forming the 
Fund’s assets and implementation of refunds on deposits; organization of reports of independent 

6 Просистему гарантування вкладів фізичних осіб : Закон України від 23.02.2012 № 4452-VI 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4452-17.
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audit of banks participating in the deposit guarantee system of individuals (participating banks); 
the processes of realizing inspections of the participating banks by the Fund and the imposition 
of sanctions; the processes of withdrawal troubled banks from the market and their liquidation 
by the Fund.

The author has characterized the main areas of functioning of the Deposit Guarantee 
Fund of individuals within the system of guaranteeing deposits: charging, organizational and 
administrative measures, preparation of reports, information, reimbursement of deposits. The 
author has determined the main stages of implementing regulatory activity by the Deposit 
Guarantee Fund, the gradual implementation of which will ensure systematic procedures and 
increase the effectiveness of the system of guaranteeing deposits.

Key words: system of guaranteeing deposits of individuals, rights and legitimate interests of 
depositors, regulatory activities.
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УДК 343.131

Кримінальне провадження щодо 
військовослужбовців інших держав: 

національна усталеність та міжнародні 
особливості

Н. М. Ахтирська,  
кандидат юридичних наук,  доцент, 
головний науковий співробітник відділу
 науково-методичного забезпечення діяльності 
ВККСУ та Вищої Ради юстиції України 
Національної школи суддів України

Аналізується дія кримінального процесуального законодавства у просторі й часі.
Визначенопевніпрогалинивюрисдикціїщодовійськовослужбовцівзарубіжнихдержав.
Запропонованошляхиудосконаленняміжнародногоспівробітництва.

Ключові слова:діякримінальногопроцесуальногозаконуупросторітазаколомосіб;
кримінальнепровадженнящодовійськовослужбовцівіноземнихдержав.

Ахтырская Н. Н. уголовное преследование военнослужащих иных государств: 
национальные традиции и международные особенности

Анализируется действие уголовного процессуального законодательства в
пространстве и во времени. Установлены определенные недостатки в юрисдикции
в отношении военнослужащих зарубежных государств, внесены предложения по
усовершенствованиюмеждународногосотрудничества.

Ключевые слова: действиеуголовно-процессуальногозаконавпространствеикругу
лиц;уголовноепреследованийвоеннослужащихиностранныхгосударств.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

©АхтирськаНаталіяМиколаївна –кандидат юридичних наук,  доцент, головний науко-
вий співробітник відділу науково-методичного забезпечення діяльності ВККСУ та Вищої Ради 
юстиції України Національної школи суддів України
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Akhtyrs’ka Nataliya. Criminal prosecution of military personnel of other States: 
national traditions and international features

Analyzes the criminal procedural law in space and in time. Certain shortcomings in
jurisdictionovermilitarypersonnelofotherStatesmadeproposals to improve international
cooperation.

Key words:theoperationofthecriminalprocedurelawinspaceandnumberofpersons;
criminalprosecutionsofmilitarypersonnelofforeigncountries.

Геополітичні процеси суттєво впливають на динаміку чинного законодавства:  
удосконалюється міжнародне співробітництво  під час кримінального провадження, 
посилюється відповідальність  за тероризм,  розглядається питання щодо ратифікації 
Римського статуту  тощо.  Поява нових правових інститутів, використання європейської 
практики у здійсненні судочинства,  природно, викликає наукові дискусії та  
неодноманітну практику застосування. Однак аналіз чинного законодавства виявив, що 
навіть загальні інститути в кримінальному процесі мають неоднозначне тлумачення, 
одним з яких є  дія закону в просторі (ст. 4 КПК України), в часі (ст. 5 КПК України) та 
за колом осіб (ст. 6 КПК України).

Кримінальне провадження на території України здійснюється з підстав та в порядку, 
передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, незалежно від місця 
вчинення кримінального правопорушення (ч.1 ст. 4 КПК України). Ч. 2 ст. 4 КПК 
доповнює її вказівкою на те, що кримінальне процесуальне законодавство України 
застосовується також при здійсненні провадження щодо кримінальних правопорушень, 
вчинених на території дипломатичного представництва чи консульської установи 
України за кордоном, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за 
межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно 
приписано до порту, розташованого в Україні. Очевидно, що в частині першій статті 
4 йдеться про кримінальне провадження на території України, а в частині другій – 
про кримінальне правопорушення, вчинене на території, що визнається українською. 
Ілюстрацією такої розбіжності є випадок, коли в нейтральних водах ближче до Кенії 
пірати захопили українське судно Faina, екіпаж якого складався з 21 людини, з яких 17 - 
громадяни України (у тому числі капітан корабля), 3 - громадяни Російської Федерації, 
1 - громадянин Латвії. На підставі угоди між Україною та Кенією це судно перевозило 
військову техніку1. Українське судно з невідомих причин слідувало під прапором 
Беліза, що виключало можливість застосувати ч. 2 ст. 4 КПК України. Але даний злочин 
вчинено проти інтересів України, спричинена шкода життю та здоров’ю громадян 
України. Відповідно  постає питання, чи можна застосувати ч. 1 ст. 4 КПК? Однак 
без проведення розслідування причини появи іноземного розпізнавального знака на 
території, яка визнається українською, пірати після виплати їм викупу були відпущені.

Аналіз норм КПК України не дає відповідей на низку питань, зокрема: якщо злочин 
вчиняється за межами України проти інтересів держави або проти громадян України, чи 
можна проводити розслідування в Україні, якщо особа, яка вчинила злочин на території 
іншої держави, не була піддана кримінальному переслідуванню; чи можна в такому 
випадку застосувати екстрадицію.  В ст. 573 КПК України визначено, що запит про 
видачу особи (екстрадицію) направляється за умови, якщо за законом України хоча б за 
один із злочинів, у зв’язку з якими запитується видача, передбачено покарання у виді 

1 ГрохольськаО.Пірати захопили українське судно  [Електронний ресурс] / О. Грохольська. 
– Режим доступу : http://news.tochka.net/ua/6083-piraty-zakhvatili-ukrainskoe-sudno/
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позбавлення волі на максимальний строк не менше одного року або особу засуджено 
до покарання у виді позбавлення волі й невідбутий строк становить не менше чотирьох 
місяців. Як бачимо, законодавець не уточнює місце вчинення злочину, за який особа 
може бути видана іншій державі (на території України чи на території іншої держави).

Відповідь, на нашу думку, міститься в рішенні Європейського суду з прав людини у 
справі «Ранцев проти Кіпру та Росії», в якому «Суд дійшов висновку про порушення норм 
міжнародного права щодо захисту прав заявника, якого припустилися правоохоронні 
органи Кіпру та Російської Федерації, не скоординувавши свої зусилля на розслідуванні 
факту торгівлі людьми та загибелі доньки заявника. Згідно зі ст. 10 Палермського 
протоколу, кожна Сторона має забезпечити, щоб жертва злочину, вчиненого на території 
Сторони, яка не є країною її проживання, могла подати скаргу до компетентних органів 
своєї держави проживання»2.  Це свідчить про теоретичну можливість відкриття 
кримінального провадження за фактом вчинення злочину за межами держави. 

В теорії кримінального процесу розглядаються дві моделі проведення розслідувань: 
1) паралельне  (координоване) розслідування, коли представники кожної держави 
діють на території своєї юрисдикції та оперативно обмінюються доказами; 2) єдине 
(інтегроване) розслідування, коли діє єдина спільна слідча група, до якої включені 
представники різних держав.  На практиці такі випадки є поодинокими, позаяк є низка 
факторів, що перешкоджають цьому: фінансові труднощі, мовний бар’єр, побоювання 
порушення державного суверенітету тощо. 

В умовах воєнного конфлікту доцільно особливу увагу приділити аналізу 
специфіки кримінального провадження щодо військовослужбовців. У ч. 3 ст. 4 КПК 
України передбачено: «Якщо міжнародними договорами, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, передбачено поширення юрисдикції України 
на особовий склад Збройних Сил України, який перебуває на території іншої 
держави, то провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території 
іншої держави стосовно особи з такого особового складу, здійснюється в порядку, 
передбаченому цим Кодексом». Дана стаття врегульовує процедуру кримінального 
провадження щодо особового складу ЗСУ. Проте, виходячи з необхідності постійного 
підтримання на належному рівні обороноздатності держави, боєздатності Збройних 
Сил України, інших військових формувань, в Україні та на території інших держав 
проводяться спільні військові навчання, до участі в яких залучається значна 
кількість військовослужбовців. Як свідчить слідча та судова практика, окрім 
виконання покладених на них обов’язків, вони можуть вчинити також кримінальні 
правопорушення (в Японії суд засудив військовослужбовця НАТО за зґвалтування). 
А тому постає дилема, яке законодавство застосовувати під час кримінального 
провадження, яка країна має право здійснювати таке провадження щодо іноземного 
військовослужбовця тощо? 

Враховуючи зобов’язання України як держави – учасниці програми «партнерство 
заради миру», а також її зобов’язання як держави – учасниці Угоди між державами 
Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть участь у програмі 
«Партнерство заради миру», щодо статусу їхніх збройних сил,  прийнято рішення 

2 Ранцев против Кипра и России (Rantsev v. Cyprus and Russia): Постановление Европейского 
Суда по правам человека от 07 января 2010 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   http://
europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/rancev-protiv-kipra-i-rossii-post-
anovlenie-evropejskogo-suda/
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допустити в 2016 році на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях 
підрозділи збройних сил зарубіжних держав: 

 Сполучених Штатів Америки, інших держав - членів НАТО та держав - учасниць 
програми “Партнерство заради миру” (до п’яти тисяч військовослужбовців з озброєнням 
і військовою технікою, до 12 літаків і вертольотів) на строк до 366 діб у січні — грудні 
2016 року в рамках багатонаціонального навчання з підготовки підрозділів збройних 
сил;

Канади, Литовської Республіки, Республіки Польща (до 600 військовослужбовців з 
озброєнням і військовою технікою) на строк до 25 діб у травні - листопаді 2016 року в 
рамках багатонаціонального навчання “Кленова арка - 2016”;

Сполучених Штатів Америки, інших держав - членів НАТО та держав-учасниць 
програми “Партнерство заради миру” (до двох тисяч військовослужбовців з озброєнням 
і військовою технікою, до 15 кораблів, до 5 підводних човнів, до 12 літаків і вертольотів, 
до 100 одиниць колісної техніки) на строк до 25 діб у червні - жовтні 2016 року в рамках 
українсько-американського навчання “Сі Бриз - 2016”;

Сполучених Штатів Америки, інших держав - членів НАТО та держав - учасниць 
програми “Партнерство заради миру” (до 2000 військовослужбовців з озброєнням 
і військовою технікою, до 5 літаків, до 10 вертольотів) на строк до 25 діб у червні - 
листопаді 2016 року в рамках українсько-американського навчання “Репід Трайдент - 
2016”3.

Окрім цього, Законом України «Про порядок допуску та умови перебування 
підрозділів збройних сил інших держав на території України» передбачено, що 
«підрозділи збройних сил інших держав можуть бути допущені  на територію України з 
метою надання  Україні,  на  її  прохання,  допомоги  у вигляді проведення на її території 
міжнародної операції з підтримання миру і безпеки на підставі рішення ООН та/або ЄС 
(п. е ч. 1 ст. 3)4.   Законодавець визначив, що особи   військового  і  цивільного  персоналу  
підрозділів збройних сил інших держав та члени їх сімей,  які  перебувають  на території 
України, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі  
обов’язки,  як  і  громадяни  України,  за винятками, встановленими  Конституцією  
України, законом чи міжнародними договорами України. У разі,  коли особа військового  
чи  цивільного  персоналу підрозділу збройних сил іншої держави, яка підозрюється у 
вчиненні злочину на території України,  перебуває за її межами, питання про притягнення  
її  до відповідальності вирішується згідно із законом та міжнародними договорами 
України.  Особи військового персоналу підрозділів збройних сил інших держав  під  час  
перебування  на території України мають право на  носіння  та застосування  зброї  під  
час  виконання  у  встановленому порядку обов’язків  військової  служби  в  межах  місць   
дислокації   цих підрозділів, а також у місцях проведення ними військових навчань і 
підготовки підрозділів відповідно до мети перебування в Україні. У разі  порушення 
зазначених вимог зброя та боєприпаси,  що належать особам військового персоналу,  

3 ПроПлан проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних Сил 
України на території України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України 
на 2016 рік і про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2016 
році для участі у багатонаціональних навчаннях : Указ Президента України №721/2015  від 24 
грудня 2015 р.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   http://www.president.gov.ua/docu-
ments/7212015-19690

4 Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на 
території України : Закон України  від 22.02.2000 р. // Голос України.  –  2000. – 21.03.
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вилучаються  відповідними  органами України в установленому порядку5.  А чи можна 
притягати до відповідальності, чи вирішувати питання дипломатичним шляхом? Усе це 
дає підстави, зробити висновок про наявність певних неузгодженостей, що призводить 
до неоднозначності дій правоохоронних органів та суду у випадку вилучення зброї у 
такого військовослужбовця за межами дислокації баз. 

Законодавець при визначенні юрисдикції, яка поширюється на військовослужбовців 
інших держав у випадку вчинення ними кримінального правопорушення, мав чітко 
розмежувати статус, належність до військового блоку НАТО чи до військовослужбовців 
інших держав, які беруть участь у військових навчаннях. Такий підхід зумовлений 
існуванням двох   видів договорів – двосторонніх договорів між державами та 
багатосторонніх договорів, якими введена диференціація статусу військовослужбовців, 
-  Угода між державами-учасницями Північноатлантичного договору та іншими 
державами, які беруть участь у програмі “Партнерство заради миру”, щодо статусу 
їхніх збройних сил від 19.06.1995р. (ратифікована Україною 02.03.2000р.)6 та Угода 
між сторонами Північноатлантичного договору стосовно статусу їхніх збройних сил 
від 19.06.1951р. (застосовується з 26.05.2000р.)7. Хоча Україна не є учасником Угоди 
НАТО, вона беззастережно зобов’язана виконувати її положення щодо поширення 
юрисдикції, оскільки Україна підписала та ратифікувала Угоду між державами-
учасницями Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть участь у 
програмі “Партнерство заради миру”, щодо статусу їхніх збройних сил від 19.06.1995р., 
відповідно до якої «всі держави-учасниці  цієї  Угоди  застосовують  положення  Угоди  
між Сторонами   Північноатлантичного   Договору   щодо  статусу  їхніх збройних сил,  
яку вчинено у Лондоні 19 червня 1951 р. та   яка  надалі  іменується  НАТО  УСЗС,  таким  
чином,  ніби  всі Держави-учасниці цієї Угоди є Сторонами НАТО УСЗС».

  У ст. 1 Угоди дається визначення сторонам, які задіяні у виконанні умов угоди: 
d) “Держава,  що направляє”, означає Договірну  Сторону,  якій належать збройні 
сили; e) “Держава,   що  приймає”,  означає  Договірну  Сторону,  на території 
якої розміщено збройні  сили  або  цивільний  компонент, незалежно  від  того,  чи  
базуються  вони  на  цій території,  чи здійснюють через неї транзит.  Відповідно до 
статті VII: a) військові органи влади Держави,  що направляє, мають право здійснювати 
в Державі,  що приймає, будь-яку кримінальну й дисциплінарну юрисдикцію,  надану 
їм відповідно  до  законодавства  Держави,  що направляє,  над  усіма  особами,  що 
підпорядковуються військовому праву цієї Держави.   Військові органи влади Держави,  
що  направляє,  мають право   здійснювати   виняткову   юрисдикцію   над   особами,   що 
підпорядковуються  військовому  праву   цієї   Держави,   стосовно правопорушень,  у  
тому  числі  правопорушень,  які  стосуються її безпеки,  за які передбачено покарання 
відповідно до законодавства Держави,  що  направляє,  але  не  до  законодавства  Держави,  
що приймає. Отже, переважне право на проведення кримінального провадження має 
країна, яка направляє військовослужбовців.

5 Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на 
території України : Закон України  від  от 22.02.2000 № 1479-III // Голос України. – 2000. – 21.03.

6 Угода  між Державами-учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, 
які беруть участь у програмі  “Партнерство заради миру”, щодо статусу  їхніх збройних сил від 
19.06.1995р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/994_042

7 Угода між сторонами Північноатлантичного договору стосовно статусу їхніх збройних сил 
від 19.06.1995р. // Офіційний вісник України. –  2009. – № 63.
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 Певним чином розширено й права підозрюваного. Зокрема, щоразу,  коли член 
збройних сил чи  цивільного  компонента або  член  його  сім’ї  переслідується в судовому 
порядку в рамках юрисдикції Держави, що приймає, він має право: «a) на негайний та 
невідкладний розгляд справи судом;  c) на проведення очних ставок зі свідками, які 
свідчать проти нього; d) на процедуру примусового  залучення  до  судового  процесу 
свідків захисту,  якщо вони підпадають під юрисдикцію Держави,  що приймає».

Кримінальним кодексом України передбачається, в окремих випадках, вирішення 
питання «дипломатичним шляхом» ( ч. 4 ст. 6), що не відображено в нормах 
Кримінального процесуального кодексу України.

Отже, аналіз законодавства України та міжнародних угод свідчить про наявність 
окремих неузгодженостей та «білих плям» у визначенні юрисдикції країни, на 
яку покладається розслідування кримінального правопорушення на території, яка 
визнається територією України;  в унормуванні кримінального провадження щодо 
військовослужбовців зарубіжних держав, які перебувають на території України 
(критеріями є належність до НАТО чи до військових формувань інших держав; територія 
бази; вид кримінального правопорушення; вид правовідносин, яким завдається шкода; 
держава, якій кримінальним правопорушенням завдається шкода тощо).  Попри 
безумовну потребу в умовах воєнної конфронтації здійснювати інтеграцію задля 
забезпечення безпеки держави, доцільно  доповнити законодавство уточненнями, які 
б забезпечили виконання завдань кримінального судочинства для уникнення практики 
інших країн, де за вчинення злочинів вказані суб’єкти залишились  непокараними8.

Akhtyrs’ka Nataliya. Criminal prosecution of military personnel of other States: 
national traditions and international features

Geopolitical processes significantly affect the dynamics of the current legislation: improving 
international cooperation during criminal proceedings, increasing liability for terrorism, the 
issue of ratification of the Rome Statute and the like. The emergence of new legal institutions, 
introduction of European practices in litigation is naturally a scientific debate and no unanimous 
practice of applying. However, the analysis of existing legislation revealed that even common 
institutions in the criminal process have an ambiguous interpretation, one of which is the law 
in space (art. 4 of the CPC of Ukraine), in time (article 5 of the code of criminal procedure) 
and on the number of persons (article 6 of CPC of Ukraine). Analysis of the norms of the code 
of criminal procedure does not give answers to several questions, in particular if the crime 
is committed outside of Ukraine against the interests of the state, or against the citizens of 
Ukraine, it is possible to conduct investigations in Ukraine, if a person commits a crime on the 
territory of another state was not subject to criminal prosecution? Is it possible in this case to 
apply the extradition?

 In article 573 of the CPC of Ukraine stipulates that the request for extradition of a person 
(extradition) is sent provided that under the law of Ukraine at least for one of the offences for 
which extradition is requested is punishable by imprisonment for a maximum term not less 
than one year or a person sentenced to penalty of imprisonment and the unexpired term is not 
less than four months. As you can see, the legislator does not specify the place of Commission 
of a crime for which a person may be extradited to another state (on the territory of Ukraine 
or on the territory of another state). The answer, in our opinion, is contained in the decision 
of the European court of human rights in the case of “Rantsev against Cyprus and Russia”, 
in which “the Court came to the conclusion about the violation of international law regarding 
protection of the rights of the applicant, which allowed law enforcement agencies of Cyprus 
and the Russian Federation have not coordinated their efforts on the investigation of human 

8 ЧП с военными моряками НАТО в Прибалтике [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   
http://nnils.livejournal.com/1797155.html
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trafficking and the death of the daught According to article 10 of the Palermo Protocol, each 
Party must ensure that the victim of a crime committed on the territory of a Party which is not a 
state of residence, may file a complaint to the competent authorities of their state of residence.” 

The title indicates the theoretical possibility of opening criminal proceedings on the fact of 
committing a crime outside the state. In the theory of criminal process examines two models 
of investigation: 1) parallel (coordinated) inquiry when representatives of each state act on the 
territory of their jurisdiction and quickly share evidence; 2) unified (integrated) investigation 
when a joint investigation team, which includes representatives of different countries. The law 
of Ukraine “On the procedure of admittance and conditions of stay of divisions of armed forces 
of other States on the territory of Ukraine” provides that “units of the armed forces of other 
States can be admitted to the territory of Ukraine for the purpose of granting to Ukraine, at its 
request, assistance in the form of a holding on its territory of the international peacekeeping 
and security on the basis of the decision of the UN and/or EU (section e of part 1 of article 3) .

 Although Ukraine is not a party to the Agreement of NATO, it is unconditionally obliged 
to comply with its provisions regarding jurisdiction, since Ukraine has signed and ratified the 
Agreement among the States parties to the North Atlantic Treaty and other States participating in 
the Partnership for peace regarding the status of their armed forces from 19.06.1995, according 
to which “all States parties to the present Agreement apply the provisions of the Agreement 
between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the status of their armed forces, done 
in London on 19 June 1951. and which is hereinafter referred to as NATO USSS, so that all 
countries participating in this Agreement by the Parties to NATO USSS”. In a certain way and 
expanded the rights of the suspect. In particular, each time a member of the armed forces or 
civilian component or a family member is prosecuted under the jurisdiction of a receiving State 
he shall be entitled: “(a) a prompt and speedy trial; (c) to be confronted with the witnesses who 
testify against him; (d) the procedure of forced bringing to trial witnesses protection if they fall 
under the jurisdiction of a State that accepts”.

Consequently, the analysis of the current legislation and international agreements indicates 
the existence of certain inconsistencies and “white spots” in the definition of the jurisdiction 
which is vested with the investigation of criminal offences in the territory, which is recognized 
by the territory of Ukraine; the regulation of criminal proceedings against military personnel of 
foreign States who are on the territory of Ukraine ( the criteria are belonging to NATO or the 
military forces of other States; a territory; criminal offense; the type of legal relationship that is 
harmed; the state, which is a criminal offence harmed, and the like). Despite the obvious need 
for a military confrontation to be integrated to ensure the security of the state, it is advisable 
to introduce legislative refinements that would ensure the implementation of tasks of criminal 
proceedings to avoid the practices of other countries where for committing crimes these persons 
had not been punished.

Key words: the operation of the criminal procedure law in space and number of persons; 
criminal prosecutions of military personnel of foreign countries.
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УДК 344.2

Кримінально-правова охорона
суспільних відносин у сфері забезпечення 

обороноздатності держави

О. М.  Сарнавський,  
кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник,
полковник юстиції

Досліджуються питання кримінально-правового забезпечення виконання державою
функції оборони. Обґрунтовується доцільність здійснення кримінально-правової охорони
суспільних відносин оборонної сфери комплексом норм Особливої частини КК України,
систематизованих в окремому розділі “Злочини у сфері забезпечення обороноздатності
держави”.Пропонуєтьсявінтересахобороноздатностідержавикриміналізуватисуспільно
небезпечнідіяннявінформаційнійсферітасферімобілізаційногоматеріальногорезерву.

Ключові слова: функція оборони, обороноздатність держави, суспільні відносини,
військовізлочини,військовіформування.

Сарнавский А.Н. уголовно-правовая охрана общественных отношений в сфере 
обеспечения обороноспособности государства

Исследуются вопросы уголовно-правового обеспечения исполнения государством
функцииобороны.Обосновываетсяцелесообразностьосуществленияуголовно-правовой
охраны общественных отношений оборонной сферы комплексом норм Особенной
части УК Украины, систематизированных в отдельном разделе “Преступления в
сфере обеспечения обороноспособности государства”. Предлагается в интересах
обороноспособности государства криминализировать общественно опасные деяния в
информационнойсфереисферемобилизационногоматериальногорезерва.

Ключевые слова:функцияобороны,обороноспособностьгосударства,общественные
отношения,воинскиепреступления,воинскиеформирования.

Sarnavsky Olexandr. Criminal-legal protection of social relations in the sphere of 
maintenance the defensibility of state

Thearticleinvestigatesthequestionsofcriminal-legalmaintenanceimplementationstate
functionofdefense.Itissubstantiatedexpediencyofcriminal-legalprotectionofsocialrelations
inthesphereofdefensethroughnormsoftheSpecialpartoftheCriminalCodeofUkrainethat
systematized inaseparatesection“Crimes in thesphereofmaintenance thedefensibilityof
state”.Itisproposedintheinterestsofdefensibilityofstatetocriminalizesociallydangerous
actsinformationalsphereandsphereofmobilizationmaterialreserves.

Key words: function of defense, defensibility of state, social relations, military crimes,
militaryformations.

Збройний конфлікт, що триває більше двох років у східних регіонах України,  
зумовив неабияке посилення уваги держави та суспільства до питань забезпечення 

© Сарнавський Олександр Миколайович – кандидат юридичних наук, старший науковий 
співробітник, полковник юстиції
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обороноздатності України. Непорушність її кордонів та інші суверенні права фактично 
не були забезпечені дипломатичними засобами, передбаченими нормами міжнародного 
права. Виявилися  недієвими, зокрема, і норми Меморандуму (1994 р.) про гарантії 
безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної 
зброї. За таких обставин ще більшої переконливості набуває твердження начальника 
Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника 
В.М. Замани, висловлене ще до початку дестабілізації ситуації на cході України, про те, 
що не варто сподіватись на сторонню допомогу в захисті суверенітету і територіальної 
цілісності держави, розраховувати слід на власні сили1.

Оборонний потенціал Збройних Сил України та інших військових формувань, 
утворених відповідно до законів України, значною мірою залежить від стану військового 
правопорядку. В комплексі завдань, які постають перед державою щодо забезпечення 
останнього, пріоритетне місце належить запобіганню та протидії військовим злочинам 
як одному з основних напрямів кримінально-правової політики України. Розробка та 
реалізація цього напряму потребує належного наукового супроводу. 

Аналітичний огляд сучасних кримінально-правових досліджень, пов’язаних 
із проблемами кримінальної відповідальності за вчинення військових злочинів, 
свідчить про зростання інтересу в науковому середовищі до цієї проблематики, а 
також про спрямованість зусиль науковців на якісне та поглиблене її вирішення. Так, 
протягом останніх п’яти років були підготовлені дисертаційні та монографічні роботи                         
В.П. Бодаєвським, Є.С. Ковалевською, Ю.Б. Курилюком, Є.Б. Пузиревським. На рівні 
окремих наукових публікацій вказана проблематика висвітлювалась М.М. Івлєвим,  
М.І. Карпенком, А.С. Овчаренком, О.Р. Полегенькою, М.М. Сеньком, М.С. Туркотом, 
С.О. Харитоновим та ін. У контексті досліджуваної тематики варто відзначити й внесок 
учених радянської доби В.Д. Меньшагіна та В.П. Шуплєнкова, у докторських дисертаціях 
яких порушувалися проблеми боротьби зі злочинами проти оборони держави.

Арсенал наукових здобутків кримінально-правових досліджень військових 
злочинів є ціннісним підґрунтям для наукових пошуків, спрямованих на підвищення 
ефективності кримінально-правової охорони суспільних відносин у сфері 
забезпечення обороноздатності держави. Цій спрямованості присвячується й дана 
наукова стаття.

Для досягнення поставленої мети гносеологічний процес має у достатній мірі 
торкнутися аналітики законодавства, яким регулюються суспільні відносини цієї 
категорії. Дотримуючись принципу ієрархії правових норм, розпочнемо з аналізу норм 
Основного закону України. 

У вітчизняній системі права конституційно-правове регулювання оборонної 
сфери здійснюється окремими статтями Конституції України (без систематизації їх у 
самостійний розділ). Серед них вагоме значення має стаття 17. У частині першій цієї  
статті однією із найважливіших функцій держави визначається захист суверенітету і 
територіальної цілісності України. Виконання цієї пріоритетної функції, а також функції 
оборони України та захисту її недоторканності покладається на Збройні Сили України 
(ч. 2 ст. 17). Ці функції держави, виходячи із їх сутнісних ознак, органічно пов’язані між 
собою. 

1 ЗаманаВ.М. Армія вийде з облоги давніх проблем / В.М. Замана // Урядовий кур’єр. –  
2012. –  № 173. – С. 9.
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На законодавчому рівні засади оборони України визначені у Законі України “Про 
оборону України”2. Згідно із ст. 2 цього Закону оборона України базується на готовності 
та здатності органів державної влади, усіх ланок воєнної організації України, органів 
місцевого самоврядування, єдиної системи цивільного захисту, національної економіки 
до переведення, при необхідності, з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії, 
ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави 
до оборони. В останні роки цей Закон, а також інші закони, які становлять правову 
основу для реалізації оборонної політики держави (“Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію”, “Про військовий обов’язок і військову службу” та ін.), зазнали суттєвих 
змін. Внесення цих змін було обумовлено потребою приведення законодавства 
оборонної сфери у відповідність до реалій суспільного життя. Крім того, у контексті 
оновлення нормативно-правової бази знаковими подіями сучасного періоду, безперечно, 
слід визнати й прийняття Стратегії національної безпеки України3, Воєнної доктрини 
України4, Концепції розвитку сектора безпеки і оборони України5.

Позитивно оцінюючи вищевказану динаміку вдосконалення механізму правового 
регулювання суспільних відносин оборонної сфери, здійсненого як на законодавчому 
рівні, так і на рівні підзаконних нормативно-правових актів, вважаємо за доцільне 
висловити авторську позицію щодо актуальності розгляду питання про конструювання 
у Конституції України окремого розділу, нормами якого б здійснювалося конституційно-
правове регулювання суспільних відносин оборонної сфери. Порівняльно-правовий 
метод наукового пізнання дає можливість засвідчити, що такий підхід у регулюванні 
суспільних відносин цієї категорії передбачено у конституціях ФРН (розділ Х-а 
“Стан оборони”), Швеції (глава 13 “Війна і небезпека війни”) та інших країн. На 
нашу думку, ці норми, у разі юридико-технічного закріплення у Конституції України, 
були б відправною першоосновою як для законодавства у сфері оборони, так і для 
кримінального законодавства у частині забезпечення кримінально-правової охорони 
суспільних відносин, пов’язаних із виконанням державою функції оборони.

У Кримінальному кодексі України (далі – КК України) основу кримінально-правового 
захисту суспільних відносин цієї категорії становить розділ XIX “Злочини проти 
встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)”. Його норми 
сконструйовані на основі системотворчого критерію – порядку несення військової 
служби. Цей порядок встановлений у державі у військових формуваннях та є засобом 
виконання ними оборонної функції. Водночас слід враховувати, що вказана функція 
виконується у державі не лише військовими формуваннями. І тому при вирішенні 
питання щодо кримінально-правового забезпечення її виконання необхідно розглядати 
набагато ширше коло суспільних відносин, ніж охоронюване нині нормами розділу XIX 
КК України.

2 Прооборону України : Закон України від 6 грудня 1991 року № 1932-XII // ВВР України. – 
1992. – № 9. – Ст. 106.

3 Прорішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про 
Стратегію національної безпеки України” : Указ Президента України від 26 травня 2015 року         
№ 287/2015 // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 95.

4 Прорішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про 
нову редакцію Воєнної доктрини України” : Указ Президента України від 24 вересня 2015 року 
№ 555/2015 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 78. – Ст. 2592.

5 Прорішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року “Про 
Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України” : Указ Президента України від                      
14 березня 2016 року № 92/2016 // Урядовий кур’єр. – 2016. – № 52. 
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Високий ступінь соціальної значущості виконання функції оборони України, 
унормованість її на конституційному рівні (ст. 17 Конституції України), а також перегляд 
концепції оборони (п. 34 Воєнної доктрини України), який детермінований ускладненням 
безпекового середовища довкола України в останні роки, обумовлюють у сукупності 
потребу в особливій, відмінній від існуючої, кримінально-правовій охороні суспільних 
відносин оборонної сфери. На нашу думку, для забезпечення кримінально-правової 
охорони суспільних відносин цієї категорії (однорідних за своєю соціальною сутністю) 
доцільно сконструювати в Особливій частині КК України новий розділ. Враховуючи, 
що військові формування є головними суб’єктами виконання оборонної функції, розділ 
XIX КК України має розглядатись у якості базового для формування системи складів 
злочинів цього нового розділу.

З огляду на сутність зазначених вище суспільних відносин як об’єкта кримінально-
правової охорони та враховуючи результати аналізу Особливої частини КК України, 
проведеного на предмет застосованих законодавцем підходів до формулювання назв 
її розділів, вважаємо прийнятним запропонувати наступну назву для нового розділу – 
“Злочини у сфері забезпечення обороноздатності держави”. Використання прийому 
законодавчої техніки у виді “Злочиниусфері…” не порушуватиме уніфікацію термінології 
кримінального закону. Такий прийом законодавцем застосовано при формулюванні назв 
5 розділів Особливої частини КК України (VII, XIII, XIV, XVI та ХVII). 

Запропонований варіант назви розділу обумовлює необхідність з’ясування значення 
термінів “сфера”,“забезпечення”,“обороноздатністьдержави”. У довідкових джерелах 
під сферою розуміється область фізичного або духовного життя, діяльності людини 
чи суспільства6, під забезпеченням – гарантування чогось7. Поняття обороноздатності 
держави визначено на законодавчому рівні. Згідно зі ст. 1 “Визначення основних термінів” 
Закону України “Про оборону України” обороноздатність держави  – це здатність держави 
до захисту в разі збройної агресії або збройного конфлікту. Вона складається з матеріальних 
і духовних елементів та є сукупністю воєнного, економічного, соціального та морально-
політичного потенціалу в сфері оборони та належних умов для його реалізації.

Поняття обороноздатності держави має багатоаспектний характер. Ця властивість 
суттєво впливає на процес визначення групи злочинів, відповідальність за вчинення 
яких має передбачатися нормами запропонованого розділу. Слід враховувати, 
що дослідження кримінальної відповідальності на рівні окремої групи злочинів 
має методологічні особливості та становить певну складність. У науковій роботі, 
присвяченій методологічним засадам дослідження проблем Особливої частини 
кримінального права, М.І. Панов та Н.О. Гуторова зазначають: “Складнішим є процес 
дослідження проблем на рівні окремої групи злочинів, які посягають на один і той 
же родовий (видовий) об’єкт і які передбачені в нормах певного розділу Особливої 
частини КК. … У процесі абстрагування від індивідуальних (особливих) ознак 
абстракцій нижчого рівня і встановлення при цьому ознак більш загального порядку, 
характерних цим абстракціям (видовим поняттям), виникають логіко-гносеологічні та 
юридичні підстави для розробки абстракції вищого рівня – родового наукового поняття 
окремої групи злочинів. …Таке розроблене поняття становить наукову абстракцію 

6 Новий тлумачний словник української мови : у 3 т. / уклад.: В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. – 
К. : Аконіт, 2007. – Т.3. – С. 489.

7 Новий тлумачний словник української мови : у 3 т. / уклад.: В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. –  
К. : Аконіт, 2007. – Т.1. – С. 684.
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середнього рівня, яка займає проміжне місце між науковими абстракціями нижчого 
рівня (видовими поняттями конкретних видів злочинів) і абстракцією вищого рівня 
(загальним поняттям злочину), що виконує функцію фундаментальної категорії 
кримінального права”8. У цьому контексті зазначимо, що, не зважаючи на відносно 
незначний час з моменту прийняття чинного КК України, багатьма вітчизняними 
науковцями висловлюються аргументовані пропозиції щодо удосконалення механізму 
кримінально-правової охорони тих чи інших об’єктів шляхом конструювання нових 
розділів у складі Особливої частини КК України. Так, за результатами проведеного на 
докторському дисертаційному рівні кримінально-правового дослідження В.Б. Харченко 
аргументовано пропонує здійснювати кримінально-правову охорону прав на результати 
творчої діяльності та засоби індивідуалізації нормами, систематизованими в окремому 
розділі Особливої частини кримінального закону9. Зауважимо, що такі наукові здобутки 
слід визнавати особливо цінними з огляду на постановку та вирішення кримінально-
правової проблематики на рівні групи злочинів.

Вважаємо, що реалії сьогодення мають спонукати законодавця до розгляду у ході 
законотворчої діяльності комплексу актуальних питань, пов’язаних із кримінально-
правовим забезпеченням виконання державою функції оборони. Зокрема, вбачається 
необхідність у проведенні аналізу на предмет доцільності криміналізації суспільно 
небезпечних діянь в інформаційній сфері, у сфері мобілізаційного державного 
резерву. Крім того, на реалізацію ідеї здійснення кримінально-правової охорони 
суспільних відносин оборонної сфери єдиним комплексом норм, систематизованих у 
окремому розділі, вбачається доцільність включення до цього розділу складів злочинів, 
передбачених статтями 335 “Ухилення від призову на строкову військову службу”, 336 
“Ухилення від призову за мобілізацією”, 337 “Ухилення від військового обліку або 
спеціальних зборів” КК України, за ознакою родового об’єкта посягання.

У розвиток авторської позиції щодо криміналізації суспільно небезпечних діянь 
зазначимо, що сучасний етап розвитку суспільства характеризується дедалі зростаючою 
роллю інформаційної сфери, яка активно впливає на стан політичної, економічної, 
оборонної та інших складових безпеки держави10. Однією із головних тенденцій, під 
впливом якої відбувається формування та розвиток безпекового середовища у світі, 
є зміщення акцентів у воєнних конфліктах на комплексне використання воєнних і 
невоєнних інструментів (економічних, політичних, інформаційно-психологічних 
тощо), що принципово змінює характер збройної боротьби (п. 6 Воєнної доктрини 
України). Військові фахівці П.С. Прибутько та І.Б. Лук’янець, розкриваючи суть 
сучасної інформаційної війни та інформаційно-психологічного впливу, наголошують, 
що нездатність забезпечити надійний захист інформації своїм національним, духовним 
цінностям призводить до розладу державних інститутів, ставить під сумнів історичну 
перспективу будь-якого суспільства11. 

8 ПановМ.І.Методологічні засади дослідження проблем Особливої частини кримінального 
права / М.І. Панов, Н.О. Гуторова // Проблеми законності : Респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. 
В.Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2009. – Вип. 100. – С. 293, 294.

9 ХарченкоВ.Б. Кримінально-правова охорона прав на результати творчої діяльності та засоби 
індивідуалізації в Україні : монографія / Харченко В.Б. – Х. : ХНУ імені Каразіна, 2011. – 480 с.

10 ЮдінО.К. Інформаційна безпека держави : навч. посіб. / О.К. Юдін, В.М. Богуш. – Х. : 
Консум, 2005. – С. 446.

11 ПрибутькоП.С.Інформаційні впливи: роль у суспільстві та сучасних воєнних конфліктах / 
П.С. Прибутько, І.Б. Лук’янець. – К. : Вид. Паливода А.В., 2007. – С. 38.
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Окреслена значущість суспільних відносин інформаційної сфери, пов’язаних із 
виконанням державою функції оборони, обумовлює потребу в організації їх захисту 
кримінально-правовими засобами. За таких обставин, на нашу думку, інтереси 
забезпечення обороноздатності держави потребують криміналізації суспільно 
небезпечних діянь, пов’язаних із: несанкціонованим втручанням в інформаційну 
інфраструктуру органів військового управління; порушеннями встановленого 
регламенту збору, обробки, зберігання і передачі інформації, що знаходяться на 
підприємствах оборонно-промислового комплексу; знищенням духовного потенціалу 
військовослужбовців; провокуванням акцій непокори тощо.

Не меншу актуальність у сучасний період набувають і питання забезпечення 
мобілізаційного матеріального резерву. Наслідки порушень, допущених зберігачами 
мобілізаційного матеріального резерву (неналежне зберігання, самовільне використання, 
відчуження тощо), Україна гостро відчула на початку 2014 року, в особливий період. 
Низький рівень логістики, неспроможність у короткі терміни налагодити виробництво 
для реалізації оборонних цілей та інші чинники вкрай негативно вплинули на стан 
обороноздатності держави. Роль адміністративно-правових засобів (ст. 210-1 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення) у забезпеченні охорони суспільних відносин, 
пов’язаних із мобілізаційним матеріальним резервом, виявилася малоефективною. 

Отже, сучасний стан України у безпековому вимірі висуває потребу в оптимізації 
механізму кримінально-правової охорони суспільних відносин, пов’язаних із виконанням 
державою функції оборони. З точки зору структуризації вітчизняного кримінального 
законодавства та з урахуванням високого ступеня соціальної значущості суспільних 
відносин цієї категорії пропонується їх кримінально-правову охорону здійснювати 
єдиним комплексом норм Особливої частини КК України, систематизованих в окремому 
розділі із назвою: “Злочини у сфері забезпечення обороноздатності держави”. Ознаки 
складів злочинів цього розділу мають знайти конструктивне нормативне закріплення, 
виходячи із сутності об’єкта посягання групи злочинів (родового об’єкта злочинів).

Sarnavsky Olexandr. Criminal-legal protection of social relations in the sphere of 
maintenance the defensibility of state

In the article questions of criminal-legal maintenance implementation state the function 
of defense are investigated.  The modern condition of Ukraine The current state of Ukraine in 
the security dimension proposes the need to optimize the mechanism for its implementation. 
Criminal-legal means of this mechanism have significant value.

In the current criminal law of Ukraine section XIX “Crimes against the established order 
of military service (military crimes)” basis criminal-legal protection of social relations of 
defense sphere. Its norms were designed based on system-criterion order of military service. 
This order established in the state in military formations and it is a means implementation of 
state defense function. However, please note that the indicated function is performed in the state 
not only military formations. Therefore, when solving problems of criminal-legal maintenance 
implementation this function, we must consider a much wider range of social relations than 
those protected by norms of section XIX of Criminal Code of Ukraine.

The high degree of social significance implementation functions of Defense of Ukraine, 
norm it at the constitutional level (art. 17 of the Constitution of Ukraine), and the availability 
view a concept of defense (p. 34 Military Doctrine of Ukraine), which is determined complexity 
of the security environment around Ukraine in recent years, the rise in total the need for special, 
different from existing, criminal-legal protection of social relations of defense sphere.

The author concludes that for maintenance criminal-legal protection of social relations this 
category (homogeneous in its social essence) should construct in a Special part of the Criminal 
Code of Ukraine a new section. Considering the nature of social relations as an object of criminal-
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legal protection and given an analysis in the Special part of the Criminal Code of Ukraine, which 
is held to determine the legislative approach for the formulation of section titles, we propose the 
following name for the new section “Crimes in the sphere of maintenance the defensibility of 
state”. Signs of a legal structure of the crimes of this section must find a constructive regulatory 
fixing based on the nature of the object of encroachment group crimes (generic object of the 
crimes). Given that military formations are the main subject implementation of state defense 
function, section XIX of Criminal Code of Ukraine should be considered as a base for forming 
a system of legal structure of the crimes of this new section.

The modern period of social development characterized by the increasing role of information 
sphere, which actively influences the state of political, economic, defense and other components 
of national security. One of the main tendency under the influence of which is the formation 
and development of the security environment in the world, is shift accent in the organization 
to military conflicts on the integrated use of military and non-military instruments (economic, 
political, informational, psychological, etc.), that fundamentally changes the nature of actions 
(Section 6 Military doctrine of Ukraine). Under these circumstances, in the interests to 
maintenance of defensibility of state is seen advisability of criminalization of socially dangerous 
acts in the information sphere. In particular, actions related to: unauthorized interference in 
information infrastructure of military command and control; violation of the established rules 
for collecting, processing, storage and transmission of information that are on the enterprises of 
defense-industrial complex; destruction to spiritual potential military serviceman; p provocation 
disobedience actions, etc.

The author also stresses on the feasibility and the criminalization of socially dangerous 
acts in mobilizing material reserve. The consequences of violations that made custodians 
mobilization material reserves (improper storage, unauthorized use, disposal, etc.), Ukraine 
keenly felt the early 2014 in the special period. The low level of logistics, bankruptcy in a short 
time to adjust production to implement defensive purposes and other similar factors negatively 
affected on defensibility of state.

Key words: function of defense, defensibility of state, social relations, military crimes, 
military formations.
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УДК 347.91/.95

Проблема правонаступництва в цивільному і 
господарському судочинстві при реорганізації 

(злитті) юридичних осіб

С. О. Короєд,   
доктор юридичних наук

Аналізуються закріплені в законодавстві підстави – відповідні юридичні факти
для настання процесуального і матеріального правонаступництва при реорганізації
юридичнихосіб.Розглядаютьсяситуаціїізсудовоїпрактикиздійсненняпроцесуального
правонаступництва, коли одночасно існують дві юридичні особи – правопопередник і
правонаступник.Обґрунтовуютьсяпропозиціїщодовизначеннямоментуматеріального
правонаступництва при реорганізації (злитті) юридичних осіб. Робиться висновок,
що основою процесуального правонаступництва юридичної особи в результаті її
реорганізації(злиття)єїїправонаступництвовматеріальномуплані,якеєуніверсальним
таоформлюєтьсяпередавальнимактомтавиключеннямвідомостейпрореорганізовану
юридичнуособузЄдиногодержавногореєстру.

Ключові слова:правосуддя,цивільнесудочинство,господарськесудочинство,процес,
правонаступництво, юридична особа, реорганізація, злиття, належний відповідач,
Єдинийдержавнийреєстр.

Короед С. А. Проблема правопреемства в гражданском и хозяйственном 
судопроизводстве при реорганизации (слиянии) юридических лиц

Анализируются закрепленные в законодательстве основания – соответствующие
юридическиефактыдлянаступленияпроцессуальногоиматериальногоправопреемства
приреорганизацииюридическихлиц.Рассматриваютсяситуацииизсудебнойпрактики
осуществления процессуального правопреемства, когда одновременно существуют
два юридических лица – правопредшественник и правопреемник. Обосновываются
предложения по определению момента материального правопреемства при
реорганизации(слиянии)юридическихлиц.Делаетсявывод,чтоосновойпроцессуального
правопреемстваюридическоголицаврезультатеегореорганизации(слияния)является
его правопреемство в материальном плане, которое является универсальным и
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оформляется передаточным актом и исключением сведений о реорганизованном
юридическомлицеизЕдиногогосударственногореестра.

Ключевые слова: правосудие, гражданское судопроизводство, хозяйственное
судопроизводство,процесс,правопреемство,юридическоелицо,реорганизация,слияние,
надлежащийответчик,единыйгосударственныйреестр.

Koroed Sergij. The problem of succession in civil and commercial proceedings in the 
reorganization (merger) of legal entities

Inarticleitisanalyzedthegroundsestablishedinthelegislation-therelevantlegalfacts
foroccurrenceofproceduralandsubstantivesuccessioninthereorganizationoflegalentities.
Itisconsideredthesituationfromjudicialpracticeoftheproceduralsuccession,whenatthe
sametimethereare twoentities- thepredecessorandthesuccessor. It is justified theoffers
todeterminethedateof thesuccessionof thematerial incaseofreorganization(merger)of
legalentities.Itisconcludedthatthebasisofproceduralsuccessionoflegalentityasaresult
ofitsreorganization(merger)isitssuccessioninsubstantivesense,whichisuniversalandis
formalizedby transferdeedandbyexcluding informationabout thereorganized legalentity
fromtheUnifiedStateRegister.

Key words: justice, civil proceedings, commercial litigation, process, succession, legal
entity,reorganization,merger,properdefendant,UnifiedStateRegister.

Під час розгляду цивільних і господарських справ або на стадії виконавчого 
провадження виникають випадки, коли внаслідок смерті фізичної особи або припинення 
юридичної особи – сторони у справі необхідно залучити особу-правонаступника. 
Тобто виникає потреба здійснити процесуальне правонаступництво. Як у цивільному, 
так і господарському судочинстві питання процесуального правонаступництва 
врегульовуються однаково: у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної 
особи (ст. 37 ЦПК України) та у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, 
припинення діяльності суб’єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, 
приєднання, поділу, перетворення) (ст. 25 ГПК України) суд залучає до участі у 
справі правонаступника відповідної сторони на будь-якій стадії судового процесу. 
Проте процесуальні кодекси не визначають правових підстав правонаступництва 
в матеріальному праві, яке є передумовою процесуального правонаступництва.                             
А відтак при вирішенні питання заміни сторони в судовому процесу правонаступником 
керуватися необхідно передусім нормами матеріального права.

При цьому, якщо при вирішенні питання процесуального правонаступництва 
фізичної особи труднощів не виникає, то з правонаступництвом юридичних осіб при їх 
реорганізації (злитті) судова практика знає чимало проблем, однозначного вирішення 
яких серед судів немає. Зокрема, відсутнє єдине розуміння моменту універсального 
матеріального правонаступництва при реорганізації юридичних осіб у формі злиття і 
утворення нової юридичної особи – правонаступника, коли одночасно можуть існувати 
дві юридичні особи – правопопередник і правонаступник. У зв’язку з чим виникає 
питання правильного визначення належної сторони в судовому процесі (позивача і 
відповідача), а також виконавчому провадженні (стягувача і боржника). 

Питання процесуального правонаступництва висвітлювалися вченими-
процесуалістами переважно в межах процесуальних підстав, визначених 
процесуальними кодексами. Водночас вчені-цивілісти не приділяють достатньої уваги 
питанням матеріального правонаступництва юридичних осіб при їх реорганізації 
з урахуванням викликів судової практики. Вищі судові інстанції теж не виробили 
чітких критеріїв здійснення процесуального правонаступництва в подібних випадках.                                            
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У зв’язку з цим існує необхідність проведення аналізу закріплених у законодавстві 
підстав – відповідних юридичних фактів для настання матеріального правонаступництва 
при реорганізації юридичних осіб, окремих судових рішень щодо заміни юридичної 
особи – сторони її правонаступником1 та вироблення науково обґрунтованих пропозицій 
щодо визначення моменту матеріального правонаступництва при реорганізації (злитті) 
юридичних осіб, що й ставить за мету наша стаття. 

Як відомо, можливість процесуального правонаступництва визначається можливістю 
правонаступництва в матеріальному праві. При цьому в матеріальному праві виділяють 
універсальне та сингулярне правонаступництво. Універсальне правонаступництво 
має місце в тих випадках, коли перехід прав та обов’язків однієї юридичної особи до 
іншої відбувається в результаті реорганізації, а поміж фізичними особами – в порядку 
спадкування. Сингулярне правонаступництво має місце, коли сторона перепоступається 
правом вимоги, чи здійснює переведення боргу, або приймає борг іншої особи на себе. 
Розподіл матеріального правонаступництва на універсальне та сингулярне пов’язаний 
з об’єктом прав та обов’язків, що переходять до правонаступника. І хоча матеріальне 
правонаступництво може бути універсальним чи сингулярним, процесуальне 
правонаступництво, хоча і є необхідним наслідком правонаступництва в матеріальному 
праві, завжди універсальне: в рамках процесу правонаступник в усіх випадках цілком 
заміняє правопопередника і користується комплексом процесуальних прав та обов’язків 
сторони чи третьої особи. Процесуальне правонаступництво настає після оформлення 
матеріального правонаступництва. Правонаступник повинен пред’явити до суду 
докази, які підтверджували б правонаступництво в матеріальному праві (свідоцтво про 
право власності, документ про реорганізацію юридичної особи, переуступний напис), 
а суд виносить ухвалу про те, що правонаступник замінив у спірних правовідносинах 
сторону, що вибула2.

Отже, підставою для виникнення процесуального правонаступництва є матеріальне 
правонаступництво або інша заміна осіб у матеріальних правовідносинах. Якщо 
спірні матеріальні правовідносини правонаступництва не допускають – процесуальне 
правонаступництво також неможливе. В такому випадку провадження у справі 
припиняється. 

Як відомо, матеріальне правонаступництво регулюється відповідними положеннями 
цивільного законодавства про юридичні особи. 

Так, відповідно до ч. 4 ст. 91 Цивільного кодексу України цивільна правоздатність 
юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до 
Єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Реорганізація юридичної особи, як самостійний вид її припинення, передбачає 
проведення певної процедури та характеризується деякими особливостями. Зокрема, 
юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, 
поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, 

1 В якості наочного прикладу нами розглядається судова практика в справах за участю 
Публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”, утвореного шляхом злиття 
державних підприємств, статус яких як юридичних осіб не припинився. Справи                                                         
№ № 910/8256/13; 910/24774/15; 34/16; 908/3995/15; 905/2470/15; 908/5596/14; 910/3190/15-г.

2 Курс цивільного процесу : підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; 
за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – С. 305-308; Сахнова Т. В. Курс гражданского 
процесса: теоретические начала и основные институты / Сахнова Т.В. – М. : Волтерс Клувер, 
2008. – 696 с.
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права та обов’язки переходять до правонаступників. Юридична особа є такою, що 
припинилася, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення 
(ст. 104 Цивільного кодексу України). Комісія з припинення юридичної особи складає 
передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий 
баланс (у разі поділу), який має містити положення про правонаступництво щодо 
майна, прав та обов’язків юридичної особи, що припиняється шляхом поділу, стосовно 
всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами 
(ст. 107 Цивільного кодексу України).

При цьому моментом переходу прав і обов’язків до правонаступника юридичної 
особи слід вважати дату внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у порядку, 
передбаченому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців”, за яким припинення вважається завершеним з дати державної 
реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття (тобто 
виключення з Єдиного державного реєстру відомостей про реорганізовану юридичну 
особу).

Тобто до внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення 
юридичної особи її цивільна правоздатність не припиняється. До правонаступника 
(у разі припинення шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) переходять 
усі права та обов’язки припиненої юридичної особи лише з моменту внесення такого 
запису.

Отже, відповідно до цивільного законодавства при реорганізації (злитті) юридичних 
осіб перехід прав і обов’язків до новоутвореної юридичної особи відбувається на 
підставі передавального акта з моменту внесення до єдиного державного реєстру запису 
про припинення такої юридичної особи – правопопередника.

У зв’язку з цим самі по собі передавальні акти не є достатньою підставою для 
здійснення правонаступництва за відсутності іншого факту – факту припинення 
юридичної особи, що реорганізується. 

Ще у своїх Роз’ясненнях № 02-5/334 від 12.09.1996 Вищий арбітражний суд України 
зазначав, що підприємство вважається реорганізованим з моменту виключення його з 
Державного реєстру України (господарське товариство - з моменту внесення запису 
про припинення  його діяльності до державного реєстру). У разі злиття, поділу, 
приєднання підприємств момент переходу майна та відповідних прав і обов’язків до 
нових підприємств визначається, якщо інше не передбачено законом чи постановою 
про реорганізацію, днем підписання передаточного або розподільного акта чи балансу 
(частина друга ст. 37 Цивільного кодексу України, і тому може не співпадати у часі з 
моментом здійснення реорганізації підприємства, тобто виключення його з Державного 
реєстру. Якщо в розподільному акті (балансі) відображено лише розподіл майна, 
а дані про розподіл кредиторської і дебіторської заборгованості відсутні, розподіл 
заборгованості за наявності спору здійснюється між новоутвореними підприємствами 
пропорційно вартості отриманого ними майна. Нові підприємства, до яких в 
результаті реорганізації перейшли майнові зобов’язання, несуть за ними матеріальну 
відповідальність і у випадку, якщо прийняте ними майно не покриває вимог кредиторів 
у межах, визначених установчими документами про реорганізацію правопопередника. 
Перетворення державного підприємства на підприємство, засноване на іншій формі 
власності, не припиняє його зобов’язань. Вирішуючи питання про правонаступництво, 
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потрібно мати на увазі, що запис в установчих документах про правонаступництво 
має істотне значення для визнання правонаступництва. Однак суттєве значення 
мають також фактично здійснені організаційно-економічні перетворення, з якими 
чинне законодавство пов’язує перехід майнових прав та обов’язків, а саме: рішення 
власника (власників), підписання передаточного або розподільного акта чи балансу. 
Отже, у разі виникнення питань, пов’язаних з правонаступництвом, слід здійснювати 
аналіз документів, що стосуються переходу прав і обов’язків на майно (майнові права) 
чи його відповідну частину. У разі, якщо реорганізація підприємства сталася під час 
вирішення господарським судом спору, учасником якого воно є, господарський суд 
за клопотанням відповідного підприємства чи організації або за власною ініціативою 
здійснює заміну сторони у спорі її правонаступником згідно із ст. 25 Господарського 
процесуального кодексу України. Процесуальне правонаступництво може мати місце і в 
тому разі, коли реорганізація відбулася до подання позову, але відповідачем у позовній 
заяві зазначено реорганізоване підприємство. Правонаступник повинен довести факт 
правонаступництва, подавши, зокрема, документи, які підтверджують припинення 
існування реорганізованого підприємства і створення у зв’язку з цим нового (або нових).

Вищевказане означає, що сама по собі вказівка в статуті юридичної особи, 
утвореної в результаті злиття, щодо її правонаступництва всіх прав та обов’язків 
реорганізованих юридичних осіб, а також відповідний запис про правонаступництво в 
Єдиному державному реєстрі не може означати автоматичного правонаступництва без 
затвердження передавальних актів та без виключення реорганізованих юридичних осіб 
з Єдиного державного реєстру, адже приписи ст. 37 ЦПК України та ст. 25 ГПК України 
пов’язують процесуальне правонаступництво юридичної особи при її реорганізації 
(злитті) саме із фактом її припинення (моментом якого є дата виключення запису про 
юридичну особу з Єдиного державного реєстру), а не затвердження передавального 
акта як однієї зі стадії процедури реорганізації, адже передача майна ще не означає, що 
юридична особа припинилася.

При цьому варто зауважити, що початок роботи (перехід господарських функцій) 
утвореної в результаті злиття юридичної особи не є обставиною, з якою пов’язується 
юридичне оформлення переходу прав від правопопередника до правонаступника в 
процедурі припинення (реорганізації) юридичної особи та не означає її завершення.

Таким чином, основою процесуального правонаступництва юридичної особи в 
результаті її реорганізації (злиття) є її правонаступництво в матеріальному плані, яке є 
універсальним та оформлюється передавальним актом та виключенням відомостей про 
реорганізовану юридичну особу з Єдиного державного реєстру. 

Koroed Sergij. The problem of succession in civil and commercial proceedings in the 
reorganization (merger) of legal entities

During the review of civil and commercial cases or at the stage of enforcement proceedings 
there are cases where the death of the natural person or termination of legal entity – the parties 
in the case, it must be must involved a person – successor. That there is a need to implement 
procedural succession. As in civil and commercial proceedings, issues of procedural succession 
must be settled the same: in case of the death of an natural person, termination of a legal entity 
(Art. 37 Civil Procedural Code of Ukraine) and in case of death or declaring of an individual 
as dead, the suspension of the entity through reorganization (merger, acquisition, separation, 
transformation) (Art. 25 Commercial Procedural Code of Ukraine) court involves to the case 
successor of such party at any stage of the trial. However, procedural codes do not determine 
the legal basis for the succession in substantive law, which is a prerequisite for procedural 
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succession. In this regard, there is need to analyze the grounds established in the law – for 
the relevant legal facts for occurrence of substantive succession in the reorganization of legal 
entities and individual judgments to replace legal entities – parties of proceedings by its 
successors and development of scientifically justified proposals to determine the moment of the 
material succession in the reorganization of (merger) of legal entities which seeks to determine 
our article.

It is established that reason to the substantive procedural succession is substantive 
succession or other replacement of person in substantive relationship. If the disputed substantive 
relationship does not allow succession – procedural succession will be also impossible. In this 
case, the proceedings should be terminated.

It is concluded that under civil law during reorganization (merger) of entities transfer of 
rights and obligations for newly formed legal entity must be concluded under the transfer 
deed upon registration in the Unified State Register of the termination of the legal entities – 
predecessors.

In this regard, transfer deeds themselves will not be sufficient basis for the implementation 
of succession in the absence of another fact – the fact of termination of the legal entity that is 
reorganized.

It is proved that itself an indication in the Charter of the legal entity, formed by the merger, 
in respect of its succession of all the rights and obligations of the reorganized entities, as well as 
an entry on succession in the Unified State Register can not mean automatic succession without 
approval of transfer deed approval and exclusion of the reorganized entities from the Unified 
State Register because regulations of art. 37 of Civil Procedural Code of Ukraine and art. 25 
of Civil Procedural Code of Ukraine are associating procedural succession of legal entity in 
its reorganization (merger) with a fact of its termination (point of which is exclusion of legal 
entity from the Unified State Register), and not approval of transfer deed as one of stages of 
the procedure of reorganization, after all transfer of property does not mean that the entity was 
terminated.

Thus, the basis of procedural succession of legal entity as a result of its reorganization 
(merger) is its succession in substantive terms, which is universal and formalized by transfer 
deed and excluding information about the reorganized entity from the Unified State Register.

Key words: justice, civil proceedings, commercial litigation, process, succession, legal 
entity, reorganization, merger, proper defendant, Unified State Register.
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УДК 347.91

Процедури доказування в цивільному, госпо-
дарському та адміністративному судочинстві: 

порівняльно-правове дослідження

М. П. Курило,   
доктор юридичних наук,
доцент, перший проректор Сумського національного 
аграрного університету

Аналізуютьсяособливостіпорядкудослідженняобставинусправіякпроявєдності
й відмінності в концептуальнійосновідоказовогоправа і йогореалізації уцивільному,
господарськомутаадміністративномусудочинстві.

Розглядаютьсясудовідоказивєдностіїхформиізмістутааналізуютьсяправила
належностійдопустимостідоказівваспектіїхзначеннядлязалученняупроцестільки
необхіднихідостатніхдоказів.Доводиться,щоутягарідоказуванняяккомплексному
явищі найяскравіше простежується принцип змагальності як основа сучасної моделі
судочинства.Аналізуютьсяпідставизвільненнявіддоказування.

Розглядаються природа закріплених у законодавстві засобів доказування і порядок їх
дослідження. Специфічний зміст, власний порядок дослідження і процесуальна форма –
критеріївиділеннявидівсудовихдоказів.Підтримуєтьсяпропозиціявиключенняелектронних
документів з числа письмових доказів з причини їх недоступності для безпосереднього
людськогосприйняттяівідсутностікритеріївперевірки,порядкуіпроцедуридослідження.

Ключові слова:докази,доказовадіяльність,засобидоказування,підставизвільнення
віддоказування,тягардоказування.

Курило Н. П. Процедуры доказывания в гражданском, хозяйственном и 
административном судопроизводстве: сравнительно-правовое исследование

Анализируются особенности порядка исследования обстоятельств по делу как
проявлениеединстваиразличиявконцептуальнойосноведоказательственногоправаи
егореализациивгражданском,хозяйственномиадминистративномсудопроизводстве.

Рассматриваются судебные доказательства в единстве их формы и содержания,
анализируются правила надлежащего характера и допустимости доказательств в
аспекте их значения для привлечения в процесс только необходимых и достаточных
доказательств. Доказывается, что в бремени доказывания как комплексном явлении
наиболее ярко прослеживается принцип состязательности как основа современной
моделисудопроизводства.Анализируютсяоснованияосвобожденияотдоказывания.

Рассматривается природа закрепленных в законодательстве средств доказывания
и порядок их исследования. Специфическое содержание, порядок исследования
и процессуальная форма – критерии выделения видов судебных доказательств.
Поддерживаетсяпредложениеисключенияэлектронныхдокументовизчислаписьменных
доказательств по причине их недоступности для непосредственного человеческого
восприятияиотсутствиякритериевпроверки,порядкаипроцедурыисследования.

Ключевые слова: доказательства, доказательственная деятельность, средства
доказывания,основанияосвобожденияотдоказывания,бремядоказывания.
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Kurylo Mykola. Procedures of evidence in civil, economic and administrative legal 
proceedings, comparatively- legal investigation

Thearticleanalyzesthefeaturesoftheorderofinvestigatingthecircumstancesofthecase
asamanifestationofunityanddifferencesintheconceptualframeworkofthelawofevidence
anditsimplementationincivil,commercialandadministrativeproceedings.

The researcher examines judicial evidence in termsof its unityof formand content and
analyzes the rules of relevance and admissibility of evidence in terms of its importance of
implicationofonlynecessaryandsufficientevidence.Itisprovedthattheadversarialprinciple
ismostclearlyseenintheburdenofproofasacomplexphenomenon,andthisprincipleisthe
basisofamodernmodelofjustice.Thepaperanalyzesthereasonsofexemptionfromproof.

The author examines the statutory nature of means of proof and the procedure of their
investigation.Specificcontent,ownorderofresearchandproceduralformarethecriteriafor
theallocationofjudicialevidence.Theauthorsupportstheideatoexcludeelectronicdocuments
fromanumberofwrittenevidencebecauseoftheirinaccessibilitytodirecthumanperception
andlackofcriteriaofinspection,mannerandinvestigationprocedure.

Key words: evidence,evidentiaryactivity,meansofproof,reasonsofexemptionfromproof,
theburdenofproof.

Кожна сфера людських стосунків, у якій має місце конфлікт, що потребує судового 
вирішення, безумовно, пов’язується з наданням суду доказів та посиланням на них, 
оскільки лише на цій підставі можливе аргументування подій чи зіставлення позицій. 
Отже, докази в загальному розумінні – це все те, чим ми оперуємо щодо тих чи інших 
подій, дій чи обставин, з метою переконання іншої сторони в наявності свого права чи 
заперечення такого права в інших осіб.

Незважаючи на те, що законодавець визначив поняття доказів, закріпивши його 
дефініцію в законі, ця фундаментальна процесуальна категорія залишається предметом 
дискусій і вимагає глибокого дослідження та наукового обґрунтування.

Уперше на поняття доказів звернули увагу вчені-процесуалісти другої половини ХІХ 
століття, коли в Російській імперії у 1864 році було проведено судово-правову реформу 
і прийнято Статут цивільного судочинства та Статут кримінального судочинства1. 

За радянських часів поняття доказів розглядалося з позицій матеріалістичної теорії 
права, за якою докази не є засобами переконання суду, а є засобами досягнення істини у 
справі. У цьому зв’язку С.Н. Абрамов зазначав, що докази – це засоби, які використовує 
суд для встановлення матеріальної істини2. К.С. Юдельсон також стверджував, що під 
доказами необхідно розуміти засоби і способи для встановлення об’єктивної істини3. 
Водночас такі наукові підходи до визначення поняття доказів не знайшли закріплення в 
Основах цивільного судочинства Союзу РСР та  союзних республік, прийнятих у 1961 
році (далі – Основи). Так, ст. 17 Основ передбачала, що доказами в цивільній справі є 
будь-які фактичні дані.

Ця позиція дістала відображення в Цивільному процесуальному кодексі 1963 року і 
була трансформована в усі чинні процесуальні кодекси.

Так, відповідно до ст. 57 ЦПК України «доказами є будь-які фактичні дані, на підставі 
яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і 
заперечення сторін та інші обставини, які мають значення для вирішення справи».

1 Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса / Васьковский Е.В. – М. : Зерцало,            
2003. – С. 238

2 АбрамовС.Н.Гражданский процесс : учебник / Абрамов С.М. – М. : Госюриздат, 1948. – 
483 с.

3 ЮдельсонК.С. Гражданский процесс : учебник /  Юдельсон К.С. – М., 1965. – 344 с.
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Згідно зі ст. 69 Кодексу адміністративного судочинства України доказами в 
адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює 
наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, 
які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного 
вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх 
осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових речових доказів, висновків 
експертів. 

Аналогічне поняття доказів дається і в кримінальному та господарському судочинстві 
(ст. 65 КПК, 32 ГПК).

Таким чином, законодавець, незалежно від процесуальних галузей права, під 
доказами розуміє будь-які факти, на підставі яких суд установлює наявність або 
відсутність обставин, якими обґрунтовується чи заперечується відповідно позиція 
позивача чи відповідача. Безумовно, такі визначення поняття є надто загальними для 
розуміння сутності доказів та доказування в судових процесах, оскільки це визначення 
чітко не розкриває поняття доказів, їх зміст, належний характер та допустимість доказів 
за їх змістом, формою, часом надання, видами тощо. Ці та інші питання дають підстави 
говорити не просто про інститут доказів та доказування, а про цілий процесуальний 
напрям – «доказове право»4.

С.Я. Фурса і Т.В. Цюра вважають, що такий напрям дослідження є досить 
перспективним, але ставлять під сумнів саму назву такого напряму, оскільки в цивільній 
справі «виникатиме обов’язок доказування, а не право»5.

Ми можемо погодитися з такою позицією, оскільки позивач звертається до суду 
добровільно, використовуючи своє право на звернення до суду з метою захисту 
своїх порушених прав, свобод чи інтересів. При цьому сторони на власний розсуд 
розпоряджаються своїми правами щодо предмета спору (ч. 2 ст. 11 ЦПК ст. 2 ГПК,                
ч. 3 ст. 4 КАС). Але в подальшому ч. 3 ст.10 ЦПК вже посилює обов’язок із доказування, 
зазначаючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається 
(ч. 3 ст. 10 ЦПК). Водночас ч. 1 ст. 60 ЦПК України вже жорстко вимагає від кожної зі 
сторін обов’язкового доведення тих обставин, на які вони посилаються як на підставу 
своїх вимог і заперечень. Господарський процесуальний кодекс більш виважено 
ставиться до обов’язку доказування. Так,  відповідно до ст. 33 ГПК «кожна сторона 
повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і 
заперечень». Аналогічно трактує обов’язок доказування і ч. 1 ст. 71 КАС України.

Таким чином, поняття доказів і обов’язки по доказуванню в усіх трьох процесуальних 
галузях права є схожими.

Водночас Є.Д. Лук’янчиков та В.П. Євтушок зазначають, що поняття «докази» за 
своїм змістом відповідає терміну «інформація»6. Ми погоджуємося з цією позицією, 
оскільки під поняттям доказів розуміємо не відокремлену одиницю інформації, якою 
є кожен доказ, а загальну сукупність носіїв інформації. Разом з тим кожен факт може 
бути доведений за допомогою засобів доказування. Перелік таких засобів закріплено 

4 Решетникова И. В. Курс доказательственного права в российском гражданском 
судопроизводстве / Решетникова И.В. – М. : Норма, 2000. – 288 с.

5 ФурсаС.Я. Докази і доказування у цивільному процесі : науково-практичний посбник /             
С. Я. Фурса, Т. В. Цюра. – К. : Видавець Фурса С. Я.; КНТ, 2005. – С. 23.

6 Лук’янчиков Є. Д. Докази і доказова інформація: характер, співвідношення /                                                    
Є. Д. Лук’янчиков, В. П. Євтушок // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1999. –                      
№ 3 (8). – C. 50.
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законодавцем у ч. 2 ст. 57 ЦПК України. До них належать: а) пояснення сторін, третіх 
осіб, їхніх представників, допитаних як свідків; б) показання свідків; в) письмові 
докази, речові докази, зокрема звуко- і відеозаписи; г) висновки експертиз. Ідентично 
перелічує і закріплює засоби доказування і ч. 1 ст. 69 КАС України. У Господарському 
процесуальному кодексі з урахуванням особливостей господарських справ засобами 
доказування визнаються пояснення представників, письмові та речові докази та 
висновки судових експертиз (ст. 32 ГПК).

Таким чином, доказування в усіх процесуальних галузях права здійснюється за 
допомогою однакової конструкції засобів доказування. При цьому такий перелік засобів 
доказування не підлягає розширеному тлумаченню. 

Кожен із засобів доказування вже своєю назвою інформує про природу отримання 
доказової інформації. Так, говорячи про спір, ми визначаємо, що його складовими є: 
а) передумови спору; б) сам спір; в) закінчення спору; г) ті наслідки, які мали місце 
внаслідок спору. Якщо  ж йдеться про свідків, то треба розуміти, що ці особи або 
пов’язані з підставами виникнення спору, або були свідками такого спору і володіють 
інформацією, яка може стосуватися справи. Якщо ж свідок, даючи показання, не 
може повідомити джерело інформації, то його показання не набудуть статусу доказів. 
Отже, показання сторін та показання свідків за своєю природою є першоджерелом у 
доказуванні.

Письмові й речові докази можуть мати місце лише тоді, коли інформація, яку вони 
містять, є: а) належною та б) допустимою. Вважаємо за необхідне наголосити та тому, що 
на сучасному етапі письмові докази, крім паперової форми, можуть бути представлені 
в електронному вигляді. Але, за словами Т.В. Рудої Т.В., «в ЦПК відсутня вказівка на 
віднесення електронних документів до письмових доказів, не врегульовано порядок 
дослідження і оцінки електронних доказів у суді, що ускладнює їх використання в 
процесі»7.

Якщо ж йдеться про експертизи, то зауважимо, що це докази, які є неприродними, 
оскільки формуються спеціально на замовлення чи виконання ухвали суду або 
створюються на основі наукових знань спеціалістом. 

Отже, можна стверджувати, що «доказами в будь-якій галузі процесуального права 
є доказова інформація, яка стосується предмета доказування і міститься в засобах 
доказування»8.

На етапі судового доказування позиції позивача й відповідача урівнюються, оскільки 
сторони в усіх видах судових процесів мають рівні процесуальні права та обов’язки              
(ч. 1 ст.31 ЦПК, ч.1 ст. 49 КАС, ч. 1 ст. 22 ГПК).

Водночас позивач, надавши докази суду і вважаючи, що його позиція є правовою, 
активно контролює процесуальні дії відповідача з точки зору надання останнім 
заперечень на позов та доказів на підтвердження своєї правоти і за допомогою питань 
уточнювального характеру, своїх заперечень, питань, пов’язаних зі змістом доказів, 
заявлення клопотань продовжує вдосконалювати свою правову позицію. Відповідач 
цілеспрямовано протидіє як доказам, які надав позивач, так і предмету спору, природі 

7 Руда Т. В. Докази і доказування в цивільному процесі України і США: порівняльно-
правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Т. В. Руда. –                       
К., 2012. – С. 9.

8 КурилоМ.П.Докази та доказування в судових процесах різних галузей процесуального 
права: можливості уніфікації / М.П.Курило // Бюлетень Міністерства юстиції України. –                
2013. – № 12. – С. 122.
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його виникнення, обґрунтовуючи свою позицію як правову, навіть за відсутності в 
нього доказів. 

Іншим учасником судового процесу є треті особи, які не заявляють вимог на предмет 
спору. Вони можуть брати участь у процесі на стороні позивачів чи відповідачів, 
проте така участь має здебільшого пасивний характер. Активність цих суб’єктів має 
місце лише під час їх пояснень, у яких треті особи, як правило, описують певні дії 
чи події за участю сторін, висловлюючи особисту позицію щодо предмета спору. Така 
їх поведінка зумовлюється відсутністю заінтересованості щодо предмета спору. Для 
них судовий процес часто має інформаційний характер. У таких випадках вони не 
бажають з’являтися в судове засідання, направляючи до суду заяви про розгляд справ 
за їх відсутності. Така ситуація має місце в усіх судових процесах незалежно від їх 
юрисдикційної приналежності. 

Прикладом цього може бути справа № 5021/992/12, розглянута колегією суддів 
Харківського апеляційного господарського суду 18.12.2012 за скаргою фізичної особи-
підприємця Аліфанової Тетяни Миколаївни на рішення Господарського суду Сумської 
області від 26.09.2012р. за позовом Публічного акціонерного товариства “Компанія 
“Райз”, м.Київ до Фізичної особи-підприємця Аліфанової Тетяни Миколаївни, смт.
Степанівка Сумського району Сумської області. 

У своїй постанові від 18 грудня 2012 р. апеляційний суд зазначив: «виходячи з 
того, що явка сторін не визнавалася обов’язковою судом апеляційної інстанції, а 
участь в засіданні суду (як і інші права, передбачені статті 22 ГПК України) є правом, 
а не обов’язком сторони, колегія суддів вважає за можливе розглянути справу без 
участі представників позивача за первісним позовом та третіх осіб за наявними у ній 
матеріалами»9. 

Така ж ситуація мала місце і під час розгляду цим же судом апеляційної скарги 
Приватного підприємства «Дружба 6» на рішення Господарського суду Сумської області 
від 20.12.2012р., де треті особи також не заявляють самостійних вимог на предмет 
спору10. Аналогічні ситуації спостерігаємо і в постановою справах № 1109/10106/1211, 
№ 2/0301/71/201212, № 905/2828/1313, № 5015/801/1214 тощо.

Проте існують треті особи, які заявляють вимоги на предмет спору. Такі випадки є 
поодинокими і пов’язані, як правило, з діями сторін, які стосуються майна третіх осіб, 
про що останні можуть і не знати. 

Так, Ковпаківський районний суд м. Суми, розглядаючи позов П. В. до Сумської 

9 Спр. № 5021/992/12, розглянута Харківським апеляційним господарським судом 18.12.2012 р., 
2012 рік.

10 Спр.№ 17/108-10, розглянута Харківським апеляційним господарським судом 05 лютого  
2013 року, 2013 рік

11 Спр. № 1109/10106/12, розглянута Кіровським районним судом м. Кіровограда 29 квітня 
2013 року [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31425949

12 Спр. 2/0301/71/2012, розглянута Володимир-Волинським міським судом Волинської 
області 26 березня 2012 року [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – 
Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/22105305.

13 Спр. № 905/2828/13, розглянута Господарським судом Донецької області 05 травня                
2013 року [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31254968.

14 Спр. № 5015/801/12, розглянута Господарським судом Львівської області 02 липня                 
2012 року [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24944977.
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міської ради про визнання позивача правонаступником щодо будівель і землі, змушений 
був об’єднати і розглянути в одному провадженні позов третьої особи – Сумського 
міського об’єднання громадян «Вікторія», яке подало позов про відмову у встановленні 
правонаступництва П. В. на будівлі і землю15.

Безумовно, усі ці суб’єкти доказового процесу переслідують виключно свої інтереси. 
Сторони, їхні представники на основі предмета спору виокремлюють кожен юридично 
значущий факт, доносячи його зміст до суду, оскільки кожен з них може впливати 
на кінцевий результат, тобто те благо, яке є кінцевим продуктом всієї процесуальної 
діяльності й доказового процесу зокрема. На підставі кожного із цих юридичнозначущих 
фактів сторони вибудовують певну системно-доказову логічність16. Такий процес 
доказування характерний для всіх процесуальних галузей права без винятку. 

Інтерес у доказуванні можна класифікувати на загальний і локальний. Загальний 
інтерес – це процесуальна категорія, з якою сторони пов’язують кінцевий процесуальний 
результат, тобто те благо, яке буде зазначено в резолютивній частині рішення суду. 

Локальний інтерес – пов’язується лише з певною процесуальною дією, після 
закінчення якої інтерес змінюється на наступний і пов’язується з іншою процесуальною 
дією. У такому змінному процесі локальних інтересів полягає механізм змагальності 
сторін, який має місце в кожній із процесуальних галузей права. Таким чином, ми 
вважаємо, що центр у доказуванні повинен бути зміщений у бік суб’єктів доказування, 
оскільки така процесуальна діяльність суб’єктів доказового процесу здебільшого, 
на думку Д.М. Чечот, утворюється через поступальний процесуальний розвиток 
правовідносин17. 

Так, процес доказування, у якому беруть участь сторони, треті особи та їхні 
представники, з одного боку, та суд, перед яким такий процес відбувається, з іншого 
боку, створюють процесуальну форму судових процесів, у межах якої відбувається 
не лише перелік доказів із розкриттям їх змісту, а й реалізується суть доказування – 
зіставлення змісту доказів, аргументація певних їх положень, трактування тих чи інших 
дій та подій, які мали місце чи могли б мати місце, трактування юридичних понять та 
юридичної кваліфікації предмета спору. Таким чином, процес доказування – це цілий 
комплекс різноманітних дій, суть яких завжди фокусується на предметі доказування. 

У процесуальній діяльності з розгляду цивільних, господарських чи адміністративних 
справ докази, які одержані з порушенням порядку, установленого законом, суд не 
сприймає як докази (ч. 1 ст. 59 ЦПК, ч. 2 ст. 34 ГПК). При цьому доказування не може 
ґрунтуватися на припущеннях (ч. 4 ст. 60 ЦПК, ч. 1 ст. 70 КАС).

Водночас законодавець включив до всіх процесуальних кодексів доказові презумпції 
та процесуальні фікції, які є неодмінними складовими процесу доказування. Так, 
під доказовими презумпціями ми розуміємо логічні припущення, які завжди мають 
місце щодо існування чи неіснування конкретного юридично значимого факту. Як 
зазначає А.В. Федотов зазначає, доказові презумпції – це підтвердження ймовірності 
чи конвенційно-достовірного існування факту, пов’язаного причинно-наслідковим 

15Спр. № 592/730/13, розглянута Ковпаківським районним судом м. Суми 29 квітня 2013 
року,  2013 рік.

16 ЯсинокМ.М. Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві 
України (теоретико-правовий аспект) : монографія / М. М. Ясинок ; Нац. ун-т «Одеська 
юридична академія». – Одеса, 2011. – С. 145.

17 Гражданский процесс : учебник / под ред. А. В. Мусина, Н. А. Чечиной, Д. М. Чечота. – 
М. : Проспект, 1998. – С. 9.
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або етичним зв’язком з іншим, достовірно встановленим фактом18. Отже, інститут 
доказових презумпцій має місце в кожній процесуальній галузі права, оскільки доказові 
презумпції є невід’ємною частиною судового доказування.

Однак процесуальні фікції «розкривають суть фікцій у матеріальному праві, вони є 
їх прикладним легалізованим провадженням»19.

Д.Д. Луспеник зазначає, що під процесуальною фікцією розуміють використання 
з певною метою положень, які не відповідають дійсності. У процесуальному праві за 
умови доведення певного фактичного складу свідомо недостовірний факт вважається 
існуючим і породжує юридичні наслідки20. 

Таким чином, під час визначення предмета доказування в усіх без винятку 
процесуальних галузях права мають місце одні й ті ж проблемні питання: а) які конкретно 
питання підлягають доказуванню? Яка їх кількість? б) які докази є наявними, а які потрібно 
зібрати та в який спосіб? Чи будуть при цьому такі докази відносними та належними?                
в) який обсяг доказів буде достатнім для доказування кожного юридичного факту? г) Які 
наслідки очікуються під час виконання всіх дій по кожному юридично значущому факту? 
д) чи може вся сукупність процесуальних наслідків, отриманих протягом усього процесу 
доказування, призвести до остаточного, але позитивного висновку у справі? 

Таким чином, підходи до визначення понять доказів та доказування, їх суб’єктів, 
процесу доказування в усіх процесуальних галузях права є ідентичними. Доказування є 
міжгалузевим інститутом, який існує в межах усіх процесуальних галузей права. 

Kurylo Mykola. Procedures of evidence in civil, economic and administrative legal 
proceedings, comparatively- legal investigation

In this article the author has analyzed the peculiarities of the sequence of investigation of 
the circumstances in a case as the demonstration of unity and distinction in the conceptual 
framework of evidential law and its implementation in civil, economic and administrative legal 
proceedings.

The researcher has mentioned that the normative assignment of forensic evidence as the 
actual data by means of which the court establishes the presence or absence of the necessary 
circumstances in a case, are traditional for the legal system in the post-reform period and for 
the experience of codification of domestic law. The logical errors of this approach and its 
contradictions to the rules of giving the evidence and their direct perception have made the 
constant search for relevant generic phenomenon which is being investigated urgent. To a large 
extent the result of scientific investigations has become the comprehension of forensic evidence 
as the information which is recognized and permitted as evidence only by the court, has a 
direct connection with the circumstances that have to be determined by the court; and is able to 
confirm or deny them. 

The author has examined the forensic evidence in the unity of its form and content, and has 
analyzed the legal tradition of the regulatory activity of the exhaustive means of evidence in 
civil, economic and administrative legal proceedings. The regulations about the very extensive 
components of all means of evidence provided by the law have been grounded; as well as the 
inability of checking the information concerning its conformity with the true circumstances 
before the beginning of legal proceedings owing to the procedural form. 

18ФедотовА.В. Понятие и классификация доказательственных презумпций /А. В. Федотов // 
Журнал российского права. – 2001. – № 4. – С. 45 – 55.

19 ЯсинокМ.М. Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві 
України (теоретико-правовий аспект) : монографія / Ясинок М.М. ; Нац. ун-т «Одеська 
юридична академія». – Одеса, 2011. – С. 149.

20ЛуспеникД.Д.Доказові презумпції та фікції у розподілі обов’язків із доказування. Теорія 
та практика судової діяльності : науково-практичний посібник /  Луспеник Д.Д. – К. : Атика, 
2007. – С. 42.
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The paper has analyzed the rules of appliance and admissibility of evidence in terms of their 
importance in order to use only the necessary and sufficient evidence. When evaluating the 
other elements of the concept of evidence the author has taken into account the quintessence 
of the modern model of the disputable proceedings which requires the separation of functions 
among the different participants of the trial. It has been proved that in the burden of proof as 
a complex phenomenon the disputable principle as a basis for such model is clearly seen. The 
reasons for the release from evidence have been analyzed in this article.

The author has examined the nature of evidence vested in the legislation and the procedure 
of the investigation. The specific content, proper sequence in investigation and the procedural 
form are the criteria for the differentiation of judicial evidence. Assessing the stories of the latest 
codification of civil procedural legislation the researcher has been critical towards the exclusion 
of explanations of the parties from among the means of evidence.

The proposal to exclude the electronic documents from a number of written evidence 
because of their inaccessibility to direct human perception and lack of inspection criteria, order 
and procedure of investigation has been supported in this paper.

Key words: evidence (proof), evidence-based activity, means of evidence, the reasons for 
the release from evidence, the burden of proof.

УДК 347.121.2

Механізм цивільно-правового захисту права 
фізичної особи на ознайомлення з особистими 

паперами, переданими до фонду бібліотек 
або архівів

Т. О. Софіюк, 
кандидат юридичних наук, 
юрисконсульт ТОВ «Радіонікс»

Аналізується механізм цивільно-правового захисту права фізичної особи на
ознайомлення з особистими паперами, переданими до фонду бібліотек або архівів.
Розглядаютьсяструктурніелементиявищатапоглядинауковців.Запропонованозміни
дозаконодавстватапідзаконнихнормативно-правовихактів.

Ключові слова: механізмцивільно-правовогозахисту,юридичніфакти,правовідносини,
правовийстатус.

Софиюк Т.А. механизм гражданско-правовой защиты права физического лица 
на ознакомление с личными бумагами, переданными в фонд библиотек или архивов

Анализируется механизм гражданско-правовой защиты права физического лица
на ознакомление с личными бумагами, переданными в фонд библиотек или архивов.
Рассматриваются структурные элементы явления и взгляды ученых. Предложены
изменениявзаконодательствоиподзаконныенормативно-правовыеакты.

Ключевые слова: механизм гражданско-правовой защиты, юридические факты,
правоотношения,правовойстатус.
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Sofiiuk Taras. The mechanism of civil protection of the right of the natural person to 
acquaintance with the personal papers which are transferred to fund of libraries or archives

Theoreticalandlegalanalysisofthemechanismofcivilprotectionoftherightofthenatural
person to acquaintancewith the personal paperswhich are transferred to fund of libraries
or archives is presented. Structural elements of the phenomenonand viewsof scientists are
considered.Amendmentstothelegislationandby-lawsareoffered.

Key words:themechanismofcivilprotection,thelegalfacts,legalrelationship,legalstatus.

Суб’єктивне  право, не наділене необхідними засобами захисту від порушення, є 
«декларативним правом». Не забезпечене державними правоохоронними заходами, воно 
може бути розраховане лише на добровільну повагу до нього з боку неуправомочених 
членів суспільства та набуває характеру лише морально забезпеченого права, що 
покладається виключно на свідомість членів суспільства та авторитет державної влади1.

Для того, щоб людина мала можливість захистити свої права і свободи, які були 
порушені, оскаржені або не визнані іншими особами, держава повинна створити чіткі, 
зрозумілі та дієві механізми захисту. Без таких механізмів будь-які, навіть найкращі та 
сучасні норми законодавства діяти не будуть і залишаться декларацією та побажанням2. 

Дослідженням питань, пов’язаних із правовим механізмом захисту прав, займалися 
В. В. Бутнєв, Є. В. Вавілін, В. П. Грибанов, І. О. Дзера, О. С. Жидкова, О. О. Отраднова, 
С. О. Погрібний, В. Л. Скрипник, Ю. О. Сульженко та ін. Проте у вітчизняній 
цивілістиці недостатньо уваги приділено питанню механізму цивільно-правового 
захисту права фізичної особи на ознайомлення з особистими паперами, переданими 
до фонду бібліотек або архівів. Це зумовлює необхідність визначення мети існування 
та функціонування механізму цивільно-правового захисту права фізичної особи на 
ознайомлення з особистими паперами, переданими до фонду бібліотек або архівів; 
встановлення об’єкта, на який повинна бути спрямована дія такого механізму.

Сучасні дослідники розглядали і аспекти вказаної проблеми. Було, зокрема, 
досліджено питання вдосконалення механізму правового регулювання цивільних 
відносин в Україні3. Проте у сфері дії права фізичної особи на ознайомлення з 
особистими паперами, переданими до фонду бібліотек або архівів, продовжує існувати 
низка питань, які потребують ґрунтовного вивчення. Зокрема йдеться про:  визначення 
елементів механізму цивільно-правового захисту права фізичної особи на ознайомлення 
з особистими паперами, переданими до фонду бібліотек або архівів;  формулювання 
переліку заходів, спрямованих на поновлення втраченого або порушеного стану суб’єкта 
відносин у сфері здійснення цього особистого немайнового права.

Будь-який правовий механізм являє собою складну сукупність певних автономних 
ланок, об’єднаних спільною метою4. Під правовим механізмом захисту прав у 

1 ГрибановВ.П. Осуществление и защита гражданских прав / Грибанов В.П. – 2 изд. – М. : 
Статут, 2001. – С. 104-105.

2 СульженкоЮ.О. Поняття та система економічних прав та свобод людини і громадянина в 
Україні / Ю. О. Сульженко // Юридична наука. – 2011. – № 3. – С. 19-20.

3 КузнєцоваН.С. Вдосконалення механізму правового регулювання цивільних відносин в 
Україні / Н. С. Кузнєцова // Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного 
законодавства : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті 
Василя Пилиповича Маслова, 25 лютого 2011 р. – Х. : Кроссроуд, 2011. – С. 45-47.

4 Скрипник В. Л.Вдосконалення механізму захисту інтересів власника при примусовому 
припи-ненні права власності [Електронний ресурс] / В. Л. Скрипник // Часопис Академії 
адвокатури України. – 2012. – № 4. – С. 1-4. – Режим доступу: http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/
chasopys/article/viewFile/236/257.
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юридичній літературі розуміють систему державної влади, функцією якої є захист прав 
людини; процедура такого захисту, а також конституційне право особи на захист, яке 
реалізується за допомогою держави і цією процедурою5. 

Основними елементами механізму захисту суб’єктивних прав є: 1) юридичні норми; 
2) правовідносини, в рамках яких здійснюються заходи захисту суб’єктивних прав;              
3) акти реалізації прав і обов’язків суб’єктів конфліктної ситуації. Нормативну основу 
механізму захисту утворюють охоронні норми, які передбачають: суб’єктивні та 
об’єктивні межі конфліктної ситуації; юридичні факти; права та обов’язки суб’єктів з 
використання та застосування способів захисту суб’єктивних прав; засоби державного 
забезпечення поведінки суб’єктів6. 

Механізм цивільно-правового захисту права фізичної особи на ознайомлення 
з особистими паперами, переданими до фонду бібліотек або архівів, можна 
охарактеризувати як систему взаємозв’язаних  елементів, що входять до її складу і 
підпорядковані  досягненню спільної мети, якою виступає здійснення та захист права 
особи вільно ознайомлюватися і використовувати особисті папери, які  зберігаються у 
фондах бібліотек або архівів.

Створення й організація механізму цивільно-правового захисту права фізичної особи 
на ознайомлення з особистими паперами, переданими до фонду бібліотек або архівів, 
вимагає таких способів та прийомів його розгляду, завдяки яким допустимим стає 
встановлення об’єкта, на який повинна бути спрямована дія названого механізму. До 
сфери такої дії повинні належати: права та інтереси особи, що прагне одержати доступ 
до особистих паперів, які передані до фонду бібліотек або архівів; перелік заходів, 
спрямованих на поновлення втраченого або порушеного стану суб’єкта відносин у 
сфері здійснення права фізичної особи на ознайомлення з особистими паперами, пере-
даними до фонду бібліотек або архівів тощо. Належність тих чи інших компонентів 
до сфери функціонування механізму цивільно-правового захисту досліджуваного права 
повинна визначатися за рішенням самих суб’єктів відповідних відносин. 

Метою, що прямо випливає з існування та функціонування механізму цивільно-
правового захисту права фізичної особи на ознайомлення з особистими паперами, 
переданими до фонду бібліотек або архівів, є створення надійних умов для такого 
захисту, його здійснення у повній відповідності до чітко встановлених завдань, настанов, 
теоретичних засад тощо. Всі компоненти відповідного механізму мають слугувати 
досягненню такого завдання. Будь-який окремий елемент механізму також повинен 
започатковувати існування умов реалізації інших складових частин, розташованих 
слідом за ним.   

Ми пропонуємо до елементів механізму цивільно-правового захисту права фізичної 
особи на ознайомлення з особистими паперами, переданими до фонду бібліотек або 
архівів, віднести: 

1) нормативно-правові акти й відповідні правові норми;
2) юридичні факти;
3) правовідносини, в тому числі охоронні правовідносини;
4) акти реалізації права на захист;
5 ДзераИ.А. Защита гражданских прав по Гражданскому кодексу Украины / И. А. Дзера // 

Альманах цивилистики : сб. статей. ; под ред. Р. А. Майданика. – К. : Всеукраинская ассоциация 
издателей «Правова еднисть», 2008. – Вып. 1. – С. 154

6 БутневВ.В. Механизм защиты субъективных прав / В. В. Бутнев // Lex Russica. – 2014. –  
№ 3. – С. 275.
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5) правовий статус суб’єктів;
6) перелік заходів, спрямованих на поновлення втраченого або порушеного 

стану суб’єкту відносин у сфері здійснення права фізичної особи на ознайомлення з 
особистими паперами, переданими до фонду бібліотек або архівів.

До нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері здійснення 
права фізичної особи на ознайомлення з особистими паперами, переданими до фонду 
бібліотек або архівів, належать ЦК України (зокрема, ст. 303-305), закони України 
«Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про Національний архівний фонд та архівні 
установи», «Про авторське право і суміжні права», Закон України «Про інформацію», 
«Про Національну програму інформатизації».

Юридичні факти являють собою передбачені гіпотезою правової норми конкретні 
обставини, з настанням яких виникають, змінюються або припиняються правові 
відносини. 

Н. С. Кузнєцова слушно наголошує на тому, що юридичні факти є дуже важливою 
складовою механізму цивільно-правового регулювання, оскільки саме через них 
здійснюється переведення загальнообов’язкових правил поведінки з нормативної 
площини у сферу конкретних суспільних відносин, саме вони «запускають» процес 
реалізації суб’єктивних прав та обов’язків, створюючи правовідносини7. 

Правовідносини у сфері захисту права фізичної особи на ознайомлення з особистими 
паперами, переданими до фонду бібліотек або архівів, – це врегульовані правовими 
нормами суспільні відносини, учасники яких є носіями взаємних юридичних прав і 
обов’язків, пов’язаних із здійсненням та захистом вказаного особистого немайнового 
права. Сторонами цих правовідносин можуть бути лише громадяни, наділені 
правоздатністю. Юридичний зміст названих правовідносин становлять суб’єктивні 
юридичні права та юридичні обов’язки. Вони покликані забезпечити суб’єктам здобуття 
й використання певних соціальних благ, пов’язаних з ознайомленням з особистими 
паперами, переданими до фонду бібліотек або архівів. Реалізація правовідносин у 
сфері захисту права фізичної особи на ознайомлення з особистими паперами, пере-
даними до фонду бібліотек або архівів, відбувається через правомірні дії суб’єктів або 
за допомогою державного примусу. 

Охоронні правовідносини у сфері дії права фізичної особи на ознайом-
лення з особистими паперами, переданими до фонду бібліотек або архівів, – це 
відносини, що виникають у результаті здійснення охоронних норм вказаного права. 
Вони опосередковують захист відповідних прав та інтересів, а також юридичну 
відповідальність. Охоронні відносини виникають у результаті здійснення охоронних 
норм права фізичної особи на ознайомлення з особистими паперами, переданими до 
фонду бібліотек або архівів. 

Окремо варто зупинитися на характеристиці актів реалізації права на захист, під 
якими ми розуміємо способи цивільно-правового захисту права фізичної особи на 
ознайомлення з особистими паперами, переданими до фонду бібліотек або архівів, 
поєднані з самозахистом. 

В юридичній літературі вказувалося на неприпустимість використання усіх способів 
захисту цивільних прав у випадку, якщо йдеться про особисті немайнові права. 
Висловлювалася пропозиція застосовувати такі способи, як визнання порушеного або 

7 КузнєцоваН.С. Цит. праця. – С. 45-47.
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оспорюваного особистого права; припинення дій, що порушують особисте право8. 
Також було аргументовано доцільність використання самозахисту9. 

Найпоширенішою перешкодою для реалізації фізичною особою належного їй 
права на ознайомлення з особистими паперами, які передані до фонду бібліотек або 
архівів, є відмова вважати вказане право дійсним та законним, небажання певних осіб 
стверджувати своєю згодою й позитивним ставленням його існування. Відповідно має 
сенс використання таких способів захисту названого права, як визнання даного права 
та припинення дії, яка порушує право, у випадку, якщо вказане особисте немайнове 
право не визнається, ставиться під сумнів іншими особами (власниками архівів,                   
родичами авторів документів), або якщо у особи відсутні докази наявності цього 
права. 

Правовий статус суб’єктів визначається ст. 303-305 ЦК України, законами України 
«Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про Національний архівний фонд та архівні 
установи», а також низкою підзаконних нормативно-правових актів, прийнятих на 
основі названих законів.

Розглянемо перелік заходів, спрямованих на поновлення втраченого або порушеного 
стану суб’єкту відносин, що складаються у сфері здійснення права фізичної особи на 
ознайомлення з особистими паперами, переданими до фонду бібліотек або архівів. 

Першим таким заходом є запровадження у практику оцінки особистих документів, 
що містять записи про повсякденне життя, поєднані й пов’язані з результатами творчої 
діяльності, принципу ототожнення таких документів з творами літератури. 

Іншим заходом є забезпечення здобуття публічними архівами приватних зібрань у 
випадку, якщо спадкоємці автора особистих паперів, наділених науковою, художньою 
чи історичною цінністю, після повернення їм незаконно вилучених особистих 
документів прийняли рішення про обмеження доступу до них як до інформаційних 
ресурсів. 

Під приватними зібраннями можна розуміти: архіви, пов’язані з роботою, 
заняттями людини, її певною розумовою діяльністю; сімейні архіви; архіви членів 
організацій, інших груп людей. Метою одержання наділених суспільною цінністю 
приватних матеріалів повинно бути створення надійних умов для вільного доступу до 
них, а також реалізація можливості громадян користуватися ними. 

Особливо важливим є питання оприлюднення певних особистих паперів, наприклад, 
щоденників або листів, стосовно яких їхнім автором було прийнято рішення про 
неприйнятність їхнього перетворення на надбання громадськості. З огляду на постання 
питання про оприлюднення особистих паперів названого типу можлива загроза 
заподіяння шкоди сфері приватного життя людини, охоронюваній дією принципу 
недоторканності. Варто зазначити, що дана загроза існує для всіх людей, що мають 
певний стосунок до таких особистих паперів. Тож об’єктивно обґрунтованою є потреба 
у визначенні й утвердженні певних умов для захисту прагнень та потреб цих людей, а 
також прагнень та потреб осіб, що входять до складу їхніх сімей.

8 Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права / Братусь С.Н. – М. : 
Госюриз-дат., 1963. – С. 86; Мезрин Б. Н. Личные неимущественные отношения в предмете 
советского гра-жданского права / Б. Н. Мерзин // Актуальные проблемы гражданского права : 
межвузовский сбо-рник научных трудов. – Свердловск : Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1986. – С. 32.

9 Гражданско-правовое положение личности в СССР / отв. ред. Н. С. Малеин. – М. :              
Наука, 1975. – С. 29-30.
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Саме такий підхід до оцінки листів, щоденників, нарисів тощо. є найбільш 
універсальним10. 

Узгодження інтересів дослідників і зацікавлених осіб, з одного боку, та інтересів 
осіб, які прагнуть конфіденційності, – з іншого, можливе за умови досягнення 
суспільної згоди у питанні про відкриття деякої інформації, посприяти чому можуть 
гарантовані державою захист приватності і нерозголошення певних відомостей, що 
містяться в особистих документах, а також запровадження державної винагороди 
для власників приватних архівів у разі надання ними певним особистим документам 
статусів відкритих ресурсів або передачі їх до публічних архівів. 

Опублікування даних, яке може порушити недоторканність приватного життя особи, 
допустиме за умови значущості відомостей для науки, мистецтва і літератури, а також 
в разі гарантованого нерозголошення певних фактів особистого характеру; гарантії              
такого нерозголошення також повинні визначатися в кожному індивідуальному 
випадку окремо за погодженням та ініціативою сторін з урахуванням співвідношення 
індивідуальної й суспільної цінності інформації, що міститься в таких особистих 
паперах.

Ще одним заходом, спрямованим на поновлення втраченого або порушеного 
стану суб’єкта відносин, що складаються у сфері здійснення права фізичної особи на 
ознайомлення з особистими паперами, переданими до фонду бібліотек або архівів, є 
зміни до законодавства та підзаконних нормативно-правових актів. 

До ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» слід додати нову ч. 
4 такого змісту: «Передбачена цим Законом правова охорона поширюється на особисті 
папери, що за своїми ознаками можуть належати як до об’єктів авторського права, так і 
до об’єктів права на недоторканність особистої документації». 

Пропонуємо внести зміни до розділу II Порядку користування докуме-нтами 
Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним 
громадам, доповнивши його пунктом 17 такого змісту: «Порядок користування 
особистими паперами, що містять наділені суспільною цінністю відомості, поєднані й 
пов’язані з приватними відомостями, неприпустимими для розголошення, визначається 
статусом носія публічного інтересу, під яким слід розуміти дослідника, якому в 
установленому порядку надається право одержати відповідний доступ». 

Отже, механізм цивільно-правового захисту права фізичної особи на ознайомлення 
з особистими паперами, переданими до фонду бібліотек або архівів, можна 
охарактеризувати як систему взаємозв’язаних  елементів, що входять до її складу і 
підпорядковані  досягненню спільної мети, якою виступає здійснення та захист права 
особи вільно ознайомлюватися і використовувати особисті папери, які  зберігаються у 
фондах бібліотек або архівів. 

До елементів механізму цивільно-правового захисту права фізичної особи на 
ознайомлення з особистими паперами, переданими до фонду бібліотек або архівів, 
пропонується віднести: 

1) нормативно-правові акти й відповідні правові норми;
2) юридичні факти;
3) правовідносини, в тому числі охоронні правовідносини;

10 Охрана прав и интересов личности: гражданско-правовой аспект / [Шевченко Я.Н., 
Кучеренко И.Н., Мусияка В.П., Штефан М.Й. ] ; отв. ред. Я. Н. Шевченко. – К. : Наукова,думка, 
1992. – С. 32-33.
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4) акти реалізації права на захист;
5) правовий статус суб’єктів;
6) перелік заходів, спрямованих на поновлення втраченого або порушеного стану 

суб’єкта відносин, що складаються у сфері здійснення права фізичної особи на 
ознайомлення з особистими паперами, переданими до фонду бібліотек або архівів.

Sofiiuk Taras. The mechanism of civil protection of the right of the natural person to 
acquaintance with the personal papers which are transferred to fund of libraries or archives

The purpose of the research is the studying of the mechanism of civil protection of the right 
of the natural person to acquaintance with the personal papers which are transferred to fund of 
libraries or archives.

The study established that the mentioned mechanism can be characterized as the system of 
the interconnected elements which are its part and are subordinated to achievement of a common 
goal which is the realization and the protection of a human right to get freely acquainted and use 
personal papers which are stored in funds of libraries or archives.

The study also established that the creation and the organization of the mentioned mechanism 
demands such ways and methods of its consideration that admit an establishment of an object to 
which the operation of the mentioned mechanism has to be directed.

The conclusion is drawn that the purpose which directly results from the existence and 
functioning of the mechanism of civil protection of the right of the natural person to acquaintance 
with the personal papers which are transferred to fund of libraries or archives is the creation of 
effective conditions for steady realization of such protection in full accordance with the certain 
neatly established tasks, aims, theoretical foundations and so on. 

All components of the corresponding mechanism have to serve to the achievement of such 
task. Any separate element of the mechanism also has to begin the existence of conditions of 
realization of other following components.

The study defined and characterized the elements of the mechanism of civil protection of 
the right of the natural person to acquaintance with the personal papers which are transferred to 
fund of libraries or archives.

The list of elements of the mechanism of civil protection of the right of the natural person to 
acquaintance with the personal papers which are transferred to fund of libraries or archives is offered.

The definition of the legal relationship in the sphere of protection of the studied right is 
offered, the characteristic of the mentioned legal relationship is made.

The characteristic of the guarding legal relationship in the incidence of the right of the 
natural person to acquaintance with the personal papers which are transferred to fund of libraries 
or archives is considered.

The research analyzed prevalent difficulties for realization of the right to acquaintance with 
the personal papers which are transferred to fund of libraries or archives by the natural person.

The list of measures directed to the renewal of the lost or broken status of the subject of the 
relations developing in the sphere of realization of the right of the natural person to acquaintance 
with the personal papers which are transferred to fund of libraries or archives is considered and 
characterized.

The problem of publication of certain personal papers in regard to which their author has made 
the decision on unacceptability of their transformation into property of the public is considered. 

The ways of coordination of interests of researchers and interested persons on the one hand 
and interests of the persons aspiring confidentiality with another are offered.

The statement is proved that publication of data which can break personal privacy of the 
person is admissible on condition of the importance of data for science, art and literature, and 
also in case of the guaranteed nondisclosure of certain facts of personal character.

The guarantees of its nondisclosure also have to be determined in each individual case 
separately by coordination and an initiative of the parties taking into account a ratio of individual 
and social value of information which the mentioned personal papers contain.

The changes to the legislation and by-laws of Ukraine are offered.
Key words: the mechanism of civil protection, the legal facts, legal relationship, legal status. 
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УДК 342.922

Безпечність харчових продуктів за законодав-
ством України та Європейського Союзу

В. В. Брулевич,  
аспірант Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна»

Розглянуто безпечність продуктів харчування як основного елемента продовольчої
безпекитаскладовоїнаціональноїбезпекиУкраїни.

Проаналізовановизначеннятермінів«безпечністьхарчовихпродуктів»і«безпечний
харчовий продукт» за законодавством України та Європейського Союзу, а також
запропоновано їх власне формулювання. Визначено сутність термінів «продовольча
безпека» та «харчові продукти» («продукти харчування»). Охарактеризовано
особливостіадміністративно-правовогорегулюваннябезпечностіхарчовихпродуктівв
загальнійсистемірегулюваннявідносинщодобезпечностітаякостіхарчовихпродуктів
танаданопропозиціїщодовдосконаленнявітчизняногозаконодавствауційсфері.

Ключові слова: продовольча безпека, харчові продукти, безпечність харчових
продуктів,безпечнийхарчовийпродукт.

Брулевич В. В. Безопасность пищевых продуктов по законодательству украины 
и европейского Союза

Рассмотрены вопросы безопасности продуктов питания как основного элемента
продовольственной безопасности и составной части национальной безопасности
Украины.

Проанализированы определения понятий «безопасность пищевых продуктов» и
«безопасныйпищевойпродукт»по законодательствуУкраиныиЕвропейскогоСоюза,
а также предложена их авторская формулировка. Определена сущность понятий
«продовольственная безопасность» и «пищевые продукты» («продукты питания»).
Охарактеризованы особенности административно-правового регулирования
безопасности пищевых продуктов в общей системе регулирования отношений по
безопасностиикачествупищевыхпродуктов,атакжесформулированыпредложения
посовершенствованиюотечественногозаконодательствавэтойсфере.

Ключевые слова:продовольственнаябезопасность,пищевыепродукты,безопасность
пищевыхпродуктов,безопасныйпищевойпродукт.

Brulevych Volodymyr. Food safety according to legislation of Ukraine and the European 
Union

Theobjectiveofthearticleistoclarifythenatureandcharacteristicsoffoodsafetyasa
componentof thenationalsecurityingeneralandanintegralpartof theenvironmentaland
foodsecurityinparticular,aswellasformulatingitsownterminologicalsystemandproviding
propositionsfortheimprovementofthenationallegislationinthissphere.

Toachievethisobjectivetheauthorofthearticle:1)hasanalyzedthedefinitionofterms
“foodsafety’and“safefood”accordingtothelegislationofUkraineandtheEuropeanUnion;
andhassuggestedtheirownwording;2)hasdeterminedtheessenceoftheterms“foodsecurity”

©БрулевичВолодимирВіталійович– аспірант Відкритого міжнародного університету роз-
витку людини «Україна»
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and“food products” (“food”); 3) has characterized the peculiarities of administrative and
legalregulationoffoodsafetyintheoverallsystemofregulationofrelationsregardingsafety
andqualityoffoodandhasprovidedpropositionsforimprovingthenationallegislationinthis
sphere.

Key words:foodsecurity,foodproducts,foodsafety,safefood.

В Україні життя і здоров’я людини на конституційному рівні визнано найвищою 
соціальною цінністю. Одним із найважливіших чинників добробуту населення є 
безпечність та якість харчових продуктів. Нині споживач має можливість з різноманіття 
продуктів харчування обрати ті, що, на його думку, найбільше відповідають вимогам 
безпечності та якості. У свою чергу, конкурентні відносини серед виробників спонукають 
їх розвивати системи контролю виготовленої продукції з метою максимального 
задоволення запитів споживача. Крім того, за умов євроінтеграційних процесів 
перед вітчизняними виробниками постають реальні можливості виходу на зарубіжні 
ринки, що зумовлює необхідність піднесення рівня безпечності та якості вітчизняних 
харчових продуктів до рівня вимог зарубіжного законодавства, зокрема законодавства 
Європейського Союзу (далі – ЄС). З огляду на це перед органами державної влади 
України постають два першочергових завдання: адаптація вітчизняного законодавства 
у сфері безпечності та якості харчових продуктів до норм ЄС та гармонізація його з 
документами компетентних у вказаній сфері міжнародних організацій, що й обумовлює 
спрямованість удосконалення системи адміністративно-правового регулювання.

Питання безпечності харчових продуктів досліджувалися у працях А. В. Бабюка, 
Ч. Б. Базаржапова, Я. А. Беди, С. О. Белінської, В. І. Бойко, О. І. Гойчук, Ю. О. Зикова, 
Т. Г. Ковальчук, О. В. Ковальової, Ю. М. Мотузки, Н. Я. Орлової, Л. Ф. Павлоцької, 
С. М. Романко, В. А. Шаленого, В. З. Янчука та інших вітчизняних і зарубіжних 
науковців. Однак проблематика, пов’язана з визначенням поняття безпечності та 
якості за законодавством України та ЄС, розглядалася вченими в контексті вирішення 
інших дослідницьких завдань і не стосувалася положень Закону України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

Римська декларація від 13.11.1996 поряд з достатністю, фізичною та економічною 
доступністю їжі одним із основних елементів продовольчої безпеки визначила 
безпечність продуктів харчування1. Безпечність харчових продуктів є складовою 
національної безпеки держави в цілому. Ст. 1 Закону України «Про основи національної 
безпеки України» національна безпека визначається як захищеність життєво важливих 
інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий 
розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та 
потенційних загроз національним інтересам2. Незважаючи на те, що у переліку сфер 
державного управління, пов’язаних з національними безпекою та інтересами, які 
містяться у вказаному Законі, безпосередньо відсутня пряма вказівка на безпечність 
харчування або продовольчу безпеку, аналіз змісту категорій «охорона здоров’я», 
«захист екології і навколишнього природного середовища», «сільське господарство» 
тощо, мають своїми невід’ємними елементами, у тому числі, забезпечення безпечності 

1 Римская декларація о всемирной продовольственной безопасности и План действий 
Всемирной встречи на віршем уровне по проблемам продовольствия [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.g20civil.com/ru/documents/205/577.

2 Про основи національної безпеки України: закон України // ВВР України. – 2003. –                       
№ 39. – Ст. 351. 
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харчових продуктів. Так, екологічна безпека сільськогосподарської продукції є 
одним із видів екологічної безпеки та одним із напрямів забезпечення глобальної та 
національної безпеки. У свою чергу, безпечність харчових продуктів – це невід’ємна 
складова екологічної та продовольчої безпеки, національної безпеки держави в 
цілому. В проекті Закону України «Про продовольчу безпеку України» від 28.04.2011 
продовольча безпека визначена як соціально-економічне та екологічне становище, 
за якого населення забезпечено безпечними і якісними основними продуктами 
харчування, що необхідні для раціонального харчування3.

Отже, термін «продовольча безпека» містить дві складові: по-перше, забезпечення 
фізичної і економічної доступності продовольства для будь-якої людини відповідно 
до раціональних норм харчування; по-друге, безпечність і висока якість продуктів 
харчування4. Слід погодитися з О. В. Ковальовою, яка вважає, що при цьому важливу 
роль відіграє функція державного контролю за безпечністю та якістю продуктів 
харчування за процесами господарської діяльності5.

Провідна роль у нормативно-правовому забезпеченні та створенні надійної 
і ефективної системи державного регулювання у сфері безпечності та якості 
харчових продуктів належить ЄС, де безпечність харчових продуктів визнається 
одним із головних пріоритетів політики. Основоположним документом ЄС 
у сфері безпечності та якості харчових продуктів (йдеться про Регламент                                                                    
№ 178/2002 Європейського парламенту і Ради ЄС від 28.01.2002) визначено загальні 
принципи продовольчого права ЄС. Ці принципи закладено в основу національного 
законодавства держав-членів ЄС, і вони є орієнтиром для держав, що знаходяться 
на шляху євроінтеграції.

Метою законодавства ЄС щодо безпечності харчових продуктів є забезпечення 
високого рівня захисту життя, здоров’я та інтересів споживачів, чесних практик торгівлі 
харчовими продуктами, захист здоров’я тварин та умови їх утримання, здоров’я рослини 
і довкілля. Комплексний та інтегрований підхід до питання безпечності харчових 
продуктів також знаходить своє відображення у зобов’язаннях країн-членів не тільки 
відносно своїх громадян, а й всіх громадян ЄС та третіх країн у тому, що стосується 
харчових продуктів, вироблених на її території. Крім того, європейське ставлення 
до питання безпечності харчових продуктів та захисту інтересів споживачів – це не 
тільки питання державних інституцій (як підкреслено Регламентом № 178/2002), а  й 
громадськості, неурядових організацій, професійних асоціацій, міжнародних торгових 
партнерів і торгових організацій6.

3 Пропродовольчу безпеку України: проект закону України 2012 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=11378&skl=7.

4 УсатаН.В.Розвиток договірних відносин в АПК як передумова формування продовольчої 
безпеки держави/ Н. В. Усата. Продовольча безпека. Світові тенденції та національні особливості: 
матеріали науково-практичної конференції; Одеса: Одеська Національна академія харчових 
технологій. – 2014. – C. 165.

5 Ковальова О. В. Удосконалення системи державного контролю в аграрному секторі 
економіки в контексті забезпечення продовольчої безпеки України / О. В. Ковальова. Продовольча 
безпека. Світові тенденції та національні особливості: матеріали науково-практичної 
конференції; Одеса: Одеська Національна академія харчових технологій. – 2014. – C. 60.

6 Про встановлення загальних принципів і вимог законодавства про харчові продукти, 
створення Європейського органу з безпеки харчових продуктів і встановлення процедур у 
питаннях, пов’язаних із безпекою харчових продуктів : Регламент (ЄС) Європейського 
Парламенту і Ради № 178/2002 від 28.01.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
old.vet.gov.ua/int-coop/EU_requirement.
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Слід зазначити, що законодавство ЄС чітко відмежовує питання безпечності 
харчових продуктів від їх якості. Державне регулювання, закріплене на законодавчому 
рівні у регламентах, директивах та інших документах європейських органів управління, 
стосується лише безпечності харчових продуктів і продовольчої сировини. Додержання 
встановлених законодавчими актами вимог є обов’язковим, а їх порушення тягне за 
собою юридичну відповідальність. Ці вимоги охоплюють санітарно-гігієнічні норми 
для операторів харчового ринку, систем контролю, побудованих на принципах НАССР 
та захист інтересів споживачів і надання їм можливості робити компетентний вибір 
харчових продуктів, які вони споживають. Водночас якість продуктів харчування 
належить до сфери компетенції виробника і здійснюється за допомогою стандартів 
управління якістю, які стосуються управління на рівні компанії та відрізняються від 
інших стандартів, в яких регламентуються вимоги до етикетування та маркування, а 
також самого продукту або виробничих процесів.

Визначення загальних понять у сфері безпечності харчових продуктів надано 
вказаним вище Регламентом № 178/2002, яким усунуто відмінності у поняттях, 
принципах та процедурах, що існували в законодавчих актах держав-членів ЄС щодо 
регулювання питань, пов’язаних із харчовими продуктами, та надано одноманітне 
визначення, що є необхідним для створення спільної основи для заходів, які регулюють 
питання, пов’язані із харчовими продуктами та кормами для тварин.

Термін «харчові продукти» (чи «продукти харчування»), згідно із ст. 2 Регламенту     
№ 178/2002/ЄС, означає будь-яку речовину або товар, незалежно від того, оброблені або 
ні, частково оброблені або ні, та призначені до споживання людиною або очікуються, 
що будуть спожитими людиною. Включають напої, жувальну гумку та будь-які 
речовини, що містять воду, що навмисно включена до харчового продукту під час 
його виробництва, підготовки чи обробки. Не включають: корма; живих тварин, якщо 
вони не підготовлені до розміщення на ринку для споживання людиною; рослини, до 
збору врожаю; лікарські препарати; косметичні товари; тютюн і тютюнові вироби; 
наркотичні чи психотропні речовини; залишки і забруднювачі.

Зауважимо, що при тлумаченні терміна «харчові продукти» акцент робиться на 
тому, що не належить до харчових продуктів. Вказана «негативна» спрямованість 
дістає відображення у визначенні поняття «безпечність харчових продуктів». Так,                                     
ст. 14 Регламенту № 178/2002 «Вимоги щодо безпечності харчових продуктів» зазначено, 
що харчові продукти вважаються небезпечними, якщо вони: шкідливі для здоров’я; 
непридатні для споживання людиною. Термін «безпечність» не розглядається взагалі. 
Отже, викладення правових норм у європейському та українському законодавстві 
має суттєві відмінності. Так, у національному законодавстві визначення, як правило, 
мають «позитивну» спрямованість. Наприклад, Законом України «Про безпечність 
та якість харчових продуктів» у редакції 2005 р. визначається, що є безпечністю 
харчового продукту, що являє собою безпечний харчовий продукт. Водночас  щодо 
терміна «небезпечний харчовий продукт» зазначено тільки те, що він «такий, який 
не відповідає вимогам, встановленим цим Законом»7. Тобто з’ясування сутності 
небезпечного харчового продукту базується на відсутності в нього суттєвих ознак 
безпечного продукту. Це пов’язано з тим, що форма викладення норм у законодавчих 
актах Європи складалась протягом століть за традиціями римського права. Проте нова 

7 Пробезпечність та якість харчових продуктів : Закон України від 06.09.2005 в ред. від 
01.01.2015 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 3. – Ст. 75.
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редакція Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів» від 20.09.2015 передбачає надання визначень та тлумачення 
термінів за неписаними правилами європейської традиції викладення правових норм.

Термін «небезпека», що визначений у п. 14 ст. 3 Регламенту № 178/2002/ЄС, 
означає біологічний, хімічний чи фізичний компонент у харчових продуктах або стан 
харчових продуктів чи кормів для тварин, що можуть спричинити негативний вплив на 
здоров’я8. Вказаним Регламентом регулюються не тільки харчові продукти, але й корми, 
призначені для годування тварин, які використовуються для виробництва харчових 
продуктів. Важливість безпечності кормів обумовлена тим, що вони є однією із ланок 
харчового ланцюга. Через недбалість або навмисне забруднення корму, підробку, 
оману або інші негативні дії, може виникнути прямий чи непрямий вплив на безпеку 
харчових продуктів. Безпечність продовольчої сировини регулюється Регламентом               
№ 852/2004/ЄС від 29.04.2004 «Про гігієну харчових продуктів»9.

Законодавство ЄС щодо безпечності харчових продуктів відрізняється 
комплексним підходом та діє за принципом «від лану до столу», охоплюючи усі 
види харчових продуктів тваринного та рослинного походження; харчові продукти, 
отримані з використанням генетично модифікованих організмів; харчові продукти із 
специфічними особливостями; також цим ланцюгом охоплено корми, що призначені 
для продуктивних тварин. Регулюванням охоплено всі стадії виробництва, переробки 
та обігу харчових продуктів, а також інформування споживачів.

В Україні право громадян на безпечні для здоров’я і життя харчові продукти, питну 
воду та навколишнє природне середовище дістає відображення у низці законодавчих 
актів, що регулюють питання безпечності харчових продуктів.

Ст. 1 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» визначає 
харчовий продукт (їжу) як будь-яку речовину або продукт (сирий, включаючи 
сільськогосподарську продукцію, необроблений, напівоброблений або оброблений), 
призначений для споживання людиною. Харчовий продукт включає напій, жувальну 
гумку та будь-яку іншу речовину, включаючи воду, які навмисно включені до харчового 
продукту під час виробництва, підготовки або обробки10. У Законі «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» визначення поняття 
харчового продукту набуло принципових змін, а саме: по-перше, у зв’язку з тим, що 
вода віднесена до харчового продукту, харчовий продукт не визнається синонімом 
їжі; по-друге, категорії продукту скорочено цілком доцільно, у тому числі поняття 
«напівоброблений» доречно замінено на «частково». Стосовно необроблених, або, як 
визначено у Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів», «не перероблених» харчових продуктів, то Законом «Про 
безпечність та якість харчових продуктів» невиправдано лаконічно закріплено, що то 
є зміна первинного стану без додавання харчових добавок, ароматизаторів або інших 

8 Про встановлення загальних принципів і вимог законодавства про харчові продукти, 
створення Європейського органу з безпеки харчових продуктів і встановлення процедур у 
питаннях, пов’язаних із безпекою харчових продуктів: Регламент (ЄС) Європейського 
Парламенту і Ради № 178/2002 від 28.01.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.
vet.gov.ua/int-coop/EU_requirement.

9 Регламент Європейського Парламенту та Ради «Про гігієну харчових продуктів» від 
29.04.2004, № 852/2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.vet.gov.ua/eufp/
twinning?lng=uk&type=4.

10 Про безпечність та якість харчових продуктів: закон України від 06.09.2005 в ред. від 
01.01.2015 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 3. – Ст. 75.
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харчових продуктів. Водночас новою редакцією визначено, що неперероблений 
харчовий продукт - харчовий продукт, який не піддавався переробці, крім поділу 
на частини, розрізання та ін., охолодження, розмороження. Крім того, відповідно до 
умов Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 2014 р. при введенні терміна «харчовий 
продукт» до Закону в ст. 2 Регламенту № 178/2002 сформульовано положення щодо 
того, що не відноситься до харчових продуктів, а саме: термін «харчовий продукт» 
не включає: корми; живих тварин, якщо вони не призначені для розміщення на 
ринку для споживання людиною; рослини; лікарські засоби; косметичні продукти; 
тютюнові вироби; забруднюючі речовини й залишки; наркотичні і психотропні 
речовини.

Законом України від 22.07.2014 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо харчових продуктів» у Законах України «Про захист прав споживачів» 
та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» термінам 
«харчові продукти» та іншим, які відносяться до сфери безпечності і якості харчових 
продуктів, надано однакове тлумачення та з 20.09.2015 р. вони визначаються відповідно 
до норм Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів». Також у зазначених законах обмежена сфера їх регулювання щодо 
харчових продуктів. Наприклад, до Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення» додано ст. 1-1, якою визначено, що положення 
цього Закону не поширюються на харчові продукти, крім харчових продуктів, щодо 
яких проводяться санітарно-епідеміологічні розслідування захворювань, спричинених 
інфекційними хворобами, масовими неінфекційними захворюваннями, отруєннями та 
радіаційним ураженням людей11.

У вітчизняному законодавстві, що регулює безпечність та якість харчових 
продуктів, як і в законодавстві ЄС, харчові продукти поділяються на два типи: 
продукти рослинного та тваринного походження. До харчових продуктів рослинного 
походження належать такі продукти, як гриби ягоди, овочі, фрукти та інші харчові 
продукти, призначені для споживання людиною. До харчових продуктів тваринного 
походження віднесено: м’ясо, молоко, риба, та молюски, яйця, мед та інші продукти, 
виготовлені з частин тварин, призначені для споживання людиною12.

У Законі «Про безпечність та якість харчових продуктів» у редакції 2005 р. 
закріплено два визначення безпечності харчового продукту: 1) як стану харчового 
продукту, що є результатом діяльності з виробництва та обігу, яка здійснюється 
з дотриманням вимог, встановлених санітарними заходами та/або технічними 
регламентами, та забезпечує впевненість у тому, що харчовий продукт не завдає шкоди 
здоров’ю людини (споживача), якщо він спожитий за призначенням; 2) як харчового 
продукту, який не створює шкідливого впливу на здоров’я людини безпосередньо чи 
опосередковано за умов його виробництва та обігу з дотриманням вимог санітарних 
заходів та споживання (використання) за призначенням.

Норми цього Закону постійно були предметом критики науковців та практиків 
внаслідок труднощів у їх реалізації та наявності численних суперечностей. 22.07.2014 р. 
Верховною Радою України прийнято нову редакцію Закону України «Про безпечність 

11 Провнесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів: Закон 
України від 22.07.2014 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 75. – Т. 1. – Ст. 2122.

12 Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон 
України в ред. 20.09.2015 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 3. – Ст. 75.
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та якість харчових продуктів» – «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів»13, а також внесено зміни до низки інших законодавчих 
актів України. Ці зміни, на думку авторів законопроекту, сприятимуть гармонізації 
законодавчих актів України із законодавством ЄС у сфері безпечності та якості 
харчових продуктів, наданню належних гарантій захисту здоров’я людей та інтересів 
споживачів, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних харчових продуктів, 
формуванню прозорості в організації господарчої діяльності. Однак при цьому термін 
«безпечність харчового продукту» фактично було вилучено з тексту закону. Визначення 
поняття «безпечний харчовий продукт» зазнало змін і стало розумітися як харчовий 
продукт, який не справляє шкідливого впливу на здоров’я людини та є придатним для 
споживання.

Такі зміни не враховують особливості вітчизняного законодавства та практики, 
а після набуття чинності Законом України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів» справлятимуть негативний вплив на 
правові відносини відповідної сфері правового регулювання. По-перше, ситуація, 
за якої терміни, що вживаються у назві закону, жодним чином не пояснюються в 
його змісті, є неприпустимою, оскільки це веде до розмивання предмета правового 
регулювання та довільного тлумачення норм закону. По-друге, викликає заперечення і 
трактування законодавцем безпечного харчового продукту, оскільки не існує жодного з 
таких продуктів, який не справляв би шкідливого впливу на здоров’я людини у певних 
випадках (надмірного вживання, вживання у разі заборони за медичними показниками 
тощо).

З огляду на викладене необхідно переглянути деякі положення Закону України 
«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», 
зокрема щодо доповнення його поняттям безпечності харчових продуктів і врахування 
у визначенні безпечного харчового продукту умов, за яких його вживання, дійсно, 
може бути безпечним.

Пропонуємо таке визначення терміна «безпечність харчового продукту»: це стан 
харчового продукту, який є результатом умов використання харчового продукту 
споживачем, діяльності з кожної стадії його виробництва, переробки та обігу, 
які здійснюються з дотриманням гігієнічних вимог, встановлених відповідними 
регламентами та/або санітарними нормами, та забезпечує впевненість у тому, що 
харчовий продукт не завдає шкоди здоров’ю людини (споживача), якщо він спожитий за 
призначенням. Водночас визначення терміна «безпечний харчовий продукт» має бути 
таким: це харчовий продукт, який не справляє шкідливого впливу на здоров’я людини 
безпосередньо чи опосередковано за умов його використання споживачем, діяльності 
з кожної стадії його виробництва, переробки й обігу з дотриманням гігієнічних вимог 
і санітарних норм, та споживання (використання) за призначенням.

Поняття «небезпечний харчовий продукт» у Законі України «Про безпечність 
та якість харчових продуктів» визначено як «харчовий продукт, який не відповідає 
вимогам, встановленим цим Законом». Норми, викладені у ст. 44 Закону України «Про 
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», приведено 
у відповідність до вимог ст. 14 Регламенту № 178/2002, а саме: небезпечний харчовий 
продукт – харчовий продукт, що є шкідливим для здоров’я та/або непридатним для 

13 Провнесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів: Закон 
України від 22.07.2014 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 75. – Т. 1. – Ст. 2122.
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споживання. Під час встановлення небезпечності харчового продукту враховуються: 
звичайні умови використання харчового продукту споживачем, кожна стадія 
його виробництва, переробки та обігу; інформація, надана споживачеві, зокрема 
про маркування включно з інформацією про дату кінцевого продажу, та інша 
загальнодоступна споживачеві інформація про уникнення негативних для здоров’я 
наслідків, пов’язаних з харчовим продуктом чи категорією харчових продуктів. 
Під час встановлення шкідливості харчового продукту для здоров’я враховуються: 
можливий короткостроковий чи довгостроковий вплив харчового продукту на здоров’я 
людини, яка його споживає, та на майбутні покоління; можливий накопичувальний 
ефект токсичності; особлива чутливість організму окремої категорії споживачів, якщо 
харчовий продукт призначений для цієї категорії споживачів14.

Отже,  безпечність харчових продуктів – це регламентований комплекс вимог до 
того чи іншого харчового продукту, обов’язкова умова для будь-якого виду, будь-якої 
його одиниці. Показники якості – це те, що регулюється відносинами між операторами 
харчового ринку, їх підвищення є стимулом для підтримки конкурентоспроможності 
й рентабельності та не потребує контролю з боку держави, крім окремих показників 
харчових продуктів, які характеризуються певними специфічними рисами, а саме: 
традиційних харчових продуктів; продуктів для дитячого харчування; харчових 
продуктів для спеціальних медичних цілей та спеціального дієтичного споживання, 
а також маркування харчових продуктів, яке пов’язано із захистом права споживачів 
на отримання повної, правдивої, не викривленої інформації для надання можливості 
робити свідомий вибір харчового продукту, який вони споживають, відносно таких 
показників вживають державного адміністративно-правового управління поряд з 
безпечністю харчових продуктів.

Безпечність харчових продуктів – невід’ємна складова екологічної та продовольчої 
безпеки та частина національної безпеки держави в цілому. Державна політика 
щодо регулювання безпечності та якості харчових продуктів насамперед повинна 
забезпечувати інтереси людини як споживача харчових продуктів, її життя та здоров’я. 
Водночас захист здоров’я людини нерозривно пов’язаний зі здоров’ям тварин та 
рослин, довкіллям та екосистемою в цілому. Також слід враховувати економічний 
фактор, зокрема торгівельні відносини, у тому числі пов’язані із експортом вітчизняної 
харчової продукції.

Перспективними є наукові дослідження питань, що стосуються співвідношення 
безпечності продуктів харчування та якості харчових продуктів за законодавством 
України та ЄС. Адже це має важливе значення в умовах євроінтеграційних процесів 
та пов’язаної з цим необхідності вдосконалення вітчизняного законодавства в сфері 
адміністративно-правового регулювання безпечності та якості харчових продуктів.

Brulevych Volodymyr. Food safety according to legislation of Ukraine and the European 
Union

The author of the article has studied food safety as a key element of food security and a 
component of the national security of Ukraine.

The objective of the article is to clarify the nature and characteristics of food safety as a 
component of the national security in general and an integral part of the environmental and 
food security in particular, as well as formulating its own terminological system and providing 

14 Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів : Закон 
України в ред. 20.09.2015 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 3. – Ст. 75.
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propositions for the improvement of the national legislation in this sphere.
To achieve this objective the author of the article: 1) has analyzed the definition of terms 

“food safety’ and “safe food” according to the legislation of Ukraine and the European Union; 
and has suggested their own wording; 2) has determined the essence of the terms “food security” 
and “food products” (“food”); 3) has characterized the peculiarities of administrative and legal 
regulation of food safety in the overall system of regulation of relations regarding safety and 
quality of food and has provided propositions for improving the national legislation in this sphere.

It is concluded that European Union legislation on food safety is different with comprehensive 
approach and operates on the principle “from farm to fork”, including all kinds of food products 
of animal and plant origin; food produced by using genetically modified organisms; food 
products with specific characteristics. This chain also covers feed-stuffs intended for farm 
animals. The regulation covers all stages of production, processing and circulation of food 
products and informing consumers.

In order to improve the national legislation in the field of administrative and legal regulation 
of safety and quality of food products the author has suggested to pay considerable attention to 
the issue of correlation between food safety and food quality under the laws of Ukraine and the 
European Union, because it is important in terms of European integration processes in Ukraine.

Key words: food security, food products, food safety, safe food.

© Резніченко Лариса Вікторівна – здобувач  Харківського національного університету 
внутрішніх справ МВС України

УДК: 347. 45/47
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Досліджується питання, чи є право на захист складовою правомочністю
суб’єктивногоцивільногоправаспоживачаосвітніхпослуг, чийоготребарозглядати
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якможливістьохоронну,авласнесуб’єктивнеправо,щоохороняється,–регулятивним.
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правомочність.

Резниченко Л. В. Защита как составляющая субъективного гражданского права 
потребителя образовательных услуг

Исследуетсявопросотом,являетсялиправоназащитуправомочностью,входящей
в состав субъективного гражданского права потребителя образовательных услуг,
или его следует рассматривать как отдельное субъективное право. Анализируются
существующие в цивилистике парадигмы, раскрывающие содержание субъективного
права. Предлагается рассматривать защиту субъективного права как возможность
охранительную,асобственноохраняемоесубъективноеправо–регулятивным.

Ключевые слова: гражданские правоотношения, высшее образование, право на
защиту,правомочность.
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Reznichenko Larisa. Protection as a Component of Subjective Civil Rights of Consumers 
of Educational Services

Thisarticleexplorestheissuewhethertherighttoprotectionisacompetence,whichisa
partofthesubjectivecivilrightofconsumersofeducationalservicesoritshouldbeconsidered
asaseparatesubjectiveright.Weanalyzedincivillawexistingparadigms,whichrevealthe
contentofthesubjectiveright.Itisproposedtoconsidertheprotectionofsubjectiverightasa
protectiveopportunity,andprotectedsubjectiverightasregulative.

Key words: civilrelations,highereducation,righttoprotection,competence.

Повноцінна реалізація права на освіту забезпечується багатьма складовими, в 
тому числі ефективним захистом цього права в разі його порушення. Втім доводиться 
визнати відсутність належного закріплення питань захисту споживачів освітніх послуг 
у чинному законодавстві. І попри теоретичну та практичну значущість цієї складової 
вона залишається малодослідженою. 

Абстрактне уявлення суб’єктивного права як виду і міри можливої поведінки 
управомоченої особи потребує певної структуризації, визначення його елементів. 
Досягти консенсусу в цьому питанні фахівцям не вдалося. Щонайменше два підходи 
змагаються між собою. Апологети першого1 виокремлюють у змісті суб’єктивного 
права правомочності власних дій носія, правомочності вимоги певної поведінки від 
третіх осіб та, нарешті, правомочності щодо захисту порушеного права. Прихильники 
другого2 – В. А. Белов та О. Б. Бабаєв – заперечують наявність третього елемента, 
розглядаючи захист суб’єктивного права як можливість охоронну, а власне суб’єктивне 
право, що охороняється, – регулятивним. Прихильники триелементного змісту 
позбавляються можливості розмежувати правовідносини на регулятивні та охоронні. 
Навіщо «заштовхувати» правомочність на захист у суб’єктивне право всупереч всім 
вимогам логіки та принципу юридичної економії3?

Видатний радянський фахівець у галузі цивільного процесу М. А. Гурвіч розглядав 
позовний захист у матеріальному сенсі як особливість у розвитку суб’єктивного 
матеріального права, як власне суб’єктивне цивільне право в стані здатному до 
примусового здійснення4. З матеріально-правової точки зору, зауважує В. П. Грибанов, 
немає перепон для того, щоб право на захист розглядалося як одну з правомочностей 
суб’єктивного цивільного права, що являє собою можливість застосування відносно 

1 ГрибановВ.П. Осуществление и защита гражданских прав /   Грибанов В.П . – М. : Статут, 
2001. – 411 c.; Ломидзе О. Г. Правонаделение в гражданском законодательстве России : 
монография / Ломидзе О.Г.  – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 535 c.; Цивільнеправо України: 
Курс лекцій : у 6-ти т. – Т. І. / Р. Б. Шишка (кер. авт. кол.) О. Л. Зайцев, Є. О. Мічурін та ін. ; за 
ред. Р. Б. Шишки та В. А. Кройтора. – Х .: Еспада, 2008, – 680 с.; Цивільнеправо України : навч. 
посібн. / [Білоусов Ю.В., Ватрас В.А., Гринько С.Д. та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука. – К. : 
Правова єдність, 2009. – 536 с.

2 ГордонВ.М.Основание иска в составе изменения исковых тренований / Гордон В.М. – 
Ярославль : Тип. Губ. правл., 1902. – 335 c.; ВаськовскийЕ.В.Курс гражданского процесса. – Т.1 
[и единств.] : Субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и действия / 
Васьковский  Е.В.  – М .: Изд. братьев Башмаковых, 1913. – 691 c.;РязановскийВ.А.Единство 
процесса / Рязановский В. А. ; Вступ. ст. М.К. Треушников. – М. : Городец, 1996. – 74 c.; 
Гражданское право. В 3-х т. Том I / под ред.  А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого Ю. К. – М. : 
Проспект, 2005. – 765 с.; Осокина Г. Л. Право на защиту в исковом судопроизводстве : 
монография / Осокина Г.Л. – Томск : Изд. Томского универ., 1990. – 160 с.; Гражданскоеправо: 
актуальные проблемы теории и практики / В. А. Белов, А. Б. Бабаев ; под общ. ред. В. А. Белова. –   
М. : Юрайт-Издат, 2007. – 993 c.

3 БеловВ.А., Бабаев А.Б. Цит. работа. – С. 234.
4 ГурвичМ.А. Право на иск / Гурвич М.А. ; отв. ред. А. Ф. Клейнман ; Академия наук СССР. 

Институт права. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1949. –  С. 129-135.
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правопорушника заходів примусового впливу. Схожої думки дотримуються й інші 
правники, які переконані в тому, що забезпеченість суб’єктивного права можливістю 
державного примусу – це його невід’ємна властивість5. Зазначена можливість державного 
примусу існує не поряд з іншими правомочностями, що містяться у суб’єктивному праві, 
а властива для них самих, бо без неї вони б не були юридичними можливостями6.

Втім В. П. Грибанов звертає увагу, що, по-перше, право на захист виникає лише з 
порушенням суб’єктивного права або його оспорюванням; по-друге, характер вимоги щодо 
захисту права визначається характером порушеного або оскаржуваного матеріального 
права7. Така послідовність не дає приводу об’єднати право на захист з правомочностями 
на власні та чужі дії суб’єкту. До моменту порушення права правомочність на захист 
не проявляє себе як самостійний юридичний феномен. Отже, в цьому контексті 
переконливим є твердження С. Ф. Кечекьяна стосовного того, що суб’єктивне цивільне 
право являє собою забезпечену законом міру можливої поведінки (право на власні дії) 
і міру дозволеної поведінки (право на чужі дії) без включення до його складу в якості 
третього елементу можливості вдатися до заходів державного примусу, оскільки 
можливість «змусити» супроводжує суб’єктивне право, але не є його сутністю8.

Навіть за умов порушення суб’єктивного права право на захист не стає елементом 
його структури, а залишається самостійним правом. Втім та обставина, що охоронне 
право відтворює матеріальний зміст регулятивного права, що врешті тягне примусове 
його здійснення, створює уявлення, буцімто примусовому здійсненню безпосередньо 
підлягає власне регулятивне право9.

Втім, визнаючи регулятивне право основою охоронного, прихильники цієї 
парадигми зауважують на неможливості ігнорувати той факт, що суб’єктивне право, 
взяте в межах регулятивного правовідношення, яке не має ознак примусовості, перестає 
бути юридичним правом. Було б нелогічним стверджувати, що примусовість передає 
регуляторному праву інше, охоронне право тільки після порушення першого. Всі 
правові відносини, як і право в цілому, є владовідносинами. Це відносини правового 
веління. Вона одна – в регулятивних відносинах, інша – в охоронних. Примусовість 
веління у правовідношенні, що виникає при порушенні регулятивного права, стає 
реальністю. Втім цей примусовий елемент має місце і в регулятивних правовідносинах. 
Його визначення, – зазначає С. О. Зінченко, – завдання теорії, хоча законодавець і 
правозастосовна практика мають його на увазі10.

5 Советское гражданское право : учебник. Ч. І / [Азимов Ч.Н., Бару М.И., Борисова В.И., 
Волошко С.Д. и др.] ; под общ. ред. : В. Ф. Маслов, А. А. Пушкин. – К. : Вища шк., 1983. –                   
С. 284; Цивільнеправо України : Академічний курс : підручник : у 2 т. – Т. І. : Загальна частина / 
[Бабаскін А.Ю., Боднар Т.В., Новицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. Я. М. Шевченко. ] – К. : Вид. 
Дім “Ін Юре”, 2006. – С. 75

6 БратусьС.Н.Юридическая ответственность и законность. Очерк теории / Братус С.Н. – 
М. : Юрид. лит., 1976. – С.73-74; Гражданское право : в 3-х т. Т. I / под ред. А. П. Сергеева,               
Ю. К. Толстого. – М. : Проспект, 2005. – С. 281.

7 ГрибановВ.П.Осуществление и защита гражданских прав / Грибанов В.П. – М.: Статут, 
2001. – С. 174-175.

8 Кечекьян С. Ф.Правоотношения в социалистическом обществе / Кечекьян С.Ф. ; отв.                
ред.: М.С. Строгович. – М. : Изд-во АН СССР, 1958. – С. 58-59. 

9 КрашенинниковЕ.А. Заметки по гражданскому судопроизводству / Крашенинников Е.А. // 
Категориальный аппарат современной юридической науки : тезисы итоговой научно-
практической конференции молодых ученых «XXVI съезд КПСС и некоторые актуальные 
проблемы современного научного знания». – Ярославль : ЯрГУ, 1984. – С. 16.

10 ЗинченкоС.А.Гражданские правоотношения: подходы, проблемы, решения : монография / 
Зинченко С.А. – Ростов-на-Дону : Изд. СКАГС, 2011. – С. 135.
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І дійсно, примусовість у регуляторному суб’єктивному праві не має окремого прояву, 
проте передбачається як самими суб’єктами правовідношення, так і третіми особами. 
Як зазначає О. Ф. Скакун, присутня «правомочність притягнення». З порушенням 
суб’єктивного права притягнення висувається на перше місце, заступаючи основний 
зміст порушеного права. І відновлення останнього відбувається за допомогою, тепер 
вже самостійного, права на захист. Можливість притягнення органічно притаманна 
регулятивному праву, бо, якби вона була відсутня, то не могла б виникнути і при його 
порушенні.

Зазначена потенційна можливість діє на суб’єктів регуляторних відносин, і саме 
їй треба завдячувати за те, що в цивільно-правовій сфері регулювання нормою є 
власне регулювання відношення  (у більшості випадків суб’єктивні права і юридичні 
обов’язки здійснюються без застосування  заходів державного примусу11), а винятком 
є охорона.

Коли йдеться про визначення сутності права, науковці завжди звертають увагу на 
його владно-регулятивний характер, на те, що юридична норма, як і право в цілому, не 
просто соціальний, а особливий державний регулятор суспільних відносин. Правову 
владу розглядають як одну з форм (поряд з економічною, політичною, соціальною, 
ідеологічною) влади. Правовідношення є особливим видом усвідомлених, вольових 
відносин, бо, перш ніж йому скластися як правовому, воно повинно пройти не просто 
через волю окремих осіб, а й неодмінно через державну волю суспільства12. Отже, 
стосовно державного примусу можна вести мову про те, що в регулятивних відносинах 
владність присутня як потенційна можливість, в той час як у правоохоронних вона 
є реальністю. Потенційність чи реальність – право у всіх формах свого прояву має 
власну примусовість, що випливає з його сутності. Щодо державного примусу, то це 
є зовнішній вплив на суб’єкта, що порушив зобов’язання, який застосовується лише 
тоді, коли власної владності у регуляторного правовідношення не вистачило.

Власне, в самому суб’єктивному цивільному праві, в нашому випадку праві 
на вищу освіту, проблематично віднайти ті важелі, які повернули б порушене 
цивільне правовідношення до первинного стану. Доречним був би засіб, який би 
відновив регулятивне цивільне правовідношення. Потрібен особливий алгоритм, 
що дозволить реанімувати регулятивне (цивільне) правовідношення, відновити 
порушене суб’єктивне право на вищу освіту. Саме таким засобом і виступає охоронне 
правовідношення, яке містить у своїй структурі охоронну правомочність на захист 
(право на позов). Правомочність на захист, як здатність до примусового здійснення, не 
можна розглядати в якості одного з обов’язкових елементів суб’єктивного цивільного 
права, тому що в якості елементів будь-якого явища або предмета виступають такі його 
складові частини, без яких явище або предмет не може існувати в притаманній йому 
якості13.

Отже, забезпеченість суб’єктивного цивільного права як сукупності заходів 
можливої і дозволеної поведінки має свій прояв у вірогідності виникнення нового 
додаткового права, а саме права на позов, тобто правомочності на захист, яка має 

11 Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс) : учебник /                     
Скакун О.Ф. – Х. : Эспада, 2007. – С. 566-567.

12 БайтинМ.И.Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух 
веков) / Байтин М.И. – М. : ООО ИД «Право и государство», 2005. –  С. 74-75.

13 КурылевС.В.О структуре юридической нормы / С. В. Курылев  // Труды Иркутского гос. 
ун-та им. А. А. Жданова. – Иркутск, 1958. – Т. 27. – Вып. 4. – С. 172–189.
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свою спрямованість на захист порушеного або такого, що оспорюєтся, суб’єктивного 
цивільного права. Гарантованість і реальність суб’єктивних цивільних прав має 
свій прояв у тому, що під час появи обставин, які створюють перепони на шляху їх 
реалізації, у того, кому ці права належать виникає нове, охоронне право, яке не існувало 
до конфліктної ситуації14.

Регуляторне суб’єктивне цивільне право і суб’єктивне право на його захист 
відрізняються за підставами виникнення, моментом появи, змістом та суб’єктним 
складом, а відтак як власне суб’єктивне право, так і право на його захист являють 
собою різні правові феномени, бо виникають, розвиваються і припиняються за 
власними закономірностями.

Суб’єктивне цивільне право на вищу освіту, яке підлягає судовому захисту, в 
будь якому випадку, йде попереду права на позов, під яким розуміється реалізація 
правомочності на його судовий захист. Суб’єктивне цивільне право на вищу освіту 
виникає раніше правомочності на його захист, тому що необхідність, потреба в судовому 
захисті такого регуляторного права виникає лише тоді, коли має місце його порушення 
або оспорювання. При цьому слід враховувати, що правомочність на судовий захист 
як суб’єктивне право виникає після суб’єктивного цивільного права на вищу освіту, 
що підлягає захисту та існує зазвичай в межах строку позовної давності15. Сплив 
строку позовної давності призводить до того, що правомочність на судовий захист, яка 
виникла з моменту посягання на суб’єктивне цивільне право, припиняє своє існування, 
при цьому не відбувається зачіпання власне самого суб’єктивного цивільного права на 
вищу освіту, в разі, якщо це суб’єктивне право не знищено внаслідок протиправного 
на нього посягання16. Диференційованість щодо моменту виникнення і припинення 
суб’єктивного цивільного права та суб’єктивного права на його захист обумовлює й 
різницю в підставах виникнення цих суб’єктивних прав.

Отже, право на захист має власну, не пов’язану з регулятивним правом, підставу 
виникнення, а саме – суб’єктивне право і його порушення. До порушення регулятивне 
право існує як самостійне явище і лише з порушенням продовжує свій розвиток у часі 
разом із правом на захист, що виникло. Таким чином виникнення і динаміка суб’єктивного 
цивільного права, яке в нашому випадку є правом на освіту, опосередковується 
матеріальними фактами реальної дійсності, з якими норми права пов’язують 
виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин. Щодо правовідносин у 
галузі освіти таким фактом є укладений договір з надання освітніх послуг. Реалізація 
зазначеного права залежить лише від його володільця – управомоченої особи цивільного 
правовідношення. Виникнення і динаміка суб’єктивного права на захист (права на позов) 
обумовлене як матеріальними фактами, так і процесуальними. І тут для його реалізації 
вже недостатньо лише бажання володільця, який має зацікавленість у захисті, потрібне 
ще волевиявлення держави. Саме держава поклала на себе обов’язок бути гарантом 
цивільних прав та законних інтересів учасників спірних цивільних правовідносин. 
Проте функції гаранту держава здійснює не постійно, а лише в межах певного проміжку 
часу, а саме – строку позовної давності. Таким чином, суб’єктивне право на отримання 

14 КрашенинниковЕ.А. К учению об исковой давности / Крашенинников Е.А. // Материально-
правовые и процессуальные средства охраны и защиты прав и интересов хозяйствующих 
субъектов. – Калинин, 1987. – С. 53-54.

15 Там само.
16 ВласоваА.В.Структура субъективного гражданского права / Власов А.В. – Ярославль : 

ЯрГУ, 1998. – С. 98.
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від держави захисту реально порушеного суб’єктивного цивільного права можливо 
реалізувати лише в межах строку позовної давності (ст. 256 ЦК України). Отже, сплив 
строку позовної давності робить неможливим отримати захист від держави в судовому 
порядку, проте втрата можливості використати державний захист жодним чином не 
припиняє динаміку самого регуляторного суб’єктивного цивільного права. Непрямим 
підтвердженням цього можна вважати норму, що міститься у п. 5 ст. 267 ЦК України: 
якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної давності, порушене право 
підлягає захисту17.

Природні відмінності містяться і в змісті суб’єктивного цивільного права на вищу 
освіту та правомочності щодо його захисту. За своїм змістом суб’єктивне цивільне 
право на вищу освіту є задоволенням освітньої потреби управомоченого суб’єкта. 
У той час, як суб’єктивне право на захист (право на позов) за своїм змістовним 
наповненням є діяльністю управомоченої особи, спрямованою на усунення перепон у 
здійсненні суб’єктивного цивільного права на вищу освіту. Таким чином правомочність 
щодо захисту суб’єктивного цивільного права, на відміну від останнього, пов’язана 
з об’єктом спору – нематеріальним благом, спрямованим на задоволення освітньої 
потреби, не безпосередньо, а опосередковано та має свій прояв через способи захисту 
порушеного права. За своїм змістовним наповненням право на захист і регулятивне 
право не збігаються, втім їх взаємозалежність очевидна. Пригадаємо, що у разі 
звільнення боржника від виконання зобов’язання в натурі він залишається зобов’язаним 
відшкодувати збитки та сплатити неустойку. Наведений приклад демонструє як 
нетотожність охоронного відношення з регулятивним, так і їхній взаємозв’язок.

У разі, якщо погодитися з М. А. Гурвічем18 та М. І. Матузовим і розглядати 
правомочність на судовий захист у межах структури суб’єктивного цивільного права, а 
саме суб’єктивне право в стані порушення як особливу його модифікацію або «момент 
життя», довелося б визнати в якості суб’єкта спірного суб’єктивного цивільного права 
і суд, як представника держави19. З чим навряд чи можна погодитись як з неадекватним 
сприйняттям правової реальності. Носієм суб’єктивного цивільного права на вищу освіту 
є потенційний суб’єкт спірного цивільного правовідношення, в той час як суб’єктом права 
на позов – правомочності на захист – можуть бути не лише потенційні володільці спірного 
цивільного права, а й інші особи, в освітньому правовідношенні це і батьки споживача 
освітніх послуг, і державні органи, і навіть організації (наприклад, об’єднання споживачів).

 Й нарешті, остання відмінність, на яку звертає увагу Г. Л. Осокіна, право на позов, 
як і матеріальне право (інтерес, що охороняється законом), яке підлягає захисту, 
«пройшовши стадію юридичного факту», само стає суб’єктивним, дотримання якого 
забезпечується можливістю застосування заходів державного примусу. Однак на 
відміну від суб’єктивного права (інтересу, що охороняється законом) право на його 
захист є не матеріальним, а процесуальним суб’єктивним правом, тому що йому 
завжди кореспондується обов’язок не контрагента за договором або іншого суб’єкту 
матеріального правовідношення, а юрисдикційного органу, тобто суду (судді)20.

17 Цивільнийкодекс України // ВВР України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
18 ГурвичМ.А. Право на иск / Гурвич М.А. ; отв. ред. А. Ф. Клейнман ; Академия наук СССР. 

Институт права. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР,1949. – С. 129-135.
19 МатузовН.И.Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного 

права / Матузов Н.И. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1972. – С. 114.
20 ОсокинаГ.Л. Курс гражданского судопроизводства России. Общая часть : учеб. пособ. / 

Осокина Г.Л. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2002. – С. 468.
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Маємо зазначити, що право у всіх формах свого прояву має власну примусовість, що 
випливає з його сутності. У регулятивних правовідносинах, а саме таким є суб’єктивне 
цивільне право на освіту, владність присутня як потенційна можливість, в той час 
як у правоохоронних вона є реальністю. Суб’єктивне право на захист порушеного 
права на освіту є елементом охоронного процесуального правовідношення і проявляє 
себе як правомочність, яка існує поза змістом суб’єктивного цивільного права. 
Суб’єктивне цивільне право на захист є наданою управомоченій особі можливістю 
застосування заходів правоохоронного характеру для відновлення його порушеного 
або оспорюваного права на отримання вищої освіти.

Reznichenko Larisa. Protection as a Component of Subjective Civil Rights of Consumers 
of Educational Services

The article explores the issue whether the right to protection is a competence, which is 
part of the subjective civil right of consumer of educational services or it should be considered 
as a separate subjective right. We analyzed in civil law existing paradigms, which reveal the 
content of the subjective right. The apologists of the first approach distinguish in the content 
of subjective right legal authority of holder ‘s own actions, demand powers of certain behavior 
from third parties, as well as powers for protection of violated rights. The presence of third 
legal authority is excluded from the second approach. The protection of subjective right is 
considered as a protective opportunity, and protected subjective right itself as a regulatory 
opportunity. Supporters of three-element content of subjective right are deprived of opportunity 
to differentiate the legal relations on regulatory and protective. It is concluded that there is no 
need to include entitlement to protection in despite of logic requirements and legal principle of 
economy in the structure of subjective right. We propose to consider protection of subjective right 
as a protective opportunity, and protected subjective right as a regulatory one. All legal relations, 
as well as the right itself, are power relations. It is a relationship of enactment. Forced enactment 
in legal relations that arises in violation of regulatory law becomes a reality. Mandative element 
in regulatory subjective right has no separate existence, but it is taken into account both by legal 
entities and third parties. Regulatory subjective civil right and subjective right to its defense 
differ in bases and point of origin, content and subject composition, therefore, both subjective 
right and right to its protection are different phenomena, as they arise, develop and are terminated 
on the basis of their own laws. Subjective civil law on higher education, which is subjected to 
judicial protection, in any case, is ahead of the entitlement implementation to its legal defense. 
Subjective civil law on higher education appears before entitlement to its defense,  because the 
need for judicial protection of such regulatory right arises only when its violation or contest take 
place. Authority on the protection of subjective civil law, in contrast to the latter, is connected 
with the dispute subject - intangible benefits aimed at meeting the educational needs, not directly, 
but indirectly and it is manifested through ways to protect the violated rights. According to its 
content filling the right to protection and regulatory law do not coincide, however  the mutual 
dependence between them is obvious.

Key words: civil relations, higher education, right to protection, competence.
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УДК 341.9:330.322

Джерела міжнародно-правового регулювання 
інвестиційних відосин в Україні

Д. В. Дударець, 
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри міжнародного права
Навчально-наукового інституту міжнародних відносин
Національного авіаційного університету

Проаналізованонаддержавнийрівеньрегулюванняреалізаціїінвестиційноїдіяльності
на території України. Показано, що міжнародно-правове регулювання спрямоване
на захист інвесторів від націоналізації, експропріації та інших форм вилучення їх
інвестицій. Основним джерелом міжнародно-правового регулювання інвестицій є
міжнароднийінвестиційнийдоговір,якийукладаєтьсянаневизначенийстрок,здатний
пристосовуватисядоособливихекономічнихвзаємовідносинміждержавами,атакож
часто містить особливі правила «руху» інвестицій, що відмінні від національних.
Досліджено двосторонні інвестиційні договори, які посідають особливе місце серед
договорів, включають визначену систему базових положень і дають змогу врахувати
специфікувідносиндержав-підписантів.

Ключові слова: міжнародний інвестиційний договір, двостороння інвестиційна
угода,інвестиції.

Дударец Д. В. Источники международно-правового регулирования инвести-
ционных отношений в украине

Проанализировано надгосударственный уровень регулирования реализации
инвестиционнойдеятельностинатерриторииУкраины.Показно,чтомеждународно-
правовое регулирование направлено на защиту инвесторов от национализации,
экспроприации и других форм изъятия их инвестиций. Основным источником
международно-правового регулирования инвестиций является международный
инвестиционный договор, заключаемый на неопределенный срок, способен

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО
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приспосабливатьсякособымэкономическимвзаимоотношенияммеждугосударствами,
а также часто содержит особые правила «движения» инвестиций, отличные от
национальных. Исследованы двухсторонние инвестиционные договоры, занимающие
особое место среди договоров, включают определенную систему базовых положений
и позволяют учесть специфику существующих и будущих отношений государств-
подписантов.

Ключевые слова: международный инвестиционный договор, двустороннее
инвестиционноесоглашение,инвестиции.

Dudarets Dmitry. Sources of international legal regulation of investment relations in 
Ukraine

Theanalyzedsupranationallevelregulationof investmentactivitiesinUkraine.Heisan
internationally-regulation, which is aimed at protecting investors against nationalization,
expropriation and other forms of withdrawal of their investments. The main source of
internationallegalregulationofinvestmentsisaninternationalinvestmentagreementconcluded
foranindefiniteperiod,abletoadapttothespecificeconomicrelationsbetweencountriesand
often contains special rules for «movement»of investments other thannational.Theauthor
examinedbilateral investment treatiesoccupya specialplaceamong theagreements.These
include certain basic provisions of the system, and can take into account the specificity of
existingandfuturerelationsofthesignatories.

Key words:internationalinvestmentagreement,bilateralinvestmentagreement,investment.

Відомо, що будь-які суспільні відносини потребують правового регулювання. 

Не є винятком у цьому аспекті інвестиційна діяльність, яка, в свою чергу, повинна 
стати «двигуном прогресу» сучасної ринкової економіки нашої держави. Хоча 
нормативний масив національних і міжнародних актів прямо не впливає на обсяги 
залучення іноземних інвестицій, останні можуть стати одним із засобів поліпшення 
інвестиційного клімату в державі, що може полягати в економічному співробітництві 
господарюючих суб’єктів нашої країни з іноземними контрагентами.

З одного боку, регулювання інвестиційної діяльності на території України 
здійснюється за допомогою національної правової системи, зокрема законів та 
підзаконних нормативно-правових актів. Держава в цьому розумінні реалізує свій 
суверенітет у регулюванні економічних відносин у своїх межах, і така ситуація 
відповідає визнаним принципам міжнародного права. До таких актів регулювання 
насамперед слід віднести закони України «Про захист іноземних інвестицій на 
Україні», «Про інвестиційну діяльність» та інші нормативно-правові акти, спрямовані 
на упорядкування відносин у цій сфері. Їх кількість, за підрахунками різних 
дослідників, становить від 150 до 1000. Очевидно, що таке число актів призводить до 
суперечливості та надмірної «завантаженості» у правовому регулюванні здійснення 
інвестиційної діяльності, що негативно впливає на кількість та якість залучення 
іноземних інвестицій.

Окрім того, розглядаючи всю сукупність національних нормативних актів в 
цій сфері, варто зробити одне застереження, яке стосується узгодження діяльності 
інвесторів: таке регулювання відбувається або прямо із використанням законів та 
підзаконних нормативно-правових актів, які спеціально спрямовані на регулювання 
здійснення інвестиційної діяльності, до яких слід віднести вищезазначені закони, 
або із застосуванням нормативно-правового матеріалу, що стосується інших сфер 
регулювання економічних відносин, зокрема податкових, митних, фінансових та інших, 
але тих, які побічно стосуються міжнародних інвестиційних відносин. До другого виду 
актів, наприклад, належать Податковий та Митний кодекси тощо. Останні в основному 
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спрямовані на регулювання інших питань, але побічно зачіпають і регулювання 
інвестиційних відносин.

Наддержавним рівнем регулювання реалізації інвестиційної діяльності на території 
України є міжнародно-правове регулювання. Таке регулювання спрямоване на захист 
інвесторів від націоналізації, експропріації та інших форм вилучення інвестицій, 
в чому очевидно зацікавлені приватні іноземні інвестори (фізичні та юридичні 
особи нерезиденти), а також держави-експортери капіталу загалом. Актуальність 
дослідження цього питання насамперед пов’язана з необхідністю належного 
впорядкування відносин в цій сфері. А це в свою чергу впливає на рух капіталів в 
Україну, що сприятиме інтеграції української економіки у світову.

Проблематикою міжнародно-правового регулювання інвестиційних відносин 
займалися О. І. Богатирьова, М. М. Богуславський, С. А. Войтович, М. С. Євтєєва,             
Д. К. Лабін, Д. Г. Лук’яненко, Р. Мастерс, Я. Паульсон, О. В. Рибій, І. З. Фархутдінов, 
М. Сорнарадж та ін.

Незважаючи на те, що на практиці відбувається комплексне регулювання 
інвестиційної діяльності із застосуванням двох різних правопорядків (національного 
та міжнародного), домі невирішеним залишається питання співвідношення 
національного і міжнародного права, а також ієрархія міжнародно-правових 
документів у системі міжнародного права, крім того, не визначені місце та природа 
міжнародних договорів у регулюванні вищезазначених відносин. Не намагаючись дати 
вичерпну відповідь на питання ієрархії міжнародно-правових регуляторів, оскільки 
воно є дискусійним, слід все ж таки дати певні орієнтири у вирішенні цього питання у 
контексті регулювання міжнародних інвестицій, а також з’ясувати їх загальний зміст. 
Ієрархія міжнародно-правових документів не визначається в імперативному порядку, 
але існують певні критерії розміщення міжнародних регуляторів у відповідній ієрархії. 
Зокрема, відповідно до ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН, який є невід’ємною 
частиною Статуту ООН, суд, який зобов’язаний вирішувати передані йому спори на 
підставі міжнародного права, застосовує: a) міжнародні конвенції (як загальні, так і 
спеціальні), які встановлюють правила, що визнані державами, які вступили в спір;             
b) міжнародний звичай як доказ загальної практики, який визнаний як правова норма; 
c) загальні принципи права, які визнані цивілізованими націями; d) із застереженнями, 
вказаними в ст. 59, судові рішення та доктрини найбільш кваліфікованих спеціалістів 
з публічного права різних націй як допоміжний засіб для визначення правових норм. 
Незважаючи на те, що ст. 38 Статуту не дає вичерпного переліку допоміжних джерел, 
крім того, положення не відображають всю систему джерел міжнародного права, певну 
ієрархію він все ж таки окреслює.

Очевидно, що головним джерелом міжнародного права є саме міжнародний договір, 
що і стоїть першим у ієрархії джерел міжнародного права. Цей документ і є основним 
міжнародно-правовим регулятивним документом у здійсненні інвестицій. Хоча й історія 
регулювання таких відносин свідчить про інше, адже до середини XX століття ним по 
суті був міжнародний звичай (в той час вони входили до сфери торгових і перебували в 
зародковому стані), якщо розглядати міжнародні інвестиції не в сучасному вигляді, а в 
широкому розумінні. Міжнародний договір є родовим поняттям, до якого слід віднести 
декларації, конвенції, пакти, хартії, міжнародні договори, протоколи про взаємодію. Це, 
зокрема, підтверджується тим, що у ст. 2 Закону України «Про міжнародні договори» 
передбачено, що його назва не має значення, а останній може йменуватися як договір, 
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угода, конвенція, пакт, протокол тощо1. Головною характеристикою міжнародного договору 
є те, що цей правовий акт є добровільною угодою двох або більше суб’єктів міжнародного 
права щодо матеріальних або нематеріальних благ, що віднесені до об’єкта міжнародного 
права. За умовами договору його суб’єкти – держави наділяються правами та обов’язками 
відповідно до умов цього договору. А якщо говорити про рух інвестицій, то держави 
наділяються правами і обов’язками у зв’язку з рухом таких речових та неречових об’єктів.

І. М. Товкун зазначав, що роль міжнародних інвестиційних угод, особливо 
двосторонніх, полягає в гарантуванні стабільності режиму для іноземних інвесторів, 
наданні їм відповідних стимулів, взаємоузгодженні інтересів як іноземних вкладників 
капіталу, так і країн, де здійснюються інвестиції. Вказані договори у сфері іноземних 
інвестицій призначені для забезпечення міжнародно-правового захисту, насамперед від 
некомерційних ризиків. Встановлення зрозумілих, доступних правил, які покращують 
інвестиційний клімат і тим самим зміцнюють довіру між державами, виступає 
своєрідним стимулятором іноземних інвестицій2.

О. В. Рибій зазначає, що міжнародному рухові капіталу сприяє також те (окрім 
глобалізації та інтернаціоналізації), що наприкінці ХХ ст. поширилися уніфіковані 
міжнародно-правові норми регулювання інвестиційних процесів, які діють відповідно 
до міжнародних двосторонніх, регіональних та багатосторонніх угод3. Тобто 
дослідник окреслює три рівні міжнародно-правового інвестиційного регулювання: 
1) багатостороннє, 2) регіональне, 3) двостороннє. Така класифікація повністю 
відповідає системі міжнародно-правових актів, до яких приєдналася, чи до яких планує 
приєднатися Україна. При цьому ієрархії як такої серед різних видів інвестиційних 
угод не існує, а в своїй юридичній силі вони фактично рівні.

Щодо змісту міжнародних угод у сфері інвестицій І.І. Голубенко  зазначав, що МІУ 
нині слідують досить стандартній техніці написання. Основна увага приділяється 
наданню іноземним інвесторам прав і юридичних засобів для захисту інвестицій у 
приймаючій державі. Права інвесторів зазвичай включають вимоги щодо національного 
режиму, режиму найбільшого сприяння щодо справедливості, рівноправності та 
заборони експропріації без компенсації4.

Відмінними ознаками міжнародних інвестиційних угод різних рівнів на відміну 
від національного законодавства є, на нашу думку, те, що: 1) вони укладаються на 
невизначений строк і мають відповідну стабільність і гарантованість від внесення 
до них змін, що дає змогу безпечно здійснювати довгострокові інвестиції в ту чи 
іншу галузь економіки держави-підписанта договору, і не залежать від майбутніх 
змін у національному законодавстві країни-учасниці угоди; 2) мають здатність 
пристосовуватися до особливих економічних взаємовідносин між державами; 3) можуть 
містити: а) спеціальні механізми залучення іноземних інвестицій (більш спрощені), до 
того ж можуть суттєво відрізнятися і від режиму, що передбачений в національному 
законодавстві й за загальним правилом застосовується до регулювання інвестиційної 

1 Проміжнародні договори : Закон України // Офіційний вісник України. – 2004.– № 35. –  Ст. 11.
2 Товкун І.М.Міжнародні засоби захисту іноземних інвестицій / І.М. Товкун // Право та 

інновації. – 2014. – №4(8). – С. 124.
3 РибійО.В.Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності: теорія та практика 

: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / О.В. Рибій ; Київ. нац. ун-т                        
ім. Т. Шевченка. – К., 2008. – С 6.

4 Голубенко І.І. Види міжнародних інвестиційних угод / І.І. Голубенко // Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2005. – Вип. 30. – С. 119.
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діяльності, тобто відрізнятися від національного правопорядку; б) додаткові гарантії 
від націоналізації, експропріації та інших негативних заходів вилучення інвестицій 
державою-імпортером інвестицій (наприклад, поширювати захист не тільки на кошти 
у валюті, а й на ноу-хау, інтелектуальну власність, кредитні кошти, «гудвіл», дозволи 
на видобуток корисних копалин тощо), в) особливий механізм вирішення спору 
(арбітраж, переговорна процедура, консультації, використання дипломатичних каналів 
чи інший альтернативний спосіб вирішення спору).

В цьому контексті важлива думка  В.В. Кафарського про те, що до особливостей 
інвестиційного договору можна віднести: 1) передумову укладення договору – наявність 
інвестиційного проекту; 2) довготривалий характер відносин сторін; 3) обов’язкове 
здійснення інвестицій у формі вкладення майнових та інтелектуальних цінностей в 
об’єкти підприємницької та інших видів діяльності; 4) комерційна зацікавленість або 
досягнення певного соціального ефекту (за умови здійснення державних інвестицій); 
5) цільове використання коштів інвестора; 6) спільна (часткова) власність на вкладене 
майно і на результат інвестиційної діяльності; 7) за інвестиційним договором цінності у 
вигляді інвестицій, як правило, вкладаються в об’єкти права, а не надаються суб’єктам 
права, як за іншими подібними цивільно-правовими договорами5. В більш загальному 
вигляді пише про зміст інвестиційних договорів І.І. Голубенко, до якого він відносить 
а) основні права стосовно поводження з іноземними інвестиціями, б) процедури 
врегулювання суперечок6.

Отже, міжнародні інвестиційні договори у міжнародній практиці є надзвичайно 
ефективним заходом гарантування і захисту інвестицій, створюють систему 
стабільності у сфері їх залучення та використання. В цьому аспекті Україна не є 
винятком, важливим регулятором інвестиційних відносин на території України є саме 
міжнародні договори держави, які були підписані й ратифіковані. У досліджуваній 
сфері традиційно виокремлюють такі види міжнародно-правових договорів:                                                             
1) багатосторонні інвестиційні договори, до яких приєднуються держави, в тому числі 
Україна, 2) регіональні інвестиційні договори, що зазвичай підписують держави, які 
мають тісні економічні, соціальні та політичні зв’язки, що базуються на певному 
інтересі в певному регіоні, 3) двосторонні інвестиційні договори (далі –ДІД).

Наприклад, важливим багатостороннім документом, до якого приєдналася Україна 
і в якому цілий розділ присвячено регулюванню інвестиційних відносин, є Угода про 
вільну торгівлю між Україною та державами Європейської асоціації вільної торгівлі, 
що була підписана 24 червня 2010 року, а вступила в силу 01 червня 2012 року. О.В. 
Рибій зазначає:  «Багатосторонні угоди є важливою складовою механізму регулювання 
інвестиційних відносин на міжнародному рівні, який перебуває в процесі формування. 
Такі угоди є базисом економічної співпраці суб’єктів міжнародної інвестиційної 
діяльності. Вони допомагають заповнити прогалини у національному праві та усунути 
суперечності між національними законодавствами різних країн»7. Важливо додати, 
що такі угоди часто створюють новий механізм «руху» інвестицій, що кардинально 
відмінний від національного, та досить ґрунтовно регулюють кожен етап руху 
інвестицій, а також усувають проблеми, що постають на цьому шляху.

5 Кафарський В. В. Інвестиційні договори в Україні: поняття, види, зміст, правове 
регулювання 2006 р. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук /                                                        
В. В. Кафарський ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2006. – С. 15.

6  ГолубенкоІ.І. Цит. праця.  – С. 121.
7 РибійО.В. Цит. праця.
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Метод регулювання здійснення інвестицій за допомогою інвестиційних угод є 
універсальним та загальновизнаним світовою спільнотою. Але він містить один суттєвий 
недолік, суть якого зводиться до того, що багатосторонні угоди не дають можливості 
врегулювати відносини в інвестиційній сфері між державами з різними економіками. А 
особливо тоді, коли потрібен не симетричний (рівний) підхід до встановлення правил 
нерезидентів в державах-підписантах, а навпаки, асиметричний. Останній повинен 
враховувати економічні показники учасників інвестиційних відносин, які досить 
часто є нерівними, наприклад, між країнами з розвиненою економікою і державами зі 
слабкою сировинною економікою, адже природно, що резиденти держави з розвинутою 
економікою опиняться в більш вигідному становищі, ніж місцеві фізичні та юридичні 
особи. Разом з тим, як правильно пише І. З. Фархудінов, країни, що розвиваються, а 
тепер і держави перехідного періоду, як правило, укладають ДІД для зниження рівня 
політичних ризиків і залучення інвестицій ззовні8.

До регіональних інвестиційних договорів варто віднести Угоду про партнерство 
та співробітництво між Європейськими співтовариствами та їх державами-членами, 
і Україною, яка була підписана 14 червня 1994 року, а вступила в силу 01 березня 
1998 року, а також Угоду про асоціацію між Європейським Союзом та його державами-
членами, з одного боку, та Україною, з іншого боку, яка була підписана 27 червня 2014 
року, а вступила в силу 01 січня 2016 року. Очевидно, що останні документи лише 
побічно стосуються питань регулювання залучення іноземних інвестицій. Останні 
два документи не здійснюють виключне та повне регулювання залучення та захисту 
іноземних інвестицій, а лише покладають обов’язки на держави впроваджувати 
ефективні механізми в цій сфері.

Останній вид договорів, яких в світі, за підрахунками вчених, налічується понад 30009, 
є двосторонні інвестиційні договори (угоди). Натомість Т. Мусієнко зазначає, що уся 
система міжнародних інвестиційних угод на кінець 2013 року налічувала близько 3240 
угод: двосторонні інвестиційні договори, угоди про вільну торгівлю, а також угоди про 
економічне партнерство та регіональні угоди, які містять положення про інвестиції10. 
Цей вид договорів міжнародно-правового характеру є домінуючим видом договорів 
у стосунках між державами у сфері залучення зарубіжних інвестицій, хоча історія їх 
становлення не така вже й давня –  близько 60 років. Такий же тип договорів домінує 
у регулюванні інвестиційних відносин з іноземним елементом в Україні. Кількість ДІД, 
підписаних Україною, становить 75. Але деякі з них, хоч і були підписані від імені держав, 
проте не вступили в силу через нератифікацію їх парламентами. До таких, зокрема, 
належать договори між Україною і Албанією (2002 р.), Алжиром (2008 р.), Демократичною 
Республікою Конго (2000 р.), Екваторіальною Гвінеєю (2005 р.), Гамбією (2001 р.), 
Японією (2015 р.), Йорданією (2005 р.), Киргизією (1993 р.), Лівією (2001 р.), Оманом 
(2002 р.), Панамою (2003 р.), Румунією (1995 р.), Саудівською Аравією (2008 р.), 
Сінгапуром (2006 р.), Сирійською Арабською Республікою (2002 р.), Таджикистаном 
(2001 р.), Туркменістаном (1998 р.) та Єменом (2001 р.). Причиною такого явища, не 

8 ФархутдиновИ.З.Международное инвестиционное право. Теория и практика применения 
(Научно-практическое издание) / Фархутдинов И.З. – М. : Волтерс-Клувер (Wolters Kluwer), 
2005. – С. 221.

9 Шемшученко С.О. Двосторонні інвестиційні договори: типова структура, поняття і 
формулювання положень / С.О. Шемшученко // Альманах права. – 2012. – Вип. 3. – С. 457.

10 Мусієнко Т.Деякі аспекти укладання міжнародних інвестиційних угод / Т. Мусієнко // 
Вісник Національного банку України. – 2015. – №5. – С. 33.
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враховуючи угод останніх років, окрім політичних проблем у державі, є передусім 
ситуація, при якій держави, які приймають іноземні інвестиції, намагаються забезпечити 
національний контроль над «інвестиційними потоками», а країни-експортери капіталу 
прагнуть лібералізації режиму відносно іноземних інвестицій, крім того, бажають 
мати тверді гарантії їх захисту.

Незважаючи на світове визнання користі укладання уніфікованих документів 
загальносвітового та регіонального значення в інвестиційній сфері, їх укладання 
гальмується багатьма країнами через різноманітні фактори. Причинами є складна 
економічна, соціальна, політична ситуація в державах-імпортерах капіталу, 
побоювання впливу на її економіку капіталу, страх споживацького ставлення до 
природніх і людських ресурсів країни зі сторони інвесторів, а тим більше, коли ними є 
транснаціональні корпорації, домінування доктрини Кальво. Така ситуація «штовхає» 
держави до підписання не багатосторонніх інвестиційних договорів як найкращого 
методу для забезпечення вільного руху капіталів, а у саме двосторонніх договорів.

Загалом же ДІД можуть мати різні назви, зокрема: угоди про сприяння здійсненню 
і взаємний захист капіталовкладень, договори про заохочення і взаємний захист 
інвестицій тощо. Але їх суть полягає у врегулюванні на паритетних засадах здійснення 
інвестиційної діяльності, регламентації процедури вирішення інвестиційних спорів 
між державою та інвестором та вирішенні інших пов’язаних питань державами-
підписантами договору.

Важливим позитивним моментом при укладанні ДІД є те, що вони дозволяють 
врахувати специфіку існуючих та майбутніх відносин держав-підписантів та 
відмовитися від вирішення питань, стосовно яких держави не можуть дійти згоди. 
Недоліком є те, що не створюється уніфікована світова система залучення і захисту 
інвестицій. Оскільки сукупність ДІД не створює єдину систему інвестиційного 
регулювання, існує розрізнена сукупність окремих ДІД країн, різних за своїм значенням 
та умовами, що в них містяться. При цьому кожен ДІД держави, яка, в свою чергу, 
може бути підписантом великої кількості двосторонніх інвестиційних договорів, може 
по-різному регулювати практично однакові інвестиційні відносини щодо імпортерів 
капіталу різних країн.

Зважаючи на позитивне значення для залучення інвестицій цих договорів,                        
О.В. Рибій  зазначає, що необхідність укладення ДІУ викликана такими чинниками: 
завдяки такому договору кожна із держав-учасниць отримує можливість реалізації прав 
своїх громадян в іншій країні; для іноземного інвестора принципово важливо, щоб 
приймаюча країна забезпечувала належний захист і безпеку його капіталовкладень. 
Наявність таких гарантій не тільки у національному законодавстві, а й у міжнародній 
угоді розглядається як прагнення приймаючої країни забезпечити збереження 
іноземної власності й не застосовувати заходів з її примусового вилучення; договірне 
регулювання дає певну гарантію застосування передбаченого угодою режиму для 
інвестицій, незалежно від змін, в тому числі у законодавстві, які можуть мати місце у 
країні-учасниці угоди в майбутньому11.

Щодо змісту ДІД, то різною може бути детальність (глибина) регулювання: 
обмежуватися загальними формулюваннями гарантій інвестиційної діяльності, 
запроваджувати дієвий механізм арбітражу в загальних відносинах «руху» інвестицій. 
Цікавою особливістю ДІД підписантом яких є Україна: незважаючи на їх обов’язковість 

11 РибійО.В.Цит. праця. – С. 14.
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у випадку їх ратифікації, визнання всього їх різноманіття повноцінними міжнародними 
договорами, укладаються вони з боку держав на різних рівнях. Так, одні з них були 
підписані саме урядами держав (наприклад, Угода між Урядом України та Урядом 
Республіки Сан-Марино про сприяння та взаємний захист інвестицій, що вступила в 
силу 15 листопада 2008 року), другі – від імені самих держав (Угода між Україною та 
Японією про сприяння та захист інвестицій, що підписана сторонами 5 лютого 2015 
року).

Але зазвичай ДІД, які підписала Україна, складаються з таких частин: 1) визначення 
основних понять ДІД, важливими серед яких є поняття інвестора та інвестиції;                      
2) регламентація гарантій застосування національного режиму стосовно іноземних 
інвестицій; 3) регламентація гарантій держав-підписантів стосовно незастосування 
націоналізації, реквізиції та інших подібних заходів, а у випадках їх застосування  – 
повна і швидка компенсація за такі дії; 4) визнання та гарантування права інвестора 
на переказ доходів та вкладених інвестицій за кордон; 5) детальне врегулювання 
вирішення спорів при залученні іноземних інвестицій, у тому числі із застосуванням 
механізму арбітражу. І. З. Фархутдінов, досліджуючи ДІД ФРН, пише, що у всіх 
договорах ФРН детально регулюються питання націоналізації іноземних інвестицій, 
репатріації капіталів, переводів прибутків і компенсаційних сум при експропріації 
інвестицій, а також гарантії інвестицій в разі війни і революції на території країн, що 
розвиваються12. А С. О. Шемшученко зазначає, що у ДІД часто вказуються установи, 
до яких може звернутися інвестор, зокрема, Міжнародний центр із врегулювання 
інвестиційних спорів, створений відповідно до Вашингтонської конвенції 1965 р. 
або його Додатковий орган (у тому разі, коли одна зі сторін договору не є учасницею 
Конвенції), ad hoc арбітраж на основі арбітражних правил ЮНСІТРАЛ, а також інколи 
Арбітражний інститут торгової палати Стокгольму або Міжнародний арбітражний суд 
Міжнародної торгової палати13.

ДІУ, як зазначає О. В. Рибій, забезпечують для іноземних інвестицій міжнародно-
правовий захист і тим самим скорочують, наскільки можливо, некомерційні ризики, 
що постають перед інвестором у країні інвестування. Ці угоди покладають на держави 
певні зобов’язання щодо поводження з іноземними інвестиціями і передбачають 
механізм вирішення спорів, які можуть виникати у зв’язку із здійсненням інвестицій. 
Тобто ДІУ є одним з інструментів забезпечення захисту іноземних інвестицій 
відповідно до міжнародного права14. Такий інструмент, на нашу думку, є ефективним 
та стабілізуючим способом врегулювання відносин між державами, що безпосередньо 
зачіпають інтереси фізичних і юридичних осіб – інвесторів.

Водночас слід зазначити, що розуміння одних і тих же термінів у різних ДІД, які 
уклала Україна, може відрізнятися. Зокрема, у Договорі між Україною та Сполученими 
Штатами Америки, який набрав чинності 16.11.1996 року (ст. 1), зазначено, що 
«інвестиція» означає будь-який вид інвестицій на території однієї з Сторін, що 
належить або контролюється, прямо або непрямо, громадянами або компаніями іншої 
Сторони, такі, як акція, боргові зобов’язання, контракти з надання послуг і здійснення 
інвестицій, та включає: I) матеріальну та нематеріальну власність, в тому числі такі 

12 ФархутдиновИ.З. Цит. праця. – С. 223.
13 ШемшученкоС.О. Двосторонні інвестиційні договори / С. О. Шемшученко // Альманах 

права. – 2012. – №3. – С. 460.
14 РибійО.В. Цит. праця.  – С. 12.
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права, як іпотека, заставне утримання, забезпечення за позикою; II) компанію, пакет 
акцій або іншу участь у компанії або участь в активах останньої; III) вимогу стосовно 
грошей або вимогу відносно виконання договору, що мають економічну цінність та 
пов’язаний з інвестицією; IV) інтелектуальну власність, що включає, inter alia, права 
стосовно: літературних та художніх творів, у тому числі звукозапису, – винаходів у всіх 
галузях людської діяльності, промислові зразки, топології інтегральних схем, секрети 
виробництва, «ноу-хау», конфіденційну ділову інформацію, товарні знаки, знаки 
обслуговування, фірмові найменування; V) будь-яке право, що надається за законом 
або договором, а також будь-які ліцензії та дозволи згідно із законом. Натомість 
в Угоді між Урядом України та Урядом Держави Кувейт про сприяння та взаємний 
захист інвестицій, що набула чинності 11 червня 2003 року, термін «інвестиція» 
означає будь-який вид активів та прав на території однієї Договірної Сторони, що 
знаходиться у власності або під прямим або непрямим контролем інвестора іншої 
Договірної Сторони та включає активи або права, що полягають або мають форму:                                                         
(а) рухомого та нерухомого майна та будь-яких інших майнових прав, таких, як оренда, 
права утримання, застави; (б) підприємства, або паїв, акцій та інших форм рівної 
участі у власності, а також облігацій, боргових зобов’язань та інших форм боргових 
часток у компанії, а також інших боргів та позик і цінних паперів, емітованих будь-
яким інвестором Договірної Сторони; (в) грошових вимог або вимог на будь-які інші 
активи або виконання договірних зобов’язань, які мають економічну цінність; (г) прав 
інтелектуальної власності, включаючи, але не виключно, авторські права, торгові 
марки, патенти, промислові зразки та моделі і технічні (технологічні) процеси, ноу-хау, 
торгові таємниці, торгові найменування та гудвіли; (д) будь-яких прав, наданих законом, 
контрактом або ліцензіями чи дозволами, наданими згідно із законом, включаючи 
права на пошук, розвиток, видобування або використання корисних копалин, а також 
права здійснювати іншу економічну або комерційну діяльність або надавати послуги. 
Тобто розуміння поняття «інвестиція» у подібних ДІД різне. Загалом найбільш широке 
використання терміна «інвестиція» сприяє тому, що будь-яке майно чи інша цінність 
не залишиться поза захистом механізмів гарантування інвестицій ДІД, а це, в свою 
чергу, є додатковим стимулом іноземного інвестора здійснювати відповідні вкладення 
в економіку держави.

Таке розрізнене регулювання подібних відносин на території України відносно 
різних нерезидентів не може гармонізувати нашу міжнародно-правову базу актів.                     
А тому існує пропозиція підготувати і прийняти на рівні відповідних державних 
органів Типовий двосторонній інвестиційний договір, який був би основою та 
орієнтиром для укладання ДІД. Підтвердженням тому є й думка С. О. Шемшученка: 
приймаючи до уваги велику кількість укладених двосторонніх інвестиційних договорів 
та різноманітні політичні й економічні обставини, за яких був укладений кожен із них, 
можна припустити, що вони є не стандартизованими, і навіть короткий огляд дає змогу 
побачити, що двосторонні інвестиційні договори зазвичай відрізняються за своїм 
обсягом, структурою, формулюваннями положень і обсягом зобов’язань15.

Важливою специфікою ДІД є те, що їх дія часто поширюється не лише на відносини, 
які існували до підписання договору, а й на ті, що існували задовго до його укладення. 
Так, у ст. 8 Угоди між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про 
заохочення та взаємний захист інвестицій зазначено, що угода застосовуватиметься 

15 ШемшученкоС.О. Двосторонні інвестиційні договори. – С. 457.
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до інвестицій, здійснених на території з Договірних Сторін відповідно до її законів 
і правил інвесторами іншої Договірної Сторони до моменту набрання чинності цією 
угодою, тобто ще до 30 травня 1993 року. Очевидно, розуміючи можливість існування 
відносин, у регулюванні яких буде прогалина, держави таким шляхом намагаються 
вирішити існуючі проблеми залучення іноземних інвестицій.

Основним джерелом міжнародно-правового регулювання інвестицій є 
міжнародний інвестиційний договір, роль та значення якого відчутно зростають.                                                             
А ці договори 1) укладаються на невизначений строк і мають відповідну стабільність 
і гарантованість від внесення в них змін; 2) мають здатність пристосовуватися до 
особливих економічних взаємовідносин між державами; 3)  можуть містити особливі 
правила «руху» інвестицій. Але особливе місце серед таких договорів посідають саме 
двосторонні інвестиційні договори, що містять такі базові положення: 1) визначення 
основних понять ДІД; 2) регламентація гарантій застосування національного 
режиму; 3) гарантії незастосування націоналізації, реквізиції та інших подібних захо-                             
дів; 4) визнання та гарантування права інвестора на переказ доходів та вкладених 
інвестицій за кордон; 5) детальне врегулювання вирішення спорів.

Важливим позитивом ДІД є те, що вони дають змогу врахувати специфіку існуючих 
та майбутніх відносин держав-підписантів, відмовитися від вирішення питань, 
стосовно яких держави не можуть дійти згоди, а недоліком – те, що не створюється 
уніфікованої світової системи залучення і захисту інвестицій. Розрізнене регулювання 
подібних відносин на території України не може гармонізувати нашу міжнародно-
правову базу актів, а тому, актуальною, на нашу думку, є пропозиція підготувати і 
прийняти Типовий двосторонній інвестиційний договір, який би став орієнтиром для 
укладання ДІД.

Dudarets Dmitry. Sources of international legal regulation of investment relations in 
Ukraine

Regulation of investment activity in Ukraine is carried out by the national legal system, 
including laws and normative acts. Supranational level regulating investment activities in 
Ukraine have international legal regulation, which is aimed at protecting investors against 
nationalization, expropriation and other forms of withdrawal of their investments. The main 
source of international legal regulation of investments is an international investment agreement 
concluded for an indefinite period, able to adapt to the specific economic relations between 
countries and often contains special rules for «movement» of investments that are different from 
national.

The main source of international law it is an international agreement that is the first in the 
hierarchy of sources of international law. The document now is the main international legal 
regulatory document investment. Although the history of regulation of relations suggests 
otherwise, since the middle of XX century it was essentially an international custom (while they 
were in the field of trade, and were in their infancy), if we consider the international investment 
not present their form, and broad sense.

There are three levels of international legal regulation of investment: 1) Multilateral,                        
2) regional and 3) two-way. This classification system is fully consistent with international legal 
instruments acceded to, or are planning to join Ukraine. At the same hierarchy as such among the 
various types of investment agreements do not exist, and its validity are virtually equal.

Distinctive features of international investment agreements at various levels, unlike the 
national legislation is, in our opinion, that: 1) they are concluded for an indefinite period and 
have the appropriate stability and guaranteed from making changes that allows you to safely 
implement long-term investment in one or another sector of the economy of a signatory of 
the contract, and not depend on future changes in the national laws of the Member agreement,                    
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2) have the ability to adapt to special economic relations between states, 3) they may include:               
a) special mechanisms to attract foreign investment (more simplified), to the same and may differ 
from the regime provided for in national legislation and the general rule applies to the regulation 
of investment, that is, if in general it is different from national law; b) additional guarantees 
against nationalization, expropriation and other negative actions withdrawal of investments of 
the importing investments (eg, distribute protection not only for the funds in the currency, but 
also the know-how, intellectual property, credit, “goodwill”, permits for mining minerals, etc.), 
c) a special mechanism for dispute resolution (arbitration, negotiation process, consultation, use 
diplomatic channels or other alternative way to resolve the current dispute).

The method of regulation of investment via investment agreements is versatile and universally 
recognized by the international community. But it has one major drawback, the essence of which 
is to ensure that multilateral agreements do not make it possible to regulate relations in the 
investment field between states with different economies. And especially when the need is not 
symmetrical (equal) approach to setting rules of non-residents in the signatory states, but rather 
asymmetrical. The latter should take into account the economic performance of participants of 
investment relations.

Bilateral investment treaties occupy a special place among the contracts and include certain 
basic provisions of the system, and can take into account the specificity of existing and future 
relations of the signatories. An important positive development at the conclusion of BITs is that 
they can take into account the specificity of existing and future relations of the signatories and 
refuse to address issues for which the state can not agree. The downside is that not created a 
unified global system to attract and protect investment. As set BITs creates a unified system of 
regulation of investment, so there is fragmented in the mass of a set of individual BITs different 
in meaning and conditions contained in them. In addition, each state BITs, which in turn may be 
a signatory to a large number of bilateral investment treaties, may differently regulate virtually 
identical investment relations for importers around the capital.

My grandfather, who signed Ukraine consist of the following parts: 1) definition of basic 
concepts BITs, important among them is the notion of investor and investment, 2) regulation 
guarantees the application of national treatment to foreign investments, 3) guarantees the states 
signatories concerning the non-use of nationalization, requisition and other such measures in 
cases of their application the full and prompt compensation for such action, 4) recognizing and 
guaranteeing the rights of the investor to transfer income and investments abroad, 5) a detailed 
settlement of dispute resolution in attracting foreign investment and including the application of 
the arbitration .

The current scattered investment regulation of relations in bilateral investment treaties in 
Ukraine can harmonize our international legal framework acts, so important is the proposal to 
prepare and adopt the Model bilateral investment treaty that would become a benchmark for 
bilateral investment agreements.

Key words: international investment agreement, bilateral investment agreement, investment.
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УДК   347. 965. 43

Виконання консулом України  функції  
представництва  в іноземному суді чи інших 

органах держави перебування

Є. Є. Фурса, 
кандидат юридичних наук, аташе,
Міністерство закордонних  
справ України 

Розкрито сутніть та порядок реалізації  консулом  функції представництва
інтресівгромадянУкраїнизакордоном.Внесеніпропозиціїщодоконкретизаціїпитань
представництваудоговорахпроправовудопомогуміжУкраїноютаіншимикраїнами.

Ключові слова:консул,представництво,конвенція.

Фурса Е. Е. Выполнение консулом  украины функции представительства в 
иностранном суде или в других органах государства пребывания

Раскрытысущность  и порядок реализации консуломфункции представительства
интересов граждан Украины за границей. Внесены предложения  по конкретизации
вопросовпредставительствавДоговорахоправовойпомощимеждуУкраинойидругими
странами.

Ключовые слова:консул,представительство,конвенция.

Fursa   Yevhen.  Execution of the function of representation of Ukraine consul in a 
foreign court or other authorities of the receiving State

The article reveals the essence and the procedure for exercising the functions of
representationconsulinterestsofUkrainiancitizensabroad.Proposalsforspecifyingtheissues
ofrepresentationinthejudicialassistanceagreementbetweenUkraineandothercountries.

Key words:consul,function,representation.

 Інститут представництва має давню історію становлення та розвитку. Дослідження 
цього правового явища не є новим у науці  як матеріального, так і процесуального 
права.  Багато українських учених-цивілістів присвятили свої праці  дослідженню 
правової природи представництва  як одного з інститутів цивільного права1. Окремі 
вчені досліджують представництво як інститут процесуального права, присвячуючи 
свої дослідження участі представника в цивільному процесі2. Останні основну 
увагу звертають на сутність цивільного процесуального представництва, його види, 
підстави виникнення,  суб’єктний склад даного правовідношення та документи, 

1 ОрзіхЮ.Г.  Концепція представництва  в цивільному праві України та її законодавче 
закріплення / Ю.Г. Орзіх, С.А. Чванкін //  Цивільне право України (традиції і новації) :  
монографія. – О. : Фенікс, 2010.  – С. 219-246.

2 Фурса С.Я. Адвокат в цивільному процесі / С.Я. Фурма, Є.І. Фурса.  К. : Видавець                
Фурса С.Я.: КНТ, 2008. 

 ©ФурсаЄвгенЄвгенович–кандидат юридичних наук, аташе, Міністерство закордонних  
справ України 
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які підтверджують повноваження представників. Інститут представництва був 
досліджений у нотаріальному процесі3, у виконавчому провадженні4,  адвокатурі5 і 
розглядався з точки зору міжнародного нотаріального процесу6.  До теми здійснення 
функції представництва консулом звертався І.А. Павлунник7. Проте дані праці  не 
вичерпали   усі  проблеми  здійснення консулом функції представництва інтересів 
громадян   України  за кордоном.

Для  теоретичного обґрунтування даної консульської функції насамперед доцільно 
зупинитися на аналізі міжнародного акту, згідно  з яким на консула покладається 
здійснення функції представництва. Так, відповідно до ст. 5 Віденської конвенції 
про консульські зносини консул з дотриманням практики та порядку, встановлених у 
державі перебування, здійснює функцію представництва чи забезпечення належного 
представництва громадян держави, яку він представляє, в судових та інших установах 
держави перебування з метою отримання, відповідно до законів та правил держави 
перебування, розпоряджень про тимчасові заходи, які охороняють права та інтереси 
цих громадян, якщо у зв’язку із відсутністю чи з інших причин такі громадяни не 
можуть своєчасно здійснити захист своїх прав та інтересів (п. і). Тобто дане положення 
є основою для  подальшої  регламентації питань представництва інтересів своїх 
громадян консулом у країні перебування, і це стосується всіх держав, які приєдналися 
до цієї Конвенції. 

На нашу думку, виходячи з аналізу згаданої норми Конвенції, слід виділити деякі 
аспекти, які потребують поглибленого тлумачення з метою їх правильної реалізації 
консулом у його практичній діяльності. Тому доцільно розкласти повноваження 
консула з урахуванням тих обставин, в яких він має діяти при загальному спрямуванні 
його діяльності на захист прав громадян та інтересів держави, а саме:  

1) консул може (чи повинен) безпосередньо, тобто самостійно, здійснювати 
представництво інтересів громадян України у судових чи інших установах держави 
перебування;

2) консул  може (чи повинен) забезпечити громадянину України належне 
представництво.

Ці два варіанти реалізації консулом наданих йому повноважень не  конкретизовані 
у застосуванні, саме тому виникає питання про те, чи можна розцінювати кожне з них 
як обов’язок консула. На нашу думку, такі повноваження слід сприймати як обов’язки 
консула, що випливає зі ст. 3 Конституції України, оскільки консул є представником 

3 Фурса С.Я. Представництво в нотаріальному процесі (Нотаріальне процесуальне 
представництво) // С.Я. Фурса, К.М. Капляр //  Теорія нотаріального процесу / за заг. ред.     
Фурси С.Я. – К. : Алерта : Цул, 2012 . – С. 192-222.

4 Винциславская М.В.  Адвокат в исполнительном процессе / М.В. Винциславская // 
Цивилистическая процессуальная мысль  : Международный сборник научных статей. – Вып. 
«Адвокатура».  К. : Алерта, 2015. С.  262- 268; СергиенкоН.А.  Адвокат как представитель  
сторон  в испольнительном производстве : отдельные проблемы законодательного регулирования  / 
Н.А. Сергиенко // Цивилистическая процессуальная мысль  : Международный сборник научных 
статей. –  Вып. «Адвокатура».   К. : Алерта, 2015.  С. – 292- 298.

5 Адвокатура України. Кн. 1. Організація адвокатури ( з практикумом). – К. : Алерта,                  
2016. –  864с. 

6 ФурсаС.Я.,Загально-правові аспекти  посвідчення нотаріусами України довіреностей для  
вчинення правочинів за кордоном / С.Я. Фурса, Н.Ю. Гуть // Порівняльно-правові дослідження. 
Українсько- грецький міжнародний науковий юридичний журнал. – 2011. – №2 . – С. 215-221. 

7 Павлунник І.А. Процесуальне представництво іноземців консулами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня  канд. юрид.  наук / І.А. Павлунник. – К., 2002. – 17 с.
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держави за кордоном, і відповідно до головних обов’язків держави віднесено 
забезпечення прав і свобод людини. Отже, права і свободи громадянина України в 
зарубіжній країні та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності консула. 

З цього простого, на перший погляд, положення мало б випливати декілька 
наступних висновків, які б мали забезпечувати реалізацію ст. 5 Віденської конвенції 
про консульські зносини. Тут слід зауважити, що виконання обов’язків консулів щодо 
прав громадян України може мати дві форми:

- призначати на посади консулів слід осіб, які здатні самостійно здійснювати 
представництво інтересів громадян в іноземних судах. Тобто на посади консулів мають 
призначатися фахівці, які знають норми права країни перебування;

- виділяти на представництво інтересів громадян України в іноземних судах 
достатньо коштів, щоб у консулів були матеріальні резерви для залучення іноземних 
фахівців  для  участі  в судах.  

Може виникнути питання й про те, чи здатні українські фахівці з консульських 
установ конкурувати на рівні з професійними  фахівцями  у галузі права зарубіжної 
держави? Дійсно, здійснення консулом такого представництва чи його забезпечення, 
отримання та виконання розпоряджень судових чи інших органів держави перебування 
має обов’язково відбуватися з дотриманням практики та порядку, встановлених 
у державі перебування. Вважаємо, що консул  у досить складних справах може  
передоручати представництво інтересів українським фахівцям у галузі  права, зокрема 
адвокатам Інюрколегії,  українським адвокатам, зареєстрованим у зарубіжних державах 
чи іноземним фахівцям. 

Слід зазначити, що необхідність представництва інтересів громадян консулами 
(п.1,2) зумовлена метою – отримання розпоряджень (від суду чи інших установ держави 
перебування) про вжиття  тимчасових заходів, які мають бути спрямовані на охорону 
прав та інтересів  цих громадян. Поряд із цим умовами виконання таких розпоряджень 
є відсутність чи інші причини, за яких такі громадяни не можуть своєчасно самостійно 
здійснити захист своїх прав та інтересів. Тобто в цій нормі йдеться не про притягнення 
громадян України до відповідальності, а про розпорядження, спрямовані на охорону 
прав та інтересів таких громадян, що має кардинальну відмінність, оскільки питання 
ставитиметься про охорону і набуття прав, коли за різних причин громадяни України 
не можуть самостійно представляти свої інтереси в суді.  

Тому консул може вирішувати питання про залучення іноземного фахівця в галузі 
права, попередньо з’ясувавши позицію з цього приводу самого громадянина України, 
який здатен висловити свої міркування щодо можливості самостійної оплати послуг 
іноземного спеціаліста, зокрема за рахунок отримуваного громадянином України доходу 
тощо. Консул може вільно спілкуватися із громадянами країни, яку він представляє, та 
мати до них доступ. Така ж свобода у зносинах має місце щодо стосунків громадян 
України та консульської посадової особи.  

Щодо компетентних органів держави перебування консула, то вони повинні 
невідкладно  повідомляти консульську установу України про те, що у  межах її 
консульського округу громадянин України арештований, поміщений у в’язницю, 
взятий під варту, чекаючи судового розгляду, чи затриманий у якомусь іншому порядку, 
якщо цей громадянин цього вимагає. Але у разі притягнення громадян України до 
кримінальної відповідальності у переважній більшості зарубіжних країн їм має 
надаватися безоплатна правова допомога. Тому консул може в таких ситуаціях не брати 
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особистої участі у справі, а координувати допомогу з позицією громадянина України і 
вирішувати питання про якість надання такої  правової допомоги. 

У згаданій раніше нормі використано дієслово «здійснює», але воно вживається в 
тривалому часі, тобто взагалі, тому потребує роз’яснення. Виходячи з аналізу ст. 36 
Конвенції можна  виділити такі  аспекти:  консул з власної ініціативи не зобов’язаний 
здійснювати функцію представництва, а виконання такої функції стає його обов’язком, 
коли цього вимагає громадянин України. Тобто усі повідомлення (заяви, клопотання), 
що адресуються громадянином України, який знаходиться під арештом, у в’язниці, під 
вартою чи затриманий, мають невідкладно передаватися цими органами консульській 
установі України. При цьому вони  невідкладно повинні роз’яснити цій особі її право 
щодо обов’язку забезпечення консулом їй юридичного представництва. З метою 
належного здійснення консулом представництва інтересів громадянина України він 
має право відвідувати громадянина України, який знаходиться у в’язниці, під вартою 
чи затриманий для бесіди з ним, а також має право листуватися з ним та вживати заходів 
для забезпечення йому представництва фахівцем, зокрема адвокатом у кримінальних 
справах. Для цього може надаватися безоплатна правова допомога в країні перебування, 
оплата допомоги фахівця за рахунок коштів дипломатичної або консульської установи 
чи за рахунок коштів громадянина України. 

Консул зобов’язаний вживати заходів для того, щоб громадяни України користувалися 
в повному обсязі всіма правами, наданими їм законодавством держави перебування 
і міжнародними договорами, учасниками яких є Україна  і держава перебування, а 
також міжнародними звичаями. Зокрема, в ст. 6 Договору між Україною та Сирійською 
Арабською Республікою про правові відносини і взаємну правову допомогу в цивільних 
і кримінальних справах встановлено, що громадяни будь-якої з Договірних Сторін 
мають право користуватися пільгами щодо звільнення від сплати судового мита і витрат 
та отримувати безоплатну правову допомогу в судах та інших органах іншої Договірної 
Сторони на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що й громадяни останньої8. 

Але  консул повинен утримуватися від того, щоб виступати від імені громадянина, 
який знаходиться у в’язниці, під вартою чи затриманий, якщо він явно заперечує 
проти цього, тобто сподівається на безоплатну правову допомогу чи оплату правової 
допомоги здійснюватиме за свій рахунок. Цілком можливою підставою для відмови в 
правовій допомозі з боку консула може стати бажання громадянина України приховати 
факт притягнення його до кримінальної відповідальності, особливо від близьких для 
нього осіб.  

Але згідно із ст. 26 Консульського статуту України консул має право без окремого 
доручення представляти в установах держави перебування  громадян України, якщо 
вони є відсутніми і не доручили ведення справи якійсь особі або не можуть захищати 
свої інтереси з інших причин. Це представництво триває доти, доки особи, яких 
представляють, не призначать своїх уповноважених або не візьмуть на себе захист 
своїх прав та інтересів. 

Положення даної норми Консульського статуту свідчить і про те, що консул 
здійснює функції представництва без окремого доручення. Це дає підстави віднести 

8 Договір між Україною та Сирійською Арабською Республікою про правові відносини і 
взаємну правову допомогу в цивільних і кримінальних справах. Договір ратифіковано Законом 
№ 1730-VI від 18.11.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/760_023
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цей вид представництва до представництва за законом, оскільки такою функцією він 
наділений Віденською конвенцією про консульські зносини, яка після її ратифікації 
стала частиною законодавства України, та Консульським статутом України. Тобто дані 
правові акти є підставою для здійснення консулом функції представництва. 

На практиці виникають проблемні питання: чи може консул безпосередньо сам 
здійснювати функцію представництва громадянина України в  іноземному суді у 
цивільній справі. Наприклад, громадянин України, який проживав у Польщі, потрапив 
у  дорожньо-транспортну пригоду,  отримав тяжкі, практично несумісні із життям 
травми, знаходиться за кордоном, у Німеччині  (у третій країні) на лікуванні. До нього 
був пред’явлений позов про відшкодування шкоди та у порядку забезпечення доказів 
та  позову судом  була винесена постанова про накладення арешту на майно боржника 
та про проведення експертизи. Виникло питання, як це зробити, адже у ст. 5 Конвенції 
передбачено виконувати розпорядження суду про тимчасові заходи, які охороняють  
права та інтереси  цих громадян, якщо  у зв’язку із відсутністю чи з інших причин такі 
громадяни не можуть своєчасно здійснити захист своїх прав та інтересів.

Для виконання ухвали суду про накладення арешту на майно громадянина 
України, яке перебуває у його закордонній квартирі, яка закрита, польський суд 
має винести постанову про проникнення в житло для проведення акту опису майна 
та накладення на нього арешту. Виконання таких ухвал має здійснюватися судовим 
виконавцем.  Оскільки опис має здійснюватися щодо майна  громадянина України, 
то, на нашу думку, суд має повідомити консульську установу про проведення такого 
опису, оскільки він проводитиметься за відсутності особи-відповідача - громадянина 
України. Тому консул з метою захисту його інтересів повинен бути залучений до участі 
в справі як законний представник та має бути присутній при проведенні такого опису, 
це зумовлено необхідністю контролю за оцінкою такого майна та призначенням особи, 
яка контролюватиме його збереження. Тому дане питання має конкретизуватися у 
Договорі про правову допомогу між Україною та Польщею.   

Проблемним є також питання можливості участі консула України, який має вищу 
юридичну освіту (має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, 
захистив докторську дисертацію із кримінального права,  володіє іноземною мовою 
та знаннями кримінального законодавства країни перебування, що свідчить про його 
професіоналізм), функції представництва потерпілого в кримінальному судочинстві 
в суді країни перебування чи здійснювати захист підсудного – громадянина України                
(п. а - захист  у державі перебування інтересів держави, яку він представляє і її громадян 
(фізичних і юридичних осіб) у межах, які допускаються міжнародним договором.

Частиною 2 ст. 36 Конвенції передбачається, що права консула щодо представництва  
з виконання тимчасових заходів повинні здійснюватися згідно із законами та правилами 
держави перебування, за умови, що ці закони і правила  повинні сприяти повному 
здійсненню мети, для якої передбачені ці права. 

Згідно із ст. 20 Консульського статуту України консул зобов’язаний вживати заходів 
для відновлення порушених прав юридичних осіб і громадян України. У випадку, 
якщо після звернення консула до влади держави перебування не будуть відновлені 
порушенні права цих осіб, консул зобов’язаний повідомити про це Міністерство 
закордонних справ України та главу дипломатичного представництва  України в  
державі перебування. Проте у даній нормі не вказується, яка мета такого повідомлення 
та які наслідки воно за собою потягне. На нашу думку, якщо консул вчиняв низку дій 
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(неодноразові звернення до влади держави перебування), спрямованих на відновлення 
порушених прав юридичних осіб і громадян України, але такі права не були відновлені, 
то він  має у повідомленні МЗС вказати про ці неодноразові звернення (копії звернень 
мають зберігатися у його архіві).  Таке  повідомлення буде доказом на майбутнє, якщо 
виникнуть питання щодо його бездіяльності. Таке звернення може обумовлюватися 
й залученням до захисту іноземного фахівця в галузі права, оскільки на оплату його 
послуг можуть знадобитися значні кошти, яких консульська установа не має і які 
потрібно отримати з України тощо.

Потреба в особистому представництві консулами інтересів громадян України 
обумовлюється тим, що необхідно отримувати відповідний правовий досвід, а потім 
його узагальнювати та виробляти уніфіковані способи захисту прав та інтересів 
громадян України в зарубіжній країні. Такий досвід потрібен для консульських установ 
і фахівців, які обійматимуть посади консулів на професійній основі. Але існують 
справи, які занадто політизовані. Таким прикладом може бути справа по засудженню 
Надії Савченко, коли в російському суді потрібно було довести відсутність її вини у 
вчиненні інкримінованих їй злочинів, і російські адвокати виконували покладені на 
них функції. 

Але не в усіх країнах можна знайти сміливих, висококваліфікованих і принципових 
адвокатів, здатних виступити проти власної країни і гідно представляти інтереси 
іноземців. Більше того, правова допомога може знадобитися громадянам України 
терміново, тому консульські установи мають наперед укладати договори з адвокатами 
про представництво інтересів власних громадян як у цивільних, так і особливо в 
кримінальних справах, а також опановувати особливості судочинства в іноземній 
країні на випадок, коли коштів на правову допомогу іноземними фахівцями не буде 
знайдено. 

Крім того, консули повинні  знати, що українські адвокати нині можуть 
спеціалізуватися на міжнародних розслідуваннях, тобто надавати за кордоном   
послуги клієнтам у таких питаннях, як захист бізнесу або захист  від кримінального 
переслідування  та санкцій, накладених у рамках міжнародного співробітництва, 
а також можуть предявляти позови, що виникають із  фідуціарних відносин тощо9. 
Тому мають бути створені спеціальні реєстри українських адвокатів, які можуть  бути 
зареєстровані як іноземні  адвокати, і консули повинні мати доступ до таких реєстрів 
для забезпечення надання ними правової допомоги громадянам України за кордоном.  

9 Міжнародні розслідування: нові практики українських адвокатів на далеких узбереж-             
жях -  case  managemen & international asserts tracing. Інтерв’ю з адвокатом Володимиром  Богати-           
рем – керуючим партнером АО ”Богатир та Партнери”, зареєстрованим як іноземний адвокат у 
Росії та Польщі // Український адвокат. –2016. – № 1-2(113-114). – С. 20-25.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ
практики застосування місцевими 

судами м. Києва 
та Апеляційним судом міста Києва 

законодавства, що регулює 
захист прав споживачів, у справах про 

визнання кредитних договорів недійсними 
за 2013-2015 рр.

В. А. Шебуєва,  
суддя судової палати з розгляду цивільних справ
Апеляційного суду міста Києва

 На виконання листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ від 29 лютого 2016 року №93-587/0/4-16 Апеляційним судом міста 
Києва було проведено узагальнення практики застосування судами законодавства, 
що регулює захист прав споживачів, у справах про визнання кредитних договорів 
недійсними.

Статистичні дані

За наданою Апеляційному суду м. Києва інформацією, за 2013-2015 рр. 
Дніпровським районним судом м. Києва було розглянуто 74 справ вказаної категорії. 
По всіх справах позов про визнання кредитного договору недійсним з підстав 
порушення прав споживача був заявлений як основний:

СУДОВА ПРАКТИКА

© Шебуєва  Вікторія Андріївна – суддя судової палати з розгляду цивільних справ 
Апеляційного суду міста Києва 
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за 2013 рік – 26 справ, за результатами розгляду яких по 15 справах відмовлено у 
задоволенні позову, по 1 справі задоволено позов, по 10 справам – позов залишено без 
розгляду;

за 2014 рік – 11 справ, за результатами розгляду яких по 4 справах відмовлено у 
задоволенні позову, по 1 справі задоволено позов, по 6 справам – позов залишено без 
розгляду;

за 2015 рік – 37 справ, за результатами розгляду яких по 18 справах відмовлено у 
задоволенні позову, по 1 справі задоволено позов, по 1 справі позов задоволено частково, 
по 14 справам – позов залишено без розгляду, по 2 справам повернуто позовну заяву.

За результатами перегляду судових рішень в справах даної категорії судом апеляційної 
інстанції за 2013 рік по 7 справах – рішення залишено без змін, по 1 справі – апеляційну 
скаргу задоволено; за 2014 рік – по 2 справах рішення залишено без змін, по 1 справі – 
апеляційну скаргу задоволено частково; за 2015 рік – по 4 справах рішення залишено 
без змін, по 1 справі – повернуто апеляційну скаргу.

Святошинським районним судом м. Києва за 2013-2015 роки було розглянуто 54 
справи вказаної категорії: 

за 2013 рік – 20 справ, з яких по 12 справам позов був заявлений як основний, по 8 
справах – як зустрічний, 

за 2014 рік – 10 справ, з яких по 8 справам позов був заявлений як основний, по 2 
справах – як зустрічний, 

за 2015 рік – 24 справи, з яких по 16 справам позов був заявлений як основний, по 
8 справах – як зустрічний.

За результатами розгляду справ вищевказаної категорії в 2013 році по 10 справах 
було ухвалено рішення про відмову в задоволенні позову; по 1 справі – про задоволення 
позову; по 1 справі було постановлено ухвалу про залишення позову без розгляду, по 8 
справах – рішення про відмову в задоволенні зустрічного позову. 

В 2014 році по 8 справах було ухвалено рішення про відмову в задоволенні позову; 
по 1 справі  рішення про відмову в задоволенні зустрічного позову; по 1 справі –  
рішення про задоволення зустрічного позову. 

У 2015 році по 11 справах було ухвалено рішення про відмову в задоволенні позову; 
по 2 справах – рішення про часткове задоволення позову; по 3 справах постановлено 
ухвалу про залишення позову без розгляду; по 7 справах – рішення про відмову 
в задоволенні зустрічного позову та 1 справі – рішення про часткове задоволення 
зустрічного позову. 

За результатами перегляду судових рішень в справах даної категорії апеляційним 
судом було скасовано 2 рішення.  

В провадженні Дарницького районного суду м. Києва, в період 2013-2015 роки 
перебувало 11 справ вищезгаданої категорії, по яких позов про визнання кредитного 
договору недійсним з підстав порушення права споживача був заявлений, як основний. 

За результатами розгляду вищезазначених справи по 2 справах позов було задоволено 
частково, по 5 справах – відмовлено в задоволенні позову, по 2 справах – позовну заяву 
залишено без розгляду, по 1 справі – закрито провадження, 1 справу передано на 
розгляд до іншого суду. В апеляційному порядку оскаржувалось 6 рішень суду першої 
інстанції, з них: скасовано 3 рішення; залишено без змін 3 рішення.

Судова практика
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оболонським районним  судом м. Києва  за 2013-2015 роки було розглянуто 107 
справ вказаної категорії, по яких позов про визнання кредитного договору недійсним з 
підстав порушення прав споживача був заявлений як основний:

за 2013 рік – 37 справ, за результатами розгляду яких по 1 справі   позов задоволено, 
по 1 справі  позов задоволено частково, по 15 справах відмовлено у задоволенні позову, 
по 18 справах – позов залишено без розгляду; в 1 справі позовну заяву передано до 
іншого суду, в 1 справі – позовну заяву повернуто позивачу.

за 2014 рік – 26 справ, за результатами розгляду яких по 8 справах відмовлено у 
задоволенні позову, по 7 справах позовну заяву повернуто позивачу;

за 2015 рік – 44 справ, за результатами розгляду яких по 1 справі  - позов задоволено, 
по 1 справі – позов задоволено частково, по 14 справах відмовлено у задоволенні 
позову, по 16 справах – позов залишено без розгляду; по 12 справах – позовну заяву 
повернуто позивачу.

До апеляційного суду було оскаржено 37 судових рішень, з яких: 9 рішень – 
скасовано, 26 рішень залишено без змін, в 2 справах апеляційну скаргу було повернуто 
апелянту.

Подільським районним судом м. Києва за 2013-2015 роки було розглянуто 82 справи 
вказаної категорії, за 2013 рік – 26 справ, з яких по 16 справах позов був заявлений як 
основний, по 10 справах як зустрічний, за 2014 рік – 23 справ, з яких по 19 справам 
позов був заявлений як основний, по 4 справах як зустрічний, за 2015 рік – 33 справи, 
з яких по 29 справам позов був заявлений як основний, по 4 справам як зустрічний.

За результатами розгляду справ вищевказаної категорії в 2013 році по 3 справах 
відмовлено у задоволенні позову, по 4 справах позов залишено без розгляду, в 2014 
році по 7 справах відмовлено в задоволенні позову, по 3 справах позов залишено без 
розгляду, в 2015 році по 6 справах відмовлено в задоволенні позову, по 5 справах позов 
залишено без розгляду. 

Шевченківським районним судом м. Києва за 2013-2015 роки було розглянуто 82 
справ вказаної категорії, за 2013 рік – 2 справи, за 2014 рік – 11 справ, 2015 рік – 69 
справ.

За результатами розгляду справ даної категорії за вказаний період судом були ухвалені 
наступні рішення: задоволено позов у 2015 році – в 1 справі; відмовлено у позові в 2013 
році – в 1 справі, в 2014 році – в 6 справах, в 2015 році – в 10 справах; прийнято відмову 
від позову 2014 році – в 1 справі, в 2015 році – в 1 справі; залишено без розгляду в 2013 
році  – в 1 справі, в 2014 році у 2 справах, в 2015 році у 30 справах; закрито провадження 
в 2014 році – у 2 справах, в 2015 році  – у 1 справі. 

За результатами перегляду судових рішень судом апеляційної інстанції в 2013 
році було скасовано 2 рішення, у 2014 та 2015 роках у справах даної категорії судом 
апеляційної інстанції жодного рішення не було скасовано та змінено.  

Солом’янським районним судом м. Києва за 2013-2015 роки було розглянуто 96 
справ вказаної категорії, по яких позов про визнання кредитного договору недійсним з 
підстав порушення прав споживача був заявлений як основний:

за 2013 рік – 20 справ, за результатами розгляду яких по 1 справі - позов задоволено, 
по 1 справі – позов задоволено частково, по 6 справах відмовлено у задоволенні позову, 

Шебуєва В. А. Узагальнення практики застосування місцевими судами...
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по 5 справах – позов залишено без розгляду; по 8 справах – позовну заяву повернуто 
позивачу.

за 2014 рік – 34 справ, за результатами розгляду яких по 1 справі позов задоволено, 
по 17 справах відмовлено у задоволенні позову, по 6 справах позов залишено без 
розгляду; по 10 справах позовну заяву повернуто позивачу.

за 2015 рік – 42 справи, за результатами розгляду яких по 5 справах позов задоволено, 
по 9 справах відмовлено у задоволенні позову, по 9 справах позов залишено без 
розгляду; по 19 справах позовну заяву повернуто позивачу.

За результатами перегляду судових рішень в справах даної категорії судом 
апеляційної інстанції скасовано у 2014 році – 1 рішення, у 2015 році – 4 рішення, 
змінено у 2015 році – 1 рішення.

Деснянським районним судом м. Києва за 2013-2015 роки було розглянуто 68 
справ вказаної категорії, з яких

за 2013 рік – 6 справ, де позов даної категорії заявлено як основний, 8 –позов даної 
категорії заявлено як зустрічний,

за 2014 рік – 8 справ, де позов даної категорії заявлено як основний, 9 – позов даної 
категорії заявлено як зустрічний,

за 2015 рік – 29 справ, де позов даної категорії заявлено як основний, 8 –позов даної 
категорії заявлено як зустрічний.

За результатами розгляду справ:
за 2013 рік по 12 справах – відмовлено у задоволенні позову, по 2 справах – позов 

залишено без розгляду;
за 2014 рік по 1 справі позов задоволено, по 11 справах – відмовлено в задоволенні 

позову, по 5 справах – позов було залишено без розгляду,
за 2015 рік по 3 справах позов задоволено, по 24 справах – відмовлено в задоволенні 

позову, по 1 справі – прийнято відмову від позову, по 8 справах – позов було залишено 
без розгляду, по 1 справі – позов залишено без розгляду.

В 2013 році оскаржено 9 судових рішень, 6 з яких залишено без змін; в 2014 році – 
11 судових рішень, 9 з яких залишено без змін, в 2015 році – 26 судових рішень, 24 з 
яких залишено без змін.

Печерським районним судом м. Києва за 2013-2015 роки було розглянуто 191 
справу вказаної категорії, з яких: 

за 2013 рік – 54 справ, за результатами розгляду яких 21 справи розглянуто по суті, 
по 1 справі прийнято відмову від позову, по 18 справах позов залишено без розгляду, 
по 1 справі закрито провадження;

за 2014 рік – 60 справ, за результатами розгляду яких 21 справа розглянута по суті, 
по 23 справах позов залишено без розгляду, по 1 справі закрито провадження;

за 2015 рік – 77 справ, за результатами розгляду яких 22 справи розглянуто по суті, 
по 30 справах позов залишено без розгляду, по 1 справі закрито провадження.

Дані про кількість справ, у яких позовні вимоги були задоволені або у задоволенні 
яких відмовлено Печерським районним судом м. Києва не надані.

За результатами перегляду судових рішень в апеляційному порядку апеляційним 
судом скасовано в 2014 році – 6 судових рішень, в 2015 році – 2 судових рішення.
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Голосіївський районний суд м. Києва статистичних даних щодо розгляду справ 
даної категорії не надав.

Аналіз статистичних даних за 2013-2015 р.р. свідчить про незначне збільшення 
надходження до місцевих судів справ даної категорії. В переважній більшості позови 
споживачів про визнання недійсними кредитних договорів заявлялися в суді як 
основні, а не зустрічні. За статистичними даними кількість рішень про задоволення 
позову споживача щодо визнання недійсним кредитного договору становить не більше 
10% від загального числа розглянутих справ по суті.

Правове регулювання

Відповідно до ст. 42 Конституції України держава захищає права споживачів, 
здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, 
сприяє діяльності громадських організацій споживачів.

Відносини між споживачами фінансових послуг та кредитними установами, права 
споживачів кредитних послуг, механізм їх захисту визначено Законом України від 12 
травня 1991 року № 1023-XII «Про захист прав споживачів».

Деякі питання застосування положень Закону № 1023-XII у вказаній частині 
роз’яснено у постанові пленуму Верховного Суду України №5 від 12 квітня 1996 року 
«Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів», 
постанові пленуму Вищого спеціалізованого суд України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ №5 від 30 березня 2012 року «Про практику застосування судами 
законодавства при вирішенні спорів, що виникли з кредитних правовідносин». 

Із визначення кредитного договору в ч.1 ст. 1054 ЦК України  випливає, що 
кредитним є договір позики, предметом якого є виключно грошові кошти, а 
позикодавцем (кредитодавцем) в якому є фінансова установа. Фінансова установа 
зазначається в п.1 ч.1 ст.1 Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» як юридична особа, яка відповідно до закону 
надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов’язані 
з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена 
до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ 
належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, 
страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні 
фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання 
фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), 
пов’язані з наданням фінансових послуг. Кредитною установою є фінансова установа, 
яка відповідно до закону має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові 
кредити на власний ризик. (п.2 ч.1 ст.1 Закону України ««Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг»).

При вирішенні справ про визнання кредитного договору недійсним суди враховують 
вимоги законодавства, що стосуються їх чинності. Вони встановлені як ЦК України 
(ст. ст. 1048-1052, 1054), так і Законом України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг». Зокрема, це:

- досягнення сторонами згоди з усіх істотних умов договору: мета, сума і строк 
кредиту; умови і порядок його видачі та погашення; види (способи) забезпечення 
зобов’язань позичальника; відсоткові ставки; порядок плати за кредит; порядок зміни 
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та припинення дії договору; відповідальність сторін за невиконання або неналежне 
виконання умов договору;

- кредитний договір має укладатись обов’язково у письмовій формі, причому 
недодержання письмової форми тягне його нікчемність та не створює ніяких правових 
наслідків, окрім тих, що пов’язані з його нікчемністю;

- сторони кредитного договору повинні мати необхідний обсяг цивільної 
дієздатності;

- волевиявлення сторін має бути вільним і відповідати їхній внутрішній волі.

Відповідно до ч.3 ст.1054 ЦК України особливості регулювання відносин за 
договором про дання споживчого кредиту встановлені законом. 

Права споживача кредитних послуг визначені у ст. 11 Закону України «Про захист 
прав споживачів». Цією ж нормою визначені обов‘язки кредитодавця, які покладаються 
на нього перед укладенням договору споживчого кредиту. Зокрема, у письмовій формі 
кредитодавець зобов‘язаний повідомити споживача про:

1) особу та місцезнаходження кредитодавця;
2) кредитні умови, зокрема:
а) мету, для якої споживчий кредит може бути витрачений;
б) форми його забезпечення;
в) наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, в тому 

числі між зобов’язаннями споживача;
г) тип відсоткової ставки;
ґ) суму, на яку кредит може бути виданий;
д) орієнтовну сукупну вартість кредиту (в процентному значенні та грошовому 

виразі) з урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг 
(реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов’язаних з одержанням 
кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту;

е) строк, на який кредит може бути одержаний;
є) варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги;
ж) можливість дострокового повернення кредиту та його умови;
з) необхідність здійснення оцінки майна та, якщо така оцінка є необхідною, ким 

вона здійснюється;
и) податковий режим сплати відсотків та про державні субсидії, на які споживач має 

право, або відомості про те, від кого споживач може одержати докладнішу інформацію;
і) переваги та недоліки пропонованих схем кредитування.

Відповідно до ч.4 ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачає 
обов‘язок кредитодавця довести факт передачі оригіналу кредитного договору 
споживачеві. А також застереження, що споживач не зобов’язаний сплачувати 
кредитодавцеві будь-які збори, відсотки комісії або інші вартісні елементи кредиту, 
що не були зазначені у договорі. Офіційне тлумачення такого застереження у 
взаємозв’язку з положеннями частини четвертої статті 42 Конституції України 
було дано Конституційним Судом України у рішенні справі за конституційним 
зверненням громадянина С. щодо офіційного тлумачення положень пунктів 22, 23 
статті 1, статті 11, частини восьмої статті 18, частини третьої статті 22 Закону 
України “Про захист прав споживачів” у взаємозв’язку з положеннями частини 
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четвертої статті 42 Конституції України (справа про захист прав споживачів 
кредитних послуг).

Кредитодавцю забороняється встановлювати у договорі про надання споживчого 
кредиту будь-які збори, відсотки, комісії, платежі тощо за дії, які не є послугою у 
визначенні цього Закону. Закон забороняє кредитодавцю ускладнювати прочитання 
споживачем тексту детального розпису сукупної вартості споживчого кредиту, 
відмовляти у прийнятті дострокового повернення кредиту та встановлювати будь-яку 
додаткову плату за дострокове повернення кредиту.

Надання (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті на території України 
забороняється (ч.1 ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів»).

Підставою визнання недійсними умов договорів, що обмежують права споживача 
визначені згідно ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів», є включення у 
договори несправедливих умов. Дана норма Закону  наводить перелік несправедливих 
умов договору, який не є вичерпним. Умови договору є несправедливими, якщо 
всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс прав та 
обов‘язків.

Статтею 19 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачено, що 
здійсненій з використанням нечесної підприємницької практики правочини є 
недійсними (ч.6).

Поняття «нечесна підприємницька практика» означає будь-яку підприємницьку 
діяльність або бездіяльність, що суперечить правилам, торговим чи іншим чесним 
звичаям та впливає або може вплинути на економічну поведінку споживача щодо 
продукції. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 19, ч. 2 ст. 19 цього Закону нечесна підприємницька 
практика включає будь-яку діяльність (дії або бездіяльність), що вводить споживача в 
оману або є агресивною.

Підприємницька практика може бути такою, що вводить в оману, якщо під час 
пропонування продукції споживачу не надається або надається у нечіткий, незрозумілий 
або двозначний спосіб інформація, необхідна для здійснення свідомого вибору.

Аналізуючи норму статті 18 Закону «Про захист прав споживачів» можна дійти 
висновку, що для кваліфікації умов договору несправедливими необхідна наявність 
одночасно таких ознак: по-перше, умови договору порушують принцип добросовісності; 
по-друге, умови договору призводять до істотного дисбалансу договірних прав та 
обов’язків сторін; по-третє, умови договору завдають шкоди споживачеві.

При цьому, згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 18 Закону № 1023-XII визначено, що якщо положення 
договору визнано несправедливим, включаючи ціну договору, таке положення може 
бути змінено або визнано недійсним. У разі коли зміна положення або визнання його 
недійсним зумовлює зміну інших положень договору, на вимогу споживача: 1) такі 
положення також підлягають зміні; або 2) договір може бути визнаним недійсним у 
цілому.

При вирішенні позовів споживачів щодо визнання недійсними кредитних 
договорів суди застосовують положення ЦК України, Закону України «Про захист прав 
споживачів», а також відповідно до положень ч. 1 ст. 360-7 ЦПК України враховують 
висновки Верховного Суду України, викладені у постанові від 12 вересня 2012 року 
№6-80цс12, постанові  від 25 вересня 2013 року у справі №6-80цс13, постанові від 16 
вересня 2015 року  у справі №6-190цс15, постанові від 02 грудня 2015 року у справі 
№ 6-1341цс15.
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Дотримання правил підсудності

Питання підсудності цивільних справ визначено главою 1 розділу ІІІ ЦПК 
України. За загальним правилом, визначеним ст. 109 ЦПК України позови до фізичної 
особи пред’являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку 
місцем її проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку 
місцем її перебування. Позови до юридичних осіб пред’являються в суд за їхнім 
місцезнаходженням.

Водночас, ч. 5 ст. 110 ЦПК України визначено правило альтернативної підсудності, 
згідно з яким позови про захист прав споживачів можуть пред’являтися також 
за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем 
заподіяння шкоди чи виконання договору.

При цьому, право вибору між судами, яким згідно із правилом загальної підсудності 
(ст. 109 ЦПК України) і правилом альтернативної підсудності (ст. 110 ЦПК України) 
підсудна справа, належить виключно позивачеві (ч. 14 ст. 110 ЦПК України). 

З матеріалів справ, направлених на адресу апеляційного суду для проведення 
даного узагальнення, не убачається проблемних питань щодо визначення підсудності 
справ про захист прав споживачів у місцевих судах.

Питання судового збору

Правові засади справляння судового збору, платників, об’єкти та розміри ставок 
судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору 
регламентовано Законом України від 08 липня 2011 року №3674-VІ «Про судовий збір».

Згідно з ч. 3 ст. 22 Закону «Про захист прав споживачів», ст. 5 Закону «Про судовий 
збір» в редакції до 01 вересня 2015 року споживачі були звільнені від сплати судового 
збору за подання позовів, що пов’язані із захистом їх прав. 

З 01 вересня 2015 року набрали чинності зміни до ст.5 Закону України «Про 
судовий збір», відповідно до яких споживачі були виключені з переліку суб’єктів, що 
звільняються від сплати судового збору.

Проте передбачена ч. 3 ст. 22 Закону «Про захист прав споживачів» пільга по сплаті 
судового збору законодавцем виключена не була. 

У зв’язку з цим на даний час питання справляння судового збору за подання позовних 
заяв, що пов’язані із захистом прав споживачів, є спірним та підлягає роз‘ясненню.

Порушення прав позичальників на стадії укладення та виконання кредитного 
договору. Перелік умов кредитних договорів, які визнавалися недійсними 
рішенням суду за позовами споживачів фінансових послуг 

Відповідно до правового висновку Верховного Суду України, викладеного у 
постанові від 12 вересня 2012 року у справі № 6-80цс12, є несправедливими та такими, 
що підлягають недійсними, положення договору про споживчий кредит, які містять 
умови про зміни у витратах, зокрема, за обслуговування кредиту та за дострокове 
погашення кредиту, якщо вони визначені за формулою зі змінними величинами. 
Оскільки за умовами спірного кредитного договору плата за обслуговування 
кредиту та за дострокове погашення кредиту не є конкретною сумою, а формулою 
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зі змінними величинами, така умова суперечить як ст. 11 Закону України «Про 
захист прав споживачів», так і затвердженому сторонами графіку платежів, за яким 
боржник повинен сплачувати щомісяця фіксовану суму, де розмір щомісячної плати за 
обслуговування кредиту на весь період дії договору дорівнює нулю.

Як убачається з вивчених під час проведення даного узагальнення цивільних справ,
даний правовий висновок Верховного Суду України враховувався місцевими судами
м.КиєватаАпеляційнимсудомм.Києва.

Так, рішенням Оболонського районного суду м. Києва від 22 квітня 2013 року,
задоволеніпозовнівимогиШ.доТОВ«ФК«Єврокапітал»вчастинівизнаннянедійсним
п.п.2.2.3, 4.1., 4.3 кредитного договору№47 від 19 серпня 2008 року.Як встановлено
судом,кредитнийдоговірбувпідписанийШ.шляхомоформленняанкетипозичальника-
заявкинакредитвід19.08.2008року.СумавиданогоШ.кредитустановила49070,50грн.
та підлягала поверненню відповідно до графіку платежів не пізніше 19.08.2013 року.
Відповідно до зазначеної анкетиТОВ «ФК«Єврокапітал» була вирахуванащомісячна
сума до сплати за кредитом, включаючи плату за обслуговування кредиту в розмірі
1476,70 грн. Графіком платежів, узгодженим сторонами, передбачено плату за
обслуговуваннякредитуврозмірі230,63грн.щомісяця,прицьомубудь-яківказівкищодо
можливоїзмінисумисплативідповіднодоформулвграфікувідсутні.

Пунктом2.2.3укладеногоміжШ. іТОВ«ФК«Єврокапітал»кредитногодоговору
передбачено плату за обслуговування кредиту, яка розраховується за формулою.
З розрахунку позовних вимог, на підставі яких ухвалено рішення третейського суду,
вбачається, що крім щомісячної плати за обслуговування кредиту, яка сплачувалась
Ш.своєчасно,буланарахованаплатазаобслуговуваннякредитузгідноп.2.2.3,4.1.іця
сумадлядостроковогопогашенняна11.082010рокустановила33804,16грн.,тодіяк
щомісячнаплатазаобслуговуваннястановить2767,56грн.

Судомвстановлено,щорозбіжністьміжрозміромщомісячногоплатежу,визначеного
графікомтарозміромстягнутихплатежівзарішеннямтретейськогосудунапідставі
п.2.2.3договору, являє собоюплату заобслуговуваннякредиту,розмірякої змінювався
відповіднодокурсуНБУдолараСШАдогривніта,якнаслідок,значнозбільшиврозмір
щомісячногоплатежуйнебуввизначенийвцьомурозмірівгрошовійсумі.

Також, п.4.1. кредитного договору передбачено умови дострокового погашення
кредиту за ініціативою позичальника. У разі дострокового погашення кредиту
кредитодавецьобраховувавсумупогашення,якавключаласумукредиту,сумувідсотків
таплатузадостроковепогашеннякредиту,якаобраховуваласьзаформулоювідповідно
докурсуНБУдолараСШАдогривні.

ЗадовольняючипозовнівимогШ.,суддійшоввисновку,щофактичнокредитодавець
переклав ризик знецінення гривні відносно інших валют по гривневому кредиту на
позичальника,щоєознакоюнечесноїпідприємницькоїпрактикизап.14ч.1ст.1Закону
України«Про захистправ споживачів».Відповіднодо ч.6 ст.19ЗаконуУкраїни«Про
захистправспоживачів»здійсненізвикористаннямнечесноїпідприємницькоїдіяльності
правочиниєнедійсними.

РішенняОболонськогорайонногосудум.Києвавід22квітня2013рокузалишенобез
змінухвалоюАпеляційногосудум.Києвавід25вересня2013року.

За захистом порушеного права до суду зверталися споживачі фінансових послуг з 
підстав недійсності третейської угоди (третейського застереження) у кредитному договорі. 
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Звернення споживачів були обґрунтовані положеннями Закону України «Про
третейськісуди»вредакціїЗаконуУкраїнивід03лютого2011року«Провнесення
зміндостатті6ЗаконуУкраїни«Протретейськісуди»щодопідвідомчостісправу
сферізахиступравспоживачівтретейськимсудам,якінабраличинності12березня
2011року.Відповіднодозаконодавчогорегулюванняз12березня2011рокутретейські
судинеможутьрозглядатисправиуспорахщодозахиступравспоживачів,утому
числі споживачів послуг банку (кредитної спілки) (п.14 ст. 6 Закону України «Про
третейськісуди»).

ЗаочнимрішеннямШевченківськогорайонногосудум.Києвавід13жовтня2015року
задоволено позовП. доПАТ «Альфа-Банк» про захист прав споживача банківських
послуг,визнаннянедійснимумовкредитногодоговору.Визнанонедійснимзмоменту
укладенняп.6кредитногодоговору№5009011036від26грудня2012року,укладеного
між П. і ПАТ «Альфа-Банк». Як встановлено судом 26 грудня 2012 року між П. і
ПАТ «Альфа-Банк» був укладений кредитний договір. Пунктом 6 даного договору
передбачено,що судовий захист правта законних інтересів, які мають сторони в
зв‘язку з кредитнимдоговоромтарозгляд і вирішення всіх невирішених сторонами
шляхом переговорів спорів, які виникають або можуть виникнути між сторонами
з питань виконання, змін, розірвання ними кредитного договору, відбувається у
Постійно діючому Третейському суді при Всеукраїнській громадській організації
«Всеукраїнськийфінансовийсоюз».

Задовольняючи позовні вимогиП. суд першої інстанції виходив з положень ст. 5
Закону України «Про третейські суди», яким передбачено, що юридичні та/або
фізичні особимаютьправо передатина розглядтретейського суду будь-який спір,
якийвиникаєзцивільнихчигосподарськихправовідносин,крімвипадків,передбачених
законом.Спірможебутипереданийнарозглядтретейськогосудузанаявностіміж
сторонамитретейськоїугоди,якавідповідаєвимогамцьогоЗакону.

Оскільки з 12 березня 2011 року  Закон України «Про третейські суди» містив
заборонунарозглядтретейськимсудамсправуспорахщодозахиступравспоживачів,
утомучисліспоживачівпослугбанку(кредитноїспілки),передбаченеп.6укладеного
26 грудня2012року  міжПАТ«АльфаБанк» іП. 26 грудня2012року кредитного
договорутретейське застереження (третейська угода) визнана судом недійсною з
моментуукладання.

Слід зазначити, що практика судів у вирішенні позовних вимог споживача 
послуг фінансової установи про визнання недійсним третейського застереження 
(третейської угоди) не була єдиною. Це викликано тим, що при вирішенні таких спорів 
суди керувалися роз‘ясненнями  Вищого спеціалізованого суду України  з розгляду 
цивільних і кримінальних справ, викладених у  постанови Пленуму № 5 від 30 березня 
2012 року «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що 
виникають із кредитних правовідносин». 

 У пункті 3 даної постанови зазначено, що за наявності у кредитному договорі 
третейського застереження (окремої третейської угоди) при вирішенні спору суд 
має враховувати положення пункту 14 частини першої статті 6 Закону України 
від 11 травня 2004 року № 1701-IV “Про третейські суди” про те, що справи щодо 
захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки), не 
підлягають розгляду третейськими судами. Тому за наявності вказаного третейського 
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застереження (окремої третейської угоди) залишення позовної заяви споживача без 
розгляду на підставі пункту 6 частини першої статті 207 ЦПК є неприпустимим. Такі 
заяви підлягають вирішенню і за наявності з цього приводу рішення третейського суду, 
прийнятого за межами його компетенції. При цьому відповідно до положень Закону 
України “Про захист прав споживачів” банк не є споживачем.

Договір сторін про передачу спору на розгляд третейського суду у випадках, 
передбачених законом (стаття 17 ЦПК), не є відмовою від права на звернення до суду 
за захистом, а одним зі способів реалізації права на захист своїх прав та інтересів.

Рішенням Оболонського районного суду м. Києва від 20 травня 2015 року
задоволено позов Т. доПАТ «Універсал Банк», визнано недійсним п.71.1 додаткової
угодивід03грудня2013рокудокредитногодоговору№003-2008-1030від04квітня
2008року,укладеногоміжПАТ«УніверсалБанк»таТ..Підставоюдлязадоволення
позовних вимогТ. став висновок суду  про безпідставність внесення до додаткової
угодидокредитногодоговорутретейськогозастереженнявп.71.,заякимвсівимоги,
які виникаютьпри виконанні договоруабо у зв‘язку з ним, або випливають з нього,
підлягаютьрозгляду у постійно діючомуТретейському суді.Суд вважав,що даний
пункт договору не відповідає вимогам чинного законодавствата є несправедливим
відповідно до положень  п.п.2.п.5 ст.11,18 Закону України «Про захист прав
споживачів», оскільки створює істотний дисбаланс договірних прав та обов‘язків
нашкоду споживача, суперечить вимогам Законута загальним засадам цивільного
законодавства.

Рішенням Апеляційного суду м. Києва від 01 липня 2015 року за результатами
розглядуапеляційної скаргиПАТ«УніверсалБанк»рішенняОболонськогорайонного
судум.Києвавід20травня2015рокускасованетапостановленоновепровідмову
у задоволенні Позову Т. про визнання недійсним пункту договору. Суд апеляційної
інстанції зазначив,щозкредитногодоговору зтретейськимзастереженням,щоє
усправі,можевиникнутинетількиспірпрозахистправспоживачів,аіспірщодо
захисту прав банку.  Відтак, Закон України «Про третейські суди»  не виключає
розглядтакогоспоруутретейськомусуді.Більшетого,ст.51ЗаконуУкраїни«Про
третейські суди» прямо передбачено,що наслідком порушеннятретейським судом
правил підвідомчості є скасування прийнятого третейським судом рішення,а не
визнанняйогонедійсним.Висновоксудупершоїінстанції,щоп.7.1.додатковоїугоди
невідповідаєвимогамчинногозаконодавства,єнесправедливимтастворюєістотний
дисбалансдоговірнихправтаобов‘язківнашкодуспоживача,судапеляційноїінстанції
визнавбезпідставним.

 Неоднакове застосування  судами пункту 14 ч.1 ст. 6 Закону України «Про третейські 
суди», ухвалення різних  за змістом судових рішень у подібних правовідносинах було 
предметом розгляду судової палати у цивільних справах Верховного Суду України 20 
травня 2015 року.  Усуваючи розбіжності у застосуванні судом касаційної інстанції п.14 
ч.1 ст. 6 Закону України «Про третейські суди»,  Верховний Суд України  при розгляді 
справи № 6-64цс15 висловив правову позицію, якою визнав правильним висновок 
суду, що третейське застереження в кредитному договорі  після  набрання чинності 
положень Закону про заборону  третейським судам розглядати справи у спорах щодо 
захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку,  є недійсним.

Як убачається з досліджених цивільних справ, які надіслані місцевими судами 
Апеляційному суду м. Києва для проведення даного узагальнення, велику кількість 
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справ про визнання недійсними кредитних договорів  становлять ті, позовні вимоги 
в яких ґрунтуються на положеннях Закону України «Про захист прав споживачів» 
в редакції Закону України від 22.09.2011 р. Проте посилання на положення Закону 
в редакції Закону України від 22.09.2011 року позивачі  наводять щодо кредитних 
договорів, які укладені раніше.

Так, положеннями ч. 4 ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів»  до 
внесення змін Законом України від 22.09.2011 року передбачено, що у договорі про 
надання споживчого кредиту може зазначатися, що відсоткова ставка за кредитом 
може змінюватися залежно від зміни облікової ставки Національного банку України 
або в інших випадках. Про зміну відсоткової ставки за споживчим кредитом споживач 
повідомляється кредитодавцем письмово протягом семи календарних днів з дати її 
зміни. Без такого повідомлення будь-яка зміна відсоткової ставки є недійсною.

Фінансові установи включали в умови договору споживчого кредиту право зміни 
відсоткової ставки за кредитом залежно від зміни облікової ставки Національного 
банку України або в інших випадках. Закон України «Про захист прав споживачів» в 
редакції Закону від 22.09.2011 року не містить права зміни кредитодавцем відсоткової 
ставки за кредитом залежно від зміни облікової ставки Національного банку України 
або в інших випадках.

Посилаючись на Закон України «Про захист прав споживачів» в редакції Закону від 
22.09.2011 року позичальники за споживчими кредитами оспорювали раніше укладені 
договори. Суди відмовляли у визнанні кредитних договорів недійсними, посилаючись 
на те, що на час виникнення спірних правовідносин Закон не передбачав заборони 
кредитодавцю змінювати відсоткову ставку за кредитом. 

Так, рішенням Печерського районного суду м. Києва від 10 квітня 2013 року
відмовленоузадоволенніпозовуН.доПАТ«Правекс-Банк»прозахистправспоживача
тавизнаннянедійснимкредитногодоговору,якийукладено03.06.2008року.Підставою
длявідмовиузадоволеннівимогН.ставвисновоксуду,щоначасукладеннядоговору
споживчого кредиту його умови відповідали чинному законодавству, а позивач був
проінформованийпровсіістотніумовидоговору.Кредитодавецьобмеженийуправі
зміни відсоткової ставки залежно від зміни облікової ставки Національного банку
Україниабовіншихвипадкахз2011року.Начасукладанняоспорюваногопозивачем
договору(03.06.2008р.)такихобмеженьЗаконнемістив.

Значну кількість позовів про визнання недійсним споживчого кредиту становлять 
ті, що заявлені з підстав необізнаності позичальника про кредитні умови та ризики, які 
можуть настати внаслідок коливання курсу валют, відсутності вичерпної інформації 
щодо сукупності вартості кредиту, відсутності у кредитодавця індивідуальної ліцензії 
НБУ на операції з валютними цінностями. Всі ці позови стосуються споживчих 
кредитів в валюті, які надавалися фінансовими установами до 16 жовтня 2011 року, 
тобто до вступу в силу Закону України від 22 вересня 2011 року «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та 
споживачами фінансових послуг», згідно з яким частину першу ст.11 Закону України 
«Про захист прав споживачів» було доповнено абзацом третім, відповідно до якого 
надання  (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті на території України 
забороняється.

Практика місцевих судів м. Києва відповідала правовій позиції Верховного Суду 
України, викладеній у постанові від 16 вересня 2015 року по справі № 6-190цс15. Суди 
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враховували, що відповідно до  положень Закону України «Про банки і банківську 
діяльність» кредитні операції валюті здійснюються на підставі банківської ліцензії. 
Суди перевіряли інформування позичальника про умови кредитування, орієнтовну 
сукупну вартість кредиту та вартість послуги з оформлення договору про надання 
кредиту (перелік усіх витрат, пов’язаних з одержанням кредиту, його обслуговуванням 
та поверненням, зокрема таких, як адміністративні витрати, витрати на страхування, 
юридичне оформлення). Також суди враховували, що спірні цивільні відносини 
виникли раніше і регулювалися Законом України «Про захист прав споживачів» до 
16 жовтня 2011 року, який не передбачав заборони на надання споживчих кредитів в 
іноземній валюті. Закон України «Про захист прав споживачів в редакції Закону від 
22 вересня 2011 року  застосовується до прав та обов‘язків, що виникли з моменту 
набрання ним чинності.

Так, рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 03 грудня 2014 року
відмовлено у задоволенні  позову В. про визнання недійсним укладеного 25.07.2007
рокуміжнеютаПАТ«РодовідБанк»договоруспоживчогокредиту,заумовамиякого
їй надано кредит у вигляді відновлювальної кредитної лінії на загальну суму 90000
доларівСШАзпроцентноюставкоюврозмірі14,5%.Судвизнавбезпідставнимита
недоведеними обґрунтування доводи В., що виданий у іноземній валюті кредитний
договір містить несправедливі та дискримінаційні умови. Відповідач не повідомив
їй про валютні ризики, чим порушив її права як споживача. Договір укладено із
застосуванням нечесної підприємницької практики. Як встановлено судом В. в
письмовій формі отримала надану банком інформацію про умови кредитування,
вартістьсупутніхпослуг,орієнтовнусукупнувартістькредиту.Детальнийрозпис
сукупної вартості кредиту наведений в додатку №1 до договору. Оспорений В.
договір містить дані, що позичальнику повідомлено, у разі отримання кредиту в
іноземній валюті всі валютні ризики, пов‘язані зі змінами та коливанням курсів
валютпокладаютьсянаспоживача.Позивачнедовеланалежнимитадопустимими
доказами,щобулавведенаПАТ«РодовідБанк»воманущодоумовдоговору,такожвона
ненадаладоказівнечесноїпідприємницькоїпрактикивідповідачаначасукладення
кредитного договору. В. не скористалася  правом відкликання згоди на укладення
договорупронаданняспоживчогокредитупротягомчотирнадцятикалендарнихднів.

Предметом розгляду місцевих судів м. Києва та Апеляційного суду м. Києва були 
також позови споживачів про визнання недійсним положень кредитного договору, 
якими визначена плаваюча процентна ставка  за користування кредитом.

Рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 04 березня 2015 року,
залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 14 травня 2015 року,
відмовленоузадоволенніпозовуХ.доПАТ«ОТПБанк»прозахистправспоживача,
визнаннянедійснимчастиникредитногодоговору.Вирішуючиданийспір,судпершої
інстанції виходив  з положень ст.2ЗаконуУкраїни«Про захистправ споживачів»,
ч.2 ст.536 ЦК України, згідно яких розмір процентів за користування грошовими
коштами встановлюється договором, законом або іншими нормативно-правовими
актами. Можливість встановлення плаваючої процентної ставки передбачена
постановоюПравлінняНБУвід02.08.2004року№361«ПросхваленняМетодичних
рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в
банкахУкраїни».Відповіднодоп.2пп.2.1«б»Правилнаданняінформаціїспоживачу
проумовикредитуваннятасукупнувартістькредиту»,затвердженихпостановою
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ПравлінняНБУвід10.05.2007№168,банкизобов‘язаніпередукладеннямкредитного
договорунадатиспоживачувписьмовійформіінформаціюпроумовикредитування,а
також орієнтовну сукупну вартість кредиту, зазначивши, в тому числі, тип
відсотковоїставки(фіксована,плаваючатощо).Відповіднодоп.3.4.вказанихПравил
банки зобов‘язані в кредитному договорі зазначити правило, за яким змінюється
процентнаставказакредитом,якщодоговоромпронаданнякредитупередбачається
можливістьзмінипроцентноїставкизакредитомзалежновідзміниобліковоїставки
НБУабоіншихвипадках.

Як встановлено судом, оспорений Х. кредитний договір від  21.12.2007 року
укладенийздотриманнямвказанихнорм,атомусудомневстановленопідставдля
визнання недійсним договору споживчого кредиту в частині визначення плаваючої
ставкизакористуваннякредитом.

Ініціюючи питання про визнання недійсним укладеного споживчого кредиту в 
цілому або в певній частині позивачі посилалися на дискримінаційні умови кредитного 
договору. В кожному конкретному випадку  законність та обґрунтованість позовних 
вимог були предметом ретельного вивчення. Зокрема, визнавались недійсними  
несправедливі та дискримінаційні умови договорів споживчого кредиту в частині 
визначення неустойки, якщо вона визначена непропорційно великою сумою компенсації 
(понад 50% вартості продукції) у разі невиконання позичальником  зобов‘язань за 
договором (п.5 ч.3 ст.18 Закону України «Про захист прав споживачів». 

Так, рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 01 квітня 2015 року
, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 19травня 2015 року,
задоволений позов П. до Кредитної спілки «КС Володар», треті особи: Г., ТОВ
«Траєкторія»прозахистправспоживачатавизнаннядодатковогодоговорунедійсним.
Судомвстановлено,що05червня2013рокуКС«Володар»іП.булоукладенокредитний
договір№ДЗ-799.3,згідноякогокредитодавецьнадавпозичальникукредитурозмірі
60000грн.заумовиповерненнянепізніше05червня2015рокутасплативідсотківза
користуванняізрозрахунку54%річних.ТогождняміжпозивачеміКС«Володар»було
укладенододатковийдоговірдокредитногодоговору№ДЗ-799.3від05червня2013
року,якимпевніположеннякредитногодоговорувикладенівновійредакції.Заумовами
додатковогодоговорукредитодавецьмаєправовстановитиновувідсотковуставку
закредитом.Уразінезгодипозичальникзобов‘язанийповернутикредитдостроково.
Прицьомустрокповерненнякредитувважаєтьсяпродовженимавтоматичнонатри
календарнихмісяця,кредитвизнаєтьсякредитомзпідвищенимризикомзісплатою
відсотківурозмірі270%річнихвідсумизалишкукредитузакоженденькористування
кредитом.  Суд визнав умови укладеного додаткового договору несправедливими,
дискримінаційними та такими, що порушують рівність сторін договору, свідчать
про застосування КС «Володар» нечесної підприємницької діяльності. На підставі
ст. 18 ЗаконуУкраїни «Про захист прав споживачів» суд визнав недійсними умови
договору,якіобмежуютьправаспоживача.

Несправедливими умовами кредитного договору визнавалися й такі, що 
встановлювали декілька видів неустойки за прострочення виконання одного і того 
самого зобов‘язання.

Рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 19 вересня 2014 року
відмовленоузадоволенніпозовуС.доПАТ«ОТПБанк»,третяособа:Р.прозахист
прав споживача, визнання окремих положено договору недійсними. Рішенням
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Апеляційногосудум.Києвавід10лютого2015рокузаапеляційноюскаргоюС.рішення
Голосіївськогорайонногосудум.Києвавід19вересня2014рокучастковоскасоване
та ухвалено нове про часткове задоволення позовних вимог С.. Визнано недійсним
п.4.3.1.частини2кредитногодоговору,укладеного24січня2008рокуміжЗАТ«ОТП
Банк»,правонаступникомякогоєПАТ«ОТПБанк»таС.Віншійчастинірішеннясуду
першоїінстанціїзалишенобеззмін.

Яквстановленосудом,п.4частини2кредитногодоговорупередбаченоштрафні
санкції за порушення зобов‘язань щодо повернення кредитних коштів у виді пені в
розмірі 1% від суми несвоєчасного виконання боргових зобов‘язань за кожен день
прострочкиташтрафуурозмірі0,01%відсумипростроченихборговихзобов‘язань,
аленеменше25,00грн.Увипадкупростроченнявиконаннязобов‘язаньпонад15днів,
аувипадкупростроченняпонад30календарнихднівштрафурозмірі0,02%відсуми
прострочених боргових зобов‘язань, але не менше 50,00 грн. Встановлена умовами
договорупотрійнанеустойказаоднеітесамепорушеннявизнанасудомапеляційної
інстанціїнесправедливоюумовоюдоговорутавизнананедійсною.

Судова практика свідчить, що питання визнання недійсними договорів споживчого 
кредиту в цілому або в певній частині порушувалося позивачами на стадії виконання 
договору зі спливом строку позовної давності. 

Рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 14 жовтня 2014 року
відмовлено у задоволенні позову Л. до ПАТ КБ «Надра» про визнання недійсними
положень кредитного договору від 05 квітня 2007 року. За висновком суду
першої інстанції Л. не довела порушення її прав споживача банківських послуг,
несправедливості умов укладеного кредитного договору. За результатами розгляду
апеляційноїскаргиЛ.Апеляційнийсудм.Києвавід29січня2015рокускасуваврішення
Шевченківськогорайонногосудум.Києвавід14жовтня2014рокутаухваливнове.
Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що умови укладеного міжЛ. і ПАТ КБ
«Надра»кредитногодоговорувід05квітня2007рокувчастинівизначеннянеустойки
є несправедливимита дискримінаційними, оскільки є непропорційно великою сумою
компенсації (понад 50% вартості продукції) у разі невиконання позичальником
зобов‘язаньзадоговором(п.5ч.3ст.18ЗаконуУкраїни«Прозахистправспоживачів».
Відповіднодоабзацу2п.п.3.2.рішенняКонституційногоСудуУкраїнивід11.07.2013
року № 7-рп/2013 наявність у кредитора можливості стягувати із споживача
надмірнігрошовісумиякнеустойкуспотворюєїїдійснеправовепризначення,оскільки
іззасобурозумногостимулюванняборжникавиконуватиосновнегрошовезобов‘язання
неустойка перетворюється на несправедливо непомірний тягар для споживача та
джерелоотриманняневиправданихдодатковихприбутків.Разомзтимзависновком
колегіїсуддівєбезпідставнимипозовнівимогиЛ.провизнаннянедійснимиположень
кредитного договору в частині права ПАТ КБ «Надра» на дострокову вимогу
повернення кредиту та сплати нарахованих відсотків та інших платежів у разі
порушенняпозичальникомграфікапогашеннятілакредитутавідсотків.

Враховуючи те, Л. порушила питання про визнання недійсними положень
кредитногодоговору від05.04.2007р. лишеу липні2014року,аПАТКБ«Надра»в
ходірозглядусправиподалозаявупрозастосуванняпозовноїдавності,колегіясуддів
відмовилаузадоволенніпозовнихЛ.напідставіч.4ст.267ЦКУкраїни.

Аналогічне рішення було прийнято Апеляційним судом м. Києва 30 червня 
2015 року за результатами розгляду апеляційної скарги М. на рішення Печерського 
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районного суду м. Києва від 23 квітня 2015 року в справі за позовом М. до ПАТ «Дельта 
Банк» про захист прав споживача, визнання частково недійсним умов кредитного 
договору. М. порушила питання про визнання недійсним п.2.10 кредитного договору, 
яким передбачено  комісію за управління кредитом у розмірі 0,11 %, нарахування 
якої відповідно до п.2.16 здійснюється щомісячно у валюті кредиту (для кредитів у 
національній валюті) або  у гривневому еквіваленті по офіційному курсу НБУ на день 
нарахування ( для кредитів в іноземній валюті). Послалась на те, що нарахування комісії 
за управління кредитом у гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день нарахування 
призводить до змін у її витратах за кредитним договором і є несправедливим.

Суд апеляційної інстанції не погодився з рішенням суду першої інстанції, що умови 
укладеного 11.07.2008 р. між ПАТ «Дельта Банк» і М. кредитного договору відповідають 
законодавству, пославшись на положення Правил надання банками України інформації 
споживачу про умови  кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених 
постановою правління Національного банку України від 10 травня 2007 року № 168. 
Визнавши законність та правомірність вимог М. в частині визнання недійсним п.2.10 
кредитного договору від 11.07.2008 р., суд апеляційної інстанції врахував подання ПАТ 
«Дельта Банк» заяви про застосування позовної давності та відмовив у задоволенні 
позовних вимог М. на підставі ч.4 ст. 267 ЦК України.

В певних випадках колегія суддів Апеляційного суду м. Києва не погоджувалася 
з рішенням суду першої інстанції про застосування позовної давності та ухвалювала 
нове рішення по суті позовних вимог споживача банківських послуг.

Так,рішеннямГолосіївськогорайонногосудум.Києвавід14липня2005рокувідмовлено
узадоволенніпозовуД.доПАТКБ«ПриватБанк»прозахистправспоживача,визнання
недійснимкредитногодоговору.Судвиходивзтого,щозпозовомдосудупровизнання
недійснимикредитногодоговорувід27лютого2007року Д.звернувсялишевтравні
2015року.Підставоюдлявідмовиупозовісудзазначивпропускпозовноїдавності.

Апеляційнийсудм.КиєвазарезультатамирозглядуапеляційноїскаргиД.ухвалив
нове рішення по суті позовних вимог. Суд врахував,що під час укладання договору
кредитувід28лютого2007рокуД. вписьмовійформібувознайомлений з умовами
та правилами надання банківських послуг, тарифами банку, а також умовами
кредитування з використанням платіжної картки. На підтвердження цього Д.
поставив свій підпис в анкеті-заяві про приєднання до Умов та правил надання
банківськихпослугПриватБанку.Прицьомуанкета-заявапроприєднаннядоумовта
правилнаданнябанківськихпослугПриватБанкубулаособистозаповненаД..Зізмісту
анкеті-заяви від 28 лютого2007 року  вбачається,що сторони дійшли згоди з усіх
істотнихумов,зокремавизначилисумукредитноголіміту,відсотковуставку,термін
дії картки.Зметоюпогашення заборгованостіпокредитномулімітунаплатіжну
карткуД. здійснював періодичні платежі і лише через вісім років  після укладення
договору визначився, що право його як споживача є порушеним недостовірністю
наданоїінформації,несправедливимиумовамидоговорутавведеннямйоговоману.

Доведення (доказування) позовних вимог споживачів про визнання недійсними 
кредитних договорів

Як убачається з досліджених цивільних справ, які надіслані місцевими судами 
Апеляційному суду м. Києва для проведення даного узагальнення, позовні вимоги про 
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визнання недійсними кредитних договорів обґрунтовувалися положеннями Закону 
України «Про захист прав споживачів». До позовної заяви додавалися лише кредитні 
договори з додатками ( графіки погашення кредиту, умови кредитування, копії 
платіжних документів, акти звірки розрахунків тощо). 

Висновки суду щодо законності заявлених позовних вимог ґрунтувалися на 
аналізі умов оспорюваних договорів в цілому або в певній частині, а також положень 
законодавства, яке регулює спірні питання.

Проблемні та спірні питання, які виникають при вирішенні справ даної 
категорії

У зв‘язку з проведенням даного узагальнення місцевим судам м. Києва було 
запропоновано висловитися щодо проблемних та спірних питань при вирішенні 
справ за позовами споживачів про визнання недійсними кредитних договорів.  За 
повідомленнями судів при вирішені даних справ проблемних та спірних питань не 
виникає. Підставою для скасування або зміни постановлених рішень в справах даної 
категорії  є випадки порушення норм матеріального або процесуального права, на що 
вказує в своїх рішеннях суд апеляційної інстанції.

Разом з тим, потребує роз‘яснення питання справляння судового збору в справах 
даної категорії за подання позовних заяв, що пов’язані із захистом прав споживачів, а 
також апеляційних скарг. Обґрунтування необхідності такого роз’яснення наведено у 
даному узагальненні.
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До уваги авторів

Захищаючи права авторів, редакція стежить за плагіатом або некоректним використанням 
статей, опублікованих у журналі. Надіслані статті можуть  бути перевірені щодо наявності 
повторів з текстів, що були опубліковані раніше. Якщо буде встановлено, що стаття містить 
плагіат або частини чужих текстів без належного посилання, чи виникнуть сумніви щодо 
авторства статті, редакція залишає за  собою право:

- відмовити у публікації;
- опублікувати спростування.
Редакція проводить відбір  статей, виходячи виключно з їх наукової цінності. Якщо стаття 

прийнята до друку, вона розміщується у відкритому доступі, а авторські права належать 
авторам.  Редакція передає отримані матеріали на рецензування членам редакційної колегії. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
У ЖУРНАЛІ

 “СУДОВА АПЕЛЯЦІЯ”
1. УДК.
2. Прізвище, ім’я та по батькові повністю, науковий ступінь, вчене звання, посада і місце 

роботи – трьома мовами: укр., рос., англ.
3. Заголовок – трьома мовами: укр., рос. англ.
4. Три анотації: українська +  ключові слова, російська + ключові слова, англійська + 

ключові слова.
5. Обсяг  статті 20 000 знаків (10 сторінок з переліком літератури). 
6. Після тексту статті треба зробити розширену англійську анотацію на 2 сторінки, або 4000 

знаків. Вона не входить до кількості сторінок статті.
7. 14 шрифт, полуторний інтервал.
8. Рецензія наукового керівника.
9. Роздрукований текст; електронний варіант.
10. Формат  RTF; Windows 98-2003.
11. Бібліографічні посилання оформляти і нумерувати в порядку надходження (1, 2, 3….). 
12. Текст статті має бути особисто підписаний автором до друку з датою підписання. 
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